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VOORWOORD.

Deze vijfde druk van Van Dale's Groot Woordenboek der
Nederlandsche t a a 1 is met nauwgezette zorg herzien en bijgewerkt.
Duizenden woorden en uitdrukkingen of woordbeteekenissen zijn nieuw
opgenomen, inz. op het gebied van wetenschap en techniek.
Onjuiste omschrijvingen of verklaringen werden door meer juiste
vervangen.
Bij de plant- en diernamen is de wetenschappelijke naam gevoegd,
wat velen niet onwelkom zal zijn.
Verouderde woorden en uitdrukkingen, voor de hedendaagsche taal
van geen beteekenis, zijn geschrapt. Die daarentegen een eigenaardig licht
werpen op de beteekenis of het beteekenisverloop onzer huidige woorden
,n uitdrukkingen zijn behouden of soms nieuw toegevoegd.
Juister dan tot dusverre, is aangegeven wat verouderd is wat ver
wat weinig gebruikt wordt, wat ongewoon of gewestelijk is, enz. -)udert,
Evenzoo werden gewestelijke woorden opgenomen, die een eigenaardigen
)lik vergunnen in de ontwikkeling der woordbeteekenissen of die in ruimen
gyring gebezigd worden.
Van verschillende zijden was de wenschelijkheid te kennen gegeven,
neer Zuidnederlandsche woorden en uitdrukkingen op te nemen, inz. die
welke daar overal of bijna overal in gebruik zijn. Evenzoo betreffende die
voorden en uitdrukkingen welke de Nederlanders veel in Oost-Indië en
quid- Afrika bezigen. Daaraan is in vrij ruime mate voldaan, dank zij de
nedewerking van Prof. Dr. C. LECOUTERE (voor het Zuidned.) en Dr. PRICK
AN WELY (voor het Indisch). Hiervoor betuig ik beiden hierbij openlijk
pijn oprechten dank. Eveneens allen die mij voor dezen nieuwen druk
_►ouwstoffen leverden of inlichtingen verstrekten.
,

P. J. v. MALSSEN JR.
'

S-GRAVENHAGE, December 1914.

LIJST DER VERKORTINGEN.

A.
aank. vnw.
aanw. vnw.
aardr.
Afrik.
aid.
apoth.
art.

aankondigend voornaamwoord.
aanwijzend voornaamwoord.
in de aardrijkskunde.
Zuid-Afrikaansoh.
aldaar.
bij de apothekers.
bij de artillerie.

H.
beeldh.
bet.
bet. ruw.
bez. vnw.
bierbr.
bijb.
bijbeist.
bijent.
bijy.
bijz.
blij.
bn.
boekb.
boekd.
boekh.
bouwk.
brouw.
b. v.
bw.
bw. uitdr.

d.i.
dansk.
(leelw.
delf st.
dichtk.
dierk.
diev.
dipiom.
draadtr.
drukk.

bij beeldhouwers.
beteekenis, beteekenisseji.
betrekkelijk voornaaiiiwoord.
bezittelijk voornaarnwoord.
in de bierbrouwerij.
bijbelsehe uitdrukking.
in bijbelstijl.
bijenteelt.
bijvoeglijk.
bijzonder.
in het biljartspel.
bijvoeglijk naamwoord.
bij boekbinders.
bij boekdrukkers.
hij het boekhouden.
in de bouwkunst.
bij brouwers.
bij voorbeeld.
bijwoord.
bijwoordelijke uitdrukking.

dat is.
in de danskunst.
deelwoord.
delfstofkunde.
in de dichtkunde.
dierkunde.
dieventaal.
in de diplomatie.
bij draadtrekkers.
bij drukkers.

F.

fab.
fig.
flit.
Fr.

G.
.
. enk.
eldw.
emeenz.
en., geneesk.
erm.
esch.
ew.

lasb.
lazenm.
mv.
odg.
r.
ray.
ymn.

eert.
effect.
eig.
electr.
elk.
Eng.
enk.
enz.

eertijds.
in den effectenhandel.
eigenlijk.
in de electriciteit.
elkander.
Engelsch.
enkelvoud.
enzoovoort.

geen.
geen enkelvoud.
in het geldwezen.
gemeenzaani.
in de geneeskunde.
Germaansch.
in de geschiedenis.
gewestelijk woord,irovincia
lisme.
bij glasbiazers.
bij de glazenmakers.
geen meervoud.
in de godgeleerdheid.
Griekscb.
in de graveerkunst.
bij de gymnastiek.

11.
I. of h.
andw.
Id.
I. S.
Iebr.
Leelk.
eelm.
Ierv.
Loed.
Loefs.
outh.
outz.
ulpw.

heilig.
bij de nuttige en fraaie hand
werken.
Hoogduitsch.
in de Heilige Schrift.
Hebreeuwsch,
in de heelkunde.
bij heelmeesters.
Hervormd.
bij hoedenmakers.
bij hoefsmeden.
in den houthandel.
bij de houtzagerij.
hulpwerkwoord.

I
3m.

F.

in de fabelleer.
figutirlijk, overdrachtelijk.
in het financiewezen.
Fransch.

nd.
idustr.
:iz., inzond.
sr.
tal.

.

iemand.
uit, in Oost-Indië.
bij de industrie.
inzonderheid.
Israëlietisch.
Italiaansch.

j.
Lchtt., jag.
SW.

jachtterm, bij jagers.
bij juweliers.

org.

kaarts.
kerk.
Id.
kleerin.
koekb.
kookk.
kooph.
krijgsk.
krijgsw.
kuip.

landb.
landmeetk.
Lat.
leenst.
leid.
letterg.
letterk.
letterz.
lidw.
loodg.

in het kaartspel.
kerkelijk.
klemtoon.
bij kleermakers.
koekbakkerswoord.
in de kookkunst.
in den koophandel.
in de krijgskunde.
in het krijgswezen.
bij kuipers.

in den landbouw.
in de landmeetkunde.
Latijnsoh.
in het leenstelsel.
bij leidekkers.
bij lettergieters.
in de letterkunde.
bij letterzetters.
lidwoord.
bij loodgieters.

M.
M.

mach.
mand.
manuf.
rn a. w.
med.
meervoudsv.
meetk.
metaaiw.
meteor.
mets.
mijnw.
mil.
mol.
molenm.
rnuz.
mv.
myth.

mannelijk.
i)ij machines.
bij mandenmakers.
manufacturen.
met andere woorden.
medisch.
meervoudsvorm.
in de meetkunde.
bij metaalwerkers.
in de meteorologic.
hij metselaars.
bij mijnwerkers,in hemijnwezen.
bij militairen.
hij molenaars.
bij moleninaker.
in de muziek.
meervoud.
in de mythologie.

N.
U., naasny.
naaist.
nat.
nat. hist.
Ned.
Noordn.
N. T.
nv.

naamval.
bij naaisters.
in de natuurkunde.
in de natuurlijke historie.
Nederland.
Noordnederlandscb.
Nieuwe Testament.
naamval.

I. 1j
0.
0. a.
0.i.

oliesi.
onbep.
onb. w.
oud.
ong.
ontl.
onverb. bn.
onvolt. deelw.
oori.

onzijdig.
onder andere.
onzes inziens.
in de olieslagerij.
onbepaald.
onbepaalde wijs.
onderwerp.
ongebruikelijk.
in de ontleedkunde.
onverbuigbaar bij voeglijk naamwoord.
onvoltooid deelwoord.
in den oorlog.

ornith.
0. T.
oudh.
oudt.
0V. tr.
overdr.

bij orgehnakers, vahet orgelspel.
in de ornithologie.
Oude Testament.
uit de oudheid.
oudtijds.
overtreffende trap.
overdrachtelijk.

P
paed.
pap.
pass.
pers.
pers. vnw.
persp.
pijpenfab.
pijpenm.
plaatsn.
plantk.

.

in de paedagogie.
bij papiermakers.
bij passementwerk rs.
persoon.
persoonlijk voornarmwoord.
in de perspectief.
bij de pijpenfabricage.
bij de pijpenmaker.
bij plaatsuijders.
in de plantkunde.

H
rd.
11.-K.
recht.
rechtsgel.
red., reden.
rek.
republ.
ridd.
rijsch.
rijt.
Rom.

rededeel.
bij de Roomsoh-Katholieken.
in hetrechtswezen, hijde
rechtsbedeeling.
in de rechtsgeleeidlieid,bij
recbtsgeleerden.
in de redekunst, in de redeiicer kunde.
in de rekenkunde.
republikeinsch.
uit den riddertijd.
in de rijschool, op paarden betrekking hebbende.
van rijtuigen, bij rijtuigmakers.
Romeinsch.

S
ncheepsb.
scheepst.
scheepv.
scheidb.
scheik.
scherts.
schild.
schoenm.
schrijuw.
sig.
slag.
slotenm.
smed.
soortn.
Sp.
spiegeim.
spoorw.
sport.
spott.
spr.
spraakk., sprk.
staatk.
steenb.
steenh.
stelk.
sterr.
sterrenw.
stijil.
stoff.
stofn.
stoomm.
stoomw.
stud.
suikerb.
suikerfab.

.

.

in den scheepsbouw.
scheepsterm.
scheepvaart, bij de scitipperij.
scheidbaar.
in de scheikunde.
schertsend.
in de schilderkunst, bij schilders.
bij schoenmakers.
bij schrijnwerkers.
bij sigarenmakers,
bij slagers.
bij slotenmakers.
bij smeden, in de smederij.
soortnaam.
Spaanscb.
bij spiegelmakers.
op spoorwegen.
in de sporttaal.
spottend.
spreekwoord, spreekwijze.
spraakkunst.
in de staatkunde.
bij de steenbakkers, in de steenfabricage.
bij steenhouwers.
in de stelkunde.
in de sterrenkunde.
in de sterrenwichelarij.
in de stijlleer.
stoffelijk.
stofnaam.
bij stoommachines.
in het stoomwezen.
in de studententaal.
suikerbakkers.
bij de suikerfabricage.

X1.

I vissch.
vn. bw.
vnw., voorn.
voetti.
in de taalkunde of spraakkunst.
vog.
in het tabaksvak.
volkst.
tapisserie.
volt. deelw.
in de technologie.
voorn.
in de teekenkunst.
voorw.
T0

;aalk.
,ab.
;apiss.
;echn.
;eek.
^egenst.
-,elw.
,ijdr.

I,irnm.
,inneg.
'00n.
,uin.
uinb.
w., tusschenw.

tegenstelling.
telwoord.
in de tijdrekenkunde.

bij timmerlieden.
bij tinnegieters.
in de tooneelspeelkunst, op het
tooneel.
bij tuiniers.
in den tuinbouw.
tusschenwerpsel.

uitbreiding.

`
vrouwelijk.
bij de valkenjacht.
verleden deelwoord.
in de veeartsenijkun(le.
in de veenderijen.
verbogen lidwoord.
verbogen voornaamwoord .
bij vergulders.

erkl.
erlakk.
erlosk.
erskb.
erz.
eroud.
est.
1.

verkleinwoord.
hij verlakkers.
in de verloskunde.
iii den versbouw.
in het verzekeringwezen.
verouderd.
bij den vestingbouw.
vergelijk.

voorwerpsnaam.
vragend.
bij de vuurwerkmakers.

vw., voegw.
vz., voorz.

voegwoord.
voorzetsel.

w., werkw.
wapenk.
waterb.
westerst.
werkt.
wev.
w. g.
wijsb.
wick.
wisselh.
wondh.

'

alk.
d.
eearts.
eend.
erb. 1.
erb. v.
erg.

voorwerpen.
Vr.
vuurw.

w.

U

titbr.

bij visschers.
voornaamwoordelijk bijwoord.
voornaamwoord.
bij het voetbalspel.
in de vogelkunde.
in de volkstaal.
voltooid deelwoord.
voornamelijk.
voorwerp.

j
j

werkwoord.
in de wapenkunde.
in de waterbouwkunde.
bij den waterstaat.
in de werktuigkunde, werktuig.
weverswoord, bij wevers.
weinig gebruikelijk.
in de wijsbegeerte.
in de wiskunde.
in den wisselhandel.
bij wondheelers.
Z•

z.
Z. A.
zadelhl.
I zeees.
zegsw.
zeili,i.
zhi., zelfst. uw.
zoutz.
Zuidn.
I zuivelb.

zie.
Zuid -Afrikaanseh.
in de zadelmakerij.
in het zeewezen, zeernanswoorgi.
zegswijze.
in de zeilsnakerij.
zelfstandig naaiiiwoord.
in cie zoutziederij.
Zuidnederlandseh, Vlaamschbelgisch.
bij de zuivelbereiding.

VERKLARING DER TEEKENS,

1. Wanneer meer dan één woord in een artikel
samengevat zijn, vervangt
het eerste woord geheel en
. . . van het eerste woord slechts het eerste lid
der samenstelling; b. v. in
(1. ARTSENIJ, v. (-en); --BEREIDER, m. (-s);
-BEREIDKUNDE, v.; -BEREIDKUNST, v.
vervangt - ARTSENIJ;
i) APPELBOL, rn (-len); . . .DOMPEL, m. (-s); . . . GEBAK, o.; . . . GELET, v. vervangt ... APPEL;
C- ARBEIDSEENHEID, v. ( ... heden); ... HUTS, o.
( - - huizen); ... KRACHT, v. (-en); ... LAST, in.
(-en), staat . . . in de plaats van ARBETIJS.
2 - en . . . , in het midden van den tekst, vervangen

het geheele voorgaande woord of een gedeelte
daarvan; b. v.: vriend, -in; verzorger, . . .ster.
3. (-en), (-s), enz., achter een hoofdwoord, beteekent
de vorming van het meervoud; b.v.: VADER,
m. (-s, -en), vaders, vaderen; . . . MENSCH, .m. (-en),
menschen; KIND, o. (-ers, -eren), kinders, kinderen; REPARATIE, v. (-s, . - .tiën), reparaties,
reparatiën en in samengete1de woorden: HAZELNOOT, v. (. . noten), hazelnoten; ZILVER DRAAD, rn (...draden), zilverdraden.
4. (-er, -der, -st, -t), achter een bijvoeglijk naamwoord geplaatst, duidt de vorniing van den
vergrootenden en den overtreffen(len trap' aan.

A.
A, v. ('s), eerste letter van het alphabet : hij kent
geene a voor eene b, (eig.) hij kent het abc niet, (fig).
hij heeft niets geleerd, hij is zeer dom; — iets van
a tot z vertellen, van het begin tot het einde, geheel en al; — wie a zegt, moet ook b zeggen, men moet
voortgaan, zooals men begonnen is ; (ook) wie eenmaal den eersten stap gedaan heeft, moet ook
doorzetten; —
al de namen of woorden in een adres- of woordenboek, die met a beginnen; —
(in de muziek) benaming van den zesden toon
der diatonische en van den tienden toon der chromatische toonschaal, uitgaande van C, de noot la; —
(in de wiskunde) eene bekende grootheid, terwijl
x eene onbekende aanduidt.
In afkortingen : A (op koersnoteeringen) wil zeg
dat de prijs achter A (argent) vermeld, in geld-gen,
is geboden voor wissels, in tegenstelling van P
{papier), die den door den houder gevraagden prijs
aangeeft; —
A (op wissels) beteekent : geaccepteerd; —
A (op horloges) wijst den kant aan, waarheen
het kompas moet gedraaid worden, om het uurwerk
sneller te doen loopen; —
A (in Lloyds scheepsregister) beteekent, dat de
:scheepsromp van den eersten rang is; de daarachter
geplaatste cijfers 1. 2. 3. geven den rang van ankers,
kabels, enz. aan (zie B);

A. — are — 100 M . ; —
A of Ao. — anno
— in het jaar; —
A . A . C. — anno ante Christum — jaar vóór

Christus geboorte; —
A
A. C. — anno Christi — in het jaar van Chris-

tus; —
A . C. — anni currentis — van het loopende

jaar; —
.A. D. — anno Domini — in het jaar onzes Hee ren; —
A.. F. — anni futuri — van het volgende jaar;—
A. I. — anni incarnationis — van het jaar der
vleeschwording af, sedert
Christus geboorte; —
A . M. -- anno mundi — in het jaar der we reld; —
a. At. — artium Magister — meester der kunsten, d. i. doctor in de letteren en wijsbegeerte; —
A . M. D. G. — ad majorem Dei gloriam — tot
meerdere eer van God; —
.A
A. O. R. — -anno orbis redempti — in 't jaar van
de verlossing der wereld; —
A. P. — anno passato — in het afgeloopen
jaar; —
A. P. — Amsterdamsch Peil, zie PEIL; —
.A. R. — Academiae Rector — bestuurder (voor
een jaar) van eene hoogeschool; —
A . S. — Anno Sancto — ' t Heilige jaar, 't
eerste jaar eener eeuw; —
A. u. s. — A.ctumn ut supra — verhandeld als
boven, n. 1. op denzelfden
datum (op akten); —
a. a. — ana (op recepten) dezelfde hoeveelheid
als bovengenoemd, van elk evenveel; —
aanb. — aanbiedingen:; —
Van Dale.

a/b. s.s. — aan boord van het stoomschip; —
acc. — accusatief; —
af b. — afbeelding; —
afd. — afdeeling; —
af . — aflevering; —
a. h. w. — als het ware; —
a. i. — ad interim -- bij tussehentijd : de minister van koloniën a. i., de waarnemende

minister; —
a. m. — amica manu (op adressen), door vrien-

denhand (bezorgd); —
a. r. — antirevolutionnair; —
arr. -- arrondissement; —
art. — artikel; —

a.

S.

— aanstaande; —

atm. — atmosfeeren;
a. u. b. — ( w.g.) als 't u belieft.

A. voorzetsel, om eene hoeveelheid ten naaste bij

te bepalen: 20 a 25 gulden, 40 d 50 man, 6 a 7 meter,
pond, gulden, maar niet 6 a 7 man, huizen, dan 6 of 7
man, huizen (bij twee onmiddellijk opeenvolgende ge-

tallen mag à slechts bij deelbare dingen staan); —
(op rekeningen) vijf meter a zes gulden, vijf meter
tegen zes gulden den meter; —
(in de aardrijksk.) Frankfort a/Main, Frankfort
aan den Main.
A, v. (-'s), water, riviertje, beek : de Steenwijker A.
AAF, v. (Avers), verbastering van Naaf.
AAFJE, (spr.) (w.g.) Aafje is dood, de kan is
leeg, de drank is op.
AAFSCH, bn. (aafscher, aafscht), (w. g.) afwaarts
gekeerd, afwijkend, verkeerd; (fig.) slinksch (streken).
AAFSCHHANDS, bw. (veroud.), ook verbasterd
tot aapshands, met om- of afgewende hand.
AAGJE, (spr.) nieuwsgierig Aagje (van Enkhuizen), schertsende benaming voor eene nieuwsgierige
vrouw.
AAGT, v. (-en), vrouwennaam, verkorting van
Agatha; soort van zuren appel, ook aagt- of aagjesappel geheeten.
AAI, m. (-en), het aaien, streeling; — (fig.) vleiende beleefdheid; (iron.) gevoelige kneep of duw.
AAITJE, o. (-s).
AAIEN, (aaide, heeft geaaid), zacht met de hand
over iets heen strijken om een aangenaam gevoel op
te wekken; (fig.) streelen, vleien; (iron.) iem. in 't
geniep, geniepig zeer doen, knijpen.
AAIE-POES, gebezigd bij het streelen van eene
kat of (fig.) van een kind; — (w. g.) aaie-poes spelen,
gezegd van kinderen, die lief zijn met het doel om
iets te verkrijgen.
1. AAK, v. (aken), groot, platbodemd, hoog opgeboeid lastschip op den, Beneden -Rijn; kleiner vaartuig met zoom- of klinkwerk opgeboeid; groote roeiboot op den Rijn. AAKJE, o. (-s).
2. AAK, m. (aken), kleine ahorn of eschdoorn, een
inlandsche boom, ook Spaansche eik geheeten.
AAKS, (ook AAKSE, AKS, AKST), v. (-en),
groote zware bijl met langen steel, gebruikt bij het
vellen van boomen en het ruw behakken van grof
houtwerk; (oudt.) strijdwapen.
AAKSCHIPPER, m. (-s), schipper van een aak.
AAKSCHUIT, v. (-en), aak, lastschip.
AAKSTER, v. (-s). (gew. en veroud.) EKSTER..

AAL.
1. AAL, v. (Alen); vrouwennaam, verkorting voor
Alida, soms Adelheid; — Aaltje, de zuinige keukenmeid,
titel van verschillende kookboeken.
2. AAL, v. (alen), (gew. en veroud.) els, priem
(schoenmakers -, zadelmakers- en letterzetterswerk-

tuig).
3. AAL, v. (ook ALE en AALT), vocht, dat uit
den mest sijpelt, gier.
4. AAL, v. (alen), lichtkleurig, sterk gehopt en zeer
duurzaam Engelsch bier.
5. AAL, als voorwerpsnaam m. (alen) (als stofnaam
v.), slangvormige visch (anguillq vulgaris), paling;
(gew.) jonge, magere paling; — (spr.) aal is geen paling,
het mindere staat niet met het meerdere gelijk; —
hij is zoo glad als een aal, hij laat zich niet vangen,
hij is te geslepen; vaak van handige debaters gezegd; — het is een gladde aal, het is een slimmerd; —
hij is te vangen als een aal bij den staart, men kan
hem zelden te spreken krijgen, hij is bijna nooit
thuis; — een aal bij den staart hebben, zich met eene
zaak bezighouden, die licht mislukken kan; (ook)
met een wispelturig persoon te doen hebben; — aan
een goed visscher ontglipt wel eens een aal, zelfs den
bekwaamste kan wel iets mislukken of ontgaan; —
hij wringt zich als een aal in allerlei bochten, hij
tracht op alle wijzen er zich uit te redeneeres, zich
vrij te praten, een gevaar te ontkomen, zich aan zijne
verplichtingen te onttrekken, of wel zijn doel te bereiken; — (gew.) (in eene kous), plooi, rimpel. AALTJE, o. (-s).
6. AAL, bijna geheel verouderde vorm voor al in
samenstellingen, met de beteekenis van zeer, geheel,
uiterst, b. v. in AALOUD.
AALACHTIG, bn. op aal gelijkende : de aalachtige slijmvisschen (centronotus), waartoe b. v. de
botervisch behoort.
AALBES, v. (-sen), vrucht van den aalbessestruik, meest bessen genoemd (ook in de samenstellingen); de struik of heester, die de aalbessen voortbrengt.
AALBESACHTIGEN, mv., familienaam voor de
roode, witte, zwarte aalbes en de kruisbes.
AALBESSEBLAD, o. (- eren), het blad der aalbes.
AALBESSEBOOMPJE, o. (-s), de gewone benaming voor den aalbessestruik.
AALBESSENDIEF, m. (... dieven), (nat. hist.)
gewestelijke naam voor den grauwen of grijzen vlie-

genvanger (muscicapa grisola).
AALBESSENGELEI, v., ...JAM, v. gelei of jam
van roode aalbessen.
AALBESSENJENEVER, v. jenever, op zwarte
aalbessen getrokken, rood gekleurd, gewoonlijk roode
jenever of rood genoemd.
AALBESSENNAT, o. Zie AALBESSENSAP.
AALBESSENRIST, v. (-en), tros aalbessen; ook
het rankje of steeltje, van de bessen ontdaan.
AALBESSENSAP, o. ongegist sap van aalbessen.
AALBESSENSAUS, v. (-en), saus met aalbessennat bereid.
AALBESSENTROS, m. ( - sen ), aalbessenrist met
, de daaraan gegroeide bessen.
AALBESSENVLA, ...VLADE, v. (...vlaas).
AALBESSENWESP, v. (-en), vliesvleugelig scha
dat zich bij voorkeur verpopt onder de-delijknsct,
bladeren van den aalbessestruik.
AALBESSENWIJN, m. gegist sap van roode of
witte aalbessen.

AALBESSESTRUIK, m. (-en), struik waaraan
de aalbessen groeien (ribes).
AALBEZIE, v. (aalbeziën) minder gebruikelijk
dan aalbes. AALBEZIEBOOMPJE, AALBEZIËNJENEVER. Zie AALBES en de samenstellingen.
AALBOER, m. (-en), venter in aal of palingen.
AALDUIKER, ni. (-s), (nat. hist.) gewestelijke
naam voor de fuut (colymbus cristatus); kleine aal
-duiker,
de kleine fuut (colymbus fluviatilis).
AALELGER, in. (-s), (verkeerde vorm voor elger,
aalschaar
aal
eene
soort
is ontstaan),
waarin el uit
in het Noorden van Overijsel, ook trekelger genoemd;
hij is van grooter afmeting dan de aalschaar, heeft
circa 20 tanden van verschillende lengte en wordt
voornamelijk gebruikt om onder het ijs te visschee.
AALFUIK, v. (-en), vischtuig om paling te vangen, dat uit op hoepels gespannen netwerk bestaat,
waartusschen nauw toeloopende netten (keben) zich
bevinden, aan het einde van een net (kruik) voorzien; meestal heeft de aalfuik twee vleugels.
AALGEER, m. (-en), oudere vorm van het thans
gebruikelijke elger. Zie AALSCHAAR.

AALSHUID
AALGLAD, bn. zeer glad; (fig.) slim.
AALGRONDEL, m. (-s), kleine, aalvormige visch..
AALIJZER, o. (-s), elger.
AALJAAGNET, o. (-ten), groot werpnet met diepen kuil, dat aan vier touwen opgehaald en in Groningen gebruikt wordt om aal of paling te vangen.
AALJONG, bn. (veroud.) zeer jong.
AALKAAR, v. (aalkaren), kast, meest van hout,
van gaten voorzien, waarin aal bewaard en gespeend
wordt.
AALKAST, v. (-en), vischtuig, van hout vervaardigd en van een rooster met zijborden voorzien,
waarmee bij watermolens aal wordt tegengehouden
en gevangen.
AALKORF, m. (aalkorven), korf of mand, waarin
aal wordt bewaard of verzonden; korf, waarmede
men aal vangt; — (gew.) het ronde achterdeel des,
lichaams, het lichaam : hij is bang voor zijn aalkorf,
(eierkorf), hij is bezorgd voor zijne gezondheid.
AALKUB, AALKUBBE, v. (-n), aalskruik; aalkorf.
AALKWAB, AALKWABBE, v. (-n), zekere visch,
ook aalpuit, puitaal (zie aldaar), kwabaal geheet:en..
1. AALMOES, o. eene spijs, uit aal en verschillende
groenten toebereid.
2. AALMOES, v. (aalmoezen), liefdegift; gift aan
een bedelaar; — (spr.) aalmoezen geven verarmt niet,
door weldoen wordt men niet arm; — minachtend
gebruikt voor weldaad of gunst.
AALMOEZENIER, m. (-en, -s), (eertijds) katholiek geestelijke, aan een hooggeplaatst wereldlijk of
kerkelijk persoon verbonden, belast met het uit
zijner liefdegaven en het verrichten van den-deln
huiselijken godsdienst; — katholiek geestelijke, die in
een openbaar gesticht liefdediensten bewijst en de
godsdienstoefeningen leidt; — (thans) geestelijke in
het leger (veldprediker) of op de vloot; — (inz.) lid
van een armbestuur, die den onderstand uitreikt.
AALMOEZENIERSCHAP, o. de waardigheid van
aalmoezenier. .
AALMOEZENIERSHUIS, o. (...huizen), liefdadigheidsgesticht, door aalmoezeniers bestuurd, waarin behoeftige bejaarde lieden of kinderen zonder
onderscheid des geloofs gehuisvest en verpleegd wor-

den.
AALMOEZENIERSKAMER, v. (-s), het bestuur
van een aalmoezeniershuis; het burgerlijk armbe-.
stuur (in sommige steden).
AALMOOTJE, o. (-s), mootje van een aal; —
(gew.) zeker gebak, letterendjes.
AALOUD, bn. (veroud.) zeer oud. AALOUDHE I D, v.
AALPAD, v. (-den), (nat. hist.) gew. naam voor
kwabaal.
AALPIEPER, m. (-s), (nat. hist.) gew. naam voor den modderkruiper of donderaal.
AALPOEL, m. (-en), stilstaand water, waarin zich
veel aal bevindt.
AALPOON, v. (-en), vaartuig, middelmatig vangrootte, met ronden steven : uit Friesland varen
veel aalpoonen op Londen.
AALPUT, m. (-ten), vergaarbak voor aal of mest-vocht, in of bij stallen.
AALRAAMNET, o. (-ten), vischtuig, bestaande
uit een vierkant raam, waaraan een door een hoepel
opengehouden netwerk, dat kegelvormig uitloopt en
met eene kruik aan het einde; meestal gebruikt voor
sluisopeningen om aal te vangen.
AALREEP, m. (-en), eene zetlijn voor de palingvangst,
AALREIGER, m. (-s), (nat. hist.) gew. naam voor
den blauwen reiger (ardea cinerea).
AALRIJK, bn. ( -er, -st), (van wateren) overvloedig van aal voorzien.
AALSALAMANDER, m. (-s), (nat. hist.) soort van
vischsalamander met een aalvormigen romp (amphiuma) in N. Amerika, kan 8 à 10 d.M. lang worden..
AALSCHAAR, v. (aalscharen), ijzeren voorwerp
met drie scharen of tanden, vaak van weerhaken
voorzien, aan een stok bevestigd, waarmede men
aal steekt.
AALSCHOLVER, mu. (-s), zwemvogel (phalacrocorax carbo), zeer bekende en verbreide soort van
Pelikanen, ook schollevaar, waterraaf en rotgans ge-

-hetn.
AALSGEWEER, o. (aalsgeweren), vischnet voor
de aalvangst, in N.-Brabant bekend.
AALSHUID, v. (-en), huid of vel van een aal; —
(fig.) zaken van geringe waarde : een koopman in eelshuiden (of - vellen).

AALSKR . IK.

AANBAGGEREN.

AALSKRUIK, v. (• en), het nauwe achtereinde i deur; — tot, in : aan stukken trekken; — tegen : hij
stoot aan de tafel ; Overijsel grenst aan Gelderland; —
eener aalfuik, waarin de aal vastloopt.
ten gevolge van : hij is aan de tering gestorven; enz.
AALSNOER, o. (-en), aalreep.
In verbinding met eenige werkwoorden heeft
AALSOEP, v. soep met gekookte paling.
„aan" eigenaardige beteekenis, zie : bouwen, denAALSPEET, v. (aalspeten), stokje met dwars
ken, gelooven, zich herinneren, raken, schrijven,
daaraan gestoken mootjes dunne aal, gebakken, ook
steken, enz.
speetjespaling genoemd.
In uitdrukkingen:
AALSTAART, m. (-en), staart van een aal.
Gij hebt het beloofd, nu zijt gij er aan (vast), er toe
AALST, V. gewestelijk voor alsem.
verbonden; — hij is er aan, hij is leelijk gefopt; —
AALSTAL, in. (-len), afsluiting van een water,
met eene opening, waarvoor men netten, fuiken of
wie is (staat) er aan ?, (bij eene veiling) wie is de
hoogste bieder ?; — het zit er aan bij hem, hij kan
korven zet om aal te vangen; — natuurlijke dam
het wel betalen; (ook) hij heeft veel geld bij zich; —
onder water, door aanslibbing ontstaan of door oude
ik zit er al aan, ik ben reeds bezig; — daar is
boomstronken enz. gevormd, waarbij zich de aal bij
niets aan, het heeft niets te beduiden, dat is niet
voorkeur ophoudt.
moeilijk, niet mooi, niet boeiend, enz.; —
AALSTEEK, m. het vangen van aal met de aal
ik ben er nog niet aan toe, ik ben nog niet zoover
recht om aal te steken : den aalsteek-schar;et
gekomen, (ook) ik heb het nog niet noodig, (ook)
hebben, pachten, verpachten; — v. (aalsteken) de
ik ben het nog niet van plan; — men moet weten,
plaats, waar men aal mag steken.
waar men aan toe is, waaraan men zich te houden
1. AALSTEKEL, m. (-s), elger (in Gelderland).
heeft; -- de zieke is er naar, slecht, beter aan toe,
2. AALSTEKEL, m. (-s), een in stilstaande zoete
het is naar, slecht, beter met den zieke gesteld; —
wateren algemeen voorkomende plant, de scheeren
ik kom er nooit aan toe, u te bezoeken, ik blijf steeds
(stratiotes), tot de waterkaarden behoorende.
in gebreke; — zij heeft er niets aan, voor haar is
AALSTEKER, m. (-s), die aal steekt; aalschaar.
het van geen belang, van geene waarde; — ik weet,
AALSTREEP, v. (... strepen), donkere streep op
wat ik aan hem heb, wat ik van hem denken moet; —
den rug van een aal; (fig.) zwarte streep over den
w ij hebben den tijd aan ons, wij zijn niet gebonden
rug van sommige vale paarden (van de manen tot
aan tijd, wij hebben geen haast; — het is (staat)
den staart).
aan u, gij zijt aan de beurt, (ook) gij hebt te beslis
AALSVEL, o. (-len). Zie AALSHUID.
— wie is er aan ? wie is aan de partij, de beurt ?;-sen;
AALSZAK, m. (-ken), zeer groot aalraamnet, door
een rijksdaalder aan dubbeltjes, een aantal dubbel4 of 5 hoepels opengehouden.
tjes ter waarde van een rijksdaalder; — tien aan
AALT, v. aal (mestvocht).
tien, in groepen van tien; - dag aan dag, den eenen
AALTJE, o. (spr.) van mooi Aaltje zingen, lustig
dag na den anderen; — morgen aan den dag, morgen
drinken en feestvieren.
zonder uitstel; —
AALTJES, o. mv. (nat. hist.) zeer kleine, draad vorinige doorzichtige diertjes, tot de familie der
hij is aan den drank, hij maakt misbruik van
sterken drank; — hij is aan het timmeren, hij is
draadwormen behoorende (anguillulidae); zij leven
bezig met timmeren; — hij raakt aan het malen, hij
in dieren, in planten en geheel vrij ; het eerst leerde
begint te malen; — er is geen beginnen aan, het is
men ze kennen in troebelen azijn (azijnaaltje), rottente moeilijk, te groot; —
de stijfsel (stijfselaaltje), in koren (korenaaltje), enz.
hij wil er niet aan, hij wil, durft het niet op zich
AALTJESZIEKTE, v. ziekte door aaltjes veroornemen, te ondernemen; (ook) hij wil er niet toe bezaakt; de aaltjesziekte der tarwe, in de aangetaste aren
die
den
vorm
veranderd,
sluiten;
— hij moet er aan, hij moet zijne straf onderin
gallen
korrels
de
zijn
gaan, (ook) het werk, de taak uitvoeren; — het
van bolderikzaden hebben en korrelig van inhoud
zijn; bevochtigt men die met water, dan verdeelen zij I varken moet, zal er morgen aan, het wordt morgen
geslacht; — die som moet er aan, moet er voor gezich en blijken de geslachtlooze larven van aaltjes
geven worden.
te zijn, 5 à 6 m.M. lang; — de aaltjesziekte van het
AAN, bijwoord : de jas is al aan, aan het lijf; —
suikerriet wordt veroorzaakt door de tylenchus.
de beurtschipper, de mail is aan, is aangekomen; —
A-AL-TOLLETJE, o. (-s), zeszijdig beenen tolletje, aan elke zijde gemerkt met eene der letters A j de moer, de keil is aan, kan niet verder; — de blokken (van een takel) zijn aan, raken elkaar; —
(alles trekken), B (bijbetalen), D (dubbel inzetten),
hij is met zijn werk, zijne betalingen nog niet aan,
N (niets trekken), S (inzetten) en T (trekken).
is nog niet zoover gevorderd, heeft nog niet zooveel
AALVISSCHEN, mv. (nat. hist.) talrijke visschensoorten
omvat230
meer
dan
betaald,
als hij verplicht is; — de kachel, de lamp
(muraenidae),
familie
is niet aan, brandt niet; —
tend.
de school, de vergadering is al aan, is reeds begon
AALVORMIG, ba. in vorm met een aal overeen— hoe moet ik met hem aan ? hoe moet ik met-ne;
komende.
AALWAARDIG, AALWARIG, brr. (nog gew.)
hem handelen ?; — (gew.) hij is (er) aan, hij is in
onbezonnen, onnadenkend. AALWAARDIGHEID.
de loting gevallen; — daar is iets van aan, daar is
eenige waarheid in; — ' t is zoo tusschen hen aan,
1. AAM, o. (amen), oude vochtmaat van 4 ankers;
de vriendschap, de liefde tusschen hen is groot; —
de grootte wisselt af naar het land en de vloeistof :
't is weer aan, de liefde, de vriendschap is hernieuwd;
een Amsterdamsch aam wijn = 155,22 L.; een aam
— (gew .) ik heb aan, er is een visch aan mijn haak,
olie = 145,52 L.; — een houten vat of ton, ongeveer
een aam inhoudende.
ik heb beet ; — gij kunt er op aan, gij kunt er
zeker wan zijn; — aan ! ( bevel) aanleggen ! aan
2. AAM, m. (dicht.) voor ADEM.
AAMBEELD. Zie AANBEELD.
aanvatten ! aanhalen !; — altijd weer aan,-tredn!
telkens, zonder ophouden.
AAMBEI, v. (-en), bes- of knobbelachtige uitzet
aderen aan den aars, ook takken, vijgpuis--tingder
AANAARDEN, (aardde aan, heeft aangeaard),
met aarde bedekken (wortels van boomen en planten en speen genoemd.
AAMBEIENKRUID, o. helinkruid, groot speen
ten); met aarde aanvullen (de op rijen staande ge(scrofularia).
wassen); ter zijde met aarde toewerpen (gaten in
-kruid
AAMBEIWORTEL, m. (-s), (gew.) aambeien wegen); muren aanaarden, de ruimte achter de muren
met aarde aanvullen.
kruid, helmkruid.
AANAARDING, v. (-en), de daad van aanaarden;
AAMBORSTIG, bn. ( -er, -st), (engborstig), kortademig, Bene moeilijke ademhaling hebbende, asthhet volbrachte werk; de toestand door het aan
verkregen.
-arden
matisch.
AAMBORSTIGHEID, v. kortademigheid, moei
AANAARDPLOEG, m. (-en), landbouwwerktuig,
ademhaling, asthma.
ploeg met dubbel rister, waarmee men de op rijen
-lijke
AAMLOOS, bw. ademloos; — (Zuidn.) zonder wind,
geteelde veldgewassen aanaardt; ook gebruikt
om aardappelen en bieten te rooien.
windstil, zoodat de molenaars niet malen kunnen.
AAMT, V. zuchtige zwelling van den uier bij koeien,
AANADEMEN, (ademde aan, heeft aangeademd),
schapen en geiten, kort vóór het werpen, en vaak
met den adem bereiken; — (boekb.) het goud aan na dien tijd zich langs den onderbuik uitbreidende.
ademen, zacht en voorzichtig op het bladgoud blaAAMTIG, bn. ( -er, -st), aan aait lijdende.
zen, om het te doen vatten; ook : AANASEMEN.
AAN, voorzetsel, op : er zit eene vlek aan de japon;
AANARBEIDEN, (arbeidde aan, heeft aangearhij is aan wal; — in de nabijheid van : hij woont
beid), vlugger doorwerken.
aan de haven; de koe loopt aan de sloot; — naar : zij
AANBAFFEN, (bafte aan, heeft aangebaft), aanroeiden aan land, (ook) gingen aan land; — in : zij
blaffen; (fig.) toesnauwen (ruwer dan aanblaffen).
staat aan de deur, (ook) in de nabijheid van, bij de
AANBAGGEREN, (baggerde aan, heeft en is aan-

AANBAKKEN.
gebaggerd), land vergrooten door bagger achter
eene beschoeiing te werpen; - vlugger baggeren; —
aanslijken.
AANBAKKEN, (bakte aan, is en heeft aangebakken), vastbakken aan iets; voortmaken met bakken; — (fig.) sterk aanvriezen; — (spr.) hij zal nog
aan den haard aanbakken, hij zit altijd thuis.
AANBAKSEL, o. (-s), aangebakken korst.
AANBALLEN, (balde aan, is aangebald), de
sneeuw balt aan, blijft aan de voetzolen hangen.
AANBASSEN, (baste aan, heeft aangebast), aan
scheldend bedreigen (zwakker dan-blafen;(ig.)
aanblaffen ).
AANBEDEELEN, (bedeelde aan, heeft aanbedeeld), als aandeel toewijzen; toedeelen. AANBEDEELING, V.
AANBEELD, o. (-en), zwaar ijzeren blok, waarop
metalen gesmeed of bewerkt worden; — (spr.)
zoo zwaar als een aanbeeld, zeer zwaar; — altijd op
hetzelfde aanbeeld slaan, steeds op dezelfde zaak
terugkomen, aandringen; — een puntig stukje metaal in het met sas gevulde slaghoedje eener patroon,
waartegen de slagpin slaat; — (ontl.) het middelste
gehoorbeentje dat den hamer met den stijgbeugel
verbindt, naar den vorm aldus genoemd. AAN BEELDJE, o. (-s). AANBEELDSBEENTJE, o.
(ontl.).
AANBEELDSBLOK, o. (-ken), houten blok, waar
aanbeeld rust.
-ophet
AANBEELDSSCHOEN, m. (-en), gegoten ijzeren
blok, waarop het aanbeeld staat bij stoomhamers.
AANBEELDSSTOK, m. (-en), aanbeeldsblok.
AANBEENEN, (beende aan, heeft aangebeend),
vlug voortstappen; snel te voet afleggen; - vlugger
loopera : wij moeten wat aanbeenen, willen wij er op
tijd zijn.

AANBEGIN, o. (veroud.) allereerste begin.
AANBEHOOREN, (behoorde aan, heeft aanbehoord), iemands eigendom zijn, aan iemand behooren, toebehooren; — bij, tot iets behooren.
AANBELANDEN, (belandde aan, is aanbeland),
ergens aankomen om daar te vertoeven of te blijven
(meestal met het bijdenkbeeld van toeval); ik weet
niet, waar hij nog eens aanbelanden zal, terechtkomen.
AANBELANG, o. van aanbelang, belangrijk, rijk aan
gevolgen (sterker dan van belang) : eene omstandigheid
van het grootste aanbelang, van het grootste gewicht.
AANBELANGEN, (alleen in: wat, zooveel, voor zooveel, zoover, voor zoover aanbelangt) betreffen, aangaan.
AANBELANGEND, bn. (Zuidn.) een aanbelangend
onderwerp, waarbij iem. of iets belang heeft.
AANBELLEN, (belde aan, heeft aangebeld), aan
eene deurschel trekken om binnengelaten te worden
of gehoor te krijgen.
AANBEREN, (beerde aan, heeft aangebeerd),
(veroud. zeew.) aanzeilen, _alle zeilen bijzetten en
zijn best doen voort te komen.
AANBERMEN, (bermde aan, heeft aangebermd),
een dijk aanbermen, den voet van een dijk verzwaren
door er een berm tegen te leggen.
AANBERMING, V. (- en), daad van aanbermen; de
door aanbermen aangebrachte versterking van
den dijk.
AANBESTEDEN, (besteedde aan, heeft aanbesteed), de uitvoering van een werk, de levering van
benoodigdheden publiek of ondershands tegen een
bepaalden prijs opdragen.
AANBESTEDER, m. (-s), een persoon (of een bestuur), die aanbesteedt.
AANBESTEDING, v. (-en), de daad, de handeling
van aanbesteden : openbare aanbesteding; het aan
werk : hij heeft thans eene mooie aanbesteding.-bestd
AANBESTEEDSTER, v. (-s).
AANBESTELLEN, (bestelde aan, heeft aanbesteld), (w. g.) iets voor loon laten maken ; —
(gew.) aanbesteden.
AANBESTERVEN, (bestierf aan, is aanbestorven), iemands eigendom worden door den dood van
een ander.
AANBESTOELEN, (bestoelde aan, heeft aanbestoeld), een dijk (of een gedeelte daarvan) aanbestoeZen, bij de verstoeling toewijzen om te onderhouden
(bijna uitsluitend gebezigd in den vorm van het
verl. deeles. ).
AANBETEREN, (beterde aan, is aangebeterd), In
beterschap toenemen.
AANBETREFFEN, (alleen in : wat mij, hem aan betreft) aangaan (sterker dan betreffen).
AANBETROUWEN, (betrouwde aan, heeft aan-

AANBIKKEN.
betrouwd), ter bewaring, ter verzorging geven of
ter uitvoering opdragen (sterker dan toevertrouwen).
AANBEUREN, (beurde aan, heeft aangebeurd),
door opbeuren aangeven.
AANBEVEELBAAR, bn. (-der, -st), (w. g.) geschikt om aanbevolen te worden (minder sterk dan
aanbevelenswaardig).

AANBEVELEN, (beval aan, heeft aanbevolen), bij
een ander belangstelling, eene gunstige stemming
voor iem . of iets trachten op te wekken; — iemand
aan een ander aanbevelen, diens belangen bij hem
voorstaan; — zich zelven aanbevelen, door zijne goede
hoedanigheden zich de gunst van anderen waardig
betoonen; — zich (zijne ziel) Gode aanbevelen, Gods
ontferming inroepen; — iemand voor eene betrekking
aanbevelen, zijne benoeming in de hand werken, bevorderen; — zich voor een ambt aanbevelen, zich op
goede gronden aanbieden; — koopwaren, een huis, eene
manier van studeeren aanbevelen, aanprijzen; —
iem. een werk, zijne belangen, een geheim aanbevelen,
aanbetrouwen; — het zakje (de collecte) aanbevelen

(in de kerk), de aanwezigen tot milde giften opwekken; — (rechtst.) iem. in gijzeling aanbevelen, ver
dat men iem. die reeds in gijzeling of in-klaren,
hechtenis is, bij voortduring in verzekerde bewaring
wil doen blijven.
AANBEVELENSWAARDIG, bn., ( -er, -st, of
meer —, meest —) ook AANBEVELENSWAARD,
aanbeveling verdienende.
AANBEVELING, v. (-en), de daad van aanbevelen; — mondelinge of schriftelijke verklaring, dat
men iemand aanbeveelt; — voordracht, lijst van
personen, die door een daartoe gerechtigde ter benoeming worden aanbevolen; — datgene wat tot
aanbeveling verstrekt : een zindelijk kleed is eene
goede aanbeveling.

AANBEVELINGSBRIEF, m. (...brieven), brief,
waarin men iemand aanbeveelt.
AANBEVELINGSWAARD, ...WAARDIG, bn. ( -er,
-st of meer —, meest —), aanbeveling verdienende.
AANBIDBAAR, bn. voor aanbidding vatbaar;
aanbiddelijk .
AANBIDDELIJK, bn. en bw. waardig om aangebeden te worden en tot aanbidding uitlokkende :

het aanbiddelijk Opperwezen; 't is een aanbiddelijk
meisje.

AANBIDDEN, (bad aan, heeft aangebeden, ook
aanbad, en aanbeden), als goddelijk wezen ver
hetzij door gebeden en eerbiedige hulde, hetzij-ern,
door de toewijding en uitstorting des harten; (spr.) het gouden kalf aanbidden, overdreven gehecht
zijn aan rijkdom, (ook) onderdanige hulde aan rijke
lieden bewijzen; — zich zelven aanbidden, van zijn
eigen Ik een afgod maken; — de opgaande, de rijzende
zon aanbidden, de bovendrijvende partij eerera en
vleien; — (fig) (vaak onscheidbaar) met geestdrift
vereeren, hartstochtelijk beminnen : 'k aanbid u,

dierbre ga ! 'k aanbid u; neen, ik bid u aan !

AANBIDDENSWAARDIG, bn. ( -er, -st, of meer—,
meest —), waardig aangebeden te worden.
AANBIDDER, m. (-s), die aanbidt; die hartstochtelijk vereert, bewondert, bemint : die schoone
heeft vele aanbidders.

AANBIDDING, v. (-en), het aanbidden : in aan
verzinken; in aanbidding neerknielen, neer--bidng
zinken; • — ( R. K.) tijd waarop het Allerhoogste voor
de geloovigen ter aanbidding is uitgestald : er is
vandaag aanbidding in onze kerk; — voorstelling
der aanbidding van het kindeke Jezus door de
Wijzen uit het Oosten. AANBIDSTER, v. (-s).
AANBIEDEN, (bood aan, heeft aangeboden), ter
beschikking stellen; iem. eene belooning, geld, een
glas wijn aanbieden;

eene vrouw den arm aanbieden,

uit beleefdheid of om haar in het gaan behulpzaam
te zijn; — (scherts.) iem. een pak slaag aanbieden,
bedreigen met; — ian. eene betrekking aanbieden; de
zomer, deze stad biedt velerlei genoegens aan, verschaf fen, opleveren; geven; — zich aanbieden, zich bereid
verklaren tot, als; zich aanmelden; — zich vertoonen,
voordoen : er biedt zich eene goede gelegenheid aan.
AANBIEDER, m. (-s). AANBIEDING, v. (-en),
het aanbieden; (hand.) waren tegen een bepaalden
prijs te koop aankondigen; — het aangebodene.
AANBIEDSTER, v. (-s).
AANBIJTEN, (beet aan, heeft aangebeten), den
eersten beet in iets doen; in het aas bijten; — (fig.)
hij wil niet aanbijten, hij laat zich niet verlokken;
inz. tot het doen van een huwelijksaanzoek.
AANBIKKEN, (bikte aan, heeft aangebikt), boo-

AANBINDEN.
men aanbikken, door het uithakken van een stuk
bast, de boomen merken, die verkocht of geveld zullen worden, ook (gew.) blessen, schalmen genoemd; voortmaken met bikken.
AANBINDEN, (bond aan, heeft aangebonden),
vastbinden (leiboomen); onderbinden (schaatsen);
korter, vaster binden (paard ,touw); - (spr.) de
kat de bel aanbinden, de eerste zijn om de uitvoering
van eene lastige taak op zich te nemen, de kastanjes uit het vuur halen; - (spr.) waar het paard aan
moet het vreten, men moet zich naar de-gebondis,
omstandigheden schikken; - met iem. aanbinden,
twisten, zich bemoeien; - kort aangebonden zijn,
spoedig. boos worden; - den strijd aanbinden, den
strijd beginnen; - (w. g.) eene zaak aanbinden, eene
zaak beginnen en krachtig doorzetten; - voortmaken
met binden. AANBINDER, m. (-s). AANBINDING v.
AANBLAFFEN, (blafte aan, heeft aangeblaft ),
door blaffen bedreigen; (fig.) tergen, hooreen.
AANBLAFFER, m. (-s), keffer; (fig.) een persoon,
die aanblaft. AANBLAFFING, v. (-en).
AANBLATEN, (blaatte aan, heeft aangeblaat), blatend aanzien.
AANBLAZEN, (blies aan, heeft aangeblazen),
door blazen doen vlammen (vuur); (fig.) doen ontvlammen, aanwakkeren (hartstochten, twisten, onlusten); - naar iem. blazen (rook, stof); - (fig.) bezielen; - (een instrument) door erop te blazen den
toon onderzoeken. AANBLAZER, m. (-s).
AANBLAZING, v. (-en), (fig.) ingeving, bezieling.
AANBLEEKEN, (bleekte aan, is en heeft aangebleekt), witter worden; nog meer bleeken (linnen);
- (dicht.) aanlichten : de dag bleekt aan.
AANBLE S SEN, (bleste aan, heeft aangeblest ),
boomen aanblessen, die verkocht zullen worden, merken door een deel van den bast te ontblooten.
AANBLIJVEN, (bleef aan, is aangebleven), een
ambt, eene betrekking blijven bekleeden, niet aftreden; - (bij een westrijd, het spel) niet afvallen; niet ten achteren komen : hij blijft met de huur tegenwoordig goed aan; - ( gew.) iem. aanblijven, gelijken
tred houden met; - blijven aanstaan (de deur, het
venster); - aan het lichaam. blijven : het prachtige
costuum bleef den geheelen dag aan; - aan het branden blijven (de lamp, de kachel); - duren : de kerk
blijft lang aan.

AANBLIK, m. het aanzien, het aanschouwen : bij

den eersten aanblik; - gezicht : (bijb.) voor uw aan blik, o Heer, siddert de Booze.

AANBLIKKEN, (blikte aan, heeft aangeblikt),
schielijk en kort het oog richten op, aanzien : hij
blikte haar veelbeteekenend aan; - tegenstralen.
AANBLINKEN, (blonk aan, heeft aangeblonken),
tegenblinken; - (fig.) toelachen, begeerlijk in de
oogen schitteren.
AANBOD, o. (aanbiedingen), het aanbieden, het
tegengestelde van vraag : de marktprijs regelt zich
naar vraag en aanbod; - het aangebodene : een
voordeelig aanbod krijgen, doen.

AANBOEGEN, (boegde aan, is en heeft aangeboegd), (w. g.) varen of zeilen in de richting naar iets.
AANBOEKEN, (boekte aan, heeft aangeboekt),
alle posten, rekeningen enz. in het koopmansboek
inschrijven, volledig boeken tot aan het tegenwoordig oogenblik.
AANBOETEN, (boette aan, heeft aangeboet), opstoken, feller doen branden (het vuur); - sneller
boeten (netten).
AANBONZEN, (bonsde aan, heeft aangebonsd),
met geweld tegen iets kloppen of stooten.
AANBOOMEN, (boomde aan, heeft aangeboomd),
vlugger boomen : schipper, boom wat aan !; langs
den kant aanboomen, opboomen, voortboomen.
AANBOORD, v. (veroud. en gew.) het meestal op
bloedverwantschap gegronde recht tot naasting,
bij verkoop van onroerend goed.
1. AANBOORDEN, (boordde aan, heeft aangeboord), (veroud. en gew.) naasten, benaderen. AAN
-BORDE,m.(s)ANBORDIG,v.
2. AANBOORDEN, (boordde aan, heeft aangeboord), (zeew.) (oeroud.) aan boord komen, aanklampen; - de bovenste deelen der buitenhuid (van
een schip) aanbrengen; - vlugger boorden.
AANBOREN, (boorde aan, heeft aangeboord),
door boren raken, ontmoeten, komen op : eene steen
petroleumbron aanboren; ook wel : een-kolag,en
nieuw vat aanboren, opsteken.
AANBOTSEN, (botste aan, is aangebotst), met
een bots, krachtig tegen elkaar stooten.

AANBRIESCHEN.
AANBOUW, m. het aanbouwen (huizen, schepen);
het bebouwen (woesten grond); het verbouwen
(gewassen); - eene geheele arbeiderswijk is in aanbouw, wordt gebouwd; - (krijgsw.) alle veranderingen
van het natuurlijk terrein, door menschenhanden
aangebracht: gebouwen, omheiningen, boomen, slooten enz.
AANBOUWEN, (bouwde aan, heeft aangebouwd),
nieuwe huizen en schepen (bij de reeds bestaande)
bouwen; - een nieuw gedeelte bij een huis bouwen ;- woeste gronden aanmaken en bebouwen; nieuwe gewassen verbouwen; - voortgang maken
met bouwen.
AANBOUWER, m. (-s); AANBOUWING, v.
AANBOUWSEL, o. (-s), het aan eene bestaande
woning, schuur enz. gebouwde gedeelte, (meest
geringschattend gebezigd). AANBOUWSTER, v. (-s).
AANBRAAK, v. (dicht.) het aanbreken, doorbreken van het licht, van den dag, de ochtendschemering.
AANBRANDEN, (brandde aan, is en heeft aangebrand), zich aan den pot, aan de pan vastzetten,
zich aanzetten (het eten); -- doen aanbranden; (fig.) eene geheime ziekte opdoen, doen oploopen:

hij moet leelijk aangebrand zijn; - ( fig.) de pot (zij)
is aangebrand, zij moet bevallen; - (gew.) dat zal aan
dat zal onaangename gevolgen hebben; ---brande,
hij is gauw aangebrand, spoedig boos; - beginnen

te branden; - goed doorbranden (vuur); - branden
in de richting van; - (fig.) met sterkere branding
bruisen (de zee). AANBRANDING, V.
AANBRANDSEL, o. (-s, -en), de aan den pot vastgezette korst.
AANBRASSEN, (braste aan, heeft aangebrast),
(zeew) de zeilen (of beter de raas) wat meer lang
-schep
richten.
AANBREEK, v. (w. g.) aarsbraak.
AANBREIEN, (breide aan, heeft aangebreid), door
breien vereenigen (netten; mouwen aan een borstrok enz.); stukken aan kousen enz. breien, inz.
nieuwe voeten; - vlugger breien.
AANBREISEL, o. (-s), het nieuw aangebreide gedeelte.
AANBREKEN, (brak aan, heeft en het is aangebroken), voor het eerst een deel van eene hoeveel
(levensmiddelen) nemen of kisten, vaten, fles --heid
schen enz. openmaken; - aanvangen (het morgenlicht, de dag, het tijdstip).
AANBRENGEN, (bracht aan, heeft aangebracht),
naar eene aangewezen plaats brengen (de wijze hoe
is onbepaald); - meebrengen ten huwelijk : zij
heeft hem die hofstede aangebracht; - plaatsen, toevoegen, vervaardigen (afgewerkte stukken, ver
maken (veranderingen); - fig.-sierng.);
in volgende beteekenissen : verschaffen, veroorzaken,
berokkenen (geluk, genot, nut, onheil, ellende enz.);
de derde man brengt de spraak aan, doet het gesprek
vlotten; (persoonlijk of eigenhandig) brengen tot,
melden aan (bericht, tijding); - iets (kwaads van
een ander aan een meerdere) aanbrengen, verklikken; - iem. bij de politie aanbrengen, aanklagen; iem. (iets) bij het gerecht aanbrengen, bekendmaken,
aanklagen; - (gew.) wij hebben het voor vandaag
aangebracht, wij zijn voor vandaag ver genoeg gekomen; - de reis aanbrengen, ten einde brengen; leerlingen aanbrengen, met goed gevolg voorbereiden
voor eene andere school, (ook) verschaffen; -- vrijwilligers bij het leger of de marine aanbrengen, hen
vergezellen bij het aangaan eereer verbintenis om
daarvoor eene belooning te ontvangen (of ook)
personen overhalen om bij leger of marine te teekenen, waarvoor eene premie gegeven wordt; nieuwe leden bij eene verzekeringsmaatschappij aan
tot toetreding overhalen; - een hond aan -breng,
opleiden en africhten tot eene bepaalde-breng,

jacht.
AANBRENGER, m. (-s), die aanbrengt; verklikker. AANBRENGING, v.
AANBRENGHUIS, o. (...huizen), waarvan de
houder zich belast of belast is met het aanbrengen
van panden naar de bank van leening.
AANBRENGPREMIE, v. (...premies, ...premiën),
belooning voor het aanbrengen van vrijwilligers,
nieuwe leden enz. AANBRENGSEL, o. (-s).
AANBRENGST, v. (-en), het aanbrengen; het ten
huwelijk aangebrachte.
AANBRIESCHEN, (brieschte aan, is en heeft aan
naderen; brieschend begroe--gebrischt), nd
ten of bedreigen.

AANDRAGER.

AANBRIEVEN.
AANBRIEVEN, (briefde aan, heeft aangebriefd) ,
(w. g.) door brieven melden, berichten, overbrieven;
(gemeenz.) overbrengen, mededeelen.
AANBROMMEN, (bromde aan, heeft aangebromd),
brommen tegen iem. of iets, brommend bedreigen.
AANBRUISEN, (bruiste aan, is en heeft aangebruist), bruisend naderen; (fig.) onstuimig bejegenen; -- bruisen in de richting naar iem. of iets.
AANBRULLEN, (brulde aan, heeft aangebruld),
door brullen bedreigen.
AANBUIGEN, (boog aan, heeft aangebogen), naar
iets toebuigen.
AANBUITELEN, (buitelde aan, is aangebuiteld),
buitelend naderen.
AANBULDEREN, (bulderde aan, is aangebulderd), bulderend naderen; — (w. g.) op bulderenden
toon tot iem. spreken, toebulderen.
AANDACHT, V. opzettelijk aan of over iets denken, om het te leeren kennen : de aandacht vestigen,
trekken, boeien, bezighouden, storen, vermoeien, afleiden; met aandacht het gesprek, eene voordracht volgen, zonder een woord te laten ontglippen, zeer oplettend; — te veel van iemands aandacht vergen, iem.
vermoeien; — (fig.) hij is onze aandacht waardig, ver

-dient
onze belangstelling.
AANDACHTIG, bn. ( -er, -st), aandacht schenkende; de aandachtige luistert, de oplettende tracht
te begrijpen, de opmerkzame neemt het gehoorde
zoodanig in zijn geest op, dat het zijn eigendom
wordt; met aandacht geschiedende; — bw. met
aandacht. AANDACHTIGHEID, v.
AANDACHTSTREEP, v. (...strepen), zinteeken,
om een tusschenzin aan te duiden (sterker sprekende dan komma's) : ik zal — als ik tijd heb — van

avond naar uw broer gaan.

AANDAK, o. (aandaken), het bovengedeelte van
een brand- of topgevel, dat voorbij de dakschilden
schiet; de schuins of boogswijze opgaande runden
eereer gevelspits voor zoover die boven de dakschilden uitsteken.
AANDAMMEN, (damde aan, heeft aangedamd),
land aanwinnen door het maken van een dam; lagen,
drassigen grond ophoogen; gaten met zand vullen.
AANDAMMING, v. (-en), het aandammen; de
door aandammen verkregen grond.
AANDANSEN, (danste aan, is en heeft aangedanst), dansend naderen; — vlugger voortdansen.
AANDEEL, o. (-en), deel dat iemand van eene
bezitting in eigendom toebehoort of toekomt ; gedeelte-, dat iem. bijdraagt tot het kapitaal voor
eene onderneming of tot eene gemeenschappelijke
handeling; — aandeelbewijs : aandeelen plaatsen,
nemen; — ( fig.) hij heeft ruim zijn aandeel in 's werelds
lief en leed gehad, veel lief en leed heeft hij onder
(fig.) hij nam aandeel (thans meestal-vonde;—
deel) in ons geluk en ongeluk, hij gaf blijk van zijne
belangstelling, deelneming; — (fig.) hem niet alleen
heb ik dit buitenkansje te danken, zijn vriend heeft er
ook aandeel aan gehad, er het zijne toe bijgedragen; —
aandeel hebben in eene fabriek, zaak, maatschappij,

eigenaar van een gedeelte van het bedrijfskapitaal
zijn ; — aandeel hebben aan huizen, landerijen, eene
erfenis, een buit, een diefstal, oproer, deelgenoot
zijn; — aandeel hebben in de winst, in de belasting,
(telkens terugkeerend); — aandeel hebben aan de
winst, aan de oorlogsschatting, (slechts eenmaal ver
geheven); — aandeel nemen aan een geschenk,-kregn,
maar in iemands vreugde of droefheid.
AANDEELBEWIJS, o. (...bewijzen), bewijsstuk
van een bepaald aandeel in eene zaak, eigendom enz.,
inzonderheid het beschreven of bedrukte stuk papier.
AANDEELENKAPITAAL, o. (...kapitalen), kapitaal dat in aandeelen of actiën in eene onderneming
gestoken is.
AANDEELHEBBER, in. (-s), die aandeel in eene
zaak of eigendom enz. heeft, deelgenoot.
AANDEELHOUDER, m. (-s), houder of bezitter
van aandeelen (actiën) in eene naamlooze vennootschap enz.
AANDEKKEN, (dekte aan, heeft aangedekt),
(R.-K.) het altaar bekleeden met nieuwe doeken,
die de lijkwade van Christus voorstellen en zoodoende voor den heiligen dienst gereed maken; —
voortmaken met het dekken der tafel.
AANDENKEN, o. het in gedachtenis houden van
iemand of iets; het voortleven in de gedachten van
anderen; voorwerp, waardoor men aan iemand of
iets blijft denken (in deze bet. is het meervoud ge-

.dachtenissen ).

AANDICHTEN, (dichtte aan, heeft aangedicht),
iets kwaads valschelijk ten laste leggen, vgl. toedichten. AANDICHTING, v. (-en).
AANDIENEN, (diende aan, heeft aangediend),
iemand iets aandienen, berichten, aan een hooger
geplaatst persoon; — iemand aandienen, de komst,
den naam van een bezoeker aanmelden; — zich zelven
aandienen, zich aanmelden.
AANDIEPEN, (diepte aan, heeft aangediept),
(zeew.) loodende en peilende het land naderen, gewoonlijk aanboden geheeten; — tot de vereischte
diepte brengen; — (met zijn) dieper worden. AAN DIEPING, v. (-en).
AANDIJKEN, (dijkte aan, heeft aangedijkt), door
dijken aanhechten : men heeft St.- Filipsland aan den
king
vasten walvan N. -Brabant aangedij kt; — doorbedijking
land winnen : de aangedijkte gronden. AANDIJKING, v. (-en).
AANDIKKEN, (dikte aan, heeft en is aangedikt),
dikker maken : letters aandikken; (fig.) (beweringen,
beschuldigingen) verzwaren, ernstiger voorstellen; —
dikker worden : door koude dikt dit vocht aan; — door
groeien toenemen in dikte. AANDIKKING, v. (-en).
AANDISSCHEN, (dischte aan, heeft aangedischt),
de spijzen op tafel brengen, opdragen; gereedmaken
en voorzetten met het oog op de keus der spijzen,
opdisschen. AANDISSCHING, V.
AANDOEN, (deed aan, heeft aangedaan), aantrekken (kleedenen, schoenen); zich bekleeden met
(versierselen), vgl. aangedaan; aangorden (een
zwaard); — (bijb.) (fig.) ijver, gerechtigheid aandoen,
ijverig, rechtvaardig worden; — (bijb.) den nieuwen
mensch aandoen, een beter mensch worden, zich
bekeeren; — (fig.) veroorzaken (den dood, verdriet,
pleizier); dat zal je den dood niet aandoen, dat zal
zoo erg niet zijn; — berokkenen, teweegbrengen,
(beleediging, overlast); — iem. den duivel aandoen,
kwellen, plagen, treiteren; — iemand een proces aan=
doen, hem in rechten vervolgen; — aanvallen, aanranden; —treffen, indruk maken op iemands gevoel,
zoowel lichamelijk als geestelijk : dat geraas doet
mijne oorgin pijnlijk aan; een scherpe noordenwind
doet de longen aan; — (fig.) treffen, roeren, met
weemoed vervullen : uwe woorden deden hem aan;
— eene plaats, eene haven aandoen, onderweg, op reis
binnenloopen om er kort te vertoeven; — eene herberg
aandoen, er even binnengaan; — het land aandoen,

naderen, in het gezicht van het land varen.
AANDOENING, v. (-en), min of meer ziekelijk gevoel van het lichaam of een zijner deelen : eene

van koorts; eene lichte aandoening op de
oogen; — iedere geleidelijke verandering (klein of

aandoening

groot, aangenaam of niet) in den gemoedstoestand
van den mensch : aandoeningen van vreugde, van
wellust, van droefheid, van smart; — met aandoening
aangedaan, bewogen, geroerd; —van aandoening kon zij
niet meer spreken, van overgroote blijdschap of smart.

AANDOENLIJK, bn. en bw. ( -er, -st), gevoelig,
licht vatbaar voor aandoeningen en indrukken :
een aandoenlijk gestel, gemoed; — treffend, roerend :

een aandoenlijk verhaal; iets aandoenlijk beschrijven,
vertellen. AANDOENLIJKHEID, v.

RANDOSSEN, (doste aan, heeft aangedost), (w. g.)
aandossen, plechtgewaden of staatsie
aantrekken, aandoen. AANDOSSING, v. -klern
AANDOUWEN, (douwde aan, heeft aangedouwd),
zie AANDUWEN.
AANDRAAIEN, (draaide aan, is en heeft aangedraaid), met een draai naderkomen; al draaiende
naderen; (gew.) wat is hij weer aangedraaid, wat is
hij weer dronken; — (fig.) daar komt hij weer aan
langzaam aankomen, (ook) weder te laat-draien,
komen; — spoed maken met draaien; vastdraaien
(schroeven, moeren); twee voorwerpen aan elkander draaien; — (fig.) iemand een wassen neus aan
hem om den tuin leiden; — iem. eerre loer-draien,
aandraaien, hem beetnemen, bedriegen; — iemand
iets aandraaien, aansmeren, te duur verkoopen.
AANDRAAIING, v.
AANDRACHT, v. (-en), (w. g.) beschuldiging.
aanklacht.
AANDRAGEN, (droeg aan, heeft aangedragen),
iets zwaars aanbrengen, naar iemand toedragen; —
(fig.) berichten, verklikken; — (veroud.) duren :
het droeg eene maand aan. ; — ( Zuidra .) daar draagt hijj
zich niets van aan, bekommert hij zich niet om,
trekt hij zich niets van aan.
AANDRAGER, m (-s), opperman; — (spr.) zweeten
als een aasdrager, sterk zweeten (van een zwaar en
zich, iemand

AANDRANG.
vermoeiend werk); - verklikker. AAN DRA AGSTER, V. (- s).
AANDRANG, m. het aandringen : de aandrang
der vijanden, der menigte; aandrang van volk, groote
-opeenhooping; aandrang van bloed in de hersenen,
groote opeenhooping; - (zeew.) aandrang der zee,
werking der golven op den romp van een schip,
(ook) het toenemen in hoogte der golven; - aan
roer, de werking der zeilen, om het-drangophet
schip te doen loeven of vallen, en die men steeds
met het roer dient tegen te werken; - aandrang
van den wind, toenemende drukking; - (fig.) aan
ellende, het nijpen der ellende; - nadruk,-drange
klem : met aandrang verzoeken, afraden; op aandrang
mijn
vader doe ik het, op zijne aansporing.
van
AANDRAVEN, (draafde aan, is en heeft aangedraafd), dravend naderen; snel komen aanloopen;
vlugger, sneller draven.
AANDRENTELEN, (drentelde aan, is aangedrenteld), zeer langzaam en met onzekeren gang aankomen.
AANDRIBBELEN, (dribbelde aan, is aangedribbeld), met kleine, vlugge schreden aankomen (van
kleine kinderen en van kleine menschen, inz. met
korte beenen gezegd); - dat levendige kind dribbelt
den heelen dag wat aan, dribbelt heen en weer.
AANDRIFT, v. sterke opwelling om iets te doen; natuur, neiging, ingeschapen gevoel, instinct dat
dierlijke wezens bij het handelen drijft en bestuurt:
blinde, dierlijke aandrift; - innerlijke bezieling.
AANDRIJVEN, (dreef aan, heeft en is aangedreven), voortdrijven, aanjagen (van dieren); aansporen, aanzetten : iern. aandrijven tot kwaad, tot wraak;
eerzucht dreef hem aan; - dieper inslaan, vaster
doen klemmen of sluiten (van spijkers, spieën en
bouten); - door het water enz. aangespoeld worden:
er is een lijk aangedreven; - (fig,) op een stroowisch
komen aandrijven, kaal en berooid uit den vreemde
komen.
AANDRIJVER, nl. (-s), de persoon, die een ander
tot zekere handeling aandrijft, aanspoort; iem. die
de koeien moet aandrijven of hoeden; - benaming
van onderscheidene werktuigen, zeer verscheiden
van vorm en gebruik, doch alle dienende, om iets
aan te drijven.
. AANDRIJVING, v. (-en), de daad van aandrijven;
aansporing tot handelen : op aandrijving van hem.
AANDRINGEN, (drong aan, heeft en is aangedrongen), voorwaarts dringen in de richting van
iem. of iets, samenpakken; - bij iemand op iets, op
deugd, plichtsbetrachting aandringen, iem. krachtig
aansporen, nopen tot; - bij iemand om hulp, om
onderstand aandringen, met aandrang verzoeken; met nadruk te kennen geven; - (w. g.) eene zaak
sterk aandringen, krachtige pogingen aanwenden,
om ze smakelijk te maken; - een bewijs aandringen,
er de volle kracht van doen opmerken. AANDRINGER, m. (-s). AANDRINGSTER, v. (-s). AAN
-DRING,v.
AANDRINKEN, (dronk aan. heeft aangedronken),
spoed maken met drinken; - zich een roes (gemeenz.
Bene verheuging, laars, buis enz.) aandrinken, zich
dronken drinken; - iemand een roes aandrinken,
herre dronken maken, door voor te drinken en tot
een lustigen dronk op te wekken.
AANDRUISCHEN, (druischte aan, heeft aangedruischt), stuiten tegen; (fig.) in strijd zijn
met : dit druischt tegen alle recht en billijkheid, lijn
tegen mijne beginselen aan. AAN DRUISCHING -recht ,
v. (-en).
AANDRUKKEN, (drukte aan, heeft aangedrukt),
dichter of vaster tegen elkander drukken; vlijtig
doordrukken, voortmaken met drukken. AAN DRUKKING, v. (-en).
AANDUIDEN, (duidde aan, heeft aangeduid), minder duidelijk aanwijzen; - herkenningsteekenen opgeven : een huis, een persoon aanduiden; - een
denkbeeld door omschrijving kenbaar maken, uit
wijzen op, te kennen geven, open--druken;(fig.)
baren: zijne houding duidt zijne ontevredenheid aan; beteekenen : het 'woord vrijpostig duidt thans eene ongunstige hoedanigheid aan. AANDUIDING. v. (-en).

AANDURVEN, (durfde, dorst aan, heeft aangedurfd), den moed hebben iets te ondernemen, iemand
te bestrijden; iem. aandurven, zich tegen iem. opgewassen voelen; - durft ge dit visehje niet meer aan,
durven ondernemen het op te eten.
AANDUWEN, (duwde aan, heeft aangeduwd), duwend voortbewegen.

AANEENKNOOPEN.
AANDWEILEN, (dweilde aan, heeft aangedweild),
vluchtig dweilen.
AANDWINGEN, (dwong aan, heeft aangedwon
of noodzaken iets aan te nemen:-gen),dwi
het geloof kan men iemand niet aandwingen.
AANEEN, bw. onafgebroken elkander opvolgende,
zonder tusschenpoozen, achtereen; - ongescheiden,
naast elkaar, in rijen : men 'moet de letters van een
woord aaneen schrijven; die turven moeten op het veld
niet te dicht aaneen staan; toen de stoet voorbijtrok,
hadden de soldaten reeds een uur aaneen gestaan. In samenstellingen denkt men bij aaneen aan de
vereeniging der deelen, bij samen aan de eenheid,
door die vereeniging ontstaan, terwijl bij aan elkander aan de afzonderlijke deelen die vereenigd zijn
wordt gedacht : twee koorden aaneenbinden (de uiteinden vereenigen om een langer koord te krijgen),
samenbinden (om een dikker koord te hebben).
AANEENBEHOOREN, (behoorde aaneen, heeft
aaneenbehoord), bij elkaar behooren, een geheel
vormen.
AANEENBINDEN, (bond aaneen, heeft aaneengebonden), door binden vereenigen. AANEENBINDING, v. (-en).
AANEENBLIJVEN, (bleef aaneen, is aaneengebleven ), vereenigd blijven..
AANEENBOEIEN, (boeide aaneen, heeft aaneen geboeid), door boeien, ketenen (fig. door vriend
liefde) verbinden. AANEENBOEIING, v.-schap,
(-en).
AANEENBREIEN, (breide aaneen, heeft aaneen gebreid), door breien aan elkander hechten.
AANEENBRENGEN, (bracht aaneen, heeft aan
zonder tusschenruimte verbinden; aan,-engbracht),
tot elkander brengen; (fig.) hij tracht beiden aaneen
te brengen, door verloving of huwelijk te vereenigen.
AANEENFLANSEN, (flanste aaneen, heeft aaneengeflanst ), (eig. en fig.) losjes en slordig aan elkaar
verbinden : een verhaal aaneenflansen, slordig samen
-steln.
AANEENGEBOREN, bn. gedurende de dracht
aan elkander gegroeid en zoo geboren (kalveren,
hazen enz.) : de aaneengeboren Siameesche tweelingen.
AANEENGESCHAKELD, bn. een aaneengeschakeld
verhaal, geregeld voortgaande; (taalk.) aaneengeschakelde zinnen, copulatief; (krijgsw.) aaneengeschakelde liniën, forten, elkander bestrijkende; aaneengeschakelde evenredigheid, bestaande uit meer
dan twee redens.
AANEENGESLOTEN, bn. in (aaneen)gesloten gelederen, schouder aan schouder; (wapenk.) aaneen
ruiten, die elkaar met de hoekpunten der-geslotn
stompe hoeken raken.
AANEENGRENZEN, (grensde aaneen, heeft aaneengegrensd), aan elkander grenzen.
AANEENGROEIEN, (groeide aaneen, is aaneengegroeid), aan elkander vastgroeien. AANEEN
-GROEIN,v.(en)
AANEENHAKEN, (haakte aaneen, heeft aaneenaan
elkander
koppelen;
de
(Ovagens)
gehaakt),
hakende vereenigen (de deelen van eene beurs).
AANEENHANGEN, (hing aaneen, heeft aaneengehangen), niet behoorlijk verbonden zij (eig. en
fig.); dat hangt aaneen als droog zand, dat zijn onsamenhangende gedachten; - hij hangt van leugens
aaneen, hij liegt al wat hij zegt.
AANEENHECHTEN, (hechtte aaneen, heeft aan
verbinden; (fig.) aan elkander gehecht-enghct),
maken. AANEENHECHTING, v. (-en).
AANEENHOUDEN, (hield aaneen, heeft aaneengehouden), bij elkander houden; vereenigd blijven.
AANEENKETENEN, (ketende aaneen, heeft aaneengeketend), aaneenboeien. AANEENKETENING,
v. (-en).
AANEENKLAMPEN, (klampte aaneen, heeft aan
een of meer klampen verbinden.-engklampt);dor
AANEENKLEVEN, (kleefde aaneen, heeft aaneengekleefd), aan elkander vastkleven.
AANEENKLINKEN, (klonk aaneen, heeft aaneen
klinknagels of bouten verbinden-geklon),mt
(ook fig.).
AANEENKLUISTEREN, (kluisterde aaneen, heeft
aaneengekluisterd), (eig. en fig.) door een knellenden
band vereenigen. AANEENKLUISTERING v. (-en)
AANEENKNOOPEN, (knoopte aaneen, heeft aaneengeknoopt), knoopende vastmaken; door knoopen
vereenigen; - (fig.) hoe zal ik die beide zaken aaneen knoopen ? in verband brengen. AANEENKNOOPING, v.(-en).

AANEENKOPPELEN.
AANEENKOPPELEN, (koppelde aaneen, heeft
aaneengekoppeld), door een koppel (touwen, boeien)
verbinden; — (fig.) een jongen en een meisje aaneenkoppelen, minachtend gezegd voor: met elkander in
aanraking brengen. AANEENKOPPELING, v. (-en).
AANEENLA S S CHEN, (laschte aaneen, heeft aan eengelascht), aaneenwellen; —door een laschnaad verbinden (bij het naaien, timmeren). AANEENLAS
-SCHING,v.(en)
AANEENLEGGEN, (legde of leide aaneen, heeft
aaneengelegd), twee of meer dingen zóó leggen, dat
zij aan elkaar sluiten.
AANEENLIGGEN, (lag aaneen, heeft aaneengelegen), naast, aan elkander liggen.
AANEENLIJMEN, (lijmde aaneen, heeft aaneen
lijm aan elkander hechten.
-gelijmd),or
AANEENNAAIEN, (naaide aaneen, heeft aaneengenaaid), door naaien verbinden.
AANEENNAGELEN, (nagelde aaneen, heeft aan
nagels of spijkers aan elkander-engald),or
verbinden.
AANEENPASSEN, (paste aaneen, heeft aaneengepast), aan elkander sluiten, passen; onderzoeken,
of de voorwerpen bij elkander behooren.
AANEENPLAATSEN, (plaatste aaneen, heeft aan
naast, tegen elkander plaatsen. AAN --engplats),
EENPLAATSING, v. (-en).
AANEENPLAKKEN, (plakte aaneen, heeft aaneengeplakt), met eene of andere kleefstof verbinden;
(zonder verl. deelw.) aaneenkleven : het plakt zoo
aaneen. AANEENPLAKKING, v. (-en).
AANEENRIJGEN, (reeg aaneen, heeft aaneengeregen), (paarlen, kralen) tot een snoer vereenigen;
— (naaist.) met een rijgnaad vastmaken.
AANEENSCHAKELEN, (schakelde aaneen, heeft
aaneengeschakeld), schakels, ringen tot eene keten
vereenigen; (fig.) aan elkander voegen, op elkander
laten volgen.
AANEENSCHAKELEND, bn. (taalk.) het aaneen
zinsverband, eene wijze van nevenschik--schakelnd
king; aaneenschakelende voegwoorden, die het aaneenschakelend zinsverband uitdrukken, ook copulatieve geheeten.
AANEENSCHAKELING, v. (-en), eene aaneen
ongelukken, opeenvolging, reeks.
-schakelingv
AANEENSCHIETEN, (gew.) van landerijen voor
schieten, grenzen aan elkander.

AANEENSCHUIVEN, (schoof aaneen, heeft en is
aaneengeschoven), door schuiven naast en aan
elkander brengen (tafels) of komen (ijsbergen);
(personen) dichter naast elkaar gaan zitten.
AANEENSLUITEN, (sloot aaneen, heeft aaneengesloten), aan elkander verbinden (door boeien, met
een hangslot), (fig.) (door liefde, vriendschap); —
zonder tusschenruimte aan , elkander sluiten : die
planken sluiten niet goed aaneen.

AANEENSMEDEN, (smeedde aaneen, heeft aan
smeden aan elkander hechten;-engsmd),or
(fig.) innig en onverbrekelijk verbinden : twee zielen
gloeiend aaneengesmeed.

AANEENSNOEREN, (snoerde aaneen, heeft aan
een snoer verbinden; —-engsord),tfm
(fig.) doo innige liefde vereenigen.
AANEENSOLDEEREN, (soldeerde aaneen, heeft
aaneengesoldeerd), door soldeeren aan elkander
hechten.
AANEENSPIJKEREN, (spijkerde aaneen, heeft
aaneengespijkerd), aaneennagelen.
AANEENSTAAN, (stond aaneen, heeft aaneengestaan), vlak naast elkander staan; aan elkander
geschreven zijn, (de wijze hoe, niet het staan zelf
treedt op den voorgrond).
AANEENSTOOTEN, (stootte aaneen, heeft aan
maken, aaneenflansen; uit--engsto),(Zuid.
denken, verzinnen.
AANEENSTRENGELEN, (strengelde aaneen, heeft

aaneengestrengeld), los in elkander draaien en tot
, een koord vereenigen; (fig.) met een lossen band aan
elkander vlechten. AANEENSTRENGELING, v.
AANEENSTRIKKEN, (strikte aaneen, heeft aan
een strik aan elkander hechten.-engstrik),m
AANEENVLECHTEN, (vlocht aaneen, heeft aaneengevlochten ), door vlechten vereenigen.
AANEENVOEGEN, (voegde aaneen, heeft aan
vlak naast elkander plaatsen, zoodat ze-engvod),
aan elkander sluiten. AANEENVOEGING, v. (-en).
AANEENWELLEN, (welde aaneen, heeft aaneengeweld), (stukken ijzer of staal) witgloeiend maken enzoo
aan elkaar hameren. AANEENWELLING, v. (-en).

AANGEEFSTER .
AANEENZETTEN, (zette aaneen, heeft aaneengezet), vlak naast, tegen elkaar zetten of plaatsen;
aan elkander naaien.
AANEENZITTEN, (zat aaneen, heeft aaneengezeten), aan elkander vastzitten.
AANERVEN, (erfde aan, heeft en is aangeërfd),
door erfenis als eigendom verkrijgen; overerven
(ziekten, gebreken); (alleen als verl. dw.) door erfenis
iemands eigendom worden : die boerderij is hem
aangeërfd. AANERVING, v. (-en).
AANFLUITEN, (floot aan, heeft aangefloten ),
uitfluiten; (fig.) bespotten, beschimpen.
AANFLUITING, v. (-en), het aanfluiten; (Bijb .)
voorwerp van bespotting : ik zal hem maken tot eene
aanfluiting onder alle de volken.

AANFOK, m. het aanfokken, opkweeken van
dieren; het aangefokte vee : de aanfok is dit jaar
niet groot.

AANFOKKEN, (fokte aan, heeft aangefokt), den
veestapel door fokken vermeerderen; opfokken.
AANFOKKER, w. (-s). AANFOKKING, v. (-en).
AANGAAN, (ging aan, heeft en is aangegaan), gaan
in de richting naar : op iemand, een huis aangaan; —
bij iemand aangaan, hem in 't voorbijgaan opzoeken,
om hem even te spreken, (aanloopen is gemeenzamer
en vriendschappelijker); — op iemand aangaan,
vertrouwen, staat maken, rekenen; — het gaat hier
op een vechten aan, dat zal wel met vechten eindigen; — het vuur, de lamp, de kaars wil niet
aangaan, beginnen te branden ; — beginnen, een
aanvang nemen : de school, de kerk gaat aan; — worte
schieten en beginnen te groeien (van jonge boomen,
die verplant zijn); — twee dingen te gelijk te doen,
gaat niet aan, is niet mogelijk; — zoo te handelen,
gaat niet aan, is niet geoorloofd; --- (w. g.) zijn verlies gaat nogal aan, is nogal draaglijk, redelijk; —
leven, beweging maken (van kinderen); — tieren,
razen, kijven, uitvaren : hij ging aan als een Turk;
tegen (een aanwezige), op (een afwezige) aangaan; —
(w. g.) iem. aangaan, zich tot iemand wenden, om

hem te spreken. of iets te vragen; — beginnen, ondernemen (een strijd); — sluiten : een verbond, weddenschap, huwelijk aangaan; — (w. g.) bevangen., overvallen: een plotselijke schrik gaat onze dapperen aan; —
(veroud.) wat gaat u aan, wat bezielt u ? (als uitroep
van verwondering bij dwaze of roekelooze daden); —
wat mij aangaat, betreft; — wat gaat mij dat aan!
wat kan het mij schelen !; — dat gaat hem niet aan,
daarmee heeft hij niets te maken; — die fabriek
gaat hem aan, behoort hem geheel of gedeeltelijk
toe; — (Z. A.) voortgaan, vervolgen : ik zal maar
aangaan met mijn praat; — (Z. A.) het kind gaat goed
aan op school, maakt goede vorderingen.

AANGAANDE, voorz., betreffende, nopens, omtrent : berichten aangaande dien persoon heb ik niet.
AANGALOPPEEREN, (galoppeerde aan, heeft
aangegaloppeerd), in galop naderen; sneller galop
peeren.
AANGANG, m. (-en ), begin; eerste stap; — op den
(ten) aangang komen, onverwachts ergens komen,
wanneer er wat gebeurt of voorvalt; — (zeew.) aangang
maken, voortzeilen, gang of vaart maken.
AANGAPEN, (gaapte aan, heeft aangegaapt),
iem. staan aangapen, verwonderd of dom met open
mond aanstaren; — (fig.) de afgrond gaapte ons
aan, was dreigend voor ons.
AANGEBEDENE, m. en vr. (-n), hartstochtelijk
bemind persoon (meest van vrouwen gezegd).
AANGEBONDEN, bn, kort aangebonden zijn,
spoedig boos worden of een boos humeur toonera.
AANGEBOREN, bn. (van hoedanigheden van
levende wezens) van nature eigen, ingeschapen :

Bene aangeboren sluwheid; de dichtkunst was Vondel
aangeboren, door en met de geboorte verkregen.

AANGEBORENSCHAP, v. (hist. rechtsterm.),

bloedverwantschap, maagschap.

AANGEBRAND, bn. hij is er mooi aangebrand, leelijk terecht gekomen, in de val geloopen; — gauw
aangebrand zijn, spoedig boos zijn; — (Zuidn.) het
riekt er aangebrand, het is er niet pluis, deugt er niet.
AANGEBREID, bn. (gew.) aangebreide kousen,
schimpnaam voor zeer arme lieden.
AANGEDAAN, bn. getroffen, bewogen, geroerd:
hij was er van aangedaan, tot schreien toe aangedaan;

— (Zuidn.) netjes aangedaan, aangekleed.
AANGEDACHTENIS, v. (dicht.) levendig aandenken, innige gedachtenis; — voorwerp, bestemd
om dit innig aandenken levendig te houden.
AANGEEFSTER, v. (-s), die iets aangeeft.

AANGEËRFD.
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AANGLIMMEN.

AANGEËRFD, bn. een erf bezittende, dat aan
vreemden grond paalt.
AANGEËRFDE, m. en v. (-n), eigenaar of eigenares van grond, gelegen aan een weg, een dijk,
eene watering, enz.
AANGEGAAP, o. het lastig en gedurig aangapen.
AANGEHAALD, bn. in beslag genomen; - (fig.)
(plaats) aan een boek, geschrift of stuk ontleend; met eene ziekte aangehaald zijn, telkens die ziekte
hebbende, daarmee behept.
'
AANGEHUWD, bn. door huwelijk vermaagschapt,
(deftiger dan) aangetrouwd.
AANGEKLAAGDE, m. en v. (-n), die aangeklaagd is.
AANGEKLEED, bn. een aangekleede boterham,
boterham met vleesch, worst, koek of kaas; een
avondpartijtje, waarbij wat gepresenteerd wordt,
ook een aangekleede pijp geheeten; - een aangekleede aap, iem. die bespottelijk gekleed is, (ook)
een zeer leelijk mensch; - aangekleed gaat uit,
gezegd van iem. die in het oogloopend mooi, meestal !
bespottelijk, gekleed is en daarmee pronkt.
AANGELANDE, m. en v. (-n), die een stuk land
bezit dat aan een weg, dijk of eene rivier grenst.
AANGELEERD, bn. het tegendeel van aangeboren, j
natuurlijk; aangewend : eene aangeleerde afgetrok-

den koers aangeven, bepalen of zeggen welken koers
men sturen moet; - den toon aangeven, den eersten

werpen, een aangelegen punt, belangrijk, gewichtig.

gen, heeten liegen, vrijmoedig, onbeschaamd zeggen,

toon van een muziekstuk doen hooren, waarnaar
de hoogte der andere tonen bepaald wordt; (ook
fig.) het voorbeeld geven in een gezelschap; - iets
ter kennis brengen van de overheid (aan het gerecht, ambtshalve of als beleedigde partij) : een
diefstal aangeven; een dief aangeven, bekendmaken
wie de dief is; - (bij den burgerlijken stand) een sterfgeval, een kind aangeven; - (bij den ambtenaar der
belastingen) zijn inkomen aangeven; - (bij de militaire overheid) zich voor de loting aangeven; -- zich
aangeven, zich aanmelden; - (Zuidn.) dat zou men
hein niet aangeven, toe in staat achten.
AANGEVER, m. (-s), hij die aangeeft; in 't bijzonder : die bij den ambtenaar van den burgerlijken stand aangifte doet van een geboorte- of sterf geval; - de belastingschuldige, die aan den bevoegden ambtenaar de door de wet voorgeschreven verklaringen of mededeelingen doet; - (glasfabr.)
jong werkman die het eerste glas aan de blaaspijp
doet. AANGEVING, v. (-en).
AANGEZET, bn. scherper gemaakt, gewet : een
aangezet mes; - het eten is aangezet, licht aangebrand; - vervalscht : die wijn is aangezet.
AANGEZICHT, o. (-en), de daad van aanzien,
kenheid.
de blik : iemand in zijn aangezicht beschimpen, uit AANGELEGEN, bn. dichtbijgelegen, belendend : ! lachen, dat hij het ziet; - tegenwoordigheid, onmidhet aangelegen huis; -- ( -er, -st), aangelegen onderdellijke nabijheid : iemand iets in het aangezicht zeg AANGELEGENHEID, v. (...heden), eene zaak,
die belangrijk is, die iemand van nabij aangaat:

heeten liegen; voorste gedeelte van 's menschen hoofd, gezicht;

met eens anders aangelegenheden bemoeien; aan(gelaat is het aangezicht als uitdr. van het karakgelegenheden van kerk en staat, zaken, belangen.
( ter, als de spiegel der ziel); - het kind gelijkt zijn
AANGEMERKT, voegw. (veroud.) aangezien.
vader, alsof het uit zijn aangezicht gesneden was,
zich

AANGENAAM, bn. en bw. (aangenamer, aangelijkt sprekend op hem; - (w. g.) hij draagt zijn
naast),
m
(een gevoel, eene gewaarwording) van dien , hart op zijn aangezicht, is in hooge mate openharaard, dat men het gaarne ondervindt, behaaglijk, ; tig; - iemand een slag in het aangezicht geven, hem
zoet; (van personen, zaken, hoedanigheden) zoo j grof beleedigen; - op zijn aangezicht vallen, met
gesteld, dat zij een aangenamen indruk geven, een
gebogen hoofd nederknielen; - (spr.) wie zijn neus
aangenaam gevoel opwekken, streelend, zacht, heerschendt, schendt zijn aangezicht, wie gebreken van zijne
lijk; - zich bij iemand aangenaam maken, zijne
nabestaanden aan het licht brengt, deelt zelf in de
gunst weten te verwerven; - (w. g.) iets voor aanschande; - een man met twee aangezichten, een dubgenaam houden, nemen, iets met; welgevallen aanbelhartig mensch ; - iemand van aangezicht kennemen, goedkeuren; - (beursterm, van effecten en
nen, hem dikwijls gezien hebben (zonder hem geobligatiën), gewild, gezocht : de Russen zijn iets sproken of kennis met hem genaakt te hebben); aangenamer; - aangenaam klinken, wandelen, op
van aangezicht tot aangezicht met iemand spreken, hem
eene wijze, die aangenaam is.

persoonlijk spreken; - (w. g.) van aangezicht tot

gedurig aanpraten, opdringen van zaken : dat aan- j
gepreek van dien koopman bevalt ons niet.
AANGEPRIJSD, bn. de goederen staan aangeprijsd
voor het winkelraam, met den prijs eraan, geprijsd.
AANGESCHAPEN, bn. (w. g.) aangeboren. .
AANGESCHOTEN, bn. een aangeschoten hert, door 1
een kogel geraakt, doch zoo dat het nog gaan kan; (fig.) in lichten graad dronken.
AANGESCHREVEN, bn. goed, slecht aangeschreven staan, goed, slecht bekend staan; bij iem. hoog
aangeschreven staan, als degelijk, zeer te vertrouwen

met de gierpont aankomen.
k^_^, 2. AANGIEREN, (gierde aan, is aangegierd), gierend, loeiend naderen (stormen, enz.).
, AANGIETEN, (goot aan, heeft aangegoten), tegelijk
met het voorwerp gieten, zoodat het daarmede een
geheel uitmaakt: dat ornament is aangegoten; - (fig.)
die kleeren zijn u als aangegoten, passen u volke men; - voortmaken met gieten. AANGIETING, v.
(-en), door gieten vastmaken :,de krammen en doken
worden bij deze sluiswerken in lood aangegoten.

AANGENAAMHEID, v. hoedanigheid van aan- I aangezicht iets kennen, van nabij, door eigen ervaring.
genaam; - v. (...heden), vermaak, genoegen.
AANGEZICHTSKENNER, m. (-s). Zie GELAAT 1. AANGENOMEN, bn. een aangenomen werk, de
KENNER.
kosten worden niet per uurloon berekend, maar
AANGEZICHTSPIJN,v. (-en), hevige pijn in de
globaal en het moet gewoonlijk op een bepaalden
zenuwen van het aangezicht.
tijd klaar zijn; - 't is geen aangenomen werk, het beAANGEZIEN, voegw. aangemerkt, naardien, dehoeft op geen bepaalden tijd klaar te zijn; - een
wijl, omdat, omreden.
slangenomen kind, een kind van anderen, dat als
1. AANGIEREN, (gierde aan, is en heeft aangeeigen beschouwd wordt.
gierd), in eene schuine richting met een draai aan 2. AANGENOMEN,voegw. gesteld, ondersteld (dat).
komen (van schepen en ruiters); - sneller met de
AANGEPRAAT, o. AANGEPREEK, o. lastig en
gierpont overvaren, door den schoot aan te halen; -

AANGIETKLEUR, v. (-en), kleurstof waarmee
men verglaast.
AANGIFTE, V. (-n), ((w. g.) AANGIFT, v. (-en)),
kennisgeving, volgens de voorgeschreven vormen,
aan de overheid, bij het gerecht, bij den burgerlijken
stand of bij den ambtenaar der belastingen; - aan gifte doen, kennis geven; - memorie van aangifte, het
geschrift waarin de aangifte omtrent eene nalaten schap aan den bevoegden ambtenaar der belastingen
moet geschieden; - de inhoud der kennisgeving;
schriftelijke verklaring, waarin eene aangifte gedaan is.
AANGIFTE-KIEZER, m. (-s), iem. die volgens
eigen aangifte op de kiezerslijst geplaatst wordt.
AANGLIJDEN, (gleed aan, is aangegleden), glij huwd : aangetrouwde kinderen, familie.
dend naderen; - (van kleeren) gemakkelijk aangeAANGEVEN, (gaf aan, heeft aangegeven), overtrokken worden.
geven, aanreiken; iets ter kennis van een ander I
AANGLIMMEN, (glom aan, is en heeft aangebrengen, waarvan men het hoe zelf bepaalt, veelal
glommen), beginnen te glimmen; sterker glimmen;
met het bijoogmerk, dat de ander er zich naar
- van glimmen tot branden overgaan : goed aan richten zal : de hoofdtrekken van iets aangeven; geglommen houtskool; - tegengliinmen.

bekend staan.
AANGESTOKEN, bn. (gemeenz.) hij is gauw aangestoken, spoedig boos.
AANGESPEN, (gespte aan, heeft aangegespt), met
eene gesp vastmaken; nauwer toehalen; strakker
aanhalen; - den degen aangespen, zich ten strijde
uitrusten (eig. en fig.).
AANGESTORVEN, bn. door erfenis verkregen.
AANGETEEKEND, bn. zij zijn aangeteekend,
ondertrouwd; - een aangeteekende brief, in een
register genoteerd.
AANGETOGEN, verl. deelw. van AANTIEGEN.
AANGETROUWD, bn. (gemeenz. dan) aange-

AANGLINSTEREN.
AANGLINSTEREN, (glinsterde aan, heeft aangeglinsterd), in de richting naar iemand of iets glinsteren of schitteren.
AANGLOEIEN, (gloeide aan, heeft en is aangegloeid^, den gloed uitstralen in de richting van iemand of iets; (fig.) door haren glans het oog tot
zich trekken (van schitterende, gloeiende kleuren
gezegd); — meer gloeiend maken; - beginnen te
gloeien; — sterker gloeien; - van gloeien tot branden overgaan. AANGLOEIING, v. .
AANGLOREN, (gloorde aan, is aangegloord), beginnen te gloren : de day gloort aan, breekt aan; — het
vuur is weer aangegloord, gaan gloeien en branden,
nadat het bijna uitgedoofd was.
AANGLUIPEN, (gluipte aan, heeft aangegluipt),
ter sluik beloeren.
AANGLUREN, (gluurde aan, heeft aangegluurd),
glurend aanzien; steelsgewijze aanzien.
AANGLURING, v. (-en). AANGLUURDER, m.
(-s). AANGLUURSTER, v. (-s).
AANGOLVEN, (golfde aan, is aangegolfd), golvend
naderen; (fig.) toestroomen in ophoudelijke opvolging, als de golven der zee : de menschendrommen
golfden aan.

AANGONZEN, (gonsde aan, is aangegonsd), gonzend naderen, met snorrend geluid aankomen.
AANGOOIEN, (gooide aan, heeft aangegooid),
tegen of op iets werpen; vlugger gooien (bij het
spel); — zijne kleeren aangooien, snel en slordig
aantrekken.
AANGORDEN, (gordde aan, heeft aangegord), boven de heupen, om het middel vastbinden (in het
bijzonder van wapenen gezegd); — (fig.) het harnas
aangorden (voor of tegen iemand of iets), een strijd
aanbinden, partij trekken, voor of tegen iem. of
iets; — zich aangorden, zich ten strijde uitrusten,
wapenen; (fig.) zich voor eene onderneming gereedmaken, toerusten; — (bijb.) (van het geloof) toerusten, uitrusten met, voorzien van. AANGORDING, v.
1. AANGRAUWEN, (grauwde aan, heeft aangegrauwd ), norsch of bits toespreken, ruw bejegenen.
2. AANGRAUWEN, (grauwde aan, is aangegrauwd),
(verouderend), de dag grauwt aan, de eerste morgenschemering breekt aan.
AANGRAUWER, m. (-s). AANGRAUWING, v.
(-en). AANGRAUWSTER, v. (-s).
AANGRAVEN, (groef aan, heeft aangegraven),
door het graven van eene sloot een stuk land (meest
uit de gemeene markgronden) bij zijn eigendom
voegen; - voortmaken met graven; — door graven
op de vereischte diepte brengen. AANGRAVING, v.
AANGREEP, - m. (dicht.) het aangrijpen.
AANGRENZEND, bn. belendend, grenzende aan.
AANGRIJNZEN, (grijnsde aan, heeft aangegrijnsd),
grijnzend aanzien, knorrig en dreigend aankijken
(ook fig.); grijnzend, hoonend aankijken.
AANGRIJPEN, (greep aan, heeft aangegrepen),
plotseling, snel of krachtig iets aanvatten, met verschillende oogmerken : om het vast te houden, te
gebruiken of voor zich te nemen; om het gegrepene
te redden of voor een ongeluk te behoeden; om
zich aan het gegrepene vast te houden : een drenkeling grijpt zelfs een stroohalm aan; - (krijgsk . )
het geweer bij de exercitiën krachtig aanvatten; met kracht aantasten, aanvallen : den vijand met
de bajonet aangrijpen; - hevig aantasten, overweldigen, overmannen (van koorts, koude, schrik,
angst, weemoed gezegd); - een sterken indruk
maken, hevig aandoen : dat voorval greep haar erg
aan; - met ijver of drift aannemen, te baat nemen :
een voorwendsel, de gelegenheid aangrijpen; - eené
handeling flink beginnen, fern aanpakken : den
arbeid aangrijpen.
AANGRIJPEND, bn. treffend, roerend (woorden.
tooneelen, verhalen).
AANGRIJPER, m. (-s). AANGRIJPSTER v. (-s).
AANGRIJPING, v. (-en).
AANGRIJPINGSPUNT, o. (-en), (nat.) punt waar
kracht of de resultante van verschillende-open
krachten rechtstreeks werkt.
AANGRINNIKEN, (grinnikte aan, heeft aangegrinnikt), met spotachtigen lach iemand aanzien; die boer grinnikt iedereen aan, hij lacht verlegen en
goedwillig om alles, wat men hem, zegt.
AANGROEI, m. het aangroeien, toenemen in
kracht of aantal, aanwas.
AANGROEIELING, m. (-en), (gew.) kleine aardappel aan de uitloopers van niet geplante aardappelen gegroeid.

I0

AANHANGEN.
AANGROEIEN, (groeide aan, is aangegroeid), door
groeien grouter worden; (fig.) toenemen, zich uit
- aangroeien tot iets, door groeien iets-breidn;
worden; - aan iets vastgroeien: in die zee groeien
de schepen sterk aan, zeegewassen en schelpdieren
hechten zich aan het onder water gedompelde gedeelte in groote mate vast.
AANGROENEN, (groende aan, is en heeft aangegroend), groener worden; groener maken.
AANGROMMEN, (gromde aan, heeft aangegromd),
grommend bedreigen; - (fig.) knorrend, morrend
bejegenen.
AANGROMMER, m. (-s). AANGROMMING, v.
(-en). AANGROMSTER, v. (-s).
AANHAALDER, m. (-s), (in oliemolens) plankje
aan een langen stok, waarmee het zaad in de kassen naar voren wordt gehaald; - (pap.) stok waarmee 's morgens de papierpap, waarin de papierstof
bezonken is, wordt omgeroerd.
AANHAALSTER, v. (-s), meisje dat gaarne aanhaalt, lief doet.
AANHAKEN, (haakte aan, heeft aangehaakt),
met een haak vasthechten; vastmaken; verbinden;
- (schaatsenrijders) haak maar aan, leg uw rechterhand in onze (op den rug gehouden) linkerhand en
rijd zoo met ons mee. AANRAKING, V. (-en).
AANHALEN, (haalde aan, heeft aangehaald),
naar zich toetrekken; (touwen en knoopen) vaster aantrekken; — de teugels aanhalen, stijver aantrekken;
(ook fig.) strenger optreden, regeeren; (zeet.) brassen, schooten aanhalen, door de touwen aan te trekken, de zeilen scherper bij den wind zetten; — de
wind haalt aan, wordt sterker, krachtiger; — deze
binocle haalt sterk aan, haalt de voorwerpen schijnbaar sterk naar zich toe; - iets verwíj derds naderbij
brengen; - er is geen aanhalen aan, men heeft
hier nooit genoeg, voortdurend wil men meer; —
het haalt heel wat aan, geeft vrij wat voordeel; —
goederen, vee aanhalen, in beslag nemen, omdat de
verschuldigde belasting ervoor niet betaald is; —
iets aanhalen, in 't voorbijgaan medebren`en, dragen, naar eene bepaalde plaats; — beginnen, ter
hand nemen : hij haalt alles aan en brengt niets tot
een goed einde; — aanleiding geven tot (een twist,
oneenigheid) : hij haalt altijd iem. aan, plaagt, sart
altijd, geeft altijd tot oneenigheid of twist aanleiding; - iemand aanhalen, iemand onderweg halen,
om samen ergens heet te gaan; (ook) zich er mede
bemoeien, inlaten (van lastige personen gezegd); (ook
Zuidn.) onthalen; - aanlokken, lief doen tegen
iem., vleien : meisjes halen gaarne aan; een meisje
aanhalen, haar het hof maken; — woorden van anderen of van zich zelf vermelden, citeeren; — een
boek aanhalen, het noemen, vermelden, een gezegde
eraan ontleenen; - (iets onaangenaams) zich op
den hals halen; - eene streep of een teeken bij iets
plaatsen; — die lijnen moet je wat dikker aanhalen,
aandikken, dikker overhalen.
AANHALER, m. (-s), de beginner, de oorzaak
(van een twist, eene oneenigheid).
AANHALERIG, bn. ( -er, -st), (gemeenz.) zeer
aanhalig : je dochter is te aanhalerig, daar moet je
op letten.
AANHALIG, bn. ( -er, -st), vriendelijk, voorkomend, lief doend : aanhalige menschen missen dikwijis hun doel; een aanhalig kind.AANHALIGHEID,v.
AANHALING, v. (-en), inbeslagneming van goe
deren (wegens ontdoken belasting); — gezegde, aan
een schrijver of spreker ontleend.
AANHALINGSTEEKEN, o. (-s), dubbele komma's,
dienende om aangehaalde woorden van die van den
schrijver zelf te onderscheiden, guillemets („-").
AANHANG, m. partij, volgelingen.
AANHANGELING, m. en v. (-en), AANHANGELINGE, v. (-n), iemand, die een persoon, Bene leer,
een beginsel volkomen toegedaan is, partijgenoot,
volgeling.
AANHANGEN, (hing aan, heeft aangehangen),
(kleederen) los of slordig aan het lijf zitten; — vastkleven : de modder hangt aan; - wol, cheviot hangt
erg aan, op kleeren daarvan gemaakt, hechten zich
pluisjes en stof gemakkelijk vast; -- (fig.) het kind
hangt vandaag erg aan, wil veel in de handen genomen zijn; - (scheepst.) hang aan ! trek met alle
kracht; - (fig.) iemand aanhangen, steeds vergezellen; (ook) door liefde, hoogachting of eensgezindheid aan iemand gehecht zijn; (ook) zijne belangen,
beginselen. inzichten en plannen toegedaan zijn: (oudt. en gew.) iemand eigen zijn, aankleven (eene

AANHANGER.
hoedanigheid); — (scheepsb.) de poorten aanhangen,
bij den bouw van een oorlogsschip vierkante ramen
van witgekalkte latten tegen de spanten spijkeren
om de plaatsen aan te duiden, waar de geschutpoorten moeten komen; - (gew.) als hij wat vertelt, moet
hij er altijd wat aanhangen, bijvoegen, toevoegen.
AANHANGING, v.
AANHANGER, m. (-s). AANHANGERES, v.
( -sen), volgeling, medestander, voorstander : ie mands aanhanger zijn, zijne belangen voorstaan, tot
zijne volgelingen of zijne partij behooren (een
aanhanger is zelfstandiger dan een aanhangeling) .
AANHANGIG, bn. nog in overweging of behandeling, nog onbeslist, onafgedaan; de zaak is voor het
gerecht aanhangig, zal daardoor uitgemaakt worden;
- een voorstel aanhangig maken, ter behandeling
indienen.
AANHANGSEL, o. (-s, -en), toevoegsel, bijvoegsel,
(aan het einde van een boek).
AANHANGSTER, v. (-s), zie AANHANGERES.
AANHANGWAGEN, m. (-s), volgwagen of tweede
wagen eener electrische tram, achter den motorwagen aangehangen.

AANHANKELIJK, bn. en bw. ( -er, -st), geneigd
om zich uit liefde of innige genegenheid aan iemand
te hechten : zij is een liefderijk, aanhankelijk schep sel, innig gehecht, verknocht; — (bw.) met liefde
en gehechtheid.
AANHANKELIJKHEID, v. innige gehechtheid:

iem. zijne aanhankelijkheid betoonen.

AANHARDEN, (hardde aan, heeft en is aangehard), harder maken of worden; (fig.) meer gehard
maken of worden. AANHARDING, v. (-en).
AANHARKEN, (harkte aan, heeft aangeharkt),
opharken (tuin); — (bladeren, takjes enz.) wegharken; — (indruksels en voetstappen) door harken
doen verdwijnen; — vlugger harken. AANHAR-

KING, v. (-en).

AANHEBBEN, (had aan, heeft aangehad), aan het
lijf hebben (van kleedingstukken; ook van sieraden
enz., die min of meer nauw sluiten); — (spr.) geen
hemd aanhebben, uiterst behoeftig zijn; — (fig.) een

roes, een buis, eene laars, eene kas enz. aanhebben, in

meerdere of mindere irate dronken zijn; — (in iet

AANHOUDENDHEID.

II

AANHITSER, m. (-s). AANHITSING, v. (-en).
AANHITSSTER, v. (-s).
AANHITTEN, (hitte aan, heeft aangehit), (w. g.
heeter maken; (fig.) aanvuren. AANHITTING, v.
AANHOEPELEN, (hoepelde aan, is en heeft aan gehoepeld), hoepelend naderen; langdurig of sterk
hoepelen : dat kind hoepelt wat aan vandaag.
AANHOEVEN, (hoefde aan, heeft aangehoefd),
aangetrokken of aangedaan moeten worden (van
kleederen, schoeisel en sieraden) : het is niet koud, de
jas hoeft niet aan; — aangelegd of aangestoken moe ten worden (van vuur en licht) : de kachel hoeft vandaag niet aan, hoeft niet te branden.
AANHOLLEN, (holde aan, is aangehold), hollend
naderen, (van paarden); (fig.) snel aankomen.
AANHOMPELEN, (hompelde aan, is aangehompeld), hompelend, met kreupelen gang naderen.
AANHOOGEN, (hoogde aan, heeft aangehoogd),
tot de vereischte hoogte brengen (aardwerken).
AANHOOGING, v. (-en).
AANHOOPEN, (hoopte aan, heeft en is aangehoopt), tot een hoop brengen; een hoop hooger of
grooter maken, tot de vereischte hoogte brengen; (w. g.) toenemen, aangroeien (van eene menigte).
AANHOOPING, v. (-en), het aanhoopen; het aan-

gehoopte.
AANHOORDER, m. (-s), die aanhoort, luistert
naar; — (zegsw.) er zouden geen achterklappers zijn,
waren er geen aanhoorders. AANHOORSTER', v. (-s).

AANHOOREN, (hoorde aan, aanhoorde, heeft,
aangehoord), naar iets luisteren; met aandacht hooren; — geduldig ten einde toe hooren, wat vervelend, onaangenaam of kwetsend is : hoe kunt ce

zulke taal aanhooren ?; dat is niet om aan te hooren;
— men kan het hem wel aanhooren , of het is hem wel aan
te hooren, dat hij een vreemdeling is, het is aan zijne
spraak te hooren. Ten aanhooren van , in bijzijn van,

in tegenwoordigheid van.
AANHOORIG, bn. behoorende tot : eene hofstede

met aanhoorige landerijen; — ik weet hetvan een zijner
aanhoorigen, huisgenooten, aanverwanten of ondergeschikten.

AANHOORIGHEID, v. (...heden), landerijen enz.
die tot eene bezitting, eene boerderij behooren: eene

spel) een appèl, een punt, eene partij aanhebben, voor
zijne rekening hebben, verloren hebben; — aan het

boerderij

AANHECHTER, m. (-s). AANHECHTSTER, v.
(-s).

veel omgang hebben met, steun hebben van; (gew. w. g.) man en vrouw, die zonder huwelijk
samenwonen; — (Z. A.) aanlegplaats, rustplaats.
AANHOUDELIJK, bw. (gew.) voortdurend, onaf-

met alle aanhoorig1eden.

AANHORTEN, (hortte aan, heeft aangehort),
branden hebben (eene lamp, eene pijp, kachel).
met kracht tegen iets anders stootera; — (fig.) tegen
AANHECHTEN, (hechtte aan, heeft aangehecht),
iets aandruischen, er rechtstreeks mede in strijd
vastmaken; een nieuwen draad beginnen of een ^ zijn. AANHORTING, v. (-en).
afgebroken draad weer vasthechten (bij naai -, brei AANHOUD, m. (-en), (veroud.) rustplaats, wijk of spinwerk); — (w. g.) annexeeren.
plaats; — (gew.) ik heb veel aanhoud aan die familie,
AANHECHTING, v. (-en), daad van aanhechten;
plaats, waar aangehecht is; — (w. g.) (van grond-

gebied) vergrooting van een staat, annexatie.

AANHECHTINGSPUNT, v. (-en), plaats van aan-

hechting; aanknoopingspunt in eene rede.

AANHECHTSEL, o. (-s), wat aangehecht is; plaats
waar de aanhechting geschied is : dat is keurig ge-

naaid, van de aanhechtsels is niets te zien.

AANHEELEN, (heelde aan, is aangeheeld), (w.

g.) geheel genezen; voortgaan met genezen.
AANHEF, m. begin, aanvang (van een brief, een
betoog, inz. bij muziek en zang).

' gebroken.

AANHOUDEN, (hield aan, heeft aangehouden),

iemand aanhouden, aanspreken, meest met vijan-

dige bedoelingen; (ook) staande houden en gevangennemen; — het werkvolk aanhouden, in zijn dienst
behouden; — (bij eene veiling) niet toewijzen; —
een paard aanhouden, in toom houden; — (rijk.)
aanhouden en nageven, den teugel strak houden en
laten vieren; — eene kaart aanhouden, aftroeven; (vaar- en voertuigen) tegenhouden, in beslag nemen
(ter zake van belasting); — een touw aanhouden,
(zeew.) niet verder vieren; — dieren aanhouden,
opvangen, in zijn bezit houden, niet vervreemden;
— vee aanhouden, aanfokken, niet verkoopen of
slachten; — eene studie aanhouden, daarmee voort
— eene krant aanhouden, daarop geabonneerd-gan;
blijven; — rechtszaken, voorstellen aanhouden, de
afdoening ervan uitstellen; - de kachel, de lamp
aanhouden, aan het branden houden; — kleerera
aanhouden, niet uittrekken; — onderweg stilhouden,

AANHEFFEN, (hief aan, heeft aangeheven), beginnen, inz. beginnen te spreken of te zingen. AAN HEFFING, v. (-en). AANHEFFER, m. (-s). AAN HEFSTER, v. (-s).
AANHEFTEN, (hefte aan, heeft aangeheft), (gew.)
aanhechten.
AANHELPEN, (hielp aan, heeft aangeholpen),
helpen aantrekken (een kleed).
AANHIJGEN, (hijgde of heeg aan, is en heeft
aangehijgd of aangehegen), buiten adem komen
aanloopen; hijgend te kennen geven.
aanleggen; — gaan of sturen in de richting van: op
AANHIJSCHEN, (heesch aan, heeft aangeheschen),
de kust, een eiland aanhouden; -- ge moet aanhouden,
verder ophijschen, tot aan een bepaald punt; volhouden, volharden; — met aandrang vragen of
hijschende iem. iets toevoeren; — voortmaken met
verzoeken : om de hand van een meisje aanhouden,
hij schen.
j haar ten huwelijk vragen; - (.Zu idn .) zonder huwe
AANHINKEN, (hinkte aan, is aangehinkt), hinlijk met iem. samenwonen; — aanhouden doet verkend naderen, aankomen.
krijgen, de aanhouder wint; — voortduren: het houdt
AANHINNIKEN, (hinnikte aan, heeft aangehinlang aan, het duurt lang; — (w. g.) 't zal hard aan
nikt), hinnikend begroeten : het paard hinnikte zijn
-houden,
het zal niet licht geschieden.
meester aan.
AANHOUDEND, bn. en bw. voortdurend, zonder
AANHITSEN, (hitste aan, heeft aangehitst), zijn
ophouden : het regent aanhoudend; — hij is aan
hond op lem. aanhitsen, door geschreeuw en door
ziek, gedurig, met geringe tusschenpoozen.-houden
gebaren op iem. aanjagen; (personen) tegen elkaar
AANHOUDENDHEID, v. (w. g.) volharding; bij
aanhitsen, opzetten, opstoken, opruien, aanzetten.
aanhoudendheid, voortdurend, zonder ophouden.

AANHOUDER.
AANHOUDER, m. (-s), die aanhoudt; — de aanhouder wint, wie volhardt of volhoudt, bereikt zijn doel; —
(Zuidn.) boel, bijzit. AANHOUDSTER, v. (-s).
AANHOUDING, v. (-en), de daad van aanhouden; — in arrest nemen : bevel tot aanhouding; —
aanhoudend verzoek; — (w. g.) bij aanhouding ver
telkens, voortdurend.
-zoekn,
AANHOUDINGSPREMIE, v. (...premiën en premies), ...PRIJS, m. (...prijzen), belooning voor het
aanhouden van misdadigers; — vergoeding voor het
aanhouden en ter beschikking stellen van manlijke fokdieren, gedurende een bepaalden tijd.
AANHUILEN, (huilde aan, heeft aangehuild),
(ongewoon) door te huilen of te blaffen bedreigen.
AANHUPPELEN, (huppelde aan, is aangehuppeld), huppelend naderen.
AANHUWELIJKEN, (huwelijkte aan, heeft aan gehuwelijkt), aanhuwen. AANHUWELIJKING, v.
(-en), (recht.) vermaagschapping door huwelijk.
AANHUWEN, (huwde aan, heeft aangehuwd),
door zijn huwelijk iemand tot zich in familiebetrekking brengen. AANHUWING, v.
AANIJLEN, (ijlde aan, is aangeijld), in ijlende
vaart naderen.
AANJAGEN, (jaagde, joeg aan, heeft en is aangejaagd), ergens heenjagen; sneller voortdrijven; aansporen, aanzetten; — (fig.) iem. schrik, vrees, schaamte
aanjagen, bij hem verwekken; — iem. een blos aan
hm doen blozen; — vuur aanjagen, feller-jagen,
aanstoken; — komen aanjagen, snel naderen; — daar
kwam de koesier aanjagen, snel aanrijden; — (gew.)
het vuur jaagt aan, brandt feller.
AANJAGEND, bw. (Zuidn.) aanzettend, opwindend : aanjagende gedachten.
AANJAGER, m. (-s), voortdrijver; aanspoorder;
— eene zuigperspomp, bestemd om het water op te halen en naar de eigenlijke brandspuit te drijven`, — klep
van een open haard, in Zuidn. Jacht geheeten.
AANJANKEN, (jankte aan, is en heeft aangejankt), jankend naderkomen (van honden of andere
dieren); (fig.) krijtend of klagend naderen (van
menschen); — jankend aanzien en als 't ware tot zich
roepen (van dieren).
AANJOELEN, (joelde aan, is aangejoeld), joelend
naderen, met gejoel naderkomen.
AANJUICHEN, (juichte aan, is en heeft aangejuicht), juichend naderen; met gejuich begroeten,
toejuichen. AANJUICHING, v. (w. g.)
AANKALKEN, (kalkte aan, heeft aangekalkt),
iem. aankalken, aanteekenen, opschrijven; (ook)
iets op zijne rekening schrijven; (ook) beboeten; —
ik zal je wel aankalken, ik zal je wel krijgen. AAN
-KALING,v.(en)
AANKANKEREN, (kankerde aan, is aangekankerd), beginnen te kankeren; voortgaan met kankeren; (fig.) zich als een kanker verbreiden (een
zedelijk kwaad). AANKANKERING, v.
AANKANTEN, (ZICH) (kantte zich aan, heeft zich
aangekant), zich verzetten tegen iem., iets. AAN
tegenkanting.
-KANTIG,v.(en)
AANKAP, m. het kappen of vellen van hout,
(vooral in onze O.-I. bezittingen in gebruik); —
plaats waar hout gekapt wordt.
AANKAPPEN, (kapte aan, heeft aangekapt), met
eene bijl aan iets beginnen te kappen; hout kappen,
boomen vellen, tot aanvulling of vermeerdering
van den bestaanden voorraad; — (Z. A.) het paard
kapt aan, slaat, strijkt met de pooten tegen elkaar.
AANKAPPLAATS, v. (-en), plaats waar hout
aangekapt wordt.
AANKARREN, (karde aan, heeft aangekard),
met karren aanvoeren; — spoed maken met karren.
AANKARRING, v. (-en).
AANKEFFEN, (kefte aan, is en heeft aangekeft),
komen aankeffen, keffend naderen; — iem. keffend
bedreigen; (fig.) met scheldwoorden trachten bang
te maken.
AANKERMEN, (kermde aan, is en heeft aangekermd), kermend naderen; iem. kermend aanroepen en om hulp smeeken.
AANKERVEN, (korf, kerfde aan, heeft aangekorven), spoed maken met kerven; iets op iemands
rekening (kerfstok) aanteekenen, aankalken. AANKERVING, v. (-en).
AANKIJKEN, (keek aan, heeft aangekeken), kijken naar; — lijdelijk toezien; — ik wil de zaak nog
eens aankijken, in bedenking houden; — iem. dwars,
schuin, zwart aankijken, hem door aankijken of op
andere wijze afkeuring of mishagen laten blijken;
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iem. veelbeteekenend aankijken, door de wijze van
aanzien veel te kennen geven; — iem. scheef, met
schele oogen aankijken, hem benijden; — iem. niet
aankijken, hem met geen blik verwaardigen (uit

gramschap of trots).
AANKITTELEN, (kittelde aan, heeft aangekitteld), door kitteling in beweging brengen; (bij uitbr.)
door een streelend of aangenaam gevoel opwekken,
prikkelen, aansporen.
AANKLACHT, v. (-en), beschuldiging, ingebracht
bij de bevoegde macht, het gerecht; — geschrift,
waarin de aanklacht is vervat.
AANKLAGEN, (klaagde aan, heeft aangeklaagd),
wegens een misdrijf of laster bij het gerecht beschuldigen ; — beschuldigen: zijn geweten klaagt hem aan.
AANKLAGER, m. (-s), die aanklaagt : als de
aanklager niet bewijst, spreekt men den gedaagde vrij;
openbaar aanklager, de ambtenaar van het Openbaar
Ministerie. AANKLAAGSTER, v. (-s). AANKLAGERES, v. ( -sen).
AANKLAMPEN, (klampte aan, heeft aangeklampt), met klampen vastmaken; -- (fig.) iem.
aanspreken en op den weg staande houden (vaak
om geld te leenen of steun en hulp te zoeken); —
(Z. A.) bij een meisje aanklampen, haar het hof maken;
— (zeew.) op zijde schieten, aan boord komen;
(fig.) medesleepen.
AANKLAMPER, m. (-s). AANKLAMPING, v.
(-en). AANKLAMPSTER, v. (-s).
AANKLAUTEREN, (klauterde aan, is en heeft'
aangeklauterd), klauterend naderen; — vlugger klauteren.
AANKLAUWEN, (klauwde aan, heeft aangeklauwd), opharken; — daar komt hij (het) aasklauwen (van een schaatsenrij der, van een paard), klauwend naderen.
AANKLEEDEN, (kleedde aan, heeft aangekleed),
kleederen aantrekken (met name de bovenkleederen); — eene kamer aankleeden, op orde brengen,
alle meubelen naar behooren plaatsen, opsieren; — een
huis aankleeden, meubileeren; — iemand aankleeden,
de benoodigde meubels leveren, voor zijne geheele
uitrusting zorgen; — ik zal hem wel aankleeden, ik
zal de zaak met hem wel in orde brengen; (ook) ik
zal het hem wel te duur verkoopen; -- (w. g.) daar
kleed ik mij aan, ik reken mij in staat of bevoegd-vor
dat te doen.
AANKLEEDER, m. (-s). AANKLEEDING, V.
(-en). AANKLEEDSTER, v. (-s).
AANKLEEF, m. met den aankleve van dien, met al
wat ertoe behoort, erbij komt, er betrekking op heeft.
AANKLEEFSEL, o. (-s), wat aan iets vastzit, wat
tot iets behoort. AANKLEEFSTER, v. (-s).
AANKLEMMEN, (klemde aan, heeft aangeklemd),
drukken tegen, sterker klemmen; — (fig.) nader
bevestigen of staven (eene bewijsvoering). AANKLEMMING, v. (en).
AANKLEVEN, (kleefde aan, heeft aangekleefd),
door kleefstof (zich) aan iets anders vasthechten;
— (fig.) verkeerdheden, gebreken kleven ons aan, zijn ons
eigen, wij zijn er mee behept; — (fig.) iem. aankleven,
aan iem. sterk gehecht of verknocht zijn, getrouw
blijven, voortdurend aanhangen; — iets aankleven,
er aan gehecht blijven, er geen afstand van doen.
AANKLEVER, m. (-s). AANKLEVING, (-en),
sterke gehechtheid; — (natuurk.) moleculaire aantrekking tusschen de oppervlakten van elkaar aan
-rakend
lichamen, adhaesie.
AANKLIMMEN, (klom aan, is en heeft aangeklommen), klimmend naderen; — vlugger klimmen.
AANKLINKEN, (klonk aan, heeft aangeklonken),
met de drinkglazen klinken; — met klinknagels aan
iets anders bevestigen; --- het aangeklonkene nog
steviger bevestigen. AANKLINKING, v. (-en).
AANKLOPPEN, (klopte aan, heeft aangeklopt),
door kloppen vaster aandrijven, dieper indrijven; —
door kloppen te kennen geven, dat men wenscht
aangehoord of binnengelaten te worden; — (fig.) bij
iem. aankloppen, een beroep doen op iem. om iets,
(inz. geldelijken steun) te verkrijgen. AANKLOP PING, v. (-en).
AANKLOSSEN, (kloste aan, is en heeft aangeklost) klossende, inz. op klompen, aankomen.
AANKLOTSEN, (klotste aan, is en heeft aangeklotst), (van water gezegd) met kleine golfjes stooten tegen.
AANKNEDEN, (kneedde aan, heeft aangekneed),
door kneden aan iets vasthechten; — voortmaken
met kneden. AANKNEDING, v. (-en).

AANKNIELEN.
AANKNIELEN, (knielde aan, heeft en is aangeknield), in de nabijheid van eene bepaalde plaats
knielen, op de knieën liggen : hij heeft niet aangeknield, hij is blijven staan; zij zijn reeds aangeknield.

AANKNIELING, v. (-en).
AANKNIJPEN, (kneep aan, heeft en is aangeknepen), toe-, vastknijpen; — sterker knijpen. AAN
-KNIJPG,v.(en)
AANKNIKKEN, (knikte aan, heeft aangeknikt),
toeknikken.
AANKNOOPEN, (knoopte aan, heeft aangeknoopt),
het eene aan het andere vastknoopen; — (fig.) ver
er aan toevoegen : er nog een dagje aan --binde,
knoopen; — eene wederzij dsche handeling of betrekking beginnen, (een gesprek, eene briefwisseling,
onderhandeling); — voortmaken met knoopen.
AANKNOOPER,m. (-s). AANKNOOPSTER,v.(-s).
AANKNOOPING, v. (-en), het aanknoopen of ver
verbinding of vasthechting-binde;(wvrst.)
van een kettingdraad door den inslagdraad, die er
overheen geleid wordt; — punt, waar de aanknooping
plaats heeft; (weverst.) punt, waar de inslagdraad
den kettingdraad afbindt : samenhangende aanknoopingen, die aan elkaar grenzen en daardoor (vaak
schuins) over de stof voortloopende strepen vormen :
rips en keper zijn weefsels met samenhangende aan
verspreide aanknoopingen, die ver -knopige;—

verstrooid over het weefsel zijn aange--spreidof
bracht; — verbinding van een deel eener rede met
de overige deelen.
AANKNOOPINGSPUNT, o. (-en), punt van aan
: de onderwijzer moet zijne-knopig,(e.f)

aanknoopingspunten zoeken in de kennis der leerlingen.

AANKOMELING, m. en v. (-en). AANKOMELINGE, v. (-n), die pas aangekomen is, nieuweling,
beginner (in een wetenschap, ambacht); — (gew.)
jongmensch dat lidmaat van de kerkelijke gemeente
wordt; — aankomende jongeling, meisje.
AANKOMELINGSCHAP, o. staat van een beginner.
AANKOMEN, (kwam aan, is aangekomen), eene
plaats bereiken; aan land of in de haven komen; de boeken zijn aangekomen, door mij ontvangen; — bid iem. aankomen, aanloopen; — er is
geen aankomen aan dat boek, het is moeilijk te
krijgen; — het doel treffen, raken : dat schot, die
slag kwam goed aan; — ( van pers.) in zekere betrekking komen of in zekeren kring (Universiteit,
Kerkgenootschap) opgenomen worden; — met iets
aankomen, met iets voor den dag komen, het
te pas brengen enz. : met praatjes, leugens aankomen; — hij kan zoo vreemd, raar aankomen, zich zoo
vreemd uitlaten, zulke rare opmerkingen maken; —
naderbij komen (van menschen en dieren, natuur
tijd, enz.); — ik zag het wel aan -verschijnl,d
ik voorzag het wel; — kom aan ! ( eigenlijk ...-komen,
kom nader, treed toe) gewone opwekking om eene
handeling te beginnen; — welnu, komaan ! uitroep
van verbazing; — aanraken, betasten : kom nergens
aan !; — tegen iets aankomen, grenzen aan; -- kom
daarmee niet bij hem aan, vraag hem dat' niet;—

AANKWEEK.
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AANKONDIGEN, (kondigde aan, heeft aangekon digd), min of meer plechtig doen weten ( de komst
van een vorst); — schriftelijk bekend maken (een
huwelijk, een sterfgeval); — zich aankondigen als,
zich bekend maken in de hoedanigheid van; — zich
aankondigen, zich openbaren, zich doen opmerken; —
een boek aankondigen, het verschijnen ervan in het
redactioneele gedeelte van een krant of tijdschrift
bekendmaken; — aanduiden, te kennen geven, verraden : het loodsmannetje kondigt de aanwezigheid
van haaien aan; — met zekerheid voorspellen : het
vertrek der zwaluwen kondigt ons den winter aan. AAN NKONDIGER, m. (-s). AANKONDIGSTER, v. (-s).
AANKONDIGING, v. (-en), de daad van aankondigen, meest van boekwerken; opstel waarin een
boek wordt aangekondigd; geschreven of gedrukte
kennisgeving.
AANKONDIGINGSBLAD, o. (...bladen), (Zuidn.)
advertentieblad.
AANKOOIEN, (kooide aan, heeft aangekooid),
(boekdr.) den vorm nauwer insluiten, door de kooien
of wiggen aan te slaan.
AANKOOP, m. (-en), het aankoopes : door aan
-kop
eigenaar worden; — het aangekochte.
AANKOOPEN, (kocht aan, heeft aangekocht),
door koopen in eigendom krijgen en houden : een
landgoed aankoopen. AANKOOPING, v. (-en).
AANKOOPORDER, v. (-s), gegeven order tot
aankoopen.
AANKOPPELEN, (koppelde aan, heeft aangekoppeld), (dieren) aan elkander vastbinden : de
jachthonden aankoppelen; — spoorwagons aankop
pelen, met den koppel vastmaken; — (fig.) paren,

door allerlei middelen een huwelijk of buitenechtelijke verbinding tot stand brengen; — (deelen eener
machine) ze met een bewegend deel verbinden om
ze zoo in beweging te brengen. AANKOPPELING,
v. (-en).
AANKOPPEN, (kopte aan, heeft aangekopt),
(speldenm.) de speld van een kop voorzien; — (w. g.)
koppen zetten, om nog meer (onzuiver) bloed af te
nemen.
AANKORSTEN, (het korstte aan, is aangekorst),
zich als eene korst aanzetten; — met eene korst
bedekt worden. AANKORSTING, v. (-en), overblijfsel van vaste stoffen in stoomketels enz.
AANKRAMMEN, (kramde aan, heeft aangekramd), door middel van krammen vastmaken;
— sterker vasthechten; — voortmaken met kram
zeilen aankrammen, ze met kabel--men;—(zw.)
garens aan de daarvoor bestemde leiders aanslaan.
AANKRAMMING, v. (-en).

wonderlijken indruk op hem maken; — overvallen,
aangrijpen : die ziekte is mij langzamerhand aangekomen; — iemands eigendom worden door erfenis:
aangekomen goederen, (recht.) goederen, welke eene
vrouw bij het aangaan van haar huwelijk zich voor
welke zij naderhand verkrijgt; — hoe-behoudtf
is de brand, die twist aangekomen ? aan den gang gekomen, begonnen ; — groeien, opschieten: dat kind
is goed aangekomen, gegroeid, zwaarder, sterker geworden; — herstellen, genezen : de zieke komt mooi
aan; — het komt er op aan, het beslissend oogenblik

AANKRIJGEN, (kreeg aan, heeft aangekregen),
(kleeren) aan het lichaam krijgen, mogen dragen;
— op zijne rekening krijgen, verliezen (vooral in het
spel); — ten verkoop ontvangen : versche oesters aankrijgen; — er in slagen een kleedingstuk aan te
trekken; — ik kan de kachel niet aankrijgen, zelfs
met moeite niet aan het branden krijgen.
AANKRIJTEN, (kreet aan, heeft aangekreten),
(w. g.) tegen iemand schreien.
AANKRUIEN, (kruide, krooi aan, heeft en is aangekruid, aangekrooien), kruiend nader komen; — met
een kruiwagen aanbrengen; — snel voortkruien; —
den molen op den wind zetten; — het naderen van
op elkaar schuivend ijs. AANKRUIING, v. (-en).
AANKRUIPEN, (kroop aan, heeft en is aangekropen), kruipend naderen; — tegen iem. aankruipen
en zich tegen hem aandrukken. AANKRUIPING, v.
AANKUIEREN, (kuierde aan, is aangekuierd),
kuierend naderen; — steviger doorstappen.
AANKUNNEN, (Monde of kon aan, heeft aangekund), tegen iemand bestand zijn, hem kunnen overwinnen; -- berekend zijn voor eene taak, die tot
een goed einde kunnen brengen; — in staat zijn om
eene zekere portie spijs of drank te gebruiken;
— veel geld aankunnen, gewoon zijn om veel geld te
verteren; — zou ik die jas nog aankunnen ? kunnen
aandoen, met fatsoen kunnen dragen; — aangedaan
kunnen worden (kleedingstukken); — aangestoken
kunnen worden (lamp, kachel).

belang. AANKOMER, m. (-s).
AANKOMEND, bn. aanstaande (week, Zondag);
-- opgroeiende (knapen en meisjes); — studeerende
voor : een aankomend predikant.
AANKOMST, v. het aankomen, het bereiken eener
plaats; — (oude rechtsterm) rechtsgrond of titel
van bezit).

kwakt), met een kwak tegen iets smijten, zoodat het
eraan blijft zitten ; — iemand tegen den muur, den
grond aankwakken, hem er gevoelig tegen smijten:
— (fig.) onachtzaam en slordig aanbrengen (versieringen). AANKWAKKING, v.
AANKWEEK, m. het aankweeken (van boomen
planten en dieren) .

je hoeft daarmee bij hem niet aan te komen, hij wil
daar niets van weten; — de leiding der fabriek komt
op hein aan, berust op, is afhankelijk van hem; —
het komt hier op geld aan, geld is hier de hoofdzaak; —
het laten aankomen op iemand (op . iets), aan hem
overlaten, aan zijne zorg toevertrouwen; — iets op het
laatste oogenblik laten aankomen, tot het laatste oogenblik uitstellen; — die geschiedenis zal op mij n zak
aankomen, neerkomen, ik zal het moeten betalen; —
iemand vreemd, wonderlijk aankomen, een vreemden,

is daar; — het komt er niet op aan, het is van geen

AANKWAKKEN, (kwakte aan, heeft aange-

AANKWEEKBAAR.
AANKWEEKBAAR, bn. (-der, -st), (w. g.) geschikt om aangekweekt te worden.
AANKWEEKELING, m. (-en), (w. g.) jonge boom
of plant, die aangekweekt wordt; — m. en v. (-en),
(w. g.) jong en onervaren kweekeling. AANKWEE KELINGE, V. (- en).
AANKWEEKEN, (kweekte aan, heeft aangekweekt), door kweeken tot den volwassen toestand
brengen (jonge boomen, planten, bloemen); — (fig.)
voor eene betrekking opleiden; — met zorg ontwikkelen en doen toenemen (geestelijke of zedelijke hoedanigheden); — begunstigen, bevorderen.
AANKWEEKER, m. (-s). AANKWEEKING, v.
AANKWEEKSTER, v. (-s).
AANKWIKKEN, (kwikte aan, heeft aangekwikt),
(goudsm.) de oppervlakte van een metaal met
kwik in verbinding brengen, thans meer amalgameeren genoemd; — door nadere bedekking met
kwik de plaatsen, waar het niet goed gevat heeft,
bijwerken. AANKWIKKING, v. (-en).
AANKWISPELEN, (kwispelde aan, heeft en is
aangekwispeld), kwispelstaartend naderen; — met
den staart kwispelend liefkoozen (van honden enz.);
(fig.) vleien, streelen.
AANLACHEN, (lachte [ (veroud. of dicht.) beg]
aan, heeft aangelachen), vriendelijk lachend aanzien, (vaak onwillekeurig, in tegenstelling van toelachen, dat altijd opzettelijk geschiedt); — (fig.) iem.
bekoorlijk of begeerlijk voorkomen : stille vreugde
lacht mij aan; — bekoren : de roem lacht hem aan; —
het geluk lacht hem aan, de fortuin is hem gunstig; —
(ongewoon), iemand iets aanlachen, door toelachen
een gevoel of gewaarwording bij iemand verwekken.
AANLADEN, (laadde aan, is en heeft aangeladen),
het roet laadt aan, zet zich vast, hoopt zich op in
schoorsteenen, in vlampijpen van stoomketels;
(Zuidn.) (ook gezegd van water in een ketel, wijn
in tiesschen) aanzetten; — (Zuidn.) zijne tong is
aangeladen, is beslagen; - voortmaken met laden.
AANLADING, v. (-en).
AANLANDEN, (landde aan, is aangeland), aan
land varen, voor den wal komen; — (fig.) in de huwelijkshaven aanlanden, tot een huwelijk komen; — zijne
bestemming bereiken (meestal na voorafgegane
onzekerheid); — belanden, ergens terecht komen: hij
is er nog goed aangeland. AANLANDING, v. (-en).
AANLANDIG, bn. (zeeterm) de wind is aanlandig, de wind waait landwaarts.
AANLANGEN, (langde aan, heeft aangelangd),
(gew.) aanreiken. AANLANGING, v.
AANLANGER, m. (-s), die aanlangt; — (in de
werktuigk.) deel van de muntpers, ook handje
geheeten. AANLANGSTER, v. (-s).
AANLAPPEN, (lapte aan, heeft aangelapt), met
lappen aaneenhechten (schoenen, laarzen); — (w. g.)
aansmeren, te duur verkoopes : ik zal het hem wel
aanlappen, ik zal wel zorgen, dat hij het van mij
koopt; — aangelapt, verkocht (bij effectenhande laars).
AANLAPPER, m. (-s), jongen in eene spinnerij, die
de gebroken draden aaneenhechten moet.
AANLASSCHEN, (laschte aan, heeft aangelascht),
door lasschen aaneenhechten (hout, linnengoed,
ijzer); — in elkander splitsen (touwwerk); — door
lasschen stukken aanzetten; — (fig.) toevoegen aan
iets, zoodat het daarmede een geheel uitmaakt.
AANLASSCHING, v. (-en).
AANLATEN, (liet aan, heeft aangelaten), voorwerpen aan elkaar vast laten; — laten aanhouden
(een kleedingstuk); — door laten branden (van
vuur); — laten aanstaan (deuren, vensters).
AANLAVEEREN, (laveerde aan, heeft en is aan gelaveerd), (zeew.) laveerend naderen; (fig.) al heen
en weer zwaaiend naderen (een dronkaard); — laveerende goed vooruitkomen : met zulk een bekwaam
stuurman aan het roer, laveerde het jachtje goed aan.

AANLEEREN, (leerde aan, heeft en is aangeleerd ), door leeren zich eene kennis of vaardigheid
eigen maken : eene vreemde taal, een ambacht aanloeren; — zijn best doen met leeren; — in kennis of
bekwaamheid vooruitgaan. AANLEERING, v.
AANLEG, m. het aanleggen van schietgeweer; —
aanleg op stukgoederen, het in lading leggen om verschillende vrachtgoederen in te nemen; — oogmerk,
bedoeling, toeleg; — (rechtst.) in eersten aanleg, in
eerste instantie; — rechtbank van eersten aanleg, vóór
1838 de benaming der tegenwoordige Arrondissements- Rechtbanken; — begin van uitvoering van
verschillende werken; — wijze waarop iets aangelegd
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AANLEIDING.

I s (plantsoen, schilderij ); — aangeboren meer dan
gewone geschiktheid tot het aanleerep eener kunst
of wetenschap; — bijzondere vatbaarheid of geschiktheid voor eene ziekte, voor zwaarmoedigheid,
enz.; - eerste ontwerp of begin (van eene schilderij
of teekening); — benedendikte van een muur; —
(dijk- en wegenbouw) : dijk van dubbelen, halven
aanleg, waarvan de voet het dubbele, de helft van
de hoogte bedraagt; — plantsoen, wandelplaats; —
de plaats, waar men aanlegt om uit te rusten of
iets te gebruiken.
AANLEGGEN, (legde of leide aan, heeft aangelegd of aangeleid), tegen iets aanbrengen; — iemand
boeien of kluisters aanleggen, de boeien aandoen; —
(rij k.) het linkerbeen aanleggen, tegen de zijde van
het paard aandrukken om het paard links te doen
zwenken; — (geneesk.) een thermometer aanleggen,
om de lichaamstemperatuur op te nemen; — dat
paard wil niet aanleggen, wil niet trekken; — een
schip op stukgoederen aanleggen, in lading leggen,
om door verschillende kooplieden bevracht te worden; — visch aanleggen, een gekookten visch, geheel
toebereid, eenigermate in zijne vorige gedaante
herstellen; — (bij het spinnen) de vlasvezels tot
een samenhangenden band vereenigen; — (smed.)
eene ploegschaar, bijl aanleggen, er een nieuw stuk
staal of ijzer opleggen en aanwellen; — op iets
richten of mikken (schiet- en stootgeweer); — (fig.)
iets doen overeenkomstig een bepaald doel : het
spel zus of zoo aanleggen, zijne maatregelen treffen; —
het zuinig, breed aanleggen, zijne levenswijze zuinig
of op grootera voet inrichten; — het op iets aanleg
gemunt hebben op, (zwakker dan het op iets-gen,
toeleggen); — het met iemand aanleggen, zich niet
hem inlaten; (ook) gemeene zaak met hem maken;
(ook) met iern. ruzie maken; — het met een meisje
aanleggen, liefdesbetrekkingen aanknoopen; — eene
verzameling, eene lijst aanleggen, beginnen te houden,
inrichten; - een tuin aanleggen, paden en parken er
in maken, heesters en bloemen er in planten enz.;
— eene schilderij aanleggen, de eerste laag verf op
een bereid doek of paneel brengen, nadat de ruwe
schets geteekend is; — rijtuig aanleggen, ten gebruike
aanschaffen; — vuur, de kachel aanleggen, brandstoffen zoodanig leggen op den haard, in de kachel,
dat zij, aangestoken zijnde, kunnen voortbranden,
(ook : dit aansteken er onder begrepen); — straten,
wegen, vaarten, dijken, vestingwerken, plantsoen,
eene gasleiding aanleggen, naar een vast plan tot
stand brengen; — geld aanleggen, uitzetten, op intrest; — hoogere prijzen aanleggen, besteden; — een
proces aanleggen, als eischer een rechtsgeding be-

ginnen; -- (pap.) vlugger leggen (zie : KOETSEN);—
voor den wal komen (vaartuigen); -- onderweg
stilhouden (van personen, rijtuigen enz.) om uit
te rusten of iets te gebruiken : aan alle kapelletjes
(of heilige huisjes) aanleggen; — leg reis aan, uitroep
op het ijs tot schaatsenrijders om, wat te gebrui den; — aanhouden op, zich richten naar een voorwerp. AANLEGGING, v. (-en).
AANLEGGER, m. (-s), hij die iets aanlegt, (in
't algemeen); — degeen die iets kwaads ontwerpt
en veroorzaakt, die den twist begonnen is, die een
eisch in rechten instelt.
AANLEGKAPITAAL, o. (...kapitalen), kapitaal
voor den aanleg van eene stoomtram enz.
AANLEGKWASTJE, o. (-s), (schilderk.).
AANLEGMACHINE, v. (-s), (bij het spinnen).
AANLEGPLAATS, v. (-en), plaats, waar een vaartuig, rijtuig gewoon of verplicht is aan te leggen,
eenigen tijd stil te houden. AANLEGSTER, v. (-s).
AANLEGSTEIGER, m. (-s), landingsbrug inz.
voor stoombooten.
AANLEIDELIJK, bn. ( -er, -st), (veroud.) geschikt
om aanleiding te geven tot iets.
AANLEIDEN, (leidde aan, heeft aangeleid), lei-

dende nader brengen, ergens heen brengen of voeren; — aanleiding, gelegenheid geven tot.
AANLEIDEND, bn. de aanleidende oorzaak, de
oorzaak, die tot iets aanleiding geeft.
AANLEIDER, m. (-s), (w. g.) hij die aanleidt,
aanvoert; de leider, het hoofd. AANLEIDSTER,
v. (-s).
AANLEIDING, v. (-en), aanleiding vinden, zijn,
geven tot (om), (toevallig) eene oorzaak vinden, zijn,
geven; — aanleiding nemen of ontleenen uit iets tot,
om, van de gegeven oorzaak en gelegenheid gebruik
maken; — naar aanleiding van, naar de oorzaak
en gelegenheid, door iets gegeven; — (kunstterm)

AANLENGEN.
denkbeeld dat aan eene versiering ten grondslag
ligt, motief.
AANLENGEN, (lengde aan,'heeft en is aangelengd),
eene vloeistof door het bijvoegen eener minder
krachtige (of water), dunner maken; - langer worden : de dagen lengen aan. AANLENGING, v. (-en).
AANLEUNEN, (leunde aan, heeft aangeleund),
schuins tegen iets steunen of rusten; - leun de deur
maar aan, laat ze maar aanstaan; - (fig.) zich iets
laten aanleunen, zich ten onrechte iets laten toeschrijven, zich er niet tegen verzetten; - (krijgsw.)
geplaatst zijn aan een ter zijde gelegen dekkingspunt.
AANLEUNING, v. (-en), de daad van aanleunen;
een voorwerp op het terrein, geschikt tot
-(krijgsw.)
dekking van een der beide vleugels.
AANLEUNINGSPUNT, o. (-en), (krijgsw.) punt of
plaats op het terrein, waar zich een voorwerp bevindt ter dekking van een vleugel.
1. AANLICHTEN, (lichtte aan, is aangelicht), (w. g.)
beginnen te schijnen, helder te worden, aanbreken:
bij het aanlichten van den dag.
2. AANLICHTEN, (lichtte aan, heeft aangelicht),
door lichten nader brengen.
AANLIGGEN, (lag aan, heeft aangelegen), (hist.)
aan den disch liggen (op de wijze der ouden); aangelegen zijn = aanliggen; - (zeew.) in zekere
richting sturen; - liggen te branden : er ligt vuur
aan in de voorkamer, daar brandt de kachel.
AANLIGGEND, bn. aangrenzend; - (wisk.) aanlig
zijde, (van een hoek), een been van dien hoek-gend
zijnde; - aanliggende hoek, (van een hoek) een
been gemeen hebbende met dien hoek. AANLIG GENDEN, mv. (oudt.) dischgenooten.
AANLIJKEN, (lijkte aan, heeft aangelijkt), (zeew.)
een lijk aanlijken, een touwen omboordsel aan het
zeil naaien.
AANLIJMEN, (lijmde aan, heeft aangelijmd), met
lijm, vasthechten; - ijverig lijmen; - (fig.) iem..
iets aanpraten.
AANLOEIEN, (loeide aan, heeft en is aangeloeid),
loeiend bedreigen ; - loeiend naderen : de storm
loeit aan.
AANLOEREN, (loerde aan, heeft aangeloerd),
loerend aanzien, ter sluik bespieden.
AANLOEVEN, (loefde aan, heeft en is aangeloefd), (zeew.) scherper tegen den wind houden, oploeven.
AANLOKKELIJK, bn. en bw. ( -er, -st), geschikt
om aan te lokken, tot zich te trekken of begeerte
tot zich op te wekken (meest van zaken gezegd); behagende, verleidelijk, bekoorlijk.
AANLOKKELIJKHEID, v. (...heden), bevalligheid, bekoorlijkheid, aantrekkelijkheid.
AANLOKKEN, (lokte aan, heeft aangelokt), tot
zich lokken (personen); - opwekken naderbij te komen of eene handeling te beginnen; - (fig.) lokken,
bekoren, aantrekken. AANLOKKING, v. (-en).
AANLOKKER, m.(-s). AANLOKSTER, v. (-s).
AANLOKSEL, o. (-s, -en), middel om aan te lokken; bekoorlijke, verleidelijke eigenschap of omstandigheid.
AANLONKEN, (lonkte aan, heeft aangelonkt),
met 'een vriendelijken oogwenk begroeten, vriendelijk toeknikken met de oogen. AANLONKING, v.
(-en) .
AANLOODEN, (loodde aan, heeft aangelood),
(zeew.) al loodende en peilende varen naar eene
kust, eene bank enz., totdat men er tegen aan of
nabij is.
AANLOOP, m. (-en), korte loop, dien men doet,
als men springen of iets werpen wil; - (mil.) korte,
snelle en hevige aanval; - (fig.) inleiding op hetgeen
men zeggen (vragen) wil: een aanloop(je) nemen; herhaald, vaak lastig bezoek : wij hadden gisteren
veel aanloop; -herhaald verzoek, aanzoek; - aanloop der zee, het spoelen der zee tegen het land of
het strand; - (bouwk.) kwartrond koppellijstje, dat
twee verschillende leden van een lijstwerk verbindt,
of dat de overgang van schacht tot kapiteel vormt;(bij draaibanken) taster; - verstelbare ijzeren nok
in het schaafblok, waardoor de diepte van de groef
wordt geregeld.
AANLOOPEN, (liep aan, is en heeft aangeloopen),
in de richting van iem. of iets loopen, varen; - op
den vijand aanloopen, in snellen pas op hem toeloopen om hem aan te vallen; - aanloopen bij, in
't voorbijgaan een bezoek brengen; - met snelle
schreden aankomen; - zich haasten met loopen,
loop wat aan, anders kom je te laat; - in den loop,
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varende iets aanraken, er tegen stooten; - (werkt.)
in zijn loop gestuit worden of belemmering onder
een bewegend deel van een werktuig.);-vinde(a
het voorwiel van de fiets liep aan, raakte de voorvork;
- in ongelegenheid komen, slecht ontvangen worden:
hij zal er nog eens tegen aanloopen, straf of schade,
door oploopen; (ook) in strijd komen met wet of ver
tegen iets aanloopen, aandruischen-ordenig;(w.)
tegen, in strijd zijn met; - de geweerloopen zal men
bruin laten aanloopen, het staal door verhitting
kunstmatig kleuren; - (schild.) zwart doen aanloopen,
eene zwarte tint geven; - (bij b .) iemand met verzoeken lastig vallen, als 't ware bestormen; - duren, aanhouden: het zal wel eene maand aanloopen.
AANLOOPER, m. (-s), (gew.) aanpoter.
AANLOOPGELD, o. (-en), (oudt.) handgeld voor
voetknechten.
AANLOOPKLEUR, v. (-en), de kleur, die het
staal heeft bij den graad van hardheid, waarop men
het bij de ontlating brengt.
AANLOOPHAVEN, v. (-s), kleine haven waar
de schepen kunnen liggen die eene plaats aandoen.
AANLOTEN, (lootte aan, is aangeloot), bij de
loting voor de nationale militie een laag nummer
trekken, waardoor men dienstplichtig wordt, thans
meer inloten gezegd.
AANMAAK, m. het aanmaken : in aanmaak zijn,
gemaakt, vervaardigd worden. AANMAAKSTER,
v. (-s), die aanmaakt.
AANMAANSTER, v. (-s), die aanmaant.
AANMAKEN, (maakte aan, heeft aangemaakt),
vasthechten; in voorraad vervaardigen; - hooi aan
aan oppers zetten; - sneller maken, voortma--maken,
ken; - de kachel aanmaken, doen branden; - verf
aanmaken, met olie vermengen; - toebereiden (sla,
spijzen) ; - (metaalg.) het vormzand aanmaken, het
zand bevochtigen, met koolpoeder dooreenkneden
en zoo voor het gebruik geschikt maken; - (veend. )
land aanmaken, de af- en uitgeveende gronden voor
bebouwing geschikt maken; plassen dempen. AAN MAKER, m. (-s). AANMAKING, v. (-en).
AANMANEN, (maande aan, heeft aangemaand),
met nadruk raden, aansporen, opwekken tot hetgeen
men verplicht is te doen. AANMANER, m. (-s).
AANMANING, v. (-en), het aanmanen; - waardoor men iem. aan zijn plicht herinnert; - gedrukt
formulier, volgende op de waarschuwing tot betaling
der verschuldigde belasting; - (fig.) vermaning: hij
heeft reeds vaak eene aanmaning van die ziekte gehad.
AANMARCHEEREN, (marcheerde aan, heeft en
is aangemarcheerd), in zekere richting of naar een
bepaald doel marcheeren, (handeling): onverschrokken hebben de onzen op den vijand aangemarcheerd;
(plaatsverandering) de troepen zijn reeds tot de ver
aangemarcheerd; - snel marcheeren; --schanig
beginnen te marcheeren.
AANMARSCH, m. aantocht (van krijgsvolk); in aanmarsch zijn, in aantocht zijn, aanrukken.
AANMATIGEN, (ZICH) (matigde zich aan, heeft
zich aangematigd), onrechtmatig inbreuk maken
op de rechten of de vrijheid van anderen; zijne bevoegdheid te buiten gaan : zich rechten aanmatigen.
AANMATIGEND, bn. en bw. ( -er, -st), blijk
gevende van aanmatiging : aanmatigend optreden;
op aanmatigenden toon spreken, laatdunkend, trotsch;
- bw. op eene wijze, die van aanmatiging getuigt.
AANMATIGER, m. (-s). AANMATIGSTER, v. (-s).
AANMATIGING, v. (-en), onrechtmatige toeëigening; laatdunkende taal of daad.
AANMELDEN, (meldde aan, heeft aangemeld),
iem. aanmelden, aandienen; - (w. g.) iets aanmelden,
aankondigen, bekend maken; - zich laten aanmelden, zijne komst laten aankondigen en verzoeken
binnengelaten te worden; - zich aanmelden, zich
in zekere hoedanigheid, in persoon of schriftelijk, bij
iem. bekend maken : hij meldde zich als den schrijver
van die verhandeling aan; zich opgeven als verzoekende tot iets toegelaten te worden, als mnededinger naar eene betrekking, of als gegadigde : zich
voor een examen, eene betrekking aanmelden. AAN MELDING, v. (-en).
AANMENGEN, (mengde aan, heeft aangemengd),
toebereiden door vermenging niet iets anders : verf
aanmengen. AANMENGING, v. (-en).
AANMEREN, (meerde aan, heeft aangemeerd),
meren, een schip vóór en achter vastleggen.
AANMERKELIJK, bn. en bw. ( -er, -st), belang
aanzienlijk, groot; - bw. in eene aanmerkelijke-rijk,
mate, vrij sterk.

AANMERKELIJ KHEID.
AANMERKELIJI1HEID, v. (w. g.) iets van groot
belang, iets aanzienlijks.
AANMERKEN, (merkte aan, heeft aangemerkt),
iets, iem. aanmerken als, beschouwen als, rekenen
voor; — als zijne meening uitspreken, zeggen (naar
aanleiding van iets anders); — afkeuren, bedenking
opperen, aanmerking maken : hij heeft (vindt) altijd
wat aan te merken.

AANMERKER, m. (-s). AANMERKSTER, v. (-s).

AANMERKING, v. (-en), het aanmerken; opmerk

aandacht; — in aanmerking komen, op--zamheid,
merkzaamheid ondervinden, de aandacht tot zich
trekken, (bij eene handeling, oordeelvelling, benoeming enz.) medegerekend worden, op den voorgrond
komen; — niet in aanmerking komen bij iets, niets
waard zijn in vergelijking daarvan; (ook) voor eene
benoeming niet meetellen; — in aanmerking nemen,
op iets letten, het er bij in rekening brengen, van
belang achten; — (w. g.) uit aanmerking van, wegens,
om, ter oorzake van; — afkeurende opmerking, bedenking; — slechte aanteekening, noot, afkeuring.
AANMETEN, (mat aan, heeft aangemeten), de
maat nemen voor een te maken kleedingstuk; —
mag ik u een pak aanmeten ? mag ik een pak voor
u maken ? AANMETING, v. (-en).
AANMETSELEN, (metselde aan, heeft aangemetseld), door metselen aanhechten; — vlugger metselen. AANMETSELING, v. (-en).
AANMINNELIJK, bn. bw. ( -er, -st), aanminnig.
AANMINNIG, bn. en bw. ( -er, -st), bekoorlijk, bevallig, lief, innemend. AANMINNIGHEID, v.
< ... heden), bekoorlijkheid, bevalligheid.
AANMOEDIGEN, (moedigde aan, heeft aangemoedigd), aansporen, zoo voort te gaan; moed inboezemen, den moed opwekken en versterken.
AANMOEDIGER, m. (-s). AANMOEDIGING,
V. (- en), het aanmoedigen; datgene dat aanmoedigt
(prijs, belooning).
AANMOEDIGINGSPRIJS, m. (...prijzen), prijs
tot aanmoediging gegeven, consolatieprijs. AAN
-MOEDIGSTR,v.(s)
AANMOEREN, (moerde aan, heeft aangemoerd),
<de moer aandraaien, aanschroeven.
AANMOETEN, (het moest aan, heeft aangemoeten), aangetrokken of aangedaan moeten worden
lkleederen enz.); — moeten aanhebben (van kleeding, stukken, sieraden); — moeten branden, aangelegd
of aangestoken moeten zijn (vuur, licht).
AANMOGEN, (liet mocht aan). ('t Verl. deelw. is
niet in gebruik) aangetrokken of aangedaan mogen
worden (kleederen, sieraden enz.); mogen aanhebben;
--- mogen branden, aangelegd of aangestoken mogen
zijn (vuur, licht).
AANMONDING, v. (-en), de wijze waarop men een
blaasinstrument aan den mond zet (Fr. embouchure).
AANMONSTEREN, (monsterde aan, heeft aangemonsterd), bij monstering scheepsvolk in dienst
nemen, op de monsterrol brengen. AANMONSTERING, V. (- en).
AANMORREN, (morde aan, heeft en is aangem.ord), morrend naderen; — (w. g.) iemand morrend
beschuldigen.
AANMUNTEN, (muntte aan, heeft aangemunt),
nieuwe munten slaan, ter aanvulling of vermeerdering van den bestaanden voorraad. AANMUN`TING, v. (-en).
AANNAAIEN, (naaide aan, heeft aangenaaid),
naaiende vasthechten; -spoed maken met naaien; —
(fig.) iemand ooren aannaaien, iem. voor den gek
houden; — iem. iets op de mouw spelden: ik laat mij
niets aannaaien; — ( zeew.) het rak aannaaien, het
Tak aan de ra verbinden. AANNAAIING, v.
AANNADEREN, (naderde aan, is aangenaderd),
naderbij komen (iets dat reeds tot op korten afstand
,genaderd is.) AANNADERING, v. (-en).
AANNAGELEN, (nagelde aan, heeft aangenageld),
met nagels of spijkers vastmaken. AANNAGELING, V. (- en).
AANNEMELIJK, bn. ( -er, -st), zoodanig dat men
het gaarne aanneemt, dat het niet te verwerpen is :

op aannemelijke voorwaarden; die betrekking is nogal
-aannemelijk; — ( bericht, eene leer) geloofwaardig; -

(fig.) (kind, leerling) bevattelijk; — (scherts.) (van
•een kind, persoon) die veel eet. AANNEMELIJK
V.
-HEID,
AANNEMELING, m. en v. (-en), die lidmaat van
een kerkgenootschap wordt of pas is geworden; (R. K.) kind of volwassen persoon die zijne eerste
heilige communie doet.
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AANPASSEN.
AANNEMEN, (nam aan, heeft aangenomen), iets
dat aangereikt wordt uit handen van een ander
overnemen : een boek aannemen; vleesch aannemen,
dat de slager thuis brengt; — eene boodschap aannemen, overnemen; — het aangebodene of gegevene
gaarne ontvangen, niet weigeren, niet afslaan,
er genoegen mee nemen, laten welgevallen, ter harte
nemen : geld, aalmoezen, aanbod, belofte, verzekering,

verzoek, bede, verontschuldiging, eene uitnoodiging,
eene uitdaging, een raad enz. aannemen; — ( recht.)
eene schenking aannemen, bij schriftelijke akte aan
— aannemen ! toeroep tot en antwoord-varden;

van den bediende in een koffiehuis, wanneer men
iets wenscht te bestellen; — (bij het hooren van
scherpe, hatelijke woorden door een derde gebezigd),
dien kunt ge in den zak steken; — in zich opnemen :
iets aannemen van hem, met mien men omgaat, (eigenaardigheden, manieren); - aanleeren: die jongen
is goed van aannemen, leert gemakkelijk; — een
wisselbrief aannemen, accepteeren; — een voorstel,
een wetsontwerp aannemen, met meerderheid van
stemmen goedkeuren; — (fig.) iets voor goede munt
aannemen, iets opvatten als ernstig gemeend, en
er geloof aan hechten; — een regel, een maatstaf, eene
gedragslijn, eene leus aannemen, zich eraan houden;—
iets voor echt, als waar aannemen, erkennen; — eene
leer, een godsdienst aannemen, als de beste erkennen,
gelooven; — gelooven : gaarne wil ik aannemen; —
(wisk.) onderstellen; - zich zelven geven, (eene
kleeding, een naam, een titel, stem enz.), het tegen
afleggen; - den rouw aannemen, rouw -gestldvan
dragen; — zich verbinden eenigen arbeid of-kledrn
leverantie op bepaalde voorwaarden ten uitvoer te
brengen (het tegengestelde van aanbesteden); —
ondernemen, beginnen : de reis, den tocht, den terugkeer aannemen; —iem . in gunst, in liefde ontvangen:
in genade aannemen, vergiffenis schenken; — in
dienst nemen (werk -, krijgs- en scheepsvolk); —
opnemen als lid in Bene vereeniging (voorgedragenen, candidaten), in een kerkgenootschap (catechisanten), in Bene handelszaak (als compagnon); —
als of tot kind aannemen, als eigen kind opnemen en
behandelen, adopteeren; — erbarmen, ontfermen:
Och, neem U (3. nv.) dan onzer aan; — ( zeew.)
het aannemen der koelte, toenemen; — het aannemen
der zee, het hooger loopera der golven.
AANNEMER, m. (-s) , iem. die aanneemt; acceptant; - iem. die zich verbindt eenigen arbeid of leverantie op bepaalde voorwaarden uit te voeren; —
bediende in een koffiehuis; — (in den bijbel) ik ver-

in waarheid, dat God geen aannemer des persoons is, trekt niemand om persoonlijke redenen

meen

voor.
AANNEMING, v. (-en), de daad van aannemen in
verschillende beteekenissen; inz. de verbintenis betreffende het aannemen van een werk, eene levering;
aanbesteding : hij heeft eene mooie aanneming.
AANNEMINGSBILJET, o. (...biljetten), schriftelijk bewijs, dat iem. zich voor 's Rijks zeedienst verbonden heeft.
AANNEMINGSDIENST, m. (-en), plechtige kerkdienst tot bevestiging der nieuwe lidmaten.
AANNEMINGSPAK, o. (...pakken), het pak, dat
men bij de aanneming tot lidmaat der kerk draagt.
AANNEMINGSSOM, v. (-men), de som, waarvoor
men de uitvoering van een werk, de levering van
goederen aanneemt.
AANNOPEN, (noopte aan, heeft aangenoopt), (w.
g.) dringend nopen, aanzetten, aansporen.
AANOPPEREN, (opperde aan, heeft aangeop perd), aandragen, aanbrengen; — vlug op hoopen
of aan oppers zetten (van hooi of koren).
AANPAK, m. 't Is maar een aanpak, het werk
schijnt op het oog zeer zwaar, maar pakt men het
aan, dan valt het zeer mee; — 't is een heele aan
het vereischt moed er mede te beginnen.
-pak,
AANPAKKEN, (pakte aan, heeft aangepakt), onbeschroomd aanvatten; - (fig.) (een moeilijk werk)
onder handen nemen, beginnen; — (iem.) aanvallen,
aanranden; (ook) hem tot zijne plichten brengen,
hem geducht de waarheid zeggen; — (spr.) 't is
geen katje om zonder handschoenen aan te pakken,

men moet voorzichtig met hem omgaan; — (fig.) iem.
aanpakken, wegens schulden, in rechten vervolgen; —
indruk maken op : die woorden pakken iem. aan.
AANPAKKER, m. (-s). AANPAKKING, v. AAN PAKSTER, v. (-s).
AANPALEND, bn. aangrenzend, belendend.
AANPASSEN, (paste aan, heeft aangepast), be-
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AANRANDEN.

proeven of een kleedingstuk, het schoeisel goed
weten vanwaar het komt, waarheen de reis gaat,
zit; — (fig.) iemand een pak aanpassen, hem een I enz.
pak slaag geven; — (iets) van pas maken en aan
AANPRATEN, (praatte aan, heeft aangepraat),
door mooi praten iem. iets smakelijk of aannemelijk
iets anders verbinden; — zich aan de omstandigheden
maken, voor waar doen houden of doen koopen:
aanpassen, zich regelen, zijn gedrag en handelen
een koopman moet zijne waar weten aan te praten; —
wijzigen naar; — zich aanpassen bij, aansluiten,
wat wilt gij mij dat aanpraten ! op de mouw spelden;
regelen . AANPASSING, v. (-en) .
— voortgaan met praten : praat maar aan ! praat
AANPASSINGSVERMOGEN, o. de kracht om binmaar voort (ik luister er toch niet naar); — (gew.)
nen zekere grenzen zijn normale wezen in overeeneen meisje aanpraten, haar een avondbezoek brenstemming met de veranderde omgeving te wijzigen
gen, met het doel verkeering met haar aan te knooen toch in stand te blijven.
AANPEIL, m. opneming van den voorraad, die j pen. AANPRATING, v.
AANPREEKEN, (preekte aan, heeft aangepreekt),
`bij handelaars in verbruiksartikelen aanwezig is op
met veel mooie, deftige woorden iem. iets sterk
het tijdstip, waarop eene nieuwe of verhoogde beaanbevelen, opdringen; — voortmaken met preekera.
lasting op die voorwerpen wordt ingevoerd.
AANPRIJZEN, (prees aan, heeft aangeprezen),
AANPENNEN, (pende aan, heeft aangepend),
(iem. iets) zeer aanbevelen, den lof (van iem. of
spoed maken met schrijven; — vaster maken met
iets) verheffen; — zich zelven aanprijzen, zich sterk
pennen.
aanbevelen door zijn gedrag; (ook van zaken) goede
AANPERSEN, (perste aan, heeft en is aangewaar prijst zich zelve aan, beveelt zich aan door
perst), persende samendrukken; (w. g.) (fig.) krachtig
hare goede eigenschappen. AANPRIJZER, m. (-s).
aandringen, aandrijven; met kracht of in menigte
AANPRIJSSTER, v. (-s). AANPRIJZING, v. (-en),
voorwaarts dringen. AANPERSING, v. (-en).
(w. g.) tot aanprijzing strekken, tot aanbeveling.
AANPIJPEN, (pijpte aan, heeft aangepijpt), zijne
AANPRIKKELAAR, m. (-s, ...aren). AAN
pijp of sigaar aansteken.
een ander-PRIKELAST,v.(-s)wgdie
AANPIKKELEN, (pikkelde aan, heeft aangepikdoor den prikkel der begeerte enz. tot eene hande'keld), (Zuidn.) vlug stappen.
ling aandrijft.
AANPLAKBILJET, o. (-ten), biljet, dat aangeplakt
AANPRIKKELEN, (prikkelde aan, heeft aangeis of moet worden, om het daarop vermelde ter
prikkeld), tot handelen aandrijven door het opwek
algemeene kennis te brengen.
begeerte, hartstocht; prikkelen, aansporen.-kenva
AANPLAKBORD, o. (-en); ...KOLOM, v. (-men);
...ZUIL, v. (-en), bord, kolom, zuil, waarop ken- ^ AANPRIKKELING, v. (-en), middel tot aanprikkelen, prikkel.
nisgevingen, reclames enz. worden aangeplakt.
AANPRIKKEN, (prikte aan, heeft aangeprikt),
AANPLAKKEN, (plakte aan, heeft aangeplakt),
aan een puntig voorwerp prikken of steken; —
, door middel van stijfsel of gom enz. vasthechten; —
voortmaken
mamet prikken (naaien).
aanplakbiljetten
bekend
door
aanplakken,
:laten
AANPRUILEN, (pruilde aan, is aangepruild), pruiken; — (fig.) iem. iets aanplakken, te duur verkoolend naderen : daar komt hij weer aanpruilen.
pen, aansmeren; — vlugger plakken.
AANPUNTEN, (puntte aan, heeft aangepunt),
AANPLAKKER, m. (-s). AANPLAKKING, v.
eene punt (aan iets) maken, of scherper maken :
AANPLAKSTER, v. (-s).
een potlood, een paal aanpunten; — puntig maken,
AANPLANT, m teelt, het aankweeken : de aan
aanslijpen : ijzerdraad, naalden, spelden enz. aan
kina in Indië; — het pas geplante: de aan -plantv
— (veroud.) zijne pen aanpunten, zich er-punte;
bedraagt 8000 stekken; -- (ook) de aanplanting,-plant
toe zetten om iets scherps te schrijven; — een verschil
'het bebouwde stuk grond.
van
meening
aanpunten, scherper zeggen; — (fig.)
AANPLANTEN, (plantte aan, heeft aangeplant),
iem. aanpunten, iem. aanzetten tot een penne- of
, nieuwe of jonge gewassen planten om den bestaanwoordenstrijd.
den voorraad te vermeerderen; (van een plantAANPUNTER, m. (-s). AANPUNTING, v. (-en).
soen) door het planten van boomen of andere geAANPUNTSTER, v. (-s).
wassen vergrooten; — spoed maken met planten.
AANPUNTRING, in. (-en), AANPUNTSCHIJF,
AANPLANTER, m. (-s). AANPLANTING, v. (-en),
v. (...schijven), (speld.) ronddraaiende schijfvor=de daad van aanplanten; het pas geplante; (ook)
mige vijl, dienende tot het aanpunten der spelden.
jong plantsoen.
AANRAADSTER, v. (-s). AANRADER, m. (-s).
AANPLEISTEREN, (pleisterde aan, heeft aangeAANRADING, v. (-en).
pleisterd ), het ontbrekende of beschadigde van pleisAANRADEN, (raadde of ried aan, heeft aange- terwerk door bepleistering aanvullen of herstellen; —
raden), raad geven, aanbevelen om iets te doen of
•spoed maken met pleisteren. AANPLEISTERING,
te
nemen, te kiezen of te koopen : hij heeft mij dien
V. (-en).
dokter, dat boek ahngeraden; — op aanraden van, ten
AANPLEKKEN, (plekte aan, heeft aangeplekt),
gevolge van den raad van.
(veroud.) iemand (3 n.) iets aanplekken, iem. met
AANRAKEN, (raakte aan, heeft aangeraakt), aaniets kwaads besmetten.
roeren; (euphem.) gevoelig aanraken, bezeeren :
AANPLEMPEN, (plempte aan, heeft aangeplempt),
raak mij niet aan; — (fig.) in het voorbijgaan beeene sloot, eene gracht enz. dempen en met den
handelen, er van reppen, aanstippen.
vasten grond gelijk maken. AANPLEMPING, v.
AANRAKING, v. (-en), het aanraken : de 'minste
AANPLOEGEN, (ploegde aan, heeft aangeploegd),
aanraking doet den zieke pijn; — in aanraking 'met
beploevoortgaan met ploegen; een stuk land verder
gen, door beploeging verbinden : hij heeft aan zijn 1 iem. komen, iem. toevallig ontmoeten, met iem.
betrekkingen aanknoopen; — in aanraking brengen
land eene strook van den weg aangeploegd; — (lan.db. )
met, tot elkander brengen; — hij is nog nooit met
een veld aanploegen, het tegengestelde van afploegen;
de politie in aanraking geweest, hij heeft nog niets
— vlugger, sneller ploegen. AANPLOEGING, v. (-en).
met de politie te doen gehad; — dat was een punt
AANPLOMPEN, (plompte aan, is aangeplompt),
van aanraking tusschen ons, van overeenstemming.
(w. g.) plompend, door het water plassend, aankoAANRAKINGSPUNT, o. (-en), punt waarin twee
men.
voorwerpen elkander raken, meest raakpunt geAANPOOTEN, (pootte aan, heeft aangepoot), (genoemd;
— (fig.) de hoedanigheid of omstandigheid
meenz.) flink aanstappen; (fig.) voortgang maken
waarin twee personen of zaken tot elkander in bemet het werk waaraan men bezig is, gewoonlijk
trekking komen, staan of met elkander overeenpoot aan spelen gezegd; — (stud.) iem. de hand geven.
stemmen.
AANPORREN, (porde aan, heeft aangepord), (den
AANRAKKEN, (ratite aan, heeft aangerukt),
luie, trage, nalatige_, onverschillige) aanzetten, aan(zeew.) de marszeilra aanrakken, het rak van de
sporen: iem. tot de studie,aanporren. AANPORRING,
om de steng brengen en het op zijne
marszeilra
V. (-en).
plaats vastmaken (aannaaien, doorscheren); -- van
AANPORDER, m. (-s). AANPORSTER, v. (-s).
rak tot rak zeilen; — (gew.) schoonmaken, opruimen.
AANPOTEN, (pootte aan, heeft aangepoot),
AANRAMMELEN, (rammelde aan, is aangeramnieuwe gewassen poten om den voorraad te ver
besmettelijke ziekte of onge--merdn;— j meld), rammelend naderen.
AANRANDEN, (randde aan, heeft aangerand),
dierte op een ander overbrengen, ze hem aanzetten;
met slechte oogmerken of uit boosaardige gezind-- vlugger poten.
heid aantasten, aanvallen, met het bijdenkbeeld,
AANPOTER, in. (-s)., (gew.) ongedierte dat een
dat daardoor onrecht, geweld gepleegd wordt :
ander iemand heeft aangepoot. AANPOTING v.
door straatroovers aangerand worden; een meisje aan
AANPRAAIEN, (praaide aan, heeft aangepraaid),
met onzedelijke bedoelingen; — tem. in-rande,
(zeew.) praaien, een schip aan- of toeroepen om te
Van Dale..
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zijne eer, zijn goeden naam aanranden, schaden, be-

nadeelen; — (oudt. en gew.) aanspreken, aanklampen : hij randde mij op straat daarover aan.
AANRANDER, m. (-s). AANRANDING, v. (-en).
AANRANDSTER, v. (-s).
AANRATELEN, (ratelde aan, is aangerateld),
aankomen, terwijl hij zijn ratel doet hooren (van
den aschman, den nachtwacht); — rammelend naderen (van rijtuigen, karren).
AANRAZEEREN, (razeerde aan, heeft aangerazeerd), (bouwk.) de ruimte op en tusschen gewelven
met metselwerk aanvullen; (in den sluisbouw) het
volmetselen van den sluisvloer tusschen en soms
ook op de zwalpen. AANRAZEERING, v. (-en).
AANRAZEN, (raasde aan, is en heeft aangeraasd),
razend of tierend naderen (van pers.); bulderend,
met hevig geloei naderen (de storm, de orkaan);
iemand met heftige taal bejegenen, uitvaren tegen;
onophoudelijk razen, tieren.
AANRECHT, o. (-en) = AANRECHTBANK.
AANRECHTBANK, v. (-en) of AANRECHT TAFEL, v. (-s), vaste bank of tafel in de keuken,
van onderen van kastjes voorzien, waarop spijzen
worden gereedgemaakt of klaargezet. ` 1
AANRECHTEN, (rechtte aan, heeft aangerecht),
opdisschen, (de spijzen) opbrengen; (een feest, maal
geven.
-tijd)
AANRECHTER, m. (-s). AANRECHTING, v.
(-en). AANRECHTSTER, v. (-s).
AANRECHTKAMER, v. (-s), (ook off ice genoemd),
groote aanrechtkeuken.
AANRECHTKEUKEN, v. (-s), (in hotels) een
vertrek, aan de keuken belendende, bestemd tot
het aanrechten van spijzen en het bewaren van
keukengereedschap enz ., wel te onderscheiden van
de kookkeuken. AANRECHTTAFEL, v.- (-s), zie
...BANK.
AANREIKEN, (reikte aan, heeft aangereikt), iem.
iets dat buiten zijn bereik is geven, overgeven, in
handen geven; — een boek bij iem. aanreiken, aan
huis bezorgen, afgeven
AANREKENBAAR, bn. (-der, -st), (recht.) _
TOEREKENBAAR.
AANREKENEN, (rekende aan, heeft aangerekend), iem . voor zekere waarde in rekening brengen; (fig.) iem. voor een bewezen dienst of weldaad
verplicht rekenen; — (fig.) op rekening stellen, voor
iem. beschouwen als : iem. eene handeling of hoedanigheid, tot eer, tot schande, als een gebrek, als eene onvoor-

zichtigheid aanrekenen; — spoed maken met rekenen. AANREKENING, v. (-en).
AANRENNEN, (rende aan, heeft en is aangerend), ook (w. g. of veroud.: ron aan, aangeronnen),
rennend naderen; met snelle vaart aankomen : de
ruiterij kwam op ons aanrennen; — snel rennen.
AANRENNING, v.
AANRICHTEN, (richtte aan, heeft aangericht),
iets doen ontstaan; veroorzaken, stichten, tot stand
brengen, teweegbrengen, (in ongunstigen zin) : een
bloedbad, verwoestingen, schade, ongelukken aanrichten. (In : een maaltijd aanrichten moet het zijn aanrechten).

AANRICHTER, m. (-s), (w. g.) die iets (kwaads)
aanricht. AAN RICHTIN G, v. AAN RICHTSTER,
v. (-s).
AANRIJDEN, (reed aan, heeft en is aangereden),
rijdend naderen; — bij iem. aanrijden, in het voor
bij iem. aangaan; — op iem. aanrijden, rijden-bijrden
in de richting naar iem.; — met zijn rijtuig tegen
iets stootera en het beschadigen : wij zijn aangereden; — rijden tegen een koets, rijtuig, personen en
daardoor schade veroorzaken : die dolle koetsier
heeft dien ouden man aangereden; — (fig.) slecht
van eene zaak afkomen : hij is teelijk aangereden;
— (w. g. fig.) iem. lastig vallen, dringend verzoeken
om, aanklampen : hij heeft mij wel tienmaal aangereden om iets te koopen; — sneller rijden; — beginnen
te rijden; — personen, bouwstoffen, goederen enz.
aanrijden, ze naar eene bepaalde plaats rijden;
zich ergens laten aanrijden, heenrijden; — paarden
aanrijden, beginnen ze af te richten, gewoonlijk toerijden gezegd. AANRIJDER, m. (-s). AANRIJDING, v. AANRIJDSTER, v. (-s).
AANRIJGEN, (reeg aan, heeft aangeregen), (kralen, paarlen) in eerre rij aan een draad vastmaken;
wormen aanrijgen om te peuren, wormen in de lengte
aan een draad rijgen; — met een rijgsteek aan iets
anders vastnaaien : ik moet den stootkant nog even
aanrijgen en dan is de japon pasklaar: -- (zeew.)
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twee zeilen door middel van een touw rijgende aan
elkander verbinden; — schoenen aanrijgen, rijgschoenen wet een veter vastmaken; — een corset aanrijgen,
nauwer toehalen. AANRIJGER, m. (-s). AANRIJ GING, V. (- en). AANRIJGSTER, v. (-s).
AANRIJPEN, (rijpte aan, is aangerijpt), allengs
rijper worden (van vruchten); — (fig.) opgroeien,
zich ontwikkelen (van personen); — (gew.) (van
drachtig vee) rijp worden.
AANRISTEN, (ristte aan, heeft aangerist), aan
een touwtje rijgen tot een rist : vinken, uien aanristen; — voortmaken met risten. AANRISTING, V.
(-en).
AANRIT, m. snelle voorwaartsche beweging der
ruiterij om den vijand overhoop te werpen, charge.
AANRITSELING, v. (-en), (w. g.) het herhaald
aanritsen, aansporen (meest tot verkeerde handelingen); aanvechting : de aanritseling van het kwade.
AANRITSEN, (ritste aan, heeft aangeritst), (veroud.) prikkelen; jeuken (van vleeschelijke neigingen); (w. g.) (fig.) aanprikkelen (meestal tot het kwade). AANRITSING, v. (-en). AANRITSER, m. ( -s).
AANRITSSTER, v. .(-s).
AANRITSGELD, o. (-en), (w. g.) het handgeld
voor ruiters.
AANROEIEN, (roeide aan, heeft en is aangeroeid),
roeiend naderen; snel komen aanzwemmen (van
watervogels en giootere visschen); — sneller, vlug
roeien; — aanleggen (met eene roeiboot); — in het-ger
voorbijroeien bij iem. aangaan; — iem. of iets met
eene roeiboot aanvoeren, van den wal naar een
schip brengen. AANROEIINr, v.
AANROEIER, m. (-s). AANROEISTER, v. (-s).
AANROEP, m . de daad van aanroepen.
AANROEPEN, (riep aan, heeft aangeroepen), zijne
stem tot ien . verheffen, hetzij om hem tot zich te
roepen, hetzij alleen om hem te doen hooren en
antwoorden : (mil.) de schildwacht riep ons aan; —
(fig.) om bijstand, hulp of redding smeeken, hetzi.i
door luid roepen, hetzij in het stille gebed; de Hei
aanroepen, om hun voorspraak smeeken bij-ligen
God; — (bijb.) den naam des Heeren aanroepen,.
God als het Hoogste wezen vereeren of Hem als getuige aanroepen; — in het voorbijgaan afhalen.
AANROEPING, v. (-en). AANROEPER, m.
AANROEPSTER, v. (-s).
AANROEREN, (roerde aan, heeft aangeroerd),
opzettelijk aanraken; — roer mij niet aan, raak mij.
niet aan; — (fig.) raken, treffen, roeren; — terloops,
vernielden, oppervlakkig behandelen : gij hadt dat
teere punt niet moeten aanroeren, gij hadt hiervan.
moeten zwijgen; — eene teere snaar aanroeren, over
een teeder onderwerp spreken; — weeke en min
of meer vloeibare stoffen roerende met iets vermengen : roer de bestellenpap met een paar eieren.
aan. AANROERING, v. (-en). AANROERDER, m(-s). AANROERSTER, v. (-s).
AANROESTEN, (roestte aan, is aangeroest), zich
door roesten vasthechten aan iets anders; met eene
dunne roestlaag bedekt worden : ijzeren gasbuizen
roesten spoedig aan. AANROESTING, v. (-en).
AANROLLEN, (rolde aan, heeft en is aangerold),
rollende nader komen of brengen (vaten, (fig.) golven der zee); rijdende naderkomen (van rijtuigen);.
met een rijtuig komen aanrijden; -- vlugger, sneller
rollen. AANROLLIN G, v. (-en). AAN ROLLER,.
m. (-s). AANROLSTER, v. (-s).
AANROOKEN, (rookte aan, heeft aangerookt),.
even uit eene pijp of aan eene sigaar rookera, tot,
zij goed brandt; — eene aangerookte sigaar, waar van niet veel afgerookt is; — beter doen branden.
(pijp of sigaar); — door rook vuil worden : de muren
in de keuken zijn erg aangerookt.

AANRUILEN, (ruilde aan, heeft aangeruild),_
door ruiling verkrijgen. AANRUILING, v. (-en).
AAN RU I S CHEN, (ruischte aan, is en heeft aange ruischt ), ruischend naderen (wind enz.); ruischen.
in de richting naar iem. of iets.
AANRUKKEN, (rukte aan, heeft en is aangerukt),
met een ruk naar zich toe trekken; — (krijgsw.)
Aangerukt ! bevel aan de stukrijders der artillerie,.
om de stukken in linie te plaatsen; — (van krijgstroepen) in gezwinden pas naderen; —(fig.) (van noodlottige gebeurtenissen) snel en dreigend naderen; —
laten aanrukken (schertsend), spijs, drank en andere benoodigdheden op tafel laten brengen om te worden genuttigd : laat wijn en sigaren aanrukken, geef
bevel ze te brengen. AANRUKKING, v. (-en).
AANS, bw. (Z. A.) verkorting van aanstonds„

AANSARREN.

ig

weldra : ik kom aans weer; — anders, misschien :
aans denkt gij dat ik het doen zal.
AANSARREN, (sarde aan, heeft aangesard), aanhoudend sarren of tergen; een hond op iem. aansarren, sterk aanhitsen op. AANSARRING, v. (-en).
AANSARDER, m. (-s). AANSARSTER, v. (-s).
AANSCHAFFEN, (schafte aan, heeft aangeschaft),
(meestal met zich) het noodige aankoopes : boeken,
meubelen aanschaffen; zich voorzien van; opdisschen,
opschaffen. AANSCHAFFING, v.
AANSCHAKELEN, (schakelde aan, heeft aangeschakeld), met schakels verbinden.
AANSCHAKELING, v. (-en), het aanschakelen;
aaneenschakeling.
AANSCHARRELEN, (scharrelde aan, is aangescharreld), met ongelijke schreden en sleepvoetend
naderen. AANSCHARRELING, v.
AANSCHELLEN, (schelde aan, heeft aangescheld),
aanbellen; (w. g.) zich tot iem. wenden met een
verzoek, aankloppen bij .
AANSCHEMEREN, (schemerde aan ,is aangeschemerd), schemerend aanbreken, aanlichten (van het
daglicht, den morgenstond, den ochtend gezegd).
AANSCHEMERING, v.
AANSCHENDEN, (schond aan, heeft aangeschonden), gewelddadig aantasten, met geweld aanvallen,
aanranden, bestoken; — (fig.) met smaadredenen of
lasterlijke taal bejegenen; schendig aanranden (het
heilige): den Hemel aanschenden; — opstoken, aan
-hitsen.
Ook : AANSCHENNEN.
AANSCHEPING, v. (-en), aanvoer met schepen. i
AANSCHERPEN, (scherpte aan, heeft aangescherpt), scherper of weder scherp maken. AANSCHERPING, v. (-en).
AANSCHERPER, m. (-s), persoon die of voorwerp
dat aanscherpt.
AANSCHIETEN, (schoot aan, heeft en is aangeschoten), licht kwetsen door een schot (het wild); -(fig.) hij is aangeschoten, licht dronken, heeft geen
vasten, zekeren gang meer; — voor de eerste maal
afvuren, (een geweer) beproeven; — haastig aantrekken: een kleedingstuk aanschieten; — (fig.) zijne
verbeelding schoot vleugelen aan, nam hooger vlucht; —
(Zuidn.) den grond in bedden aanploegen; — aankomen, toesnellen; — op iem. aanschieten (van
honden), plotseling met geblaf op hem aansnellen; —
(w. g.) (van een bepaalden tijd) sterk naderen, zeer
aanstaande zijn; — (w. g.) het einde naderen, opschieten : dat werk schiet goed aan; — (zee w.) de
zee schiet aan, wordt voortdurend onstuimiger.
AANSCHIETING ; .
AANSCHIJN, o. uiterlijk voorkomen; blik, aanblik; (dicht.) in (voor) het aanschijn van, in onmiddellijke nabijheid van; — (edeler en dichterlijker
dan) aangezicht, gelaat; — in het zweet uws aanschijnszult gij uw brood verdienen, onder zwaren
arbeid.
AANSCHIJNEN, (scheen aan, heeft aangeschenen), (w. g.) beschijnen, bestralen, verlichten.
AANSCHIKKEN, (schikte aan, is aangeschikt),
dichter bijeen schikken; — zich aan den disch plaatsen.
AANSCHIMMELEN, (schimmelde aan, is aangeschimmeld), beginnen te beschimmelen; — in toenemende mate beschimmelen.
AANSCHITTEREN, (schitterde aan, heeft aangeschitterd), toe- of tegenschitteren, met schitterend
licht bestralen; (fig.) iem. in de oogen schitteren,
hem sterk toelachen. AANSCHITTERING, v.
AANSCHOEIEN, (schoeide aan, heeft aangeschoeid), schoeiingen maken (tegen een wal em.);
— (dicht.) schoenen aandoen, van schoeisel voorzien. 1
AANSCHOFFELEN, (schoffelde aan, is en heeft
aangeschoffeld), langzaam en sleepvoetend aankomen; — opnieuw, geheel en al schoffelen (den tuin,
de paden); — spoed maken met schoffelen. AAN
-SCIiOFELNG,v.(en)
AANSCHOMMELEN, (schommelde aan, is aangeschommeld), schommelend naderen; met loggen,
waggelenden gang aankomen : daar kwam de dikke
boerin aanschommelen; — harder schommelen.
AANSCHOUW, m. (w. g.) met den eersten aan
op het eerste gezicht; — in aanschouw nemen,-schouw,
in overweging nemen, beschouwen, overwegen.
AANSCHOUWBAAR, bn. en bw. (-der, -st), wat
aanschouwd kan worden, zichtbaar; — in 't oog
vallend, op eene zichtbare wijze.
AANSCHOUWELIJK, AANSCHOUWLIJK, bn. en
bw. ( -er, -st), gezien of aanschouwd kunnende worden; iets, eene waarheid, een begrip aanschouwelijk
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maken, het afgetrokkene zoo duidelijk voorstellen,
dat het gemakkelijk te begrijpen is; — aanschouwelijk onderwijs, waarbij de leerlingen het behandelde

(werkelijk, in afbeelding of in gedachte) zien; —
levendig, schilderachtig (eene beschrijving, een ver
aanschouwelijke wijze : iets aan -hal);—open
voorstellen, beschrijven. AANSCHOU--schouwelijk
WELIJKHEID, v.
AANSCHOUWEN, (aanschouwde, heeft aanschouwd), zien, waarnemen (in verheven stijl); —
het levenslicht aanschouwen, geboren worden; —
het daglicht zal hij wel niet meer aanschouwen, van
nacht zal hij wel sterven; — ten aanschouwen van
iem., (niet aanschouwe, vgl. ten aanzien, ten overstaan van), in zijne tegenwoordigheid; — (bijb.)
het zien met eigen oogen, in tegenstelling van het
aannemen op grond van geloofsovertuiging : wij
wandelen door geloof en niet door aanschouwen; -met bewondering, verwondering aanzien (de natuur,
den hemel); met belangstelling gadeslaan; — (fig.)
opmerken, overwegen, acht geven op; met oordeel
waarnemen; — (bijb .) de volmaaktheid van God of
van goddelijke zaken in geestvervoering of hier
zien: nog eene poorte die 't Gelooven van het-namls
volle Aanschouwen scheidt.

AANSCHOUWER, m. (-s). AANSCHOUWSTER,
v. (-s), die aanschouwt; die van eene handeling of
eene natuurwerking (vaak toevallig) getuige is.
AANSCHOUWING, v. (-en), de daad van aanschouwen.
AANSCHOUWINGSONDERWIJS, o. onderwijs,
dat zich tot hoofddoel stelt, door aanschouwing
heldere voorstellingen en begrippen te doen ontstaan en tevens alzijdig te leeren waarnemen.
AANSCHOUWINGSVERMOGEN, o. vermogen
van den menschelijken geest om zich een beeld te
vormen van hetgeen aanschouwd of waargenomen
wordt.
AANSCHRAPEN, (schraapte aan, heeft aangeschraapt), (w. g.) op inhalige wijze verzamelen, bijeenschrapen.
AANSCHRAPPEN, (schrapte aan, heeft aangeschrapt), met eene schrap eene plaats in een boek,
eene fout, een naam enz. aanteekenen of aanhalen; —
voortmaken met schrappen. AANSCHRAPPING,
v. (-en).
AANSCHREEUWEN, (schreeuwde aan, heeft aan geschreeuwd), schreeuwende aanklampen of uit
ouwen; iem. iets toeroepen, toeschreeuwen; —-j
voortgaan met schreeuwen. AANSCHREEUWING, v.
AANSCHREIEN, (schreide aan, heeft aangeschreid), (w. g.) schreiende aanzien; (in verheven
stijl) iem. om hulp aanschreien, schreiende om hulp
smeekera .
AANSCHRIJDEN, (schreed aan, is aangeschreden), schrijdend, met groote stappen naderen.
AANSCHRIJFSTER, v. (-s), die aanschrijft.
AANSCHRIJVEN, (schreef aan, heeft aangeschreven), opschrijven, opteekenen, schriftelijk vermelden; in een register aanteekenen en zoo rangschikken; — op zekere waarde schatten, achten : bij
iemand goed of kwaad aangeschreven staan, bij iem.
al of niet in de gunst zijn; — in rekening brengen; —
(fig .) toe-, aanrekenen (daden en eigenschappen); —
ambtshalve, schriftelijk bevelen, oproepen : de
commissaris der koningin schreef den burgemeesters
aan; op aanschrijven van; — beleggen, uitschrijven
(eene vergadering); — spoed maken met schrijven.
AANSCHRIJVER, m. (-s).
AANSCHRIJVING, v. (-en), het ambtshalve toezenden van een schriftelijk bevel; — geschreven of
gedrukt stuk dat zulk een bevel inhoudt.
AANSCHROEVEN, (schroefde aan, heeft aangeschroefd), iets met schroeven aan iets anders vastmaken; — schroevende nader tot elkander brengen
en beter doen sluiten; — de schroef vaster draaien; —
voortmaken met schroeven. AANSCHROEVING,
V. (- en).
AANSCHUDDEN, (schudde aan, heeft aangeschud), aanstooten en een weinig heen en weer
schudden. AANSCHUDDING, v. (-en).
AANSCHUIEREN, (schuierde aan, heeft aangeschuierd), (eene kamer, een vloerkleed) met den
schuier aanvegen; — vlugger schuieren.
AANSCHUIFELEN, (schuifelde aan, is aangeschuiféld), schuifelend, blazend, met een sissend geluid
aankomen (van slangen, enz.).
AANSCHUINEN, (schuinde aan, heeft aange-
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schuind), een schuinen kant aan iets maken; nog
schuiner maken.
AANSCHUIVEN, (schoof aan, heeft en is aangeschoven), schuivende nader brengen of komen;
nader komen met eene slepende beweging : daar
komt die vervelende vent weer aanschuiven; — schuivend aandoen of aantrekken (sloffen, muilen, pantoffels). AANSCHUIVING, V. (- en).
AANSCHUIVER, m. (- s), arbeider aan eene steenfabriek, die de klei van den kleimolen naar den
vormer brengt. AANSCHUIVERSWAGEN, m. (-s).
AANSIJFELEN, (sijfelde aan, is aangesijfeld),
sijfelend, met een piepend of sissend geluid naderen
(van slangen gezegd).
AANSJOKKEN, (sjokte aan, is aangesjokt), sjokkend naderen, traag en sleepvoetend naderbij komen : eindelijk om 10 uur kwam het dagmeisje aan
-sjoken.

AANSJORREN, (sjorde aan, heeft aangesjord),
vaster sjorren, stijver vastbinden door het aantrekken der touwen waarmede iets gebonden is. AANSJORRING, v. (-en).
AANSJOUWEN, (sjouwde aan, heeft en is aangesjouwd), iets dat moeilijk te dragen of te vervoeren
is, ergens heen brengen; sjouwend naderen.
AANSLAAN, (sloeg aan, heeft en is aangeslagen),
treffen met de snel bewogen hand of met een snel
bewogen voorwerp dat men in de hand houdt;
(kolfspel) den bal aanslaan, het eerst den bal in
beweging brengen; — (mil.) het geweer aanslaan, met
eene vlugge beweging tegen de wang, aan den schouder leggen; — dat paard slaat aan, slaat onder het
draven met den achterhoef tegen het hoefijzer van
den voorhoef, strijkt zich; — aan iem. de hand
slaan, hem aantasten, aangrijpen; —
(muz.) eene toets aanslaan, in beweging brengen
en daardoor een toon laten hooren; — (fig.) een toon
aanslaan, laten hooren; — eene noot aanslaan, den
daardoor aangeduiden toon voortbrengen; — een
zekeren toon aanslaan, door woorden en stembuiging zekere gemoedsstemming openbaren; — een
hoogera toon aanslaan, door zijne wijze van spreken
hooghartigheid te kennen geven; (ook) met veel aanmatiging spreken; — een anderen toon aanslaan,
op geheel andere wijze gaan spreken, zich meer
bescheiden, kalmer uiten; —
iemand aanslaan, (gemeenz.) ten huwelijk nemen; — een kind aanslaan, in zijne woning opnemen; — (gew.) omgang zoeken, omgaan met : hij
slaat met Jan en alleman aan; — ( verlosk.) eene
hoogst zwangere vrouw aanslaan, onderzoeken of
de baring ophanden is; —
beslag op iets leggen, in beslag nemen, bekeuren
(personen), verbeurd verklaren (goederen) door de
komir iezen; — een boedel aanslaan, aanvaarden; —
(veroud. en gew.) iets aanvangen, beginnen, onder
hij slaat alles aan; — ( veend.) turf met-nem:
den veenkruiwagen tegen het leger aanstorten; —
(mil.) voor iemand aanslaan, groeten door de hand
aan het hoofddeksel te brengen, ook : iem. groeten; — vlug vasthechten (van voorwerpen, die
weder losgemaakt moeten worden); — aas aanslaan, aan den hoek vasthechten; — de lijn aanslaan, de lijn eener trekschuit aan den mast vastmaken; — (gew.) de paarden aanslaan, aanspannen; —
de vlag, de zeilen aanslaan, aan de lijn, op de ver
plaats vastmaken; — (wev.) den ketting aan -eischt
den ketting scheren, den pas ingeschoten-slan,
inslagdraad aan den voorafgaanden behoorlijk aansluiten; — vastspijkeren, aanplakken (bekendmakingen, biljetten); — een huis aanslaan, er een bordje
aanslaan om het ten verkoop, of te huur aan te
bieden; — iets hoog aanslaan, er eene hooge waarde

aan toekennen; — iem. (in de belasting) hoog of laag
aanslaan, voor eene groote of kleine som als belastingschuldige aanschrijven; — dat groote gezin is
voor vijf broodgin aangeslagen, van de armbedeeling

krijgt het die wekelijks; — vaster, dieper indrijven:

sla dien bout nog wat aan; —
uit zich zelf een toon geven : door den schok sloeg
de klok aan; (fig.) eventjes zingen (van vogeltjes);

eventjes blaffen (van honden); (jachtterm), zacht
blaffen bij het bespeuren van wild; beginnen te
slaan (van de klok); —
de kogel heeft aangeslagen, even den grond raken
en daarna opspringen, ricocheeren; — ( stoomw.) de
klep slaat niet aan, sluit niet behoorlijk; — de rook
slaat overal aan, zich aan de oppervlakte van iets
vasthechten; — de ruiten slaan aan, worden met
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fijne waterdeeltjes bedekt; — de ketel slaat aan,
ketelsteen zet zich vast; — (van verplante boomen
of heesters) vatten, opnieuw beginnen te groeien;
om het aanslaan der boomen te bevorderen, het wor telschieten; — de klaver slaat aan, begint te groeien
en op te schieten.
AANSLAG, m. (...slagen), (van afgeschoten kogels) het in aanraking komen met een horizontaal
voorwerp; — bij het afvuren maakte de kogel een
aanslag, raakte in de ziel van het geschut tegen
den wand aan; — in den aanslag liggen, het geweer
in dezelfde richting houden waarin het bij 't afschieten geplaatst was; — op den aanslag schieten,
het geweer aan den schouder brengen en meteen
afschieten; — (muz.) die pianist heeft een goeden aanslag, weet zuivere, volle tonen voort te brengen; —
die piano heeft een goeden aanslag, de toetsen laten
zich gemakkelijk aanslaan; — aanhoudend golfgeklots (der zee); — de plaats waar de trekschuit
onder de lijn komt; — plaats waar een afgeschoten
kogel aanslaat; — (bouwk.) deel van den stijl of
dorpel waartegen deur of venster in gesloten toestand steunt; — (stoomw.) deel van eene klep of
een ander stuk dat tegen iets anders aanslaat; —
(werkt.) uitstekende rand aan een werktuig om in
de goede richting te blijven (van winkelhaken,
schaven enz.); —
(wev.) het aandrijven van den pas ingeschoten
inslagdraad : het weven met dubbelen aanslag, het gebruiken eener wissellade bij het weven van stoffen
met blokken of ruiten van verschillende kleur; -(zeilmakerij) deel van het zeil dat tegelijk op de
bank kan bewerkt worden; — stof of korst die aangeslagen is : den aanslag van een ketel af krabben;
een geweer van den aanslag reinigen, van het vuil,
dat zich door het schieten in het geweer heeft vastgezet; —
(gew.) bezoek : wij hebben vandaag veel aanslag
gehad; — begin, aanvang eener zaak : ik kwam
juist op den aanslag; — wat iemand begint of onderneemt; — (krijgsw.) in het geheim beraamd plan
omn zich van een gewichtig punt meester te maken:
de aanslag op Amsterdam; — een aanslag op iemands
leven, op iemands eer, snoode toeleg, hem daarvan

te berooven; —
aanplakking (van biljetten, kennisgevingen); —
schatting in zake van belasting : de hoofdelijke
aanslag; —de som waarvoor iemand is aangeslagen; —
(gew.) iem. veel aanslag geven, veel werk geven,
bezighouden; — aangeslibde grond.
AANSLAGBEITEL, m . (-s), soort van beitel zonder
hecht, aan de beide uiteinden naar den tegenover
kant omgebogen, voornamelijk dienende-gestldn
bij het aanbrengen van sluitwerk, in de aanslagen
van deuren, ramen, schuifladen, enz ., ook kruisbeitel
geheeten, omdat de beide sneden een kruis vormen.
AANSLAGBILJET, o. (-ten), (soms) aanplakbiljet; — (gewoonlijk) papier, waarop liet door den
belastingschuldige te betalen bedrag is vermeld.
AANSLAGKOM, v.(-men), (bij stoomw.) kom in
eene buis of kleppenkast waartegen eene klep bij
het openen stuit.
AAN SLAGLIJST, v. (-en), zinken lijst aan de
boven- en voorzijde eener behangen kastdeur ter
betere sluiting.
AAN SLAGNAALD, v. (-en), (bij behangen muren)
zinken lijst om den naad tusschen muur en kozijn
te bedekken.
AANSLAGNOKJE, o. (-s), klein ijzeren staafje
in den dorpel eener schuifdeur aangebracht, opdat
de deur niet verder dan noodig is uit de kast gehaald tinorde.
AANSLAGRAAM, o. (...ramen), (bij stoomw.)
raam in een cilinder, waartegen eene of meer kleppen bij het opengaan stuiten.
AANSLAGROOSTER, m. (-s), (stoomw.) rooster
In de opening onder eene elastieken klep aangebracht om het doorbuigen bij het sluiten te beletten.
AAN SLAG STEEN, m. (-en), (bouwk.) steen in den
grond waartegen eene poortdeur of een hek bij het
dichtdoen aanslaat en waarin de grendel sluit.
AANSLAGSTOEL, m. (-en), (stoomw.) stuk van
een werktuig dat het te ver openen van eene klep
stuit.
AANSLAPPEN, (slapte aan, is aangeslapt), de
veerkracht verliezen, verslappen, verflauwen, verminderen (zoowel eig. als fig.). AANSLAPPING, v.
AANSLEEPEN, (sleepte aan, heeft aangesleept),
iets over den grond voorttrekken, sleepende nader
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brengeii : zware koffers aans eepen; met eene slede
aai'ivoeren; met moeite aandragen, aanbrengen; (fi g.) gezegden, aan- en opmerkingen, enz. aansleepen, er altijd mee aaiikonien, ze er als met de haren
bijsieepen; - vlugger sleepen. AANSLEEPING,
v. (-en).
AANSLENTEFIEN, (slenterde aan, is aangeslenterd), slenterend naderen .
AANSLEPEN, (sleepte aan, is aangesleept), over
den grond schuivend naderen; (fig.) daar komt hij
aanslepen, daar nadert hij sleepvoetend; - (Zuidn.)
van langen duur zijn.
AANSLEUREN, (sleurde aan, heeft en is aangesleurd), ruw of achteloos ergens heen sleepen; daar komt hij weer aansleuren, met slependen en
achteloozen tred langzaam aankonen; — (w. g ) door
achteloosheid langzaam vorderen : dat werk sleurde
lang aan; - het sleurde lang aan, eer em., het duurde
lang.
AANSLIBBEN, (slibde aan, is aangeslibd), (van
vasten grond) door het bezinken en zich nederzetten
van (rivier-) slib aan eene plaats ontstaan of grooter
worden : het siibt hier sterk aan.
AANSLIBBING, v. (-en), de werking van aanslibben;
de vorming van vasten grond; de aangeslibde grond.
AANSLIBSEL, o. (-s), minachtend gezegd van
grond, door aanslibbing ontstaan.
AANSLIJKEN, (slijkte aan, is aangeslijkt), het
bezinken en aanzetten van slijk; (van weeken grond)
door slijk zich vormen of uitbreiden : het slijkt hier
sterk aan. AANSLIJKING, v. (-en).
AANSLIJMEN, (slijmde aan, is aangeslijmd), (van
den loop van vuurwapens) bij het schieten vuil
worden door de aanzetting van kruitslijm. AANSLIJMING, v. (-en), het vuil worden; het aange
zette sum.
AANSLIJPEN, (sleep aan, heeft aangeslepen),
scherper maken (eene punt, enz.); - spoed maken
met slijpen. AANSLIJPING, v. (-en).
AANSLINGEREN, (slingerde aan, heeft en is
aangeslingerd), slingerend toewerpen; waggelende
aankomen, meest van beschonkenen gezegd.
AANSLOFFEN, (slotte aan, is aangesloft), sloffend naderen; met langzamen tred en sleepvoetend
aankomen; - lang duren, aansleuren.
AANSLUIKEN, (slook aan, heeft aarigesloken),
waren of goederen ter sluik aanvoeren om de belasting te ontduiken.
AANSLUIPEN, (sloop aan, is aangeslopen), slui
of heimelijk naderkomen. AAN--pander;stil
SLUIPING, v. (-en).
AANSLUITDOOS, v. ( .. . doozen), (electr.) doosvomnñg contact.
AANSLUITEN, (sloot aan, heeft aangesloten),
iets zoodanig aan iets anders doen sluiten dat het
zonder eenige tusschenruimte daarmede verbonden
is; iets vaster doen sluiten; - (mil.) de gelederen
aansluiten, schouder aan schouder gaan staan; zich aan (geeft eene nauwere vereeniging dan bij)
iein. aansluiten, zich bij iem. voegen en in zijn
gezelschap blijven, ( fi g.) zijne partij kiezen, diens
zijde houden : hij sloot zich bij den vorigen spreker
aan, hij zei, hij was het eens met heIn; - zich bij
eene richting, een beginsel aansluiten, aanhangen,
voorstaan; kaden, die met hare uiteinden aan den
ringdijk aansluiten, daarmede een weisluitend geheel
vormen; - zich laten aansluiten, bij het telefoonnet ; (ook) het tot stand brengen der telefonische
verbinding tusschen twee bij het net aangeslote
lien; - alle onderwijs moet aansluiten, geregeld opklimmen en steunen op het voorafgaaiide, zonder
gapingen; - het middelbaar onderujs r,toet bij het
lager onderwijs aansluiten, men moet van de kennis
hier verkregen uitgaan en daarop voortbouwen; de treinen sluiten niet aan, (van twee treinen) het
vertrek van den een volgt niet op de aankomst
van den anderen; - aan een ander voorwerp sluiteii of passen : dit blad van de tafel shift nfet aan;
- de deur sluit niet aan, sluit niet geheel.
AANSLUITER, m. (-s). AANSLUITSTER, v. (-s).
AANSLUITING, v. (-en), het aansluiten: de aansluiting der gelederen; - de vereeniging van troepen
of schepen, van legers of vloten, tot samenwerking;
- de aansluiting der treinen laat te wenschen over,
het vertrek van den een volgt niet goed op de aankomst van den ander; wij zullen de aansluiting naar,
met het Noorden missen, wanneer wij aankomen,
zal de trein naar het Noorden reeds vertrokken
zijn; - verbinding : de aansluiting bij de telefoon;

,
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locale, interloca'e aansluiting, bij het locale, interlocale telefoonnet; gesplitste aansluiting, met twee of
meer anderen eenzelfde telefoonverbinding hebben;
- in aansluiting met, aan, naar aanleiding van en
ten vervolge op; - punt of plaats waar de aansluiting (van twee voorwerpen of deelen) plaats heeft.
AANSLUITINGSPLAATS, v. (-en), ... PUNT, o.
(-en), plaats of punt van aansluiting.
AANSLUITINGSVOORWAARDEN, v. inv. voorwaarden waarop men bij de telefoon aangesloten
kan worden.
AANSLUITMOF, v. (-fen), ijzeren mol tot aansluiting van twee buizen loodrecht op elkaar.
AANSMEDEN, (smeedde aan, heeft aangesnîeed),
smedende samenvoegen; - voortmaken met smeden. AANSMEDING, v. (.en).
AANSMEERDER, rn (-s). AANSMEERSTER, v.
(-s).
AANSMELTEN, (smolt aan, heeft aangesmolten),
door smelten verbinden; voortmaken met smelten.
AANSMELTING, v. (-en).
AANSMEREN, (smeerde aan, heeft aangesmeerd),
eene kleverige stcf aan een voorwerp doen hechten; - de pannen of het dak aansmeren, de loslig gende pannen door het tusschenin smeren van
kalk aaneenhechten; - een muur aansineren, grof
met kalk bestrijken; (ook) het beschadigde of ontbrekende pleister aanvullen en zoo herstellen; ( fig.) inn. aansmeren, met eene venerische ziekte
besmetten : hij is leelijk aangesmeerd; - (fig.) iern.
iets aansmeren , door overmatig aanprijzen verkoopen,
inz. met het bijdenkbeeld, dat het te duur of voor
den kooper van weinig waarde is; (Zuidn. ook) iem.
iets wijsmaken; - iem. iets duur aansmeren, veel te
duur verkoopen; - voortmaken met smeren. AANSMEllING, v. (-en).
AANSMEULEN, (smeulde aan, is aangesmeuld), al
sterker en sterker smeulen en daardoor vlam vatten.
AANSMIJTEN, (smeet aan, heeft aangesmeten),
in bepaalde richting smijten; - iem. een touw aansmijten, toesmijten; - iets op iein. snTijten, zoodat
het aan hem blijft kleven : klitten aansmijten; zijne kleeren aansmijten, haastig en slordig aantrekken. AANSMIJTING, v. (-en).
AANSNAUWEN, (snauwde aan, heeft aangesnauwd), op norschen toon en kortaf toespreken.
AANSNEDE, v. (-n), ... SNEE, v. ( ... sneeën),
(houtzagersterm, van zagen gezegd die in een schuinschen stand geplaatst zijn) de afstand tusschen de
twee door den bovensten en ondersten zaagtand
getrokken loodlijnen.
AANSNELLEN, (snelde aan, is aangesneld), vlug
aansnellen, haastig komen aanloopen.
AANSNIJDEN, (sneed aan, heeft aangesneden), de
eerste snede in iets (een brood, een koek enz.) doen;
- een aangesneden brood, waarvan reeds een stuk is
afgesneden; - veen aansnijden, beginnen met er de
turf te laten afgraven; —weiland aansnijden, totbouw
land omploegen; - spoed maken n et snijden
AANSNIJDING, v. (-en).
AANSNOEREN, (snoerde aan, heeft aangesnoerd),
door snoeren of veters vastbinden; - vaster snoeren;
- nauwer toesnoeren; - aan een snoer rijgen; (w. g.) (fig.) iem. aansnoeren. aan zijn snoer krijgen,
tot zijne belangen, inzichten weten over te halen,
inz. tot een huwelijksaanzoek weten te brengen.
AANSNOERING, v. (-en).
' AANSNORREN, (snorde aan, is aangesnord), snel
en met een snorrend geluid naderen; in snorrende
vaart aankomen.
AANSNUIVEN, (snoof aan, is aangesnoven),
snuivend naderen.
AANSOLDEEREN, (soldeerde aan, heeft aangesoldeerd), een stuk metaal door soldeeren aan een
ander verbinden; - spoed maken met soldeeren.
AANSOLJ]EERING,
AANSPANNEN, (spande aan, heeft en is aangespannen), paarden, ezels, ossen aanspannen, vastmaken aan een wagen, eene slede, een ploeg; den wagen, de slede, den ploeg, de egge aanspannen,
vastmaken aan de paarden; - (draaib.) een voorwerp aan de spil der draaibank bevestigen; (stoomw.) aankoppelen, aan een bewegend deel
van het stoomwerktuig bevestigen; - voerman, span
(de paarden) aan ! ; - zich aanspannen, zich aan het
werk zetten, aan den gang gaan (zich inspannen
beteekent : aan iets al zijne aandacht en al zijne
krachten wijden); - goed aangespannen zijn, goede
middelen bezitten om te rijden, (bij uitbr.) voorzien
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zijn van hetgeen voor zeker bepaald doel noodig
is, gewoonlijk ingespannen gezegd; — sterker spannen (snaren, touwen, riemen, veeren) : span de
quint wat aan ! ; — ( Zuidn.) met iemand aanspannen,
samenspannen, zich vereenigen.
AANSPANNER, m. (-s), iemand, die aanspant;
iemand, die paarden verhuurt voor eens anders
rijtuig. AANSPANNING, v. (-en). AANSPANSTER,
V. (- s).
AANSPATTEN, (spatte aan, is aangespat), (van
water, bloed enz.) tegen iets aan spatten en er zich
aan vasthechten.
AANSPELDEN, (speldde aan, heeft aangespeld),
met spelden vastmaken of vasthechten. AANSPELDING, v.(-en).
AANSPELEN, (speelde aan, heeft aangespeeld),
de voorhand hebben (in het spel), het eerst spelen,
opspelen; — sneller spelen; — (fig.) zinspelen; —
(Zuidn.) (van kleederen) aandoen. AANSPELING,
v. (-en), (w. g.) voor TOESPELING.
AANSPERREN, (sperde aan, heeft aangesperd),
(w. g.) met opgesperden muil bedreigen (van verscheurende dieren).
AANSPETEN, (speette aan, heeft aangespeet),
aan het spit steken en zoo braden: een haas aan
aanspeten, dunne mootjes gebakken-spetn;—alig
paling ten verkoop dwars aan een houtje rijgen; —
schar aanspeten, scharren aan een touwtje rijgen,
om ze in de zon te laten drogen.
AANSPIEËN, AANSPIJEN, (spiede, spijde aan,
heeft aangespied, aangespijd), (werkt.) door het
aandrijven der spieën de deelen van een werktuig
vaster doen aansluiten.
AANSPIJKEREN, (spijkerde aan, heeft aangespijkerd), met spijkers aan iets vasthechten; — voortmaken met spijkeren. AANSPIJKERING, v. (-en).
AANSPIJLEN, (spijlde aan, heeft aangespijld),
vastmaken (vleesch of spek) aan de spijlen, waar
schoorsteen of aan den zolder opge--anhetid
hangen wordt om gerookt te worden of te drogen.
AANSPIJLING, v.
AANSPINNEN, (spon aan, heeft aangesponnen),
een verzinsel aan een verhaal toevoegen; — vlugger
spinnen; -- aaneenvoegen door spinnen; — (fig.)
(w. g.) aanleggen, smeden (een komplot).
AANSPLITSEN, (splitste aan, heeft aangesplitst),
(lijndr., zeew.) twee touwen aansplitsen, door splitsen vereenigen. AANSPLITSING, v. (-en).
AANSPOEDEN, (spoedde aan, is aangespoed),
met spoed naderen; (fig.) de dag, de tijd spoedt aan,
is niet meer veraf.
AANSPOEGEN, (spoegde aan, heeft aangespoegd),
(gew.) voor AANSPUWEN.
AANSPOELEN, (spoelde aan, heeft en is aangespoeld), op het strand werpen : de zee heeft vele
wrakgoederen en eenige lijken aangespoeld; — aan
wal komen drijven : er is een lijk aangespoeld; —
de rivier spoelt hier voortdurend grond aan, vormt
dien grond door aanslibbing; — die strook land is
hier aangespoeld, aangeslibd; — het spoelt hier sterk
aan, de doorvaart is eindelijk te nauw geworden: —
voortmaken met spoelen (van fïesschen, waschgoed
enz.).
AANSPOELING, v. (-en), het aanspoelen = land
vormen; — het door aanspoeling gevormde land; —
door de zee op het strand geworpen voorwerpen.
AANSPOELSEL, o. (-s), aangespoeld voorwerp;
minachtend gebezigd voor aangespoeld land : Napoleon noemde ons land een aanspoelsel der Fransche
rivieren.
AANSPOKEN, (spookte aan, is aangespookt), als
een spook, spokend naderen.
AANSPOORDER, m. (-s). AANSPOORSTER,
v. (-s).
1. AANSPOREN, (spoorde aan, heeft aangespoord),
met sporen aandrijven, de sporen geven; — (fig.)
(meest in gunstige beteek.; in ongunstiger zin gebruikt men meest aanzetten); dien leerling moet ik
steeds aansporen, anders komt er niets van hem
terecht; iemands ijver, lust aansporen, sterk prikkelen, hem aanmoedigen; — iem. tot handelen, nadenken, tot deugd, gehoorzaamheid, orde en vlijt aansporen, opwekken, prikkelen; — wien de eerzucht aan
kan tot iets groots geraken, wien ze aandrijft,-sport,
brengt ze licht ten val. AANSPORING, v. (-en).
2. AANSPOREN, (spoorde aan, heeft en is aan
spoorwagen aankomen; in snelle-gespord),mtn
vaart met den spoorwagen rijden.
AANSPRAAK, v. (...spraken), het min of meer
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plechtig toespreken tot één of meer aanwezigen,
redevoering, toespraak; — de koning, de minister
hield eene aanspraak tot de Kamer; - het geschrift
waarop de aanspraak staat (geschreven of gedrukt); — eene aanspraak, een aanspraakje hebben,
gelegenheid hebben om met iemand te spreken; —
I aan iem. eene aanspraak hebben, met iemand kunnen
redeneren; — hij heeft wel eene aanspraak noodig,
men mag hem wel eens opzoeken en wat afleiding
bezorgen; — aanspraak hebben op iets, recht hebben.
het te bezitten of het genot er van te hebben, het
I met recht kunnen eischen; — aanspraak hebben op
iem., vordering; — aanspraak maken op iets, eischen
iets te bezitten of te genieten; — openlijk beweren
of duidelijk kenbaar maken, dat men zekere begaafdheid of hoedanigheid meent te bezitten : die
ijdele vrouw maakt aanspraak op schoonheid; — (in
de stijlleer) het onverwacht aanspreken van iemand
of van een als persoon gedacht voorwerp en de woorden daarbij gebezigd, apostrophe, toespraak.
AANSPRAKELIJK, en AANSPRAAKLIJK, bn.
verantwoordelijk : voor de gevolgen zijner daden
aansprakelijk zijn; hij is aansprakelijk, kan om
schadevergoeding worden aangesproken; — de
bezittingen van den schuldenaar zijn voor zijne ver
aansprakelijk; — zich voor iets aansprake--bintes
lijk stellen, zich verbinden om mogelijke schade te
vergoeden, instaan voor.
AANSPRAKELIJKHEID, v. de vervolgbaarheid
wegens veroorzaakte schade; de verplichting om
zich desverlangd wegens zijne handelingen te verantwoorden.
AANSPREKELIJK, verouderde woordvorm van
Aansprakelijk.
AANSPREKEN, (sprak aan , heeft aangesproken),
het woord tot iem . richten om een gesprek te voeren
of in Bene rede toespreken; iem. vriendelijk, beleefd,
zacht of barsch, lomp , hard aanspreken , op zulk een
toon tot hem spreken; — iem. met freule aanspreken,
dien titel geven; — iem. voor (in de plaats van) een
ander aanspreken, zich in den persoon vergissen dien
men aanspreekt; — iem. om iets aanspreken, het
woord tot hem richten om iets als Bene gunst of
weldaad te verzoeken; — iem. om eene schuld aanspreken, aandringen op afdoening; — (bijb .) iem. voor
(ten behoeve van) een ander aanspreken, voor een
ander voorspraak bij iem . zijn; — iem. over iets
aanspreken, hem daarover onderhouden, om verklaring
ing van zijne woorden of van zijn gedrag te
vragen of hem daarover te berispen; — (w. g.) bezoeken (in het voorbijgaan); — begin maken met iets
te verbruiken (geld, levensmiddelen) : zijn kapitaal
aanspreken; zijn spaarpot aanspreken, daaruit geld
nemen; — dien schotel hebben zij goed aangesproken,
er veel van genuttigd; — duchtig de Pesch aanspreken, veel drinken; — (gew. en veroud.) ter
begrafenis aanspreken, noodigen; — iem. in rechten
aanspreken, hem voor het gerecht dagen en een
eisch tegen hem instellen; — (muz.) geluid geven,
toon geven: die viool spreekt mooi aan; de pijpen
spreken goed aan; — ( draadlooze telegr.) de practijk
leert dat de coherer op spanning aanspreekt, de eleci trische golven opvangt en overbrengt.
1 AANSPREKER, m . (-s), persoon die de familie en
vrienden van een overledene ter begrafenis noodigt,
diens dood aan de huizen aanzegt en verder niet
de bediening der begrafenis belast is; ook Noodigers,
Doodbidders, Lijkbidders, Groefbidders, Bidders of
Leedaanzeggers genoemd; — (gemeenz.) zweeten als
j een aanspreker, sterk zweeten.
AANSPREKING, v. (-en), de daad van aan
-sprekn.
AANSPRINGEN, (sprong aan, is en heeft aangesprongen), springend naderen : daar kwam hij aangesprongen.
AANSPRONG, m. (w. g.) het springend aanvallen.
AANSPUGEN, (spoog aan, heeft aangespogen),
bespuwen, op iets spuwen; (fig.) groot bewijs van
verachting geven. AANSPUGING, v. (-en) .
AANSPUWEN, (spuwde aan, heeft aangespuwd),
aanspugen, (meest fig.) smadelijk bejegenen. AAN; SPUWING, v. (-en).
AANSTAAN, (stond aan, heeft aangestaan), op
een kier staan, bijna dicht zijn (van deuren en venstars); — (veroud.) bij iem. aanstaan op, bij iem.
aandringen om iets van hem gedaan te krijgen,
ergens op staan, aanhouden; — behagen, bevallen,
aangenaam zijn (meest van zaken en gemeenz. van
personen) : die jongen staat mij aan; dat antwoord
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staat mij niet aan; -- (oudt. en gew.) aanstaande
zijn, ophanden zijn, genaken.
AANSTAANDE, bn. aanstaanden Maandag, aan
eerstkomende, eerstvolgende; — de-standewk,
aanstaande burgemeester, die eerlang deze betrekking
zal vervullen; — zijne aanstaande vrouw, toekomstige.
AANSTAANDE, m. en v. (-n), toekomstige echt
-genot,
verloofde.
AANSTAARTEN, (staartte aan, heeft aangegestaart), den kop van het eene paard aan den staart
van het voorgaande vastbinden; — (tabaksb.) de
groene tabaksstrumpels zóó op den akker leggen dat
de kop van de eene plant op de wortels (den staart)
van de andere komt te liggen, met het doel om ze
zoo te laten rotten.
AANSTALTE, v. (-n), (bijna altijd in 't meervoud),
datgene waaraan een ander kan zien, dat men eene
handeling wil beginnen : aanstalten maken voor de
reis, om te vertrekken, toebereidselen maken.
AANSTAMPEN, (stampte aan, heeft en is aangestampt), dichter ineenwerken : de aarde om den
paal, den paal aanstampen; -- de lading van een
vuurwapen indrukken; — stampende fijnmaken; —
spoed maken met stampen; — stampend naderen.
AANSTAMPER, m. (-s). AANSTAMPING, v. (-s).
AANSTAMPSTER, v. (-s).
AANSTAPPEN, (stapte aan, heeft en is aangestapt), met vaste, gelijkmatige schreden naderen; —
sneller loopen, met spoed voortstappen; -- op een
huis, iem. aanstappen, zijne schreden daarheen
richten; — bij iem. aanstappen, aangaan, bezoeken;
— zekeren afstand snel voortstappende afleggen : ik
kan dien weg in een uur aanstappen. AANSTAPPER,
m. (-s). AANSTAPSTER, v. (s).
AANSTAREN, (staarde aan, heeft aangestaard),
starend aanzien, met strakkere blik aanschouwen
(als blijk van verwondering of begeerte). AAN STARING, v.
AANSTEEKKAST, v. (-en), (oudt. krijgsw.)
werktuig om eene mijn aan te steken, ook schuifdoos en muizenval genoemd.
AANSTEEKSTER, v. (s). AANSTEEKTIJD, m.
(-en), (gew.) rusttijd.
AANSTEIGEREN, (steigerde aan, is aangesteigerd), (van een paard) steigerend naderen.
AANSTEKELIJK, bn. bw. ( -er, -st), lichtelijk
aanstekend, besmettelijk; — onwillekeurige navol
opwekkend : geeuwen, blijdschap is, werkt-gin
aanstekelijk. AANSTEKELIJKHEID, v.
AANSTEKEN, (stak aan, heeft en is aangestoken), eene zool, eene gesp aansteken, met pekdraad
vastmaken; — tabak aansteken, aan houten spijlen
steken ten einde ze te drogen; — een rad aansteken,
om den arm der as schuiven en met een luns be.
vestigen; — wild aansteken, aan het spit bevestigen; — (Zuidn.) kleerere aansteken, aantrekken, aan
(vgl. iem. in een nieuw pak steken); — vuur-schietn,
aansteken, ontsteken, aanmaken; — de kachel aan
doen branden; — eene lamp aansteken, doen-stekn,
branden, opsteken; -- eerre sigaar aansteken, doen
branden; — wilt ge nog eens aansteken I nog eene
sigaar, pijp rookera; — we zullen eens aansteken,
onderweg een glaasje gebruiken; — brandstichten,
in brand steken : de brand is aangestoken, moedwillig
veroorzaakt; — de uitslaande vlammen staken spoedig
de belendende gebouwen aan, aan het branden brengen; — eene mijn aansteken, doen ontbranden, ontsteken; — een vat bier aansteken, beginnen eruit te
tappen; — (gew.) een stuk veenland aansteken, beginnen te vervenen; — (van vruchten) beginnen te
rotten, ook : beknaagd zijn door insecten : eene
aangestoken peer; — (fig.) stoffelijk, verstandelijk
of zedelijk bederf doen ontstaan (in iem. of iets), er
mede besmetten : hij heeft mij aangestoken, besmet;—
één schurftig schaap kan eene geheele kudde aansteken,
één slecht mensch, één slechte leerling kan velen
bederven; — dat gebrek heeft allen aangestoken, zich
medegedeeld aan allen; — ze steken elkaar aan,
wederkeerig wekken zij elkaar op tot (meestal ongunstig); — dat steekt aan, is aanstekelijk.
AANSTEKEND, bn. ( -er, -st), (gew.) aanstekelijk:
Bene aanstekende ziekte, verkeerdheid.
AANSTEKER, m. (-s), die aansteekt; — werktuig
in eene metaalgieterij, waarmede de giettap (de prop
die het steek- of gietgat van een smeltoven sluit) in
den oven gestooten wordt om het gesmolten metaal
te laten uitvloeien. AANSTEKING v. (-en).
AANSTELLEN, (stelde aan, heeft aangesteld),
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(jagerst.) ergens stellen, posteeren; — benoemen tot,
in dienst stellen als : iem. aanstellen om toezicht te
houden; de koopman stelde een anderen boekhouder
aan; — iem. als, tot burgemeester aanstellen, (bij tot
burgemeester treedt de betrekking op den voorgrond);
— tegen iets aan zetten of plaatsen; — wat stelt dat
kind zich aan ! wat gaat dat kind te keer; — (in
ongunstige beteek.) zich kinderachtig, belachelijk,
gek aanstellen, zich zoo gedragen, voordoen; — stel
je niet zoo aan, doe toch zoo dwaas niet.
AANSTELLER, m. (-s), hij die aanstelt; iemand
die zich veel inbeeldt, praatjesmaker : wat een aansteller !
AANSTELLERIG, bn. zich aanstellerig gedragen,
gemaakt, druk, de aandacht willende trekken.
AANSTELLERIJ, v. (-en), ijdele gemaaktheid,
bluf, geuren.
AANSTELLING, V. (- en), de daad van aanstellen
in alle beteek.; ambtelijke kennisgeving dat men
tot zekere betrekking aangesteld is; -- akte van
aanstelling, schriftelijk bewijs van benoeming; -(Z. A.) grillen en kuren : dat kind zit vol aanstel T ingen.
AANSTEMMEN, (stemde aan, heeft aangestemd),
(een speeltuig) beginnen te stemmen ; (een lied, een
lofzang) (deftiger dan) aanheffen.
AANSTEMPELEN, (stempelde aan, heeft aangestempeld), papier stempelen om den bestaanden
voorraad gestempeld papier aan te vullen of te
vermeerderen; — voortmaken met stempelen.
AANSTEMPELING, v.
AANSTERKEN, (sterkte aan, is aangesterkt),
toenemen in kracht, vooral van herstellende zieken
gezegd.
AANSTERVEN of AANBESTERVEN, (stierf
aan, is aangestorven), (w. g.) bij erfenis ten deel
vallen. AANSTERVING, v. erfenis.
AANSTEVENEN, (stevende aan, heeft en is aan
komen aanzeilen; — goed voorwaarts-gestvnd),
stevenen; — (fig) met opgestoken zeilen naderen.
AANSTICHTEN, (stichtte aan, heeft aangesticht),
de eerste bewerker zijn van, het eerst veroorzaken,
teweegbrengen. AANSTICHTER, m. (-s). AAN STICHTSTER, v. (-s). AANSTICHTING, v.
AANSTIJGEN, (steeg aan, is aangestegen), stij gend naderen.
1. AAN STIJVEN,(stijfde aan, is aangestijfd), stijver,
vaster worden (van slappe of vloeibare dingen, inz.
brei); — heviger, sterker worden (van den wind).
2. AANSTIJVEN, (steef aan, heeft aangesteven),
(linnen) opnieuw met stijfsel bewerken en daardoor
stijver maken; — voortmaken met het stijven.
AANSTIKKEN, (stikte aan, heeft aangestikt),
door stikken aan elkander hechten; — vlijtig doorstikken. AANSTIKKING, v. (-en).
AANSTIPPEN, (stipte aan, heeft aangestipt),
met eene stip aanteekenen, aanwijzen; aanstrepen;
iets even met den vinger aanroeren; — (fig.) terloops
met een enkel woord vermelden, eventjes aanroeren.
AANSTIPPING, v. (-en).
AANSTOFFEN, (stofte aan, heeft aangestoft),
oppervlakkig van het stof reinigen.
AANSTOKEN, (stookte aan, heeft aangestookt),
het vuur, de kachel feller doen branden; — (fig.) een
twist aanstoken, verergeren, aanwakkeren, feller
aanzetten; — (w. g.) iemand aanstoken tot opstand,
verzet, opruien, aanhitsen. AANSTOKING, v. (-en).
AANSTOKER, m. (-s), opruier, twiststoker.
AANSTOMMELEN, (stommelde aan, is aangestommeld), stommelend naderen.
AANSTONDS, bn. binnen weinige oogenblikken,
terstond, gauw, weldra, zóó, in een ommezien; —
zoo aanstonds, onmiddellijk; -- al aanstonds, reeds
bij het begin; — daar aanstonds, even te voren.
AANSTOOKSTER, v. (-s).
AANSTOOMEN, (stoomde aan, heeft en is aangestoomd), (van stoombootee, treinen) stoomend
naderen; — (van personen) met spoortrein of stoomboot aankomen; — sneller stoomera; — het schip is
tegen de brug aangestoomd, heeft er stoomende tegen
gestooten.
AANSTOOT, ra. schok door het stootera of vallen
van twee voorwerpen tegen elkander; — struikelblok; — oorzaak van een zedelijken val, aanleiding
tot zonde; — (fig.) oorzaak of reden tot ergernis:
aanstoot geven, (minder sterk dan) ergernis veroorzaken; — hij is een steen des aanstoots, geeft reden tot
ergernis; — (w. g.) die aan den weg timmert, lijdt veel
aanstoot, wie in het openbaar handelt, stelt zich bloot
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aan velerlei bedilling; — aanstoot lijden (of hebben),
aangevallen worden, vijandige bejegening ondervinden. Minder goed is den aanstoot geven voor den
stoot of den eersten stoot ' tot iets geven.
AANSTOOTELIJK, bn. en bw. ( -er, -st), aanstoot
gevende, ergerlijk, kwetsend, onbetamelijk. AAN
(...heden).
-STOELIJKHD,v.
AANSTOOTEN, (stiet, stootte aan, heeft aangezij
met
het
't
stooten), iemand stootende aanraken,
doel om hem wakker te maken, 't zij om zijne aandacht te bepalen; — iets met een stoot aanraken,
schokken; — tegen iets stooten; — (Zuidn.) iem. min
of meer zonderling a<<nkleeden; — aanstampen, sterker duwen : stoot wat aan ! stoot de wieg, (ook : het
kind) wat aan, wieg even; — stoot eens aan de wieg,
drink eens (uw glas staat er al zoo lang); — iets door
stooten met iets anders in aanraking brengen; —
stoot (mij) eens aan, iem. die op een schommel staat
voortduwen; — stoot eens aan, laten wij klinken, óf :
drink je glas leeg; — stoot de deur wat aan, doe haar
verder dicht; — opschuiven; — (veroud.) aangrenzen;
— (veroud. en gew.) met de tong aanstooten, stamelen.
AANSTOOTEND, bn. aangrenzend, aanpalend
(alleen in de wapenkunde in gebruik) : in zilver drie
hermelijnen ruiten aanstootende in den vorm van eene
omgekeerde gaffel, met de scherpe hoeken tegen
elkander; — eene figuur, samengesteld uit vier aanstootende wassenaars (halvemanen), zóó geplaatst
dat de hoornen elkander raken; — in azuur twee
rechtopstaande en aanstootende zilveren zwaarden,

niet de punten tegen elkander. AANSTOOTING, v.
AANSTOPPEN, (stopte aan, heeft aangestopt),
vaster of stijver stoppen, dichter opvullen (worst);—
voortmaken met stoppen; — iets door stoppen aan
iets anders vastmaken : zie, dat ge dit afgescheurde
lapje netjes aanstopt.

AANSTOPPER, m. (-s). AANSTOPSTER, v. (-s).
AANSTOPPING, v. (-en).
AANSTORMEN, (stormde aan, heeft en is aangestormd), met stormende vaart naderen, snel komen
aanloopes; — (krijgsw.) met den stormpas aanrukken, in volle vaart aanrennen; — met toenemende hevigheid stormen : het stormt meer en meer
aan, de storm wordt heviger.
AANSTORT, o. (-en), (veenderij) dubbele rij
overeind staande turven, hoedanige er zeven of
acht tegen de eerst tot een leger plat gestapelde
turven gestort of aangebracht worden om gezamenlijk het slag (de benaming van den geheelen stapel
turven) te vormen.
AANSTORTEN, (stortte aan, heeft en is aangestort), (veenderij) zie : AANSTORT; , (dijkbouw)
(de dijken) door het storten van zand of puin verzwaren; — nederstorten op, vallend aankomen; —
zich op iets of iemand storten, toesnellen op.
AANSTORTER, m. (-s). AANSTORTING, v.
AANSTOUWEN, (stouwde aan, heeft aangestouwd), dicht op elkaar stouwen; stevig samenpakken (goederen); - hij stouwt wat aan ! eet veel.
AANSTOUWING, v. (-en).
AANSTRALEN, (straalde aan, heeft aangestraald),
(dicht.) stralen op iets werpen, met stralen licht
beschijnen. AANSTRALING, v. (-en).
AANSTRAMMEN, (stramde aan, is aangestramd),
strammer worden (van de ledematen gezegd).
AANSTRANDEN, (strandde aan, is aangestrand),
door den vloed aan het strand geworpen worden,
aanspoelen (van goederen) : de aangestrande (gestrande en geborgen) goederen worden publiek ver
AANSTRANDING, v.
-kocht.
AANSTREELEN, (streelde aan, heeft aangestreeld), iemand door streelen of vleien aanlokken,
aanhalen ten einde hem gunstig voor zich te stemmen.
AANSTREELING, v. (-en).
AANSTREPEN, (streepte aan; heeft aangestreept),
niet eene streep teekenen of merken. AANSTREPING, v. (-en).
AANSTREVEN, (streefde aan, is aangestreefd),
met ijver of drift aankomen, toesnellen om een zeker
doel te bereiken (alleen in hoogeren stijl).
AANSTRIJKEN, (streek aan, heeft en is aangestreken), vluchtig met verf bestrijken : ik zal die deur
even aanstrijken; — ( boekdr.) een blad, een vel aan
met eene natte spons bevochtigen; — een-strijken,
muur, een dak, de pannen aanstrijken, hier en daar
met kalk bestrijken om de beschadigde gedeelten
te herstellen; — dat paard strijkt aan, strijkt onder
het loopera de pootera tegen elkaar; — lucifers aan
doen ontbranden, door ze over iets heen te-strijken,
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strijken; — spoed maken niet strijken (met het
strijkijzer, den verfkwast); — neerlaten (een zwaren
last); — (muz.) eene snaar met den strijkstok in beweging brengen en geluid doen geven; — komen
aanstrijken, met deftigen tred naderen; (van vogels)
recht op iets aanvliegen, zonder veel met de vleugels
te fladderen.
AANSTRIJKER, m. (-s), die aanstrijkt; — (gew.>
een beunbaas onder de metselaars, die metselwerk
herstelt. AANSTRIJKING, v. (-en).
AANSTRIKKEN, (strikte aan, heeft aangestrikt),
met linten of koorden vastmaken, met een strik
vasthechten; — vlugger strikken. AANSTRIK KING, v. (-en).
AANSTROMPELEN, (strompelde aan, is aangestrompeld), op gebrekkige wijze (van ouderdom of
zwakte) of met moeilijken gang naderen. AAN
-STROMPELING,v.
AANSTROOMEN, (stroomde aan, heeft en is aangestroomd), stroomend naderen (van het water); —
(fig.) in groote menigte aankomen, toestroomen; —
(w. g.) aanspoelen; — (w. g.) aanslibben. AANSTROOMING, v.
AANSTRUIKELEN, (struikelde aan, is aangestruikeld), struikelend naderen. AANSTRUIKELING, v.
AANSTUDEEREN, (studeerde aan, heeft aangestudeerd), zijne studiën ijverig voortzetten.
AANSTUIKEN, (stuikte aan, heeft aangestuikt),
(smidsterm) door stuiken of opstuiten het gloeiend
gemaakte deel in de richting der lengte hameren,
waardoor koppen aan bouten, nagels, spelden enz.
gevormd worden. AANSTUIKING, v. (-en).
AANSTUIVEN, (stoof aan, is aangestoven), naar
eene plaats toestuiven en daar zich ophoopen (van
stof en zand) : de zeedijk is door aangestoven zand
bedekt; — zich vormen of uitbreiden door het
aangewaaide zand (van duinen en zandheuvels); —
snel naderen, in volle vaart aankomen (ruiterij ); —
(fig.) snel, onstuimig of driftig aankomen. AANSTUIVING, v. (-en), het aanwaaien van zand :
door aanstuiving zijn daar duinen ontstaan; — de
daardoor ontstane duinen en zandheuvels.
AANSTUREN, (stuurde aan, heeft aangestuurd),
(vaartuigen) naar een bepaald punt richten; — een
persoon naar iem. zenden om hem te spreken, eene
boodschap over te brengen of in ontvangst te nemen,
of wel iets in ontvangst te nemen.
AANSTUWEN, (stuwde aan, heeft aangestuwd),
een zwaar voorwerp stuwend voortbewegen, tot
het de juiste plaats bereikt heeft; — met kracht
voortbewegen.
AANSUKKELEN, (sukkelde aan, is aangesukkeld),
sukkelend naderen, met trage schreden langzaam
aankomen, zoowel van luiaards als van zwakken
gezegd.
AANSULLEN, (sulde aan, is aangesuid), (gew.)
sullend of glijdend naderen.
AANTAKELEN, (takelde aan, heeft aangetakeld) ,
vreemd, zonderling aankleeden, opdirken.
AANTAL, o. eene onbepaalde hoeveelheid, inz.
veel : een aantal boeken, menschen (collectief); hierdoor kwamen een aantal nieuwsgierigen te laat (elk
in 't bijzonder).
AANTASTEN, (tastte aan, heeft aangetast), met
de volle hand ruw en onbesuisd aanvatten; —
(sprw.) het is een heet ijzer om aan te tasten, eene
bedenkelijke en gevaarlijke onderneming; -- den
vijand, eene stelling aantasten, krachtig aanvallen; —

iem. van zijne zwakke (gevoelige) zijde, in zijn zeer
aantasten, hem kwetsende, grievende dingen zeggen; — eene ziekte in de kiem aantasten, voor goed

genezen, door er de oorzaken van weg te nemen; — zich zelven aantasten, de handen aan zich
zelven slaan; — iem. in zijne eer, zijn goeden naam
aantasten, beschenden, belasteren; — die ziekte heeft
hem- duchtig aangetast, aangegrepen, zeer verzwakt; —
(van eten) er een ruim gebruik van maken; — zijn
kapitaal, zijne bezittingen aantasten, te gelde maken
en dit gedeeltelijk gebruiken. AANTASTER, m. (-s).
AANTASTING, v. (-en). AANTASTSTER, v. (s).
AANTEEKENAAR, m. (... aren, -s), die aantee kent.
AANTEEKENBOEK, o. (-en), ...BOEKJE, o.
(-s), boek(je), waarin men kan aanteekenen wat men
wenscht te onthouden of later na te slaan.
AANTEEKENEN, (teekende aan, heeft aangeteekend), met een teeken merken; — opschrijven,
te boek stellen om het niet te vergeten of te doen
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vergeten; — een leerling eene afkeuring geven; —
in ondertrouw laten opnemen : Donderdag teekenen
wij aan; — iets dat tot opheldering, uitbreiding of
antiek van den tekst dient, schriftelijk daarbij ver
op elke bladzijde heeft hij iets aangetee--meldn:
kend; — voortgang of spoed maken met iets te
teekenen; — brieven of pakken laten aanteekenen,
laten inschrijven vóór de verzending; — verzet aan
tegen iets, openlijk verklaren dat men iets-tekn
niet goedkeurt of erkent, maar dat men er zich
tegen verzet; — (rechtsterm) hooger beroep aan
(in strafzaken), en cassatie aanteekenen, op-tekn
de wijze bij de wet bepaald verklaren, dat men
zich van een vonnis of arrest in hooger beroep of
in cassatie voorziet en die verklaring in het daartoe
bestemde register doen inschrijven.
AANTEEKENGELD, o. (-en), liet geld dat voor
het aanteekenen van een brief, pak of pakket aan
het post- of bestelkantoor betaald wordt.
AANTEEKENING, V. (- en), het opschrijven van
hetgeen men wenscht te onthouden; — aonteekening houden van iets, geregeld opschrijven; —
rechtsterm) aanteekening vur, . hooger beroep of
van cassatie, zekere verklaring; -- dc opneming
in den ondertrouw : ter aanteekening gaan, zich in
ondertrouw laten opnemen; — hetgeen men aangeteekend heeft : zijne aanteekeningen overlezen; —
aanteekeningen bij een schrijver, ophelderingen, open aanmerkingen; — afkeuring, aanmerking; — aan
voor de vreemde talen, verklaring op de-teknig
onderwijzersakte, dat men met goed gevolg een
taalexamen heeft afgelegd (thans vervallen).
AANTEEKENINGETJE, o. (-s), kleine aanteekening; — meer in 't bijzonder : los draadje anders
gekleurde wol of sajet, dat men in een breiwerk
breit om te kunnen zien, waar men begonnen is.
AANTEEKENINGSPARTIJ, AANTEEKENPARTIJ, v. (-en), eene partij ter eere van een verloofd
paar, bij gelegenheid van hunne aanteekening als
bruid en bruidegom.
AANTEEKENKANTOOR, o. (...toren), kantoor
waar goederen ter verzending worden aangetee
kend.
AANTEELT, v. (dicht.) aanteling.
AANTELEN, (teelde aan, heeft aangeteeld),
(w. g.) (kinderen) verwekken; (dieren) aanfokken;
(gewassen) aankweeken. AANTELER, m. (-s).
AANTEELSTER. v. (-s). AANTELING, v. (-en).
AANTELLEN, (telde aan, heeft aangeteld), toetellen, geven; — vlugger tellen. AANTELLING, v.
AANTEREN, (teerde aan, heeft aangeleerd ), de
beschadigde plekken van een geteerd voorwerp
opnieuw met teer bestrijken; -- vlugger teren.
AANTERGEN, (tergde aan, heeft aangetergd),
(w. g.) door aanhoudend tergen of sarren iemand
in woede doen ontsteken; — (dicht.) door tergen in
hooge mate de begeerte opwekken. AANTERGING,
v. (-en).
AANTICHTEN, (tichtte aan, heeft aangeticht),
(w. g.) aanwrijven, ten laste leggen, betichten van.
AANTIEN, (toog aan, heeft en is aangetogen),
(veroud. alleen nog in den verl. tijd en verl. dw.) aantrekken, aan het lijf doen; — in eene bepaalde richting optrekken en aanrukken, (van krijgslieden).
AANTIEREN, (tierde aan, heeft aangetierd),
voortgaan met tieren, aanhoudend razen en
woeden.
AANTIJGEN, (teeg aan, heeft aangetegen; ook:
tijgde aan, heeft aangetijgd), iemand iets aantijgen,
hem iets aanwrijven, ten laste leggen, hem er van
betichten (uit kwaadwilligheid).
AANTIJGING, v. (-en), kwaadwillige beschuldiging.
AANTIJGER, m. (-s), die aantijgt.
AANTIKKEN, (tikte aan, heeft aangetikt), door
tikken aan iemands deur te kennen geven, dat men
hem wenscht te spreken, verlangt binnen te treden,
zacht kloppen; — door tikken (aan de vensterruiten)
tot zich roepen: een voorbijganger aantikken; — tikken
aan of op iets, met de onderstelling dat het daardoor
geluid geeft : de gitaar, de toetsen van een klavier aan
knecht tikte even aan, groette door even-tiken;—d
de hand aan zijn hoofddeksel te brengen; — tik eens
aan, stoot eens aan, drink eens uit uw glas.
AANTILLEN, (tilde aan, heeft aangetild), tillend
naderbrengen, aangeven.
AANTIMMEREN, (timmerde aan, heeft aangetimmerd), aan iets vast bouwen; — iets nieuws tim meren ter aanvulling van het bestaande of ter
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vermeerdering van den voorraad; — voortmaken
met timmeren. AANTIMMERING, v. t -en).
AANTOCHT, m. de nadering, het optrekken van
een leger; — in aantocht zijn, in aanmarsch zijn,
aanrukken; (fig.) spoedig te verwachten.
AANTOKKELEN, (tokkelde aan, heeft aangetokkeld), (veroud.) aanhalen, aanlokken; — de
snaren van een speeltuig aantokkelen, even met de
toppen der vingers in beweging brengen om ze
geluid te doen geven. AANTOKKELING, v. (-en).
AANTONNEN, (tonde aan, heeft aangetond), vlug
de tonnen vullen, waarmede men meet.
AANTOONEN, (toonde aan, heeft aangetoond),
iemands aandacht op iets richten, hem het bestaan
of den aard van iets doen opmerken : de gebreken
van een werk, de reden, de bron van iets aantoonen; —
iemand de waarheid van eene stelling doen opmerken,
hem de bewijsgronden doen zien (vgl. betoogen); —
zijne houding toonde aan:, dat hij schuldig was, gaf
te kennen, duidde met zekerheid aan.
AANTOONEND, bn. (taalk.) de aantoonende wijs,
eene der wijzen van het werkwoord. de vertaling van
indicativus; — al de onderling verschillende vormen
die het werkw. naar gelang der tijden en personen
in de aantoonende wijs aanneemt.
AANTOONER, m. (-s). AANTOONING, v.
AANTOOVEREN, (tooverde aan, heeft aangetooverd ), door tooverij iets aan iem . hechten of
mededeelen, b. v. iem. eene ziekte aantooveren.
AANTORSEN, (torste aan, heeft aangetorst), torsend aanbrengen, met moeite en inspanning van
krachten aandragen.
AANTRAPPEN, (trapte aan, heeft aangetrapt),
aarde, zand en dergelijke stoffen dichter ineenwerken, door erop te trappen; aanstampen; — met dien
wind is het aantrappen, moeten de fietsers stevig
trappen om vooruit te komen; — sneller trappen of
fietsen : we zullen wat moeten aantrappen om er op
tijd te zijn. AANTRAPPING, v. (-en).
AANTREDE, v. (-n). AANTREE, v. (- en),
(bouwk.) de breedte der treden van eene trap.
AANTREE, v. (-ën), de plaats van aantreden;
1 het aantreden.
AANTREDEN, (trad aan, is en heeft aangetreden),
met bedaarden tred naar iem, of iets gaan, met
gelijkmatigen en bedaarden tred aankomen (in
deze bet. ook fig.); — (krijgsd.) zich verzamelen, bijeenkomen op Bene aangewezen plaats en zich in het
gelid stellen : de compagnie zal om 9 uur aantreden; —
(krijgsd.) den eersten pas doen bij het marcheeren
de recruut zal met den linkervoet aantreden; -- sneller
voortgaan : wij moeten wat aantreden. AANTREDING, V. aantocht, nadering.
AANTREFFEN, (trof aan, heeft aangetroffen),
(personen) toevallig ontmoeten; — (zaken) ergens
vinden : dat woord „extase" treft men vaak bij dien
j schrijver aan. AANTREFFING, v.
1 AANTREK, m. (Zuidn.) aantrekkelijkheid; aantrek hebben gewild zijn; (ook) goed onthaald of ontvangen worden; (ook) veel aanloop hebben.
AANTREKKELIJK, bn. ( -er, -st), (van zaken)
aanlokkelijk, bekoorlijk; — (van personen) lichtgeraakt, gevoelig, prikkelbaar. AANTREKKELIJKHEID, v. (...heden).
AANTREKKEN, (trok aan, heeft en is aangetrokken), iets naar zich toe halen door het aan te vatten
of (in de natuurk.) door eene innerlijke kracht een
ander lichaam trachten naar zich toe te bewegen;
- (van lijm) vasthouden, de deelen stevig verbinden; —
(fig.) aanlokken, bekoren; — zich aangetrokken gevoelen (door iemand of iets), een aangenamen indruk
ondervinden die tot nadere kennismaking uitlokt; -iets door trekken op de vereischte plaats of in den
vereischten stand brengen : het zeil aantrekken; een
knoop vaster aantrekken; — (werkt.) iets nauwer of
vaster doen aansluiten; — aantrekken bij, vereenigen met, voegen bij (een stuk grond); — (krijgsk.)
troepen of legerafdeelingen met het hoofdcorps
vereenigen; — kleedingstukken, wapenrusting, die
geheel of gedeeltelijk gesloten zijn, aandoen ; —
(spr.) de, zijne stoute schoenen aantrekken, al zijn
moed bijeenrapen om een verzoek te doen; — (spr.)
wien de schoen past, trekk' -hem aan, wie voelt dat
het gezegde op hem van toepassing is, beschouwe
het als tot hem gericht; — door trekken, d. i. sterk
zuigen, aan het branden brengen : eene sigaar, eene
pijp aantrekken; — (van smeulend vuur of — bij uitbraiding — van eene kachel of een haard, waarin de
brandbare stoffen liggen te smeulen), door het trek-
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ken van den luchtstroom aan het branden raken :
de kachel trekt weer aan; — (w. g.) zich wat aan- i
trekken, zich, meestal in haast en met weinig zorg,
eenige kleedingstukken aan het lijf trekken; — zich
iets aantrekken, ter harte nemen, er zorg voor dragen
(van iets dat onze belangstelling wekt); (ook) het
op zich toepassen, het niet van zich zetten, er zich
gekrenkt of bedroefd over gevoelen (over iets onaangenaams): dat ongeluk, die tegenspoed, die verwijten
trok hij zich erg aan; — iemands lot zich aantrekken, ,
zich iem. aantrekken, zijn lot ter harte nemen, zich
over hem erbarmen : hij trok zich (3n) mijner (2n)
aan; — ( krijgsw.) in meer of minder geregelden
marsch naderen, aanrukken; -- (jagersterm) (van
staande honden) op het opgespoorde wild aangaan,
of het langzaam op den voet volgen; — (Zuidn.)
iemand in zijn huis opnemen of toelaten.
AANTREKKER, m. (-s), werktuig, hoorn om
nauwsluitende schoenen aan te trekken.
AANTREKKING, v. werking der algemeen
natuurkracht, waardoor alle lichamen elkander
trachten te naderen; — magnetische, electrische aan
tengevolge der magneetkracht, der elec--treking,
trieiteit; — (zeew.) aantrekking der magneetnaald
(van het kompas is minder juist), neiging eener vrij
draaiende magneetnaald, zich naar het magnetische
Noorden te richten; -- plaatselijke aantrekking, afwijking eener magneetnaald uit hare noordelijke
richting door den invloed van in de nabijheid aan
ijzer; — scheikundige aantrekking of verwant -wezig
aantrekking der stofdeeltjes waarbij schei--schap,
kundige ont- en verbinding plaats heeft; -- (fig.)
invloed waardoor een persoon of eene zaak iemand
tot zich trekt.
AANTREKKINGSKRACHT, v. (nat.) kracht,
waarmede alle stoffelijke lichamen elkander trachten te naderen en de stofdeeltjes bij elkander gehouden worden, inz. de adhaesie, de cohaesie en de
zwaartekracht; — magnetische, electrische aantrek kingskracht; —(fig.) zedelijke invloed, gevoel van
overeenstemming, dat personen tot elkander brengt.
AANTREKKINGSVERMOGEN, o. (nat.) het vermogen te kunnen aantrekken.
AANTREKKRACHT, v. dichterlijk voor aantrek
-kingsracht.
AANTRIPPELEN, (trippelde aan , is aangetrippeld), trippelend naderen.
AANTROUWEN, (trouwde aan, heeft aangetrouwd), door huwelijk verwant worden met, gemeenzamer dan aanhuwen. AANTROUWING, v.
AANTUIGEN, (tuigde aan, heeft aangetuigd),
(veroud.) iem. iets wantuigen, op plechtige wijze
(mondeling of schriftelijk) betuigen, verklaren,
verzekeren; zich plechtig tegen iets verklaren,
protesteeren, verzet aanteekenen. AANTUIGING,
V. (- en).
AANTUREN, (tuurde aan, heeft aangetuurd),
turend aanzien.
AANVAARDEN, (aanvaardde, heeft aanvaard),
(oorspr.) zijn gang richten naar, zich wenden tot; —
ondernemen : eene reis, een tocht, den pelgrimsstaf
(voor pelgrimstocht) aanvaarden; —op zich nemen van,
het zich belasten met eenige ambtelijke bediening,
verplichting of verantwoordelijkheid: de regeering,
het bevel, het bewind, ook : den veldheersstaf, de kroon
(voor het opperbevel, de regeering); de wapenen,
het lijden (voor : den strijd, den lijdenskelk) aanvaar- eene rol aanvaarden, op zich nemen die te spelen; — den koran aanvaarden, de leer van Mohammed
omhelzen; — (min of meer plechtig) aannemen, in het
bezit of gebruik nemen: eene schenking, het gekochte
of gehuurde, ook : eene verzekering, betuiging aan
huis is dadelijk te aanvaarden, te be--varden;—ht
trekken, in gebruik te nemen; — (veroud.) een wisselbrief accepteeren; — (rechtst.) het in bezit nemen
eener erflating : eene erfenis, eene nalatenschap,
boedel, (ook : een lijk) aanvaarden, als rechthebbende i
, optreden om erover te beschikken.
AANVAARDER, m. (-s). AANVAARDSTER, v.
( - s)•

AANVAARDING, v. (-en), het aanvaarden : aan
een ambt, eene betrekking, van eene erfe--varding
nis, van het aangekochte of gehuurde.
AANVAART, v. Alleen in af- en aanvaart, vertrek
en aankomst (van schepen).
AANVAL, m. (-len), het aanvallen, wijze van
oorlogvoeren in een aanvallenden krijg; — (fig.) bestrijding in een geschrift; — krachtige poging om
iem. tot andere gedachten te brengen, om hem tot
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iets over te halen : een aanval op het hart van een
meisje wagen, met aandrang om hare hand vragen; —
een aanval op iemands beurs doen, een beroep op zijne
mildheid om geld van hem te verkrijgen; (ook)
hem verzoeken te betalen; — plotselinge, meestal
kortstondige, aandoening van eene lichamelijke of
geestelijke ziekte, of van gemoedsbewegingen, hartstochten : een aanval van koorts, kiespijn, beroerte,
dolheid, drift, woede; — (w. g.) dat huis heeft veel, den
eersten aanval, aanloop, bezoek.
AANVALLEN, (viel aan, heeft en is aangevallen),
iets of ierr. gewelddadig aantasten, aangrijpen; de
vijandelijkheden beginnen; — met volle graagte beginnen te eten of te drinken: op het eten aanvallen
als uitgehongerde wolven; — (gew.) dat hoedje valt
mij wel aan, bevalt mij wel; — (gew.) alles valt haar
aan, alle kleeren staan haar goed; — (w. g) het werk
valt mij vandaag niet aan, wil niet vlotten; — (fig.) iem.
met woorden of in geschrifte bestrijden; — (beweringen, leerstellingen, zeden, geschriften) bestrijden,
het gebrekkige, ongepaste, ongegronde of schade
ervan trachten aan te toonen; — (w. g.) hevig-lijke
aandoen (van gewaarwordingen, ervaringen enz.).
AANVALLEND, bn. aanvallende oorlog, oorlog
waarbij men zelf de vijandelijkheden begint; — aan
beweging, beweging der troepen, strekkende-valend
om een aanval te beginnen; — aanvallende terug
beweging van troepen die tot dusverre aan -werking,
werden, strekkende om op hunne beurt-gevaln
aan te vallen; — aanvallend wapen, aanvalswapen; —
aanvallend verbond, overeenkomst tusschen twee
of meer mogendheden om gezamenlijk een oorlog
te beginnen; — (bw.) aanvallend te werk gaan, als
iemand die aanvalt.
AANVALLENDERWIJZE, ...WIJS, bw. op eene
wijze waarbij men den vijand aanvalt, zelf de
vijandelijkheden begint.
AANVALLER, m. (-s), persoon of partij die aan
-valt.
AANVALLIG, bn. ( -er, -st), een aangenamen indruk makende, lief, bekoorlijk : een aanvallig kind;
in den aanvalligen leeftijd van 4 jaar stierf mijn
zusje; — (gew.) zich opdringend, aanhangend, vrijpostig : Jantje ! wees niet zoo aanvallig; — (gew.)
streng koud (van het weer).
AANVALLIGHEID, v. (...heden), de hoedanigheid van aanvallig te zijn: haar aanvalligheden, bekoorlijkheden; ook : bekoorlijke, aanminnig schoon.
AANVALSFRONT, o. (-en), front eener belegerde
vesting, waartegen de hoofdaanval gericht is of zal
worden.
AANVALSKOLONNE, v. (-n en -s), kolonne gevormd en bestemd om den vijand aan te vallen.
AANVALSKREET, m. (...kreten), krijgsgeschreeuw door de aanvallers bij het naderen en
aanvallen aangeheven:
AANVALSMIJN, v. (-en), mijn door de belegera ars
gegraven om de vestingwerken der verdedigers te
vernielen.
AANVALSPLAN, o. (-nen), vooraf beraamd plan
van aanval.
AANVALSPUNT, o. (-en), het punt der vijandelijke frontlijn, waartegen de aanval gericht is.
AANVALSSEIN, o. (-en), ...TEEKEN, o. (-s),
sein of teeken tot den aanval.
AANVALSVELDTOCHT, m. (-en), veldtocht
waarin men als aanvaller optreedt.
AANVALSVERTOONING, v. (-en), boze-, schijn
om de aandacht der vijanden af te leiden. -anvl
AANVALSWAPEN, o. (-s, -en), wapen tot aanvallen bestemd.
AANVALSWERK, o. (-en), loopgraaf, verschansing of batterij, aangelegd ten behoeve van een geregelden aanval op eene belegerde vesting.
AANVALSWIJS, ...WIJZE, v. (...wijzen), de
wijze van aanval.
AANVANG, m. (deftiger dan) begin : in den aan
een aanvang maken, beginnen te doen; —-vang;—
een aanvang nemen, beginnen te geschieden.
AANVANGEN, (ving aan, heeft en is aangevangen), beginnen, een begin maken; — (glasblazerij)
het eerste glas aan de blaaspijp uit den smeltpot
steken; — (dicht.) beginnen te spreken; — ondernemen; (fig.) wat moet ik aanvangen ? wat nu te doen?
hoe mij te helpen ?; — wat aan te vangen met iets of
iemand ? wat er mede te doen ? welk nut er van te
trekken ? waarvoor te bestemmen ?; — hoe zal ik dat
aanvangen ? aanleggen, inrichten; — beginnen te
bestaan of te geschieden : de bange tocht ving aan.
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staande, bijeenbehoorende : de geneeskunde en aan Aanvang en aanvangen zijn minder alledaagsch dan
verwante vakken.
begin en beginnen en alleen gebruikt van tijdruimten
AANVERWANT, m. (-en), AANVERWANTE, v.
en van toestanden of werkingen in den tijd).
AANVANGER, m. (-s), in 't algemeen iemand die
(-n), iem. die door huwelijk vermaagschapt is (wet
aanvangt; meer in 't bijzonder : die een strijd, twist
van 1838), aangehuwde; bloedverwant. AANVERWANTSCHAP, v.
begint; - (glasblazerij) de persoon die het eerste
glas aan de blaaspijp uit den smeltpot steekt en opAANVETTEN, (vette aan, is en heeft aangevet),
blaast. AANVANGSTER, v. (-s).
vetter worden of maken (van menschen en dieren);
AANVANGSPUNT, o. (-en), punt van aanvang : j -aandikken (letters); - opnieuw of meer met vet
bestrijken (machinedeelen), ook : behangselpapier
aanvangspunt van eene rede eene spoorlijn.
AANVANGSSTADIUM, o. de onderhandelingen
aanvetten, dikker met stijfsel besmeren;
overzijn nog in het aanvangsstadium, zijn nog niets gehemden aanvetten, aan de verkeerde zijde met dikke
vorderd.
stijfsel bestrijken.
AANVANKELIJK, bn. en bw., waarmee begonnen !
AANVIJLEN, (vijlde aan, heeft aangevijld), door
wordt, eerste : aanvankelijk onderwijs, de eerste
vijlen netter afwerken; - door vijlen onderzoeken
trap van het lager onderwijs; - (nat., werktuigk.)
(oudroest); - spoed maken met vijlen.
aanvankelijke snelheid, de snelheid van een lichaam
AANVLAKKEN, (vlakte aan, heeft aangevlakt),
bij het begin der beweging; - (krijgsw.) aanvankelijke
(bouwk.) metselwerk geheel vlak maken door aan vulling der holten, aanrazeeren. AANVLAKKING,
-snelheid, de afstand dien een projectiel in ééne seconde zou afleggen, indien het gedurende dien tijd gev. (-en).
lijkmatig kon voortgaan met de snelheid, verkregen
AANVLAMMEN, (vlamde aan, is en heeft aangevlamd), (van smeulende voorwerpen) ontvlammen:
, op het oogenblik van het verlaten der monding;
- (bw.) voor zooveel den aanvang betreft; in het
de wind deed de kolen aanvlammen; - (fig. dicht.)
begin.
(van lichaamsdoelen) fel ontstoken worden; -AANVAREN, (voer aan, heeft en is aangevaren),
(dicht.) doen ontvlammen, doen ontgloeien.
op iets aanvaren, varen in de 1
varend naderen;
AANVLECHTEN, (vlocht aan, heeft aangevlochten), iets door vlechten aan iets anders verbinden;
richting van; - (veroud.) het doel der vaart bereiken, aankomen, alleen nog in : af- en aanvaren;
1 - voortmaken met vlechten. AANVLECHTING,
-snel varen; - binnenloopen (eene haven); - onder
v. (-en).
het varen stooten tegen iets : een ander schip aan AANVLETTEN, (vlette aan, heeft aangevlet),
varen; - tijdens het varen ergens aangaan; - ver(grond, aarde, zand) met vletten of vletschuiten
voerbare dingen (inz. bouw- en grondstoffen) varende i aanvoeren ter plaatse van bestemming.
aanbrengen. AANVARING, v. (-en).
AANVLIEGEN, (vloog aan, heeft en is aangeAANVARINGSSCHOT, o, (-ten),waterdichtijzeren 1 vlogen), vliegend nader komen; met groote snel dwarsschot op geringen afstand achter den voorheid naderen; - (van brandbare stoffen) vlug in
steven van een zeeschip geplaatst en zoo hoog
brand vliegen; - op iem. onverwachts snel en heftig
mogelijk opgetrokken, dienende om bij aanvaring
aanvallen, op het lijf vallen : van woede had ik hem
het water dat in den boeg doordringt tegen te
wel kunnen aanvliegen;
(fig.) beleedigen, hevig uit houden.
varen (tegen iem), (sterker dan) aanvallen. AAN AANVATTEN, (vatte aan, heeft aangevat), voorVLIEGING, v.
zichtig aanpakken, hetzij om het voorwerp niet te
AANVLIETEN, (vloot aan, is aangevloten ),
beschadigen, hetzij om zich zelf niet te bezeeren of
zachtjes aanstroomen, vlietend naderen. AANvuil te maken; - (sprw.) te vuil om met eene tang aan
VLIETING, v.
te vatten, afzichtelijk vuil; -- (sprw.) 't is geen katje
AANVLOEIEN, (vloeide aan, isaangevloeid),
om zonder handschoenen aan te vatten, een lichtge(eig. en fig.) vloeiend naderen, langzaam stroomend
raakt, kwaadaardig mensch, die bij de minste aan aankomen.
leiding opstuift en beleedigt; - (fig.) (een tijd, eene
AANVLOTTEN (vlotte aan, is en heeft aange-gelegenheid) aangrijpen, te baat nemen; - (een werk,
vlot), vlottend of drijvend aan land komen, aan eene bezigheid) beginnen, er de hand aan slaan : Í spoelen; - aangroeien (door aanslibbing); - timmet lust en ijver zijn werk aanvatten;
wat wil i merhout (als balken, planken enz.) ergens aanvoeren
hij nu aanvatten ?;
eene zaak verkeerd aandoor ze tot een vlot vereenigd, op stroomend water te
vatten. AANVATTER, m. (-s). AANVATTING,
laten drijuen. AANVLOTTING, v. (-en).
v. (-en).
AANVOCHTEN, (vochtte aan, heeft aangevocht),
AANVECHTEN, (vocht aan, heeft aangevochten),
(tabak, strijkgoed) min of meer vochtig maken en
vijandig aantasten, aanvallen, bestrijden : de waar zoo voor eene volgende bewerking geschikt maken.
heid kan aangevochten worden; - (fig.) (van plagen, ', AANVOCHTING, v.
gevaren, ziekten, hartstochten enz., die iemand als !
AANVOCHTDOEK, m. (-en), doek, waarin de
't ware bestormen en bestrijden) overvallen. in
aangevochte tabak bewaard wordt.
verzoeking brengen hij werd aangevochten door wanAANVOEDEN, (voedde aan, heeft aangevoed),
hoop;
hij werd door den slaap aangevochten, hij
(eig. en fig., dicht.) onderhouden, versterken.
gevoelde een onweerstaanbaren lust tot slapen; AANVOEGEN, (voegde aan, heeft aangevoegd),
het hart wordt aangevochten door 't geweld der hartsmet voegen aan elkander vasthechten; tot één
tochten. (AANVECHTEN, wordt bijna alleen bij
maken, aanhechten; - de voegen van een muur
dichters en in den hoogeren prozastijl gebezigd,
met kalk aanstrijken; - voortmaken met voegen.
meestal in het verl. deelw. en de daarmede gevormAANVOEGING, v. (-en).
de tijden). AANVECHTER, n- . (-s). AANVECHTAANVOEGEND, bn. (taalk.) de aanvoegende wijs,
STER, v. (-s).
eene der wijzen van het werkwoord, de vertaling
AANVECHTING, v. (-en), (fig.) overlast, onweer van subjiinctivus; - al de onderling verschillende vorstaanbare neiging: eene aanvechting tot slapen; eene
men die het werkwoord naar gelang van de onder aanvechting van onpasselijkheid; - sterke inwendige
scheidene tijden en personen in de aanvoegende wijs
verzoeking (van booze lusten of zondige gedachten) :
aanneemt.
de aanvechtingen des vleezes, van den booze; - sterke
AANVOEGSEL, o. (-s, -en), hetgeen aan iets ge begeerte, lust.
lijksoortigs, dat als hoofdzaak wordt aangemerkt,
AANVEGEN, (veegde aan, heeft aangeveegd), door
aan- of toegevoegd wordt (meest van stoffelijke
vegen oppervlakkig schoonmaken; door vegen van
zaken).
stof en vuil reinigen : den vloer, de kamer aanvegen;
AANVOELEN, (voelde aan, heeft aangevoeld),
- voortmaken met vegen.
iets eventjes met de hand aanraken om de hoedanigAANVERDIENEN, (verdiende aan, heeft aanverheid te leeren kennen; bevoelen; - (gew.) iets voelt
diend), door te werken voor den schuldeischer een
koud aan, veroorzaakt bij het aanraken een koud
ontvangen voorschot, eene schuld delgen.
gevoel. AANVOELING, v.
AANVERSTERVEN = AANBESTERVEN, alAANVOER, m. (-en), het aanvoeren, het ter markt
leen als verl. deelw. in gebruik : aanverstorven goedebrengen van koopwaren; - het voorhanden zijn, van
ren. AANVERSTERVING, v.
gas of water in de geleidingsbuizen; - het aangevoerAANVERTROUWEN, (vertrouwde aan, heeft
de: een aanvoer van graan. olie, aardappelen enz.
aanvertrouwd), minder gewoon dan toevertrouwen.
AANVOERBUIS, v. (...buizen). Zie AANVOER AANVERWANT, bn. vermaagschapt, aangePIJP.
huwd; - (van talen) door afstamming in meer ofin
AANVOERDER, m. (-s), beve]hebber, leider,
nauwe betrekking tot elkander staande; - (van
hoofd. AANVOERSTER, v. (-s).
vakken van wetenschap of bedrijf) in nauw verband
AANVOERDOEK, o. het over twee rollen rond-
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-

-

-

-

-

:

-

AANVOEREN.
loopende stuk lijnwaad zonder eind, waarop in vlok machines het ruwe katoen ter zuivering uitgespreid
en naar de voedingsrollen gevoerd wordt.
AANVOEREN, (voerde aan, heeft aangevoerd),
(van personen) ze voeren of geleiden naar de plaats
van bestemming, inz. krijgslieden, ten strijde voeren;
het bevel voeren over; - aanbrengen door eenig
vervoermiddel: hout, steenen, levensmiddelen aanvoeren; (dicht) de wind steekt op en voert de stormen
aan; - (fig.) bijbrengen, ter staving van hetgeen
beweerd wordt : bewijzen, tegenwerpingen, argumenten aanvoeren; - aanhalen (ook van personen enz.):
hij voerde den heer A als voorbeeld aan; - (woorden,
gezegden, beschrijvingen, beweringen enz.) met
zeker oogmerk vermelden, te pas brengen, aanhalen :
hij voerde eenige proeven der oudste welsprekendheid
aan.
AANVOERING, v. onder aanvoering van, onder
geleide van, onder bevel van; aanhaling.
AANVOERPIJP, v. (-en), (werkt.) pijp of buis
dienende tot aan- of toevoer van eenige vloeistof.
AANVOERROL, v. (-len), (in fijnspinnerijen van
vlas en hennep) het achterste paar metalen cilinders,
waartusschendoor de draad naar de rekrollen gevoerd of geleid wordt, ook inlaatrol genoemd.
AANVONKEN, (vonkte aan, is aangevonkt), aan
het vlammen raken, ontvonken (van smeulend
vuur).
AANVRAAG, AANVRAGE, v. (aanvragen), aan
doen om iets, officieel om iets verzoeken -vrag:
aanvrage om eervol ontslag; pensioen aanvragen; aan
om woeste gronden; het vragen naar iets, be -vrag.
stelling : er was indertijd veel aanvraag naar Majesteit van Couperus; - het aangevraagde: zijne aan
-vrag•isop
goede gronden verworpen.
AANVRAGEN, (vraagde of vroeg aan, heeft aangevraagd), op officieele wijze aan de bevoegde macht
verzoeken (een eervol ontslag, verlof, eene studie
een onderhoud, eene audiëntie); - een boek-beurs,
aanvragen, bij den boekhandelaar bestellen, of ter
inzage ontbieden; - plaatsen aanvragen, bij voorbaat
bespreken; - (in het kaartspel) kaarten aanvragen,
in ruil voor andere vragen; - vragen, uitvorschen
(aan regeeringen, langs officieelen of diplomatieken
weg).
AANVRIEZEN, (het vroor aan, heeft en is aan gevroren; (ook) het vroos aan, heeft en is aangevrozen),
voortgaan met vriezen : het vriest maar alle dagen
aan; - door de vorst met iets verbonden worden,
vastvriezen. AANVRIEZING, v. vastvriezing.
AANVULLEN, (vulde aan, heeft aangevuld), (nagenoeg volle kisten, bakken, flesschen) geheel vol
maken; - voltallig, volledig maken: het bestuur moet
met twee leden aangevuld worden; - het ontbrekende
bijvoegen; - iemands woorden aanvullen, hem in de
rede vallen en bijvoegen wat er aan ontbreekt of
Vat men hem in den mond wenscht te leggen; - dichtmaken met aarde (gaten in een weg, achter metselwerk enz.) AANVULLING, v. (-en), het aanvullen,
het toegevoegde gedeelte.
AANVULLINGSBEGROOTING, v. (-en), om het
tekort op de begrooting aan te vullen.
AANVULLINGSDIPLOMA, o. (-'s); ...EXAMEN,
o. (-s), gewoonlijk suppletoir examen geheeten.
AANVULLINGSKLEUR, v. (-en), kleur die met
eene andere vereenigd, wit oplevert, complementaire kleur.
AANVULLINGSKOHIER, o. (-en), suppletoir
kohier (der belastingen).
AANVULLINGSMANSCHAP, v. (-pen), = aan
-vulingstroep.
AANVULLINGSSPANT, o. (-en), spanten of ribben van een schip, die na het zetten der spanten van
oprichting, tusschen deze in geplaatst worden.
AANVULLINGSTROEPEN, m. irv. troepen of manschappen ter aanvulling, versterking van een leger.
AANVULLINGSVERKIEZING, v. (-en), tusschentijdsche verkiezing om, een college voltallig te maken.
AANVULSEL, o. (-s), de stof waarmede iets gevuld wordt; iets dat tot aanvulling verstrekt, minachtend voor aanvulling.
AANVUREN, (vuurde aan, heeft aangevuurd),
(veroud. en fig.) sterker doen branden, geheel in
vuur zetten; - (fig.) (neigingen, hartstochten) aanwakkeren, krachtig opwekken : iemands ijver aan
(personen) sterk aansporen tot iets goeds.-vuren;
met geestdrift vervullen, om te streven naar een
edel doel. AANVURING, v. AAN VUURDER, m.
-s). AANVUURSTER, v. (-s).
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AANWERKEN.
AANWAAIEN, (waaide en woei aan, heeft en is
aangewaaid), door den wind nader gevoerd worden;
- onverwachts en toevallig op eene plaats aankomen: hij is uit den vreemde komen aanwaaien; - waaiend naderen, met windenigen gang aankomen: daar
komt hij weer aanwaaien of aangewaaid; - tot iemand
of iets waaien en er zich aan vasthechten : de spuit
waren zwart van den rook die hun aanwoe i; --gasten
zonder studie iem. eigen worden : de kennis zal u
niet aanwaaien; - met toenemende kracht waaien;
- (koelte) toewaaien; - door den wind aan het
branden raken; - (w. g.) door waaien aan het
branden brengen.
AANWACHTEN, (wachtte aan, heeft aangewacht), (jag.) van den valk gezegd dien men in de
lucht laat wachten op het wild, dat door de honden
moet worden opgejaagd : de hond staat; werp den
valk op, dan kan hij aanwachten, totdat de patrijzen
opspringen.
AANWAGGELEN, (waggelde aan, is aangewaggeld), waggelend naderen (van ganzen en zwaarlijvige personen gezegd).
AANWAKKEREN, (wakkerde aan, heeft en is
aangewakkerd), met aandrang sterker tot ijver opwekken, aansporen; - heviger worden (van den
wind, van gemoedsaandoeningen, neigingen, enz.).
AANWAKKERING, v. (-en).
AANWANDELEN, (wandelde aan, heeft en is aan
wandelend naderen; - onder liet wan--gewandl),
delen bij iemand aangaan; - met versnelden tred
voortgaan. (AANWANDELEN in den zin van
iemand onverhoeds en onwillekeurig overvallen en bekruipen van allerlei aandoeningen, gewaarwordingen,
is een germanisme).
AANWAS, m. ( -sen), vermeerdering, toeneming,
vergrooting, aangroeiing; in aanwas staan, (van
booroen) voortdurend groeien en daardoor in waarde
toenemen; - de aanwas van steden, het steeds
grooter worden; - (recht) recht van aanwas, recht
op de vergrooting van erfdeel of legaat; - aanwas
van grond, langzame uitbreiding, vergrooting van
grond aan een loopend water gelegen, ten gevolge
van aanspoeling; - de door aanslibbing of aanspoeling verkregen grond; - (gew.) uitwas, gezwel.
AANWASSEN, (wies aan, is aangewassen), door
wassen of groeien grooter worden of vermeerderen,
toenemen; - (fig.) zich uitbreiden; in het bijzonder
van land; - aanwassen tot iets, door wassen of toenemen iets worden : de beek wies aan tot een stroom; aan iets vastgroeien : de long was aangewassen, had
zich aan de ribben vastgehecht, (oneig.) de koe was
aangewassen, de longen der koe; - aangewassen vet,
het tusschen het vleesch ingegroeide vet; - d e
schors is weder aangewassen, weer opnieuw aan den
boom gegroeid. AANWASSING, v. (-en).
AANWELLEN, (welde aan, heeft aangeweld),
stukken ijzer of staal door wellen aan elkander verbinden, nagenoeg hetzelfde als aansmeden. AANWELLING, v.
AANWENDBAAR, bn. geschikt om aangewend
te worden.
AANWENDEN, (wendde aan, heeft aangewend),
ergens heen wenden, naar iem. of iets toekeeren; (fig.) verschillende pogingen aanwenden, in 't werk
stellen; - verkeerde middelen aanwenden, gebruiken,
toepassen; - moeite aanwenden, doen; - genees
aanwenden, gebruiken. AANWENDING, v.-mideln
AANWENKEN, (wenkte aan, heeft aangewenkt),
(veroud.) toewenken; - (w. g.) iemand door wenken
tot zich roepen; - omwenden, nu zwenken: (zeew.)
wenk wat aan vóór ! laat de lijvoorbrassen springen
en vier den magerman en de voorbrainboelijn bij
(bij het overstag gaan van een schip.)
AANWENNEN, (ZICH) (wende zich aan, heeft
zich aangewend), zich de handeling tot Bene gewoonte maken (meestal iets verkeerds) : zich kuren
aanwennen; - wen je toch niet aan, altijd tegen te
spreken. AANWENNING, v. (-en).
AANWENSEL, o. (-en, -s), verkeerde, belachelijke
gewoonte of hebbelijkheid.
AANWENST, v. (-en), (w. g.) het zich aanwennen;
aanwenst is eene tweede natuur, aanwensel.
AANWENTELEN, (wentelde aan, heeft en is
aangewenteld), door wentelen nader brengen (een
vat enz.) ; - wentelend aankomen, rollend naderen
(van golven en van de zee). AANWENTELING,
v. (-en).
AANWERKEN, (werkte aan, heeft aangewerkt),
het verzuimde inhalen; - het voorschot verdienen,

AANWERPEN.

?y

AANZEGELEN.

aanverdienen; — vlijtiger doorwerken. AANWER- 1 die een misdrijf of den dader ervan aanwijzen; —
Bene aanwijzing op de schatkist, eene assignatie.
KING, V. (- en).
AANWILLEN, (het wilde of wou aan, heeft aan . AANWERPEN, (wierp aan, heeft aangeworpen),
gewild), die laars wil niet aan (den voet); — die japon
toewerpen; — (w . g.) door de werking van den stroom
wilde niet aan (het lijf); — het vuur wil niet aan; de
aanvoeren en daar laten liggen; — (fig.) schielijk
kachel wou niet aan, d. i. niet aan het branden; — aan
en slordig aantrekken (een kleedingstuk). AANhet lijf begeeren : zij wilde volstrekt haar nieuwen
WERPING, v. (-en).
AANWERVEN, (wierf aan, heeft aangeworven),
krijgsvolk enz. in dienst nemen; — leden voor eene
vereeniging, aanhangers voor eene partij winnen.
AANWERVER, m. (-s). AANWERFSTER, v. (-s).
AANWERVING, v. (-en) .
AANWETTEN, (wette aan, heeft aangewet), door
wetten scherper maken of aanscherpen.
AANWEVEN, (weefde aan, heeft aangeweven),

door weven samenvoegen, te gelijk weven met : van
dit tafelkleed is de rand aangeweven, niet aangezet; —
ijveriger doorweven.
AANWEZEN, o. het tegenwoordig zijn; — het
bestaan van iem. of iets in de werkelijkheid; —
(w.g.) het aanwezen geven (aan iem. of iets), in het leven
roepen; — het aanwezen verschuldigd zijn, te danken
hebben, ontleenen aan (iem. of iets), in het leven geroepen zijn door.
AANWEZEND, bn. aanwezig, tegenwoordig; (door
aanwezig verdrongen). Zie EERSTAANWEZEND.
AANWEZENDEN, m. en v. mv., de tegenwoordig
zijnde personen. AANWEZENDHEID, v. (w. g.).
AANWEZIG, bn. tegenwoordig (van personen);
— voorhanden, voorradig, ter beschikking staande
(van zaken) : dit artikel is niet voorhanden in den
winkel, maar wel aanwezig in het magazijn; — daar
zijnde, aangebroken zijnde (van een tijdstip,
Bene mogelijkheid, eene gelegenheid). AANWEZIG

-HEID,v.
AANWEZIGE, o. al wat voorhanden is; — m.
vergadering
zich
bevin
ter
en v. (-n), ter plaatse,
dende persoon : alle aanwezigen keurden het plan
goed.
AAN W IJSREN, (wijerde aan, heeft aangewij erd ),
met een wijer (w ij d e r), het gat in den steel der
pijp boren.
AANWIJS, m. (gew.) aanwijzing : aanwij s doen
(van de te veilen perceelen). AANWIJSSTER,
V. (- s).

AANWIJSBAAR, bn. wat aangewezen kan
worden.
AANWIJZEN, (wees aan, heeft aangewezen), doen
zien door er heen te wijzen; — iemand met den vinger
aanwijzen, nawijzen, de aandacht op iem. vestigen
om zijn vreemd, buitensporig gedrag; — iemand of
iets met een natten vinger kunnen aanwijzen, in een
oogenblik, zonder dat men ernaar behoeft te zoeken,
dus : nauwkeurig kunnen. aanduiden (soms eene
bedekte toespeling op den persoon of de familie van
een der aanwezigen); — de aangewezen persoon (voor i
iets), de meest bevoegde of gerechtigde tot; — den
dader aanwijzen, zijn naam noemen, den persoon
aanduiden; — iem. de gelden (ook : een kantoor,
een adres) voor iets aanwijzen, opgeven waar of hoe
men ze bekomen kan; — de kompasroos wijst de
hemelstreken aan, geeft de richting er van juist aan; —
de klok wijst den tijd aan,doet zien, geeft aan; — (fig.)
iemands aandacht op iets vestigen : een jongmensch
een nuttigen werkkring aanwijzen, hem dien noemen
en aanraden; — de onderwijzer wijst den leerling
zijne fouten aan, wijst hem er op, opdat hij ze voortaan vermijde; — den gasten de plaats, de kamer aan
brengen naar; — iem. zijn deel in de winst-wijzen,
aanwijzen, toewijzen; — (gelden) tot zeker gebruik
bestemmen.
AANWIJZEND, bn. (taalk.) aanwijzend voornaam
een voornaamwoord dat de plaatsbetrekking-word,
van zelfstandigheden tot den spreker aanwijst.
AANWIJZER, m. (-s), die of dat aanwijst (in 't
algemeen); — de persoon die bij eene verkooping
de perceelen aanwijst; — (stoom`.) toestel om de
spanning van den stoom te meten; — (smederij)
kleine hamer van den voorman waarmede hij de te
treffen plaatsen aanwijst; — (wisk.) exponent; --- 1
cijfer der geheelen, mantissa (bij de logarithmen); —
index (in eene veelledige algebr. formule).
AANWIJZING, v. (-en), de daad van aanwijzen;
het aangewezene; — (bouwk.) de bestekken liggen
ter lezing en de architect zal a . s. Dinsdag in loco de
noodige aanwijzingen doen, de noodige inlichtingen
geven omtrent het te bouwen perceel; — (zeew.)
de door het kompas aangewezen hemelstreek; — j
(strafz.) feiten, gebeurtenissen en omstandigheden 1

mantel aan.

AANWINDEN, (wond aan, heeft aangewonden),
door winden op eene bepaalde plaats of hoogte
brengen; — vlugger winden. AANWINDING, v.
(zeew.) wending van een schip.
AANWINNEN, (won aan, heeft aangewonnen), in
zijn bezit brengen; als eigendom verkrijgen; — land
aanwinnen, nieuwen grond verkrijgen door aanspoeling, droogmaking of aanwas; — (w. g.) kinderen
aanwinnen, verwekken; — toenemen (in kennis,
gezondheid, grootte). AANWINNING, v. (-en), het
aanwinnen, vooral van land.
AANWINST, v. (-en), het aanwinnen, het in eigend-o m verkrijgen; — dat is eene mooie aanwinst voor
de vereeniging, van groot belang; — het aangewonnene : lijst der aanwinsten van het penningkabinet.
AANWINTEREN, (het winterde aan, heeft aan gewinterd), aanhouden of toenemen der koude :
als het zoo aanwintert, rijden wij spoedig schaatsen.
AANWIPPEN, (wipte aan, is aangewipt), bij
iemand aanwippen, in 't voorbijgaan hem een zeer
kort bezoek brengen; — sterker, hooger wippen (met
de wipplank).
AANWITTEN, (witte aan, heeft aangewit), weder
wit maken; — nog meer wit maken; — ijveriger door-

witten.
AANWOEDEN, (woedde aan, heeft aangewoed),
voortgaan te woeden; — met toenemende hevigheid

woeden.
AANWOEKEREN, (woekerde aan, heeft en is
aangewoekerd), (w. g.) door woeker verkrijgen; —
(w. g.) onmatig voordeel trekken; — welig voortgroeien (van onkruid en schadelijke planten); —
(fig.) (van slechte gewoonten) verder om zich heen
grijpen, steeds voortwoekeren. AANWOEKERING,

v. (-en).
AANWONER, m. (-s, -en), (w. g.) iem. die in een
belendend perceel woont.

AANWORSTELEN, (worstelde aan, heeft aangeworsteld), (dicht.) worstelende voorwaarts trachten
te komen.

AANWORTELEN, (wortelde aan, is aangeworteld). wortel schieten (van heesters of boomen die
verplant zijn); — (fig.) hij stond daar als aangeworteld,
als vastgenageld aan den grond.
AANWRIJVEN, (wreef aan, heeft aangewreven),
tegen of op iets wrijven; — (fig.) iem. eene klad, smet,
blaam aanwrijven, (sterker dan) aantijgen, ten laste
leggen; — ijverig doorwrijven, boenen (van meu-

belen ).

AANWRIJVING, v. (-en), (van schepen) door de
werking van den stroom, terwijl ze voor anker vastliggen, tegen een ander schip aandrijven en het door
wrijving of schuiving beschadigen.
AANWROETEN, (wroette aan, is aangewroet),
wroetend nader komen; — (fig.) slaafs doorwerken.

AANWROETING, v.(-en).
AANWUIVEN, (wuifde aan, heeft en is aangewuifd), groeten (met een hoed of doek zwaaiende);
toewuiven; – iemand door wuiven tot zich roepen;wuivend naderen.
AANZAAIEN, (zaaide aan, heeft aangezaaid), voor
't eerst zaaien of bezaaien; — sneller voortzaaien.
AANZAGEN, (zaagde aan, heeft aangezaagd),
iets beginnen te zagen; — meer spoed maken met
zagen. AANZAGING, v.
AANZAKKEN, (zakte aan, is aangezakt), langzaam loodrecht neerkomen; — bijeenzakken (van
nieuwe gronden); — (van vaartuigen) met den
stroom. afdrijven; — (fig.) langzaam en schoorvoetend naderen : daar komt hij aanzakken. AANZAK -

KING, v.(-en).

AANZANDEN, (zandde aan, heeft aangezand),

met zand bestrooien; — met zand aanvullen (een
weg); — dichtzanden: eene kunstmatige verdieping
in den Maasmond zandt dadelijk weer aan.
AANZEG, m. (w. g.) aanzegging : iem. aanzeg
doen (van eene geboorte of het overlijden).
).
AANZEGELEN, (zegelde aan, heeft aangezegeld),
(losse bladen papier) door middel van een zegel
vasthechten of verbinden. AANZEGELING, v.

AANZEGGEN.

30AANZICHTEN.

AANZEGGEN, (zei(de) aan zegde aan, heeft aan- I
gezegd en aangezeid), (veroud.) bekend maken in
't algemeen; — (thans) min of meer plechtig mondeling bekendmaken, aankondigen: iemands overlijden (laten) aanzeggen; -- iern. den dood aanzeggen
(aan een gevangene) , hem mededeelen dat hij op
een bepaalden tijd de doodstraf zal ondergaan; —
(veroud.) iem. de wacht aanzeggen (aan een schut
dat hij de wacht moet betrekken, (thans fig.)-ter),
iem. zeggen waaraan hij zich voortaan te houden
heeft; — den oorlog aanzeggen (aan eene mogendheid),
verklaren; — bevelen, gelasten: aanzeggen dat de
honden alleen gemuilband op straat mogen loopent —
iem. gerechtelijk aanzeggen, vanwege het gerecht
mededeelen; — men zou het hem niet aanzeggen,
niet van hem vermoeden, niet van hem zeggen.
AANZEGGER, m. (-s), iemand die aanzegt (aan
vrienden en betrekkingen een sterfgeval of Bene
bevalling). AANZEGGING, v. (-en). AANZEG STER, v. (-s).
AANZEGHUIS, o. (...zen), huis door iemand die
afwezig is, aangewezen als de plaats waar de voor
hem bestemde aanzeggingen van sterfgevallen en
geboorten of andere boodschappen moeten bezorgd
worden.
AANZEILEN, (zeilde aan, heeft en is aangezeild),
zeilen in de richting naar een voorwerp; — zeilend
naderen; — onder het zeilen stooten tegen; — (fig.)
daar komt hij weer aanzeilen, heen en weer zwaaiend,
waggelend van dronkenschap aankomen; — daar
zult gij aanzeilen, gij zult daar niet terechtkomen,
niet goed ontvangen worden, schade beloopm;n; —
onder het zeilen met zijn schip een ander schip
aanraken en (meestal) beschadigen. AANZEILING,
v. (-en).
AANZENDEN, (zond aan, heeft aangezonden),
iemand zenden naar eens anders woning of verblijf,
om hem te spreken, eene boodschap over te brengen of iets af te halen : ik zal straks even bij u aanzenden om antwoord; — voorwerpen zenden en op
de teruggave wachten : eene inteekenlijst aanzenden.
AANZETBUIS, v. (...zen), buisvormig aanzet
aan een tongwerktuig (muziekinstrument)-stuk,
gezet om den toon een zeker timbre te geven.
AANZETHAMER, m. (-s), (werkt.) hamer bestemd om bouten, pinnen, enz. tot de vereischte
diepte in te slaan.
AANZETHANDEL, o. (-s), ...KRUK, v. (-ken),
handel of kruk om eene machine of machinedeel in
beweging te brengen.
AANZETHOUT, o. (-en), (stoomw.) houten
werktuig om de pakking in de bossen vast ineen
te stampen.
AANZETKLEP, v. (-pen), (stoomw.) klep om
de machine aan te zetten, in beweging te brengen.
AANZETKLOS, m. ( -sen) = AANZETTERKLOS.
AANZETKOPPEL, m. (-s), koppel om eenig
machinedeel aan te zetten.
AANZETPIJP, v. (-en), pijp aan de opening van
een vat geplaatst om de snelheid van uitstrooming
te regelen of te meten.
AANZETRASP, v. (-en), rasp dienende om op
houten voorwerpen rechthoekige aanzetsels uit te
raspen. Zie : AANZETVIJL.
AANZETRIEM, m. (-en), ...STOK, ni. (-ken),
riem van toebereid leer, stok met toebereid leer,
om er scheermessen op aan te zetten.
AANZETSCHROEF, v. (...ven ), (werkt.) schroef
waarmede men den afstand tusschen twee deden
kan regelen.
AANZETSEL, o. (-s), aangezet stuk (vrouwelijke
handwerken); — voorsprong of nok aan een metalen
voorwerp; — droesem, moer, neerslag, bezinksel:
die ,flesschen zitten vol aanzetsel, afgescheiden wijn
— het aanzetsel in den loop van een geweer,-sten;
het kruitslijm; — neerslag van ketelwater; — aan
(bij licht aangebrande spijzen).
-korsting
AANZETSTAAL, o. (... stalen), rond stuk staal
waarmede men scherpe werktuigen (in 't bijz. sla
aanzet.
-gersmn)
AANZETSTER, v. (-s), zij die aanzet.
AANZETSTUK, o. (-ken), buis of beugel aan of
op een tongwerktuig (van orgels of sommige blaas
gezet, ter verhooging of verlaging-instrume)
van den toon.
AANZETTEN, (zette aan, heeft en is aangezet),
iets zóó plaatsen dat het aan iets anders raakt;
(dominospel) een steen aanzetten, volgens de regels

van het spel er bij zetten; — iets zóó plaatsen dathet vlak bij iets anders komt te staan : stoelen aan zetten (aan de tafel); — de deur, het venster aanzetten, op een kier, een weinig openzetten; — iets aan
eenig voorwerp vastmaken of verbinden : knopen
aanzetten; — wetten : een mes en snijdende werktuigen aanzetten; — staal aanzetten, smeedijzeren
voorwerpen aan de oppervlakte of aan het uiteinde
verstalen; — ijzer aanzetten, door middel van den
zethamer een nok of aanzetsel aan een ijzeren voor
maken; — (fig.) iemand de duimschroeven-werp
aanzetten, hem deerlijk in 't nauw brengen met
lastige en dringende vragen; — iemand een wassen
neus aanzetten, iets op de mouw spelden; — (w. g.)
(fig.) iemand eene ziekte aanzetten, ermede besmetten;
— iem. een roes aanzetten, dronken maken, ook :
die drank zet aan; — iem. eene partij aanzetten, (in
het spel) doen verliezen; — iem. eene som gelds
aanzetten, voor zoo'n bedrag bij hem koopen en niet
betalen, hem oplichten voor dat bedrag; — (spr.)
dat zet geen aarde of zoden aan den dijk, dat helpt,
dat baat niet, dat brengt niet vooruit; — dat zet aan,
dat helpt; — iemand of iets zetten op de bestemde
plaats, aan land zetten; — de lading aanzetten,
(krijgsw.) het kruit in de ziel van het kanon of
geweer samendrukken; — (stoomw.) de pakking
aanzetten, samendrukken; — (zeew.) het tuig aanzetten, het staande want stijf aanhalen, zoodat het
den mast behoorlijk kan steunen; — (werkt.) (in
algemeener gebruik dan) aandrijven : bouten, pinnen, spieën aanzetten, dieper indrijven; — schroeven,
moeren aanzetten, vaster aandraaien; — aanvangen,
beginnen : een toon aanzetten, ook : hem kracht
of nadruk geven, accentueeren; — (w. g.) aan het
branden maken; zet gauw de kachel aan ! stook ze
wat op; — (spijzen en dranken) krachtiger, sterker,
prikkelender van smaak maken; — de paarden
aanzetten, ze aandrijven sneller te gaan; — de machine
aanzetten, in beweging brengen; (ook absoluut)
aanzetten, stoom geven; — den ijver opwekken, aansporen om iets te doen: de leerlingen aanzetten;
iemand tot den arbeid, tot ijver aanzetten; — in ongunstigen zin : aanzetten om kwaad te doen, (tot wraak,
weerspannigheid), opzetten, aanstoken; — voort
spoed maken met zetten; — haastig of drif--gan,
tig ergens aankomen : daar komt hij nog zoo laat
aanzetten; — (w. g.) toenemen, vermeerderen : de
koude zet vinnig aan; — zich aanzetten, licht branden
(van spijzen, die gekookt, gebraden of gewarmd
worden); — doorzakken (van eieren); — zich als
eene korst vasthechten (ketelsteen in stoomketels,
kruitslijm in den loop van het geweer enz.).
AANZETTEND, bn. aanhitsend, opwekkend.
AANZETTER, m. (-s), aanstoker, ophitser, opruier; — werktuig waarmede de kardoes en de kogel
in een stuk geschut worden geschoven. AANZETSTER, v. (-s).
AANZETTERKLOS, m. (-sen), (in de artillerie)
de , cilindervormige houten klos van den aanzetter,
ook minder juist aanzetklos geheeten; ...STANG,
V. (- en), ...STEEL, m. (...stelen), ...STOK, m.
(-ken), de stang, steel of stok van den aanzetter.
AANZETTING, v. (-en), (toonkunst) de wijze
waarop men een blaasinstrument aan den mond
zet en de lippen plooit om een toon voort te brengen; — verbinding; — naast elkander plaatsing; —
verstaling; — opzetting, opruiing, ophitsing; - het
zich vasthechten van neerslag en bezinksel (aan de
binnenwanden van een voorwerp): — de aangezette korst, het bezinksel.
AANZETVIJL, v. (-en), platte vijl waarvan eene
der smalle zijden glad of onbehakt is en waarmede
men op metalen voorwerpen rechthoekige aanzet
-seluitvj.
AANZEULEN, (zeulde aan, heeft en is aangezeuld), zware of moeilijk te vervoeren voorwerpen
met moeite en inspanning half dragende, half sleepende aanvoeren; — zeulend naderen; — met
bomen tred naderen.
AANZICHT, o. (-en), het aanzien, de blik; - aanblik:
die golvende duinstreek biedt een prachtig aanzicht
aan; — de uiterlijke vorm, het voorkomen van iets:
nu krijgt de zaak een anae aanzicht; — een ander aan
geven aan iets, het in een ander licht stellen; —-zicht
(gemeenz.) prentkaart (Duitsch ansicht).
AANZICHTEN, (aanzichtte; de samengent. tijden
met hebben zijn niet in gebruik), (gemeen.) een goed
voorkomen geven, goed staan : welke kleur van eens
japon zou mij het best aanzichten?

AANZIEN,

AAP.

jI

AANZIEN, (zag aan, heeft aangezien; (Zuidn.
ook : aanzag, heeft aanzien; zoo ook (gelijk in de
H. S.) in de gebiedende wijs aanziet); zien naar,
met aandacht naar iem. of iets zien met betrekking
tot : aanzien doet gedenken, het zien van iem. of
iets doet ons hem of het in herinnering brengen; zie me dat lieve leventje eens aan ! uitroep van verbazing of van ergernis; - iem. met groote oogen
aanzien, verbaasd, verwonderd; - iem. met goede
oogen aanzien, welwillend; - iem. uit de hoogte
aanzien, met minachtende fierheid; - iem. over
den schouder aanzien, met minachting; - iem.
met den nek aanzien, met verachting bejegenen; -iem. niet aanzien, iem. met geen blik verwaardigen,
(ook) uit schaamte niet durven aanzien; - iem.
ergens op aanzien, verdacht houden van; - iets
lijdelijk toezien, het laten geworden : kunt ge zoo
iets aanzien ? ; -- 't is niet om aan te zien, men kan
er niet zonder verontwaardiging getuige van zijn; iets nog wat aanzien, geduld hebben met; (ook)
uitstellen, nog wat afwachten voor eene beslissing
te nemen; - iets met leede oogen aanzien, met een
gevoel van spijt en nijd getuige zijn van; - (fig.)
letten of acht geven op iem. of iets (voornamelijk
in bijbeltaal): aanziet de leliën des velds; - iets niet
aanzien, zich er niet om bekommeren, er niet aan
storen : geen tijd of stond aanzien; - den persoon
niet aanzien, zonder aanzien des persoons, zonder
te letten op stand, rijkdom, ouderdom enz . van
den persoon; - (bijb.) zich ontfermen over: zie, o
Heer ! ons, arme zondaars, aan !; - een persoon
of zaak op deze of gene wijze aanmerken, achten,
rekenen, houden voor : iem. ergens minder om aanzien; waar ziet ge mij voor aan ? wat (kwaads) denkt
ge van mij ?; - iem. voor een ander aanzien, zich
in den persoon vergissen; - dat liet zich raar aanzien,
daar verwachtten wij niet veel goeds van; - naar
het zich laat aanzien, naar alle waarschijnlijkheid; iem. iets aanzien, het aan zijn uiterlijk zien, van
hem iets verwachten, vermoeden; - (veroud.)
tegen iets aanzien, nu tegen iets opzien.

AANZIEN, o. (de als zn. gebruikte onbep. wijs
van 't ww. aanzien), ten aanzien van, te dien aanzien, ten opzichte van; - zich het aanzien geven
van, zich voordoen als, het uiterlijk aannemen
van; - iem. van aanzien kennen, uiterlijk kennen,
zonder nader kennis gemaakt te hebben; - (fig.)
gewicht, invloed, hooge stand en rang : een man
van aanzien, een aanzienlijk man; - onderscheiding, eer, achting : in aanzien zijn, geacht zijn.
AANZIEND, bn. (wapenk.) in goud een aanziend
man, een aanziende gekroonde helm, vlak van voren
gezien (geteekend); een half aanziende helm; - in
keel twee elkander aanziende gouden leeuwen, naar
elkander ziende, toegewend (ook van wassenaars
of halvemanen gezegd).
AANZIENLIJK, bn. en bw. ( -er, -st), door stand,
vermogen of macht boven anderen verheven:
Bene aanzienlijke familie; - de aanzienlijksten des
lands, de notabelen, de eersten; - aanzien gevende:
van aanzienlijken huize; - eene aanzienlijke som
(gelds), zeer groot, - (Z. A.) schoon om aan te
zien, welgemaakt, mooi gevormd : eene aanzien
vrouw; - zeer aanmerkelijk, in hooge mate:-lijke
dat is aanzienlijk beter.

AANZIJN, o. aanwezen; - tegenwoordigheid; het aanzijn geven (aan iem. of iets), in het leven
roepen; - het aanzijn verschuldigd zijn, te danken
hebben, ontleenen enz., in het leven geroepen zijn
door; -- (dicht.) in het aanzijn, tot aanzijn roepen,
doen bestaan, scheppen.
AANZITTEN, (zat aan, heeft aangezeten), zitten
aan of bij iets (aan den disch, aan den maaltijd).
(Het verl. deelw. aangezeten vormt met zijn de
uitdrukking aangezeten zijn, die niet als de volm.
verf. tijd van aanzitten moet beschouwd worden.
Zij zijn, zij waren aangezeten is nagenoeg hetzelfde
als zij zitten aan, zij zaten aan). AANZITTING, v.
AANZITTENDE, AANGEZETENE, m. en v.
(-n), (gewoonlijk in het mv.) de aanzittende personen.
AANZOEK, o. (-en) , plechtig verzoek, ernstige
bede: bij iem. aanzoek doen om, hem plechtig ver
- aanzoek doen bij eene vrouw, haar ten-zoekn;
huwelijk vragen aan haar zelf; - aanzoek doen om
eene vrouw, aan hare ouders of voogden; -- aanzoek
doen om de hand van, huwelijksaanzoek; - aanzoek
krijgen, ten huwelijk gevraagd worden; - poging
tot verleiding : het dienstmeisje had last van zijne
aanzoeken; - verzoekschrift.

AANZOEKEN, (zocht aan, heeft aangezocht), aan zoek doen; - een ongeoorloofden minnehandel trach ten aan te knoopen, zoeken te verleiden; - (dicht.)
raadplegen; - aanzoeken om, tot iets bij iem., pogingen aanwenden om iets te verkrijgen : hij heeft bij

het Bestuur al dikwijls om een postje aangezocht.

(AANZOEKEN wordt tegenwoordig bijna uitsluitend gebezigd met het verl. deelw. in samengestelde
tijden).).
AANZOEKER, m. (-s). AANZOEKSTER, v. (-s).
AANZOEKING, v. (-en), de daad van aanzoeken.
AANZOETEN, (zoette aan, heeft en is aangezoet), nog zoeter maken of worden; verzoeten; (gew.) aanlokken : het uitgaan zoet aan. AAN ZOETING, v. (-en).
AANZOUTEN, (zoutte aan, heeft en is aangezouten), nog zouter maken of worden.
AANZUIGEN, (zoog aan, heeft aangezogen), door
zuigen zich aan iets vasthechten : twee bloedzuigers
hebben zich reeds aangezogen; - naar elkander toe
zuigen, door de aantrekkingskracht zich naar elkander bewegen (van drijvende voorwerpen gezegd); sterker zuigen : nu begint het kind wat aan te zuigen.
AANZUIGING, v. de daad van aanzuigen; (in
't bijz.) de werking waardoor een valsch gehemelte,
een kunstgebit zich vastzuigt.
AANZUIVEREN, (zuiverde aan, heeft aangezuiverd), (eene rekening) vereffenen; het achterstallige (eener schuld) voldoen; - (rechtst.) eene rekening en verantwoording door belanghebbenden, na
onderzoek, als zuiver doen erkennen en vaststellen. AANZUIVERING, V. (- en).
AANZUREN, (zuurde aan, heeft en is aangezuurd), nog zuurder maken of worden. AANZURING, V. (- en).
AANZWAAIEN, (zwaaide aan, is aangezwaaid),
zwaaiend naderen : daar kwam de beschonkene aanzwaaien.

AANZWAKKEN, (zwakte aan, is aangezwakt),
(w. g.) zwakker worden, toenemen in zwakte.
AANZWEEPEN, (zweepte aan,; heeft aangezweept), paarden met de zweep voortdrijven; -(fig.) personen krachtig aanzetten tot eenige han
-deling.
AANZWELLEN, (zwol aan, is aangezwollen),
meer en meer zwellen, doch minder sterk dan op-

zwellen; - (fig.) de wind zwol tot een orkaan aan,

werd een orkaan. AANZWELLENDJ, bn. (muz.)
crescendo. AANZWELLING, v. (-en).
AANZWEMMEN, (zwom aan, heeft en is aangezwommen), zwemmend naderen, (dicht. ook van
schepen gezegd); - krachtig doorzwemmen.
AANZWEREN, (zwoer aan, heeft aangezworen),
(veroud. en gew.) iemand iets kwaads toezweren,
onder eede dreigen.
AANZWEVEN, (zweefde aan, is aangezweefd),
zwevend naderen.
AANZWOEGEN, (zwoegde aan, is aangezwoegd),
zwoegend naderen met moeite en inspanning aankomen.
AAP, m. (apen), vierhandig zoogdier (simia),
dat leelijk en boosaardig is en gaarne nabootst
(nadapt); - (spr .) een gezicht als een aap, zeer
leelijk; - een aangekleede aap, een bespottelijk
leelijk mensch, (ook) iem. die opzichtelijk aangekleed is; - hij is een rechte (malle) aap, stelt zich
belachelijk aan; - kinderen zijn apen, bootsen na
wat ze van anderen zien; - iemands aap zijn, iem.
in alles volgen; -- (Zuidn.) iem. voor den aap houden, voor den gek; - aap ! schimpnaam (voor
kinderen en een leelij k mensch); een aap van een vent;
- (w. g.) hij dient daar als een aap in de porselein
zal in die betrekking veel goeds bederven; ---kast,
(w. g.) hij haspelt ermee als een aap in een lint- (of
garen -) winkel, stuurt alles in de war; - (w. g.)
dat is een aap in een garenwinkel zetten, een zeer
dwaas besluit nemen; - hij heeft (houdt) den aap
in de mouw, verbergt zijne streken, zijne slinksche
oogmerken; - daar kwam (keek) de aap uit den
mouw, toen bleek zijne eigenlijke bedoeling; aap ! wat heb je mooie jongen-spelen (tegen zijn zin,
doch meestal door de omstandigheden genood
vleien en flikflooien om hem gunstig-zakt)iem.
te stemmen, niet tegenspreken om verdere onaangenaamheden te voorkomen; -- als apen hooge

klimmen willen, ziet men vaak hun bloote billen,
hoogmoed komt voor den val; - al draagt een aap
een gouden ring, het is en blijft een teelijk ding, fraaie
kleeren maken alleen den man niet; - wat van

AAPACHTIG.

32

apen komt, wil luizen, men kan moeilijk zijne
slechte afkomst verbergen; — dat ware den aap
gevlooid, gezegd van een onbegonnen werk; —
wat gaat gij doen ? ik ga den aap vlooien en gij
,kunt den zak ophouden, (gemeenz. tot een al te
nieuwsgierige gezegd); — (meestal opgespaarde)
som gelds, schat : hij heeft den aap beet, binnen,
the: is, weg; wij hebben den aap binnen, de erfenis; —
den aap aanspreken, zijne spaarpenningen gebruiken; — den aap vlooien, zijne spaarpenningen
tellen; — de aap is gevlogen, het geld is zoek; — hij
heeft den aap gevonden, hij is goed af; — in den
aap gelogeerd, tegen verwachting in moeilijkheden,
er slecht aan toe zijn; — teekenaap of pantograaf; —
(scheepst. oeroud.) stormbezaanstagze il, stormaap.
AAPACHTIG, bn. en bw. als een aap : een aapachtige grijns; dat zijn aapachtige manieren; —
aapachtig doen, dwaas, als een aap.
AAPJE, o. (-s), kleine, jonge aap; — (fig.) dat
zijn maar aapjes, apenkuren, dwaze kuren; — een
huurrijtuig te Amsterdam, aldus genoemd naar
de aanvankelijk kabelbonte kleeding der koetsiers;
,00k: de naam voor de bedienden in 't Rijksmuseum.
AAPJESMOS, o. gew. naam voor vroegeling

(erophila ).
AAPJESSNUIF, v. sterke snuif met veel nieskruid.
1. AAR, v. naam van een aantal rivieren in
Duitschland en Zwitserland en van een Neder landsch riviertje in Rijnland, de Korte Aar, de
Kromme Aar en de Oude Aar geheeten.
2. AAR, v. (aren), (plantk.) bloeiwijze met zittende
of zeer kortgesteelde bloemen langs de bloemspil; —
a; gebroken aar, als er telkens deelen der spil zijn
die geen bloemen dragen; — ijle aar, als de bloemen
vrij ver van elkaar zijn geplaatst; inz. bij gras- en
graangewassen met betrekking tot de graankorrels :
— aren lezen, opzamelen; — in de aren schieten, aren
krijgen; — vroege aren een slechte St.-.Jakob, vroege
aren brengen geen rijken oogst. AARTJE, o. (-s),
gene of meer bloemen bij de grassen, aan een gemeenschappelijk steeltje en door gemeenschappelijke
kafjes omsloten.
3. AAR, m . (aren), arend (alleen nog in adelaar).
4. AAR, v. (aren), samentrekking van ader.
5. AAR, samentrekking van ander, thans alleen
gewestelijk en in volksliedjes bekend, en in elkaar
en maalkaar, voor elkander en malkander.
AARD, m. wezen, natuur, natuurlijke eigen
dieren, planten): de wolf ruit wel van-schapen(v
baard, maar niet van aard, hij verliest wel zijne
haren, maar niet zijne streken; — uit den aard
slaan, den aard gedeeltelijk verliezen, (ook van
personen) niet met de andere familieleden in aard .
overeenkomen : bastaarden slaan meest uit den aard;
— (van personen) natuur, inborst, karakter: die
jongen is goed, heftig van aard; — uit den aard, van
nature, uiteraard; — dat ligt nu eenmaal in zijn
aard, dat brengt zijn karakter mee; — (w. g.) hij
heeft daar een aardje van, heeft aanleg tot (meestal
ongunstig); — hij heeft een aardje naar zijn vaartje
(vadertje), hij lijkt op, aardt min of meer naar; —
(w. g.) ongelijke aard dient niet gepaard, soort zoekt
,soort; — (van zaken) de kenmerkende eigenschappen,
gesteldheid : van dien aard; de aard der zaak; —
uit den aard der zaak, het is een noodwendig gevolg
van; — naar den aard, zooals 't behoort; het is naar
,den aard, er valt niets op af te dingen; — alles naar
.den aard, maar geen stuk op zijne plaats, iron. gezegd
van een slordigen boel; — hij zingt, werkt, studeert
dat het een aard heeft, zeer sterk, terdege, hard,
,duchtig enz.; —
(veroud.) ploeg- of bouwland; korenaard =
KORENLAND; — (gew,) woonplaats, land, bodem,
grond; — (Zuidn.) markt : korenaard = KOREN

-MARKT.
AARDACHTIG, bn. naar aarde gelijkende; —
met aarde gemengd. AARDACHTIGHEID, v.
AARDAKER, m. (-s), eetbare knolwortel eener
peuldragende plant (lathyrus tuberosus), die als
onkruid in de bouwlanden voorkomt en slechts
bij uitzondering aangekweekt wordt, ook aardeikel,
aardnoot (of eenvoudig noot), aardamandel, akkernoten en aardmuis of muisjes met staartjes geheeten;
-- de plant zelve; — gew. ook voor karwij. AARD

-AKERTJ,o.(s)
AARDAMANDEL, v. (-s), de eetbare wortelknol
van het cypergras en de plant (typerus esculentus).
een laaggroeiend plantje dat aan de wortels talrijke
ronde en ovale bruine knolletjes vormt, die eetbaar
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zijn deze knolletjes hebben een melig zoeten
smaak, naar dien van amandelen zweemend.
AARDANGEL, v. eene soort van onkruid.
AARDAPPEL, m. (-s, -en), de bekende eetbare
knol; — de plant (solanum tuberosum), waaraan
de aardappel groeit; — de aardappels afgieten,
het water van de gekookte aardappels gieten;
(plat) wateren; — er uitzien als een ' afgegoten
aardappel, er ontdaan en zweeterig uitzien; — (ge
een mensch is geen aardappel, wil ook wel-menz.)
eens een verzetje, een genoegen.
AARDAPPELAKKER, m. (-s). ...BEURS, v.
(...zen), beurs voor den aardappelhandel.
AARDAPPELBAK, m. (-ken), bak waarin men
de aardappels in den- winkel of kelder bewaart,
of waarin men ze schilt; ... BLOED, o. hij heeft
aardappelbloed, hij ziet er bleek en ziekelijk uit;
...BLOESEM, m. (-s); ...BOER, m. (-en), boer die
aardappels verbouwt; de bepaalde boer die aan
een huisgezin de aardappelen levert; aardappel
...BOUW, m.; ...BRANDEWIJN, rn.-verkop;
brandewijn, uit aardappels, bevat veel meer schadelijke bestanddeelen, dan de korenbrandewijn;
...BRIJ, v.; ...BROOD, o. (-en), brood gemaakt
van fijngestampte gekookte aardappelen en een
weinig meel; ...BUIK, m. (-en), ziekelijk opgezwollen buik van het overmatig of uitsluitend
aardappel-eten; iemand die veel van aardappels
houdt.
AARDAPPELCAMPAGNE, v. (-s), het werk
van één oogst in de aardappelmeelfabrieken;
...CULTUUR, v. (...culturen), het kweeken van
aardappelen; — de aardappeloogst.
AARDAPPELDAG, m. (-en), dag waarop men
aardappels eet.
AARDAPPELDEEG, o. deeg van gekookte en
fijngemaakte aardappels met zaagsel, turfmolm of
gemalen run vermengd (in plaats van houtdeeg tot
het vervaardigen van reliefversieringen op meubels
gebruikt); ...DIEF, m. (...dieven); ...DRANK, m.
...ETER, m. (-s).
AARDAPPELFOEZEL, v. vluchtige, kleurlooze,
olieachtige vloeistof, bij de bereiding van aardappeljenever gevormd; zij heeft een prikkelenden reuk
en brandenden smaak.
AARDAPPELHAKKER, m. (-s), persoon, die
het aardappelveld van onkruid enz. zuivert, (ook)
het landbouwwerktuig, daartoe gebruikt; ...HAN
...HOK, o. (-ken); ...JASSEN, o. het-DEL,m.;
schillen; ...JENEVER, m.; ...KANKER, m.
ziekte; ...KELDER, m. (-s); ...KOOPER, m. (-s);
...KEVER, m. (-s), coloradokever.
AARDAPPELKRUL, v. ziekte in de aardappelplant; ...KUIL, m. (-en), groote kuil met stroo en
aarde bedekt om de aardappels vorstvrij en frisch
te bewaren; ...LAND, o. k-en); ...LOOF, o.;
...MAAL, o. (...malen).
AARDAPPELMAAT, v. (...maten) eene maat om
aardappels te meten; (fig.) ruime maat; ...MAND,
v. (-en), Bene maat = 1/2 of '1/4 H.L.; ...MANDJE,
o. (-s), mandje waarin men aardappels neemt en
schilt; ...MARKT, v. (-en); ...MEEL, o. zetmeel van
aardappels; ...MEELFABRIEK, v. (-en); ...MEEL INDUSTRIE, v.; ...MES, o. ( -sen) en ...SCHILLERTJE, o. (-s), klein puntig mesje om aardappels
te schillen; ...MOES, o.; ...00GST, m. (-en); ...PAN-

NEKOEK, m. (-en); ...PLANT, v. (-en).
AARDAPPELPOTER, m. (-s), kleine aardappel
welken men poot; (ook) iem. die poot; poothout;
...POOTHOUT, o. (-en), een puntige stok waarmee
gaten in het land worden gestoken om daarin
aardappels te poten; ... RASP, v. (-en).
AARDAPPELROOIER, m. (-s), Bene soort van
ploeg, ook eene vork waarmee men aardappels rooit;
de persoon die rooit; ... SCHAAL, v. (... schalen);
...SCHIP, o. (...schepen) ; ...SCHIPPER, m. (-s);
...SCHOTEL, m. (-s).
AARDAPPELSCHOUT, m. (-en), (gew.) de marktmeester belast met het verkoopen der aardappels;
...SCHRAPPER, m. (-s), een mesje waarmee men
ze schrapt; ...SCHRAPSEL, o.; ...SCHUIT, v. (-en);
...SCHURFT, v.; ...SCHUUR, v. (...schuren);
...SLA, v. eene sla van aardappels enz. bereid;
...SOEP, v. (-en).
AARDAPPELSPEK, o. spek van een varken,
hoofdzakelijk met aardappels gemest, daardoor
minder in kwaliteit; ...STIJFSEL, v. stijfsel uit het
zetmeel van aardappels bereid
AARDAPPELSTOEL, m. (-en), ...STRONK, rn.
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i -en), eene op zich zelf staande aardappelplant, wanneer die reeds gestoeld is.
AARDAPPELSTROOP, v. stroop uit het zetmeel
van aardappelen bereid, voornamelijk tot het maken
van likeuren gebezigd; ....TAART, v. (-en);
...TEELT, v.; ...VELD, o. (-en); ...VERKOOPEB,
m. (-s); ...VERKOOPSTER, v. (-s); ...VROUW,
V. (-en).
AARDAPPELWATER, o. water om aardappels in

te koken of waarin zij gekookt zijn; ...WEER, o.

weer gunstig voor den groei der aardappels; ...ZAAD,
o. (...zaden); ...ZAK, m. (-ken), (schertsend) iem.
die veel van aardappels houdt; ...ZETMEEL, o.
AARDAPPELZIEKTE, v. (-n), ziekte in het loof
of in den knol der aardappelplant, onder drie vormen bekent.: de krul, de schurft ea de kanker; ...ZOL-

DER, m. (-s).

AARDARTISJOK, v. (-ken), vroegere benaming
voor de aardpeer, in smaak met de artisjok overeenkomende.
AARDBAAN, v. de baan die de aarde om de zon
beschrijft.
AARDBEI, v. (-en), aardbezie, zoowel vrucht als
plant (fragaria vesca); — BLAD, o. (bladeren); —
LOOF, o. stengel en bladeren der aardbeiplant; —
PLANT, v. (-en); — STRUIK, m. (-en).
AARDBEIENBED, o. (-den), bed of kleine akker
waarop aardbeien gekweekt worden; ...GELEI, v.;
...IJS, o. vruchtenijs met aardbeien toebereid;
...JAM, v.; ...LIKEUR, v.; ...LIMONADE, v.;
...TEELT, v.; ...TIJD, m.; ...TUIN, m. (-en);
...VELD, o. (-en).
AARDBERGING, v. (-en), het toelaten door de
aangelanden, dat bij het uitdiepen eener vaart of
sloot de baggeraarde op den kant hunner aangelegen
landerijen geworpen wordt.
AARDBES, v. ( -sen), (gew.) aardbezie.
AARDBESCHRIJVER, m. (-s, -en),
aardrijksbeschrijver, doch minder gebruikelijk.
AARDBEVING, v. (-en), beweging, of schudding
van een gedeelte der aardkorst door do werking van
onderaardsche krachten : vulkanische -, tectonischeen in;tortingsaardbevingen; --- het centrum der aard
waar de storing het sterkst gevoeld wordt; ----beving,
haard eener aardbeving, plaats waar zij ontstaat,
soms tientallen KM. onder den grond.
AARDBEVINGSGEBIED, o. (-en), gebied waar
veelvuldig aardbevingen voorkomen.
AARDBEVINGSGOLVEN, v. mv. golven ontstaan
door plotselinge verhooging of verlaging van den
zeebodem, tengevolge van Bene aardbeving.
AARDBEVINGSMETER, m. (-s), werktuig om bij
eene aardbeving de richting en de kracht der golvin,gen te meten, ook seismometer, seismograaf genoemd.
AARDBEVINGSUURWERK, o. een aardbevingsmeter.
AARDBEVINGSZWERN1ER, m. (-s), uitlooper
eener aardbeving, waaronder schokken gerekend
worden, die alleen door de instrumenten waargenomen worden.
AARDBEWONER, m. (-s, -en), bewoner der aarde.
AARDBEZIE, v. (...ziën), de deftige en weten
naam voor aardbei (ragaria vesca). -schapelijk
AARDBEZIEBLAD, o. (...bladeren), aardbeiblad.
AARDBEZIEBOOM, m. (-en), Bene altijd groene
sierplant met witte en roode bloemen (arbutus
undo), uit Italië en Spanje afkomstig; ...BOOMPJE,
v. (-s).
AARDBEZIE^KLAVER, v. Bene plant (trifolium
.}ragiferurn), waarvan de knopjes op aardbeien gelijken.
AARDBEZIELOOF, o.; ...PLANT, v. (-en). Zie
AARDBEILOOF, AARDBEIPLANT, v.
AARDBEZIËNBED, o.; ...TUIN, m.; ...VELD,
o. Zie AARDBEIENBED, enz.
AARDBEZIESTRUIK, m. (-en), Bene altijd groene
sierplant met kruipenden, behaarden stengel en
lichtroode of witte bloemen (epigaea repen s), uit
Amerika afkomstig.
AARDBIJ, v. (-en), inheemsche soort van wilde
bij (andrena), ook zandbij en gravende bij geheeten;
de meeste maken een nest in zandgrond, waar zij
in schuinsche richting een 13 à 30 o.M. diepe gang
graven.
AARDBODEM, m. de oppervlakte der aarde,
als bodem of grond waarop de menschen, dieren en
planten leven; -- op Gods aardbodem, op de wijde,
wijde wereld.
Van Dale.
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A!kRDBOK, m. (-ken), soort van boktor (derca-

d ium), waarvan de larven als engerlingen in den

grond leven.
AARDBOL, m. de planeet die wij bewonen; de
oppervlakte der aarde; — (-len), hemellichaam, gelijksoortig met de aarde; — aardglobe.
AARDBOOG, m. (-bogen), (bouwk.) gewelf of
boog onder een muur in den grond, ook spaarwulf
geheeten.
AARDBOOR, v. (...boren), werktuig om boringen
in de aarde te doen, inz. bij mijnwerker' in gebruik.
AARDBRAND, m. (-en), brand in do aardkorst,
ontstaande door zelfontvlamming van brandbare
stoffen; --- branderige huiduitslag bij jonge kinderen, ook aardworm geheeten.
AARDBROOD, o. (oeroud.) een k iolgewas dat
oudtijds ook varkensbrood en aardappel (wèl te onder
onzen gewonen aardappel) werd ge--scheidnva
heeten.
AARDBUIL, v. (-en), oude Ned. benaming van
den eetbaren paddenstoel, thans truffel genoemd.
AARDDRAAD, m. (telegr.) een draad die van het
toestel naar het aardtouw loopt.
AARDDUIVEL, m. (-s), geschubde miereneter
(manic) op Formosa.
AARDE, AARD, v. (mv. AARDEN = aardbollen;
soorten van aarde); de planeet die wij bewonen,
aardboienz; — op aarde zijn, verkeeren, zich onder
de levenden bevinden; -- over of boven aarde staan,
nog onbegraven zijn; — ter axrale bestellen, begraven;
-- in den schoot der aarde, in het graf; (ook) no; in den
grond bedolven, nog niet uitgegraven; — van de
aarde scheiden, weggaan, weggenomen worden, ster
vaste grond der aarde, in tegenoverstel -ven-;d
ling van het water en den dampkring; — de aardbol
als woonplaats van menschen, in tegenoverstelliu g
van den hamel, het verblijf van hoogere wezens:
hemel en aarde bewegen, alles in beweging brengen,
alles in het werk stellen; — de begane grond : ter
aarde wsrpen; -- de ooien ter aarde slaan,de ooggin
neerslaan; -- (oneig.) het geheele mensohdorn; -(stofnaarn) do vaste stof (klei, zand enz.) die een der
voornaamste bestanddeelen der aardschors uit
— onder de aarde zijn, liggen, dooi en be--makt;
graven zijn; -- da stof waarin de planten groeien; —
het heeft veel voeten in de aarde, hot kost veel moeite;
-- dat valt in goede aarde, valt in den smaak, is zeer
welkom; — de kleiachtige en kneedbare stof waaruit
een aantal voorwerpen vervaardigd worden; -- van
aar Le, uit het stof der aarde gevorm3, (fig.) broos,
vergankelijk; -- aarde wil van aarde niet, do aardsche
mensch is aan het aardsche gehecht en doet er ongaarne afstand van; — aardsoort : Engelsche aarde,
donker -aschgrauwe of bruinaohtig grijze delfstof,
tot het polijsten van metaal gebezigd; -- Brussel
aarde, mengsel van klei en ijzeroker, bijzonder-sche
geschikt. tot het schoonschuren van vettige steenen
voorwerpen; — rooie aarde, roodaarde.
AARDEBAAN, v. (...banen), baan van aarde,
onderste laag van een straat-, puin- of spoorweg.
AARDEEF HOORN, ni. (-s), een dierengeslacht
(tamias), dat den overgang vormt van de eekhoorns
tot d3 ziesels; zij bewonen 0. T uropa, Siberië en N.
Amerika.
AARDEGOED, o. aardewerk.
AARDEIKEL, m. (-s), aardaker.
AARDELINO, m. en v. (-en), AARDELINGB, v.
(-n), (dicht.) aardbewoner, wereldling, aardsohgezind mensch..
1. AARDEN, bu. van aarde gemaakt: een aarden
wal; - uit aarde gevormd en tot steen gebakken :
aarden potten; -- (fig.) aarden vat, mensohelijk
lichaam.
2. AARDEN, (aardde, heeft geaard), den aard heb
iets), in aard overeenkomen met :-ben(vaim.of
't is een goed kind dat naar zijn vader aardt; -- groeien, tieren, gedijen (van planten en dieren); — ergens
aangenaam, naar zijn zin, wonen en leven : hij kon
in Indië niet aarden; — (electr.) met de aarde
verbinden : door de andere cohererpool te aarden,
kreeg men de tegenwoordige kopp°ling (bij de draadboze telegraphie).
AARDE WASSCHERIJ, v. (-en), plaats in eene
fabriek van aardewerk waar de aarde, leem of klei
wordt gezuiverd, vermengd en toebereid.
AARDEWEG, m. (...wegren), (Zuidra.) weg geheel
uit aarde bestaande, inz. zandweg.
AARDEWERK, o. vaatwerk van aarde, uit aarde,
leem of klei gebakken : Keulsch, Delftsch, Engelsch
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aardewerk; — aardewerken, kunstmatige vervormingen van het terrein, die zich uitsluitend tot
grondverzettingen bepalen.
AARDEWERKER, m. (-s), arbeider in eene fabriek van aardewerk; — (ook) wegwerker.
AARDEWERKSFABRIEK, v. (-en), fabriek van
aardewerk.
AARDEWERKSSCHUIT, v. (-en), schuit die
aardewerk aanvoert en waarop het in 't klein verkocht wordt, meer pottenschuit genoemd.
AARDEWERKSWINKEL, m. (-s), winkel waar
men aardewerk verkoopt.
AARDEWIND, AARDWIND, o. (-en), werktuig
om zware lasten te verplaatsen, ook kaapstander,
gangspil geheeten; dommekracht.
AARDGAL, v. (plantk.) volksnaam van het
duizendguldenkruid of de kleine santorie (erythraea
centaurium).
AARDGAS, o. uit de aarde stroomend gas, inz.
in petroleumhoudende streken, grootendeels uit
moerasgas of methaan bestaande.
AARDGEEST, m. (wijsbeg.) de geest of het levend
beginsel der aarde; — (Germ godenl.) een-makend
geest in de aarde wonende; tot de aardgeesten behooren de alven of elven, de aardmannetjes, kabouter
dwergen, eunjers, witte wijven enz.
-manetjs,
AARDGEWAS, o. ( -sen), gewas dat aardvruchten
oplevert, als aardappelen, knollen, wortelen.
AARDGEWORMTE, o. (dicht.) al het kleine gedierte dat op of in de aarde kruipt, hetzij wormen of
andere ongewervelde diertjes.
AARDGLOBE, v. (-s; ook -n, doch zelden), bol
waarop de oppervlakte der aarde is afgebeeld, vooral
gebezigd in tegenstelling niet hemelglobe,
AARDGOED, o. (tabaksbouw) de 2 à 4 bladen der
tabaksplant die op de onderste bladen (ook vodden,
lompen of zandgoed geheeten) volgen.
AARDGORDEL, rm. (-s), een der vijf deelen waarin
de oppervlakte der aarde door de keerkringen en
poolcirkels verdeeld wordt.
AARDGUNNING, v.(-en), (Oud-vaderl rechtsterm)
de vergunning door den landsheer aan eene vreemde
regeerins gegeven om binnen zijn gebied landsheer lijke rechten te oefenen.
AARDHALING, V. (- en), (dijkti.) het weghalen
van aarde uit eens anders grond ter herstelling van
den dijk.
AARDHARS, v. en o. (-en, voor verschillende
soorten), een in aardlagen voorkomend mengsel
van harsachtige stoffen, retiniet.
AARDHOMMEL, m. (-s), inlandsche soort van
hommels (bombus terrestris), die hunne woning in
holen onder den grond hebben.
AARDHOOP, m. (-en), opeenhooping of hoogte
van aarde ; kleine heuvel (met minachting gezegd).
AARDHUID, v. (w. g.) aardkorst.
AARDIG, bn. en bw. ( -er, -st), (van personen)
geestig, grappig, flink: een aardige jongen; — lief,
aanvallig van uiterlijk, (van kinderen, meisjes); —
aangenaam of lief in den omgang: een aardig mensch;
— (iron.) laf, onbevallig, onaangenaam, vreemd,
wonderlijk : wel, dat is aardig !; wat zijt gij aardig
flauw; — (Zuidn.) zonderling, ongewoon; (ook) ongesteld, onpasselijk: hij is in de kerk aardig geworden; — (gew.) ik krijg zoo'n aardig gevoel, ik word
duizelig; hij deed zoo aardig, vreemd, wonderlijk;
wees nu niet aardig, ongepast geestig; — dat is aardig
van u, dat verwondert mij van u; — (van zaken)
lief, bevallig, fraai: een aardig tuintje; — welgeval
aangenaam, genoeglijk : iets aardig vinden, er-lig,
behagen in scheppen; — welwillend, vriendelijk,
heusch : iets niet aardig van iem. vinden, het onheusch
achten, zich er min of meer gekrenkt door gevoelen; — vrij groot, nogal aanmerkelijk : een aardig
sommetje, (ook iron.) eene aardige portie voor iem. die
honger heeft; -- op eene aardige, geestige, lieve, bevallige, aangename of vriendelijke wijze; — (iron).
in vrij groote mate : het is aardig koud; het heeft
aardig gesneeuwd.
AARDIGHEID, v. (...heden), het aardige van
iets, het geestige, behaaglijke, bevallige ervan : iets
doen uit aardigheid, voor de aardigheid, uit scherts,
kortswijl, zonder ernstige bedoeling; — aardigheid
hebben in (iets), behagen scheppen in; – 't is aardigheid,
zooals dat boompje groeit, 't is een lust om te zien; —
aardig gezegde, geestigheid : er is geen aardigheid
aan; zich met eene aardigheid ergens afmaken; —
aardige handeling of voorval, Bene grap; — aardig
klein voorwerp, klein geschenk : hij brengt mij telkens
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eene aardigheid mee; — (iron). onaangename kwetsende gezegden of handelingen. Aardigheidje, o.
(-s), (gew .) een aardigheidje met suiker, glas met
een of anderen sterken drank met suiker.
AARDIGJES, bw. op aardige wijze: dat heb je
aardigjes gezegd; — hij zit er aardigjes bij, is tamelijk
in goeden doen, tamelijk welgesteld.
AARDINDUCTOR, m. (-s), (electr.) inductor in de
aarde geplaatst.
AARDING, v. het aarden.
AARDJE, o. Zie op AARD.
AARDKASTANJE, v. (-s), gew. naam voor
aardaker, en voor karwij.
AARDKLEUR, v. de kleur der aarde.
AARDKLOMP, m. (-en), groote kluit aarde; —
(fig.) menschelijk lichaam; — de aarde (beide met
minachting gezegd).
AARDKLONT, v. (-en). aardkluit.
AARDKLOOT, m. aardbol (alleen in veroud.,.
hoogeren stijl); (veroud.) aardglobe.
AARDKLUIT, v. (-en), Bene kluit aarde; — (fig.)
de aarde (met minachting gezegd).
AARDKORST, v. het gestolde, vaste gedeelte
der aarde; (dicht.) de oppervlakte der aarde.
AARDKREKEL, m. (-s), Bene soort van molkrekel
(gryllotalpa vulgaris), die gewoonlijk veenmol geheeten wordt.
AARDKUIL, m. (-en) ; kuil in de aarde; het graf.
AARDKUNDE, v. wetenschap die het ontstaan,.
de oorspronkelijke vormingen en de latere veranderingen der aarde onderzoekt, inz. de wetenschap
der steensoorten die de bestanddeelen der aardkorst
uitmaken, geologie.
AARDKUNDIG, bn. tot de aardkunde in betrek
-king
staande, geologisch.
AARDKUNDIGE, m. en v. (-n), beoefenaar der
aardkunde, in de aardkunde bedrevene, geoloog'.
AARDLAAG, v. (...lagen), eene laag aarde; eene
laag der aardkorst.
AARDLEIDING, v. (-en), (electr.) geleiding door
de aarde.
AARDLEVERING, v. (-en), het afstaan van aarde
uit eigen grond door de aangelanden, tot het maken
of herstellen van een dijk.
AARDLUIS, v. (...zen), gew. voor aardvloo.
AARDMAGNETISME, o. kracht waardoor de
aarde vrijhangende magneten richt.
AARDMAGNETISCH, bn. op het aardmagnetisme
betrekking hebbende : aardmagnetische aanteekeningen.
AARDMAND, v. (-en), mand tot het vervoeren
van aarde, inz. bij de mineurs in gebruik.
AARDMANNETJE, o. (-s), (Germ. godenleer),
eene so : rt van dwergachtigen aardgeest ; (iron.)
een klein en nietig kereltje; — bijnaam van een
springenden haas in Zd. Afrika (pedetes coffer); deze
kan wel 60 c.M. lang worden.
AARDMASSA, v. (...massa's), massa aarde.
AARDMEETKUNDE, v. de theoretische geodesie.
AARDMEETKUNST, v. practische geodesie.
AARDMETING, v. (-en), het bepalen der afmetingen van den aardbol; het berekenen van den vlakteinhoud van geheele landen en staten.
AARDMIER, v. (-en), mier die in de aarde nestelt;
(fig.) nietig sterveling.
AARDMIJT, v. (-en), gewone soort van mijt (trom
langen priemvormigen snuit en groote-bidum),et
getakte tasters, veelal op vochtige plaatsen levende.
AARDMOLM, o. (en ook) m. droge, losse, fijne
aarde.
AARDMOS, o. ( -sen), mos dat op den grond
groeit; volksnaam van de wolfsklauw.
AARDMUIS, v. (...zen), aardaker; — een 11
c.M. lang knaagdier (arvicola agrestis), dat N. en
M. Europa bewoont, doch in ons land weinig voor
naam voor veldmuis.
-komt;—gew.
AARDMULM, o. aardmolm.
AARDOLIE, v.;, (mv. ...OLIËN voor verschillende soorten van aardolie); een vloeibaar mengsel
van onderscheidene vluchtige koolwaterstoffen;
steenolie, petroleum, onder welken naam zij het
best bekend is.
AARDPARKIET, m. (-en), eene soort van parkiet of papegaai (pezoporus formosys) uit Australië,
ter grootte eener lijster, die op of laag bij den
grond leeft.
AARDPEER, v. (...peren), de eetbare wortel
soort van zonnebloem, vroeger-knolvae
aardartisjok geheeten; de plant zelve (helianthvs
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tuberosus); de aardpeer wordt bv. in Duitschland
als veevoeder aangekweekt.
AARDPEK, o. hetzelfde als mineraal pek, joden-

pek en asphalt.

AARDPIMPERNOOT, v. (...noten), benaming
der vrucht die gewoonlijk met den Franschen naam
pistache (de terre) genoemd wordt, nl de vrucht
van arachis hypogaea, eens peuldragende plant,
wier vruchten boven den grond ontstaan en in den
grond rijpen.
AARDPLAAT, v. (...platen), (electr.) roodkoperen
plaat, met de eene pool der batterij verbonden en
in vochtiger grond begraven.
AARDPLAKKER, m. (-s), een werktuig, eene
vierkante plank in welker midden een steel onder
een hoek van 45 , bevestigd is om de boven- en
zijvlakken van versch opgeworpen aardwerken
vast en gelijk te slaan.
- AARDRIJK, o. het rijk der aarde, de aarde met
alles wat zij bevat; de aardbodem; - (fig.) het
menschdom.
AARDRIJKSBESCHRIJVER, m. (-s), iemand die
de aarde of een deel er van beschrijft, geograaf.
AARDRIJKSBESCHRIJVING, v. (-en), de aard
wordt in drie hoofddeelen gesplitst:-rijksunde
de wiskundige, de natuurkundige en de staatkundige aardrijksbeschrijving.
AARDRIJKSKUNDE, v. wetenschap die zich de
kennis der aarde ten doel stelt, inz. van hare oppervlakte, bewoners en voortbrengselen, vervolgens
van hare natuurlijke gesteldheid en de verschijn selen die zij aanbiedt, alsmede van hare betrekking
tot andere hemellichamen.
AARDRIJKSKUNDIG, bn. tot de aardrijkskunde
behoorende : een aardrijkskundig woordenboek.
AARDRIJKSKUNDIGE, m. en v. (-n), iem. die
de aardrijkskunde tot studievak heeft gekozen.
AARDROERING, v. (-en), (oud -vaderlandsche
rechtsterm), zinnebeeldige verrichting bij de gerechtelijke aanvaarding van een stuk lands in eigendom of te pande, waarbij men door het steken en
overreiken eener graszode den eigendom afstond
en overdroeg, ook grasroering geheeten.
AARDROL, v. (-len), steenera of ijzeren landbouwrol om de kluiten te breken, den grond vast ineen
te drukken en vlak te maken.
AARDROLLING, v. (krijgses.) eene bijzondere
wijze van sappeeren, in dichtbeplant terrein, Turksche sappe.
AARDROOK, m. andere benaming ser ,i.ant,
die gewoonlijk duivenkervel (fumaria officinalis)
heet; vroeger ook grijzekom genoemd.
AARDROOS, v. (...rozen), gew. naam voor
Fransche roos.
AARDRUPS, v. (-en), eene lastige en schadelijke
rupsensoort (agrotis segetum), die wortels en onder
afknaagt, vooral van jong-ardscheplnt
winterkoren; zij kan 52 m.M. lang worden.
AARD S CH, bn. tot de aarde betrekking hebbende, tot het leven op aarde behoorende en daar
karakter dragende; - een aardsch paradijs,-vanhet
heerlijk lustoord; - (w. g.) een aardsche hemel,
groot en rein geluk; - vergankelijk: het aardsche
slijk, geld.
AARDSCHGEZIND, bn. ( -er, -st), gezind tot het
aardsche, gehecht aan de aarde en hetgeen zij op levert (altijd in ongunst. bet.). AARDSCHGEZINDHEID, v. te groote gehechtheid aan het
aardsche.
AARD S CHHE ID, v. (dicht.) aardschgezindheid.
AARDSCHOK, m. (-ken), aardschudding, kort
maar hevige aardbeving; - (fig.) onver--stondige,
wachte, geweldige gebeurtenis.
AARDSCHORS, v. buitenste korst der aarde.
AARDSCHUDDING, v. (-en), geringe, zwakke
aardbeving.
AARDSCHUIVING, v. (-en), aardverschuiving.
AARDSCHUIT, v. (-en), schuit waarmede aarde
en zand vervoerd wordt.
AARDSCHUW, bn. (dicht.) de aarde schuwende,
levensmoe.
AARDSLAK, v. (-ken), eene soort van naakte,
huislooze slak (anion empiricorum) in Groningen;
de groote aardslak (limax maaimus) komt veel in
Gelderland voor; de roode aardslak (limax rufus);
de zwarte aardslak (limax ater).
AARDSLANG, v. (-en), slang die op de aarde.
op den grond leeft; - (Germ. godeni.) de wereld
-slangJormud()fMigasln,erot

slang die midden in den Oceaan ligt, de personif icatie der alles verwoestende zee.
AARDSLUITING, v. (-en), (electr.) sluiting van
den electrischen stroom door de aarde.
AARDSPIN, v. (-nen), eene spin die zich op
de aarde ophoudt en daar hare prooi bespringt.
AARDSTAMPER, m. (-s), een werktuig om
grond of aarde aan te stampen.
AARDSTER, v. ( -ren), eene soort van bruinachtig
gelen paddenstoel (gasteromycetes), tot de buik
-zwamen
behoorende.
AARDSTOOT, m. (-en), aardschok.
AARDSTORTING, v. (-en), instorting van een
steilen aardwand, bij aarddelvingen, aardhoopen,
enz.
AARDSTRIK, m. (-ken), een verboden jachttuig, bestaande uit een strik van koperdraad,
waarmede stroopers hazen en konijnen trachten
te vangen; veelal kortweg strik geheeten.
AARDSTROOM, m. (-en), magnetische strooming
door de aardkorst in de richting van den magnetischen meridiaan; - electrische stroom door de
aarde gaande.
AARDTOR, v. ( -ren), tor of kever (carabus) die
op of onder de aarde leeft. Zie : LOOPKEVER.
AARDTOUW, o. (-en), (electr.) een van vele
ineengedraaide koperdraden gemaakt touw, dat
bevestigd is aan de telegrafische toestellen en de
aardplaat.
AARDTRAPPER, m. (-s), werkman in eene aarde
aangemengde aarde met de-werksfabi,d
voeten trapt en kneedt en ze zoo geschikt maakt
voor de verdere bewerking.
AARDTRILLING, v. (-en), zeer zwakke aard
-beving.
AARDVAL, m. (-len), aardstorting.
AARDVARKEN, o. (-s), eene afzonderlijke familie
(orycteropus) van tandelooze dieren in Afrika, die
zich met mieren voedt en met groots snelheid holen
in den grond graaft; zijn vleesch smaakt naar dat
van een wild zwijn.
AARDVAST, bn. (rechtsw.) wat aan de aarde
vastzit, in den grond vastgegroeid is; - aard- en
nagelvast, wat bij de woning behoort, in den grond
vastgegroeid en in 't huis vastgespijkerd is.
AARDVEIL, o. (plantk.) zeker onkruid, ook bekend als hondsdraf en kruip- door-den -tuin (hedera

terrestris).

AARDVERF, v. (...ven), algemeens benaming
van minerale verfstoffen.
AARDVERSCHUIVING, v. (-en), afschuiving,
afglijding van den grond langs de helling van
bergen.
AARDVERZAKKING, v. (-en), verzakking van
den grond, doordat hij ondermijnd is.
AARDVLAKTE, v. (-n), min of meer vlak deel
der aarde.
AARDVLOO, v. (-ien), een inheemsch, 2 à 3 m.M.
lang springend bladkevertje (halticini), ook aardluis
genoemd.
AARDVORK, v. (-en), (waterbouwk.) ijzeren
vork met twee tanden om taaie kleizaden horkloeten te verwerken.
AARDVRUCHT, v. (-en), algemeene benaming
voor eetbare wortels, knollen en bollen.
AARDWAS, o. vaste stof van geringe hardheid,
bestaande uit een mengsel van koolwaterstoffen,
fossiele paraffine, ozokeriet.
AARDWERK, o. (-en), het verwerken van aarde
of grond : de aardwerken van een kanaal, een weg;
de opgeworpen grond, ophooging van aarde.
AARDWERKER, m. (-s), arbeider die aardwerk
verricht.
AARDWIND, v. en o. (-en). Zie AARDEWIND.
AARDEWINDE, v. (-n), (plantk.) minder gebruikelij ke naam van de akkerwinde.
AARDWOLF, m. (...ven), eene soort van kleine
gestreepte hyena in Afrika (proteles lalandii); (ook) soort van waterrat (paludicola), die bij voorkeur in droge gronden leeft.
AARDWORM, ...WURM, m. (-en), de gewone
pier of worm (lumbricus terrestris); - (fig. naam
voor den mensch als nietig, machteloos of ellendig
schepsel, tegenover het Opperwezen.
AARDZAK, m. (-ken), (mil.) zak met aarde' ,of
zand gevuld en bestemd tot dekking tegen het
vijandelijk vuur, ook zandzak genoemd.
AARDZWALUW, v. (-en), andere naam voor
de oeverzwaluw (clivicola riparia).

AARLANDERVEENSCH.
AARLANDERVEENSCH, bn. vaak vis..-kort tot
AARLEVEENSCH. Op zijn oud Aarlanderveensch,
van ouderwetschen en boerschen eenvoud getuind; — zonderling, ongemanierd, onbedreven,
plomp.
AARPEL, m. (-s), volksnaam voor aardappel.
AARONSKELK, m. Zie ARONSKELK.
1. AARS, bw. eerie samentrekking van anders.
2. AARS, m. (...zen), opening in het achterlijf van
't dierlijk lichaam, waardoor de onverteerde overblijfselen van het voedsel worden verwijderd; —
het vleezige deel daaromheen, het achterste : hij
heelt geen broek aan den aars, hij is zeer arm; --(spr.) de aap wil mot een ieder gekken en toch kan hij
zijn aars niet dekken, als apen hooge klimmen willen,
dan ziet men vaak hun naakte billen.
AARSBIL, V. (-len), (veroud.) tegenwoordig
alleen bil; — (veroud.) (spreekw.) de straten met
aarsbillen strooien of zaaien, langs de straat slenteren, grove diamanten slijpen.
AARSDARM, n&. (-en), (veroud.) endeldarm.
AARSFISTEL, v. (-en), pijpvormige zweer die
zich uit den endeldarm naar buiten uitstrekt.
AARSGAT, o. (...gatten), (veroud.) het gat van
den aars; — volksnaam van het weekdier dat gewoonlijk zeeanemoon genoemd wordt; -- (Zuidn. )
het ondereind van een gevelden boom. 14arsgatje,
o. (-s).
AARSGEZWEL, o. (-len), gezwel aan den aars.
AARSKLIER, v. (-en), klier bij den aars : de
aarsklieren bij sommige roofdieren scheiden een sterk
riekend vocht af, om zich te verdedigen.
AARSKRABBER, m. (-s), schertsende benaming
van de breede rugspier welke dient om den arm
naar achteren te bewegen en de hand aan den aars
te brengen.
AARSMADE, v. (-n), kleine draadvormige ingewandsworm, vooral bij kinderen gewoon (oxguris
vemicularis). AARSONTSTEKING, v. (-en), ontsteking aan den aars.
AARSSPIEGEL, m. (-s), heelkundig werktuig
dienende om den aars te verwijden en te onderzoeken.
AARSUITZAKKING, v. (-en), uitzakking van
den endeldarm.
AARSVIN, v. (-nen), (bij visschen) eene van het
achterste paar vinnen die in de nabijheid van den
aars zitten.
AARSVOET, m. (-en), AARSVOETER, m. (-s),
(veroud.) stuitvoeter, zekere watervogel, thans
fuut, zanddrijver of kuifduiker geheeten.
AARSWISCH, v. (. . .wisschen), (gemeen.) een
closetpapiertje. AARSWORM, m. (-en), endeldarmworm, spoelworm.
AARTS. Dit voorvoegsel komt — behalve in
dichterlijker stijl — alleen voor in woorden die
op personen betrekking hebben. In kerkelijke en
wereldlijke titels beteekent het : eerste, hoogste,
voorrnaamste, — in aartsvader en aartsmoeder beteekent het eerste = vroegste; voor gemeene persoonsnamen en bn. zegt het zooveel als in den hoogsten
graad
AARTSABT, m. (-en), abt van een vaderklooster.
AARTSBEDRIEGER, m. (-s). AARTSBEDRIEGSTER, v. (-s), bedrieger bij uitnemendheid.
AARTSBISDOM, o. (-men), kerkelijk gebied van
een aartsbisschop.
AARTSBISSCHOP, m. (-pen), de bisschop van
de hoofdstad eener kerkprovincie; hij bestuurt zelf
een bisdom en heeft het oppergezag over andere
bisschoppen : de aartsbisschop van Utrecht.
AARTSBISSCHOPPELIJK, bn. van een aartsbisschop, op hem betrekking hebbende.
AARTSBOOSDOENER, m. (-s), AARTSBOOSWICHT, m. (-en), de eerste booswicht, oorsprong
van alle kwaad; (dicht.) benaming voor den gevallen aartsengel Lucifer, — een door en door ver
booswicht.
-dorven
AARTSBROEDERSCHAP, v. (-pen), (R.-K.)
hoofdbroederschap waarmee andere broederschappen in verbinding staan.
AARTSDEKEN, m. (-s, -en), = AARTSDIAKEN,
(vooral in de Anglicaansche kerk).
AARTSDEUGNIET, m. (-en), eerste deugniet,
onverbeterlijke schelm; (in den verkleinvorm) ook
in scherts van schalksche en guitige kinderen
gezegdAARTSDIAKEN, m. (-s, -en), (vroeger) R.-K.
geestelijke die den Bisschop in de uitoefening zijner
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ambtsplichten bijstond of hem verving, zooals de
tegenwoordige vicarissen-generaal; — (thans) priester die bij de wijding den Bisschop bijstaat en in
naam der wijdelingen toelating voor hen vraagt; —
(in de Anglicaangche kerk) geestelijke die de plaats
van den Bisschop vervult en zijn dienst verricht; - (in de Protestantsche kerk, b. v. te Groningen)
het hoofd der kerkelijke armenverzorgers.
AARTSDIAKENSCHAP, o. (-pen), de waardigheid van een aartsdiaken met de daaraan ver
rechten en plichten; het kerkelijk gebied-bonde
van een aartsdiaken.
AARTSDIEF, m. (...ven), dief wien het stelen
in merg en been zit.
AARTSDIOCESE, v. (-n), ook AARTSDIOCEES,
0. (... cesen ), aartsbisdom.
AARTSDOM, bn. uiterst dom.
AARTSDOMKOP, m. (-pen), AARTSDOMOOR.
m. (-en), iem. die in hooge mate dom is.
AARTSENGEL, m. (-en), ...ENGELIN, v. (-neii),
(dicht.) een verheven geestelijk of hemelsch wezen,
als een bode Gods beschouwd, de achtste der 9
engelenkoren; in de R.-K. kerk Michaël, Gabriël
en Raphael, — (schertsend) beminnelijke schoone.
AARTSGAUWDIEF, m. (...ven), doortrapte
schelm .
AARTSGEK, m. (-ken), een gek in den hoogsten
graad.
AARTSGEWELDENAAR, m. (-s, ...aren), een
uiterst heerschzuchtig dwingeland.
AARTSGIERIG, bn. bijzonder vrekkig; ...(BIE RIGAARD, m. (-s).
AARTSGOEDHEID, v. de Algoede, God.
AARTSGUIT, m. (-en), een echte guit. Aarts
(-s), een aardig schalkje.
-guitje,o.
AARTSHERTOG, m. (-en), hertog van hoogeren
rang; thans de titel der prinsen uit het Keizerlijk
huis van Oostenrijk; — (gesch.) de Aartshertogen
Aartshertog Albert van Oostenrijk, landvoogd der
Spaansche Nederlanden en zijne vrouw Isabella
Clara Eugenia van Spanje.
AARTSHERTOGDOM, o. (-men), gebied van een
aartshertog.
AARTSHERTOGELIJK, bn. van een. aartshertog.
AARTSHERTOGIN, v. (-non), Zie AARTSHERTOG.

AARTSHUICHELAAR, m. (-s, ...laren), een ver
huichelaar.
-stok
AARTSKAMERHEER, m. (-en), AARTSKAMERLING. m. (-en), vroegere titel van den Keurvorst van Brandenburg.
AARTSKANSELIER, m. (-s, -en), titel der drie
geestelijke keurvorsten van Mainz, Trier en Keu
titel van een der voornaamste Grootwaar -len;
eerste Fransche Keizer -dighesbklrnt
Aartskanselier van den Heiligen Stoel, Groot--rijk;
kanselier aan het Pauselijke Hof.
AARTSKETTER, m. (-s), stichter eener sekte
van ketters; — ketter in den hoogsten graad.
AARTSLEUGENAAR, m. (-s, ...aren), een verstokt leugenaar; de Duivel (met zinspeling op de
Paradijsgeschiedenis).
AARTSLIEFHEBBER, m. (-s), een bijzonder
groot liefhebber (vooral van meisjes).
AARTSLUI, bn. bijzonder lui; ...LUIAARD, rrn .
(-s), een luiaard bij aitnemendhaid.
AARTSMAARSCHALK, m. (-en, titel van den
keurvorst van Saksen.
AARTSMOEDER, v. de eerste moeder, Eva.
AARTSONDERDIAKEN, m. (-en, -s), (veroud.
eerste subdiaken van de Domkerk te Utrecht, ook
Koorbisschop genoemd.
AARTSPRIESTER, m. (-s), hoogere priester;
hoofd der priesterschap; — (R.-K.kerk) voornaam
priester bij eene kathedrale kerk, vooral als er-ste
geen bisschop was; in ons land tot 1853 titel der
7 priesters aan wie onder den Nuntius het bestuur
der R.-K. kerk was toevertrouwd; bij de herstelling
der bisschoppelijke hiërarchie zijn de aartspriesters
dekenen geworden. AARTSPRIESTERLIJK, bn.
en bw.
AARTSPRIESTERSCHAP, o. (-pen), waardigheid van een aartspriester; grondgebied waarover
zich de geestelijke zorg van een aartspriester uit
-strek.
AARTSSCHALK, m. (-en); ...SCHELM, m. (-en),
doortrapte schelm.
AARTSSCHOBBEJAK, m. (-ken); ...SPELER,
m. (-s); ...TIRAN. m. (-nen).

AARTSVADER.

37

AARTSVADER, m. (-s, -en), titel der eerste stam
volk; -- een eerwaardig-vadersnhtIëlic
grijsaard te midden zijner talrijke familie.
AARTSVADERLIJK, bn. en bw. tot een aartsvader behoorende; — (fig.) een aartsvaderlijk gezin,
zeer groot; laat het maar niet te aartsvaderlijk worden,
krijg maar niet te veel kinderen; — in hooge in ate
eenvoudig en huiselijk : het ging er aartsvaderlijk
toe; — op aartsvaderlijke wijze : hij behandelt zijne
broers aartsvaderlijk.
AARTSVERBORGENHEID, v. (...heden), (dicht.)
ondoordringbaar Goddelijk geheim.
AARTSVERLEIDER, m. (-s), een verleider bij
uitnemendheid; de Booze.
AARTSVIJAND, m. (-en), een gezworen vijand,
doodsvijand; -- de aartsvijand van het nienschelijk
geslacht, de Duivel; — iemand die ergens een bijzonder grooten afkeer van heeft : hij is een aartsvijand
van liegen. AARTSVIJANDIG, bn. en bw.
AARZELEN, (aarzelde, heeft geaarzeld), (ver oud.) al vechtende wijken; — (thans) uit besluiteloosheid zich bedenken, terugdeinzen, schromen,
weifelen; schromen voort te gaan met iets; —
iets aarzelend doen, met schroom, niet uit volle
overtuiging; — zonder aarzelen, onbeschroomd,
zonder zich te bedenken; zonder dralen. AARZELING, v. (-en).
AARZELMAAND, v. (-en), verouderde naam
voor October.
1. AAS, o. het voedsel der dieren dat ze zelf zich
verschaffen : de vogels zoeken aas voor hun jongen;
lokspijs, lokaas, (eig. en fig.) ; aas aan den haak
slaan, bij het visschen; — liet aas beet hebben, ingepakt zijn, verleid, verlokt zijn tot iets; — (Zuidn.)
zijn aas ophalen, voordeel uit iets hebben; zijn
aas terughalen, zich wreken; — kreng, hetzij van
een menschelijk, hetzij van een dood dier; — (fig.)
een gemeen vrouwspersoon, kreng, prij.
2. AAS, o. (azen), de eenheid in het kaart-, dobbel-,
dominospel en andere spelen : het aas van harten,
van ruiten, kaart waarop één hart, ééne ruit staat
(het doet één of elf); (de aas, V. de aaskaart); —
aas -blank, de dominosteen op welks eene helft
één oog staat, terwijl de andere blank is, een-omniet; -- op aas staan (in het biljartpotspel), eenmaal
aangeteekend zijn; -- het aas hebben, eerst spelen
(biljart); — het aas speelt, de eerste speler stoot; —
het kleinste gewicht in het oude stelsel, het 32ste
van een engels = 0.048 decigrammen; — (fig.) een
greintje, een ziertje : hij heeft geen aasje verstand,
geen' kruimel verstand; — een aasje wind, een beetje.
AASACHTIG, bn. ( -er, -st), naar aas of dood
vleesch gelijkende, riekende : eene aasachtige lucht.
AASBEER, m. (...beren), soort van beer (ursus
arctor), langer van lichaam en hooger van pooten
dan de bruine beer.
AASBLAD, o. (...bladeren), (bouwk.) zeker ver
sluiting bij kranslijsten; een in drieën-sierl,to
verdeeld blad waarvan het middelste deel recht
opstijgt en de beide andere deelen symmetrisch
horizontaal er naast geplaatst zijn; de ware naam
is eppeblad. Aasblaadje, o. (-s).
AASBLOEM, v. (-en), stinkende kamille, ook
stinkbloem en paddenbloem geheeten.
AASBUS, v. ( -sen), blikken busje voor het gehakte vleesch of aas dat tot voeder der jachtvogels strekt.
AASDOM, m. en o. (voormalige rechtsterm) vonnis, rechtspraak van den azig of Frieschen rechter.
AASDOMSRECHT, o. (hist.) oorspronkelijk hetzelfde beteekenende als het volgende woord; later
(na 1599) merkelijk in bet. gewijzigd.
AASDOMSVERSTERFRECHT, o. het vroegere
recht omtrent de erfopvolging bij de Friezen ten
N. van Maas en IJsel, en het had ten grondslag:
het naaste bloed erft het goed.
AASGARNAALTJES, o. my . eene orde van kleine
schaaldieren (mysis), op garnalen gelijkende, het
aas voor tal van visschen, zelfs van walvisschen
vormende.
AASGIER, rn. (-en), kleine gier of witte krenggier
(neophron perenopterus), in Azië, Afrika en zuidelijk
Europa levende, die zich met aas of vleesch van
doode dieren voedt.
AASGRAAF, m. (...graven), oude benaming van
een stedelijk ambtenaar in sommige Hollandsche
steden, belast met de rechtspraak in zaken van
versch vischaas voor de kabeljauwvangst enz.
AASJAGER, m. (-s), (jag.) (spott.) jager die, door

ABDERIET.
te ver te schieten, veel wild nutteloos treft dat dan
niet gevonden wordt, maar in het jachtveld blijft
liggen rotten; — (ook) schietlustig jager die halfwassen wild doodt.
AASKEVER, m. (-s), schildvleugelig insect (sitpha), dat de lijken van muizen, mollen enz. onder
den grond graaft om daarin eieren te leggen.
AASKLAUW, m. (-en), (jag.) de duim of achter
een jachtvogel.
-vingera
AASKRAAI, v. (-en), eene soort van zwarten
gier (catharista atrata) in N. Amerika.
AASKRUID, o. (Zuidn.) aasbloem.
AASRAAF, v. (... raven), zwarte raaf met witten
nek (corvultur), in Afrika levende, die zich met aas
of het vleesch van doode dieren voedt.
AASTOR, v. ( -ren), ook krengtor, dood
(Zuidn.) grafmaker geheeten. Zie AASKEVER.
AASVLIEG, v. (-en), vlieg die hare eieren op
vleesch of aas legt, ook blauwe en grijze vleeschvtieg
geheeten (musca vomitoria en carnaria).
AASVOGEL, m. (-s), (Z. A.) gier, roofvogel.
AASVRETEND, bn. zich met dood vleesch voedend.
AAT, v. eene soort van wilde of gebaarde haver,
ook oot en vloghaver geheeten (avena fatua); — m.
Japansche edelsteen, rozerood van kleur.
AB, v. (Arameesch en Syrisch), de elfde maand
van het Joodsche burgerlijke en de vijfde van het
kerkelijke jaar, overeenkomende met een deel onzer
maanden Juli en Augustus.
ABA, v. grove wollen stof : eene kiel zonder mouwen van aba.
AB, ABC, o. (-'5), alphabet, letterlijst; -- iets
kennen als het A B Cl, door en door kennen; — het
A B C van eene wetenschap of kunst, de allereerste
beginselen; — (fig.) hij is nog aan het ABC, hij is
nog zeer onervaren.
ABACA, v. manillahennep, vezels van eene soort
van bananen.
AB-ACTIS, m. secretaris.
ABACUS, m. (bouwk.) vierkante dekplaat op een
kapiteel van eene kolom; (in de Grieksche bouworde)
overgangslid tusschen de hoofdonderdeelen, gewoon
een platte band.
-lijk
ABADA, v. (-'s), (Ind.) Aziatische neushoorn.
ABANDON, o. afstand, overgave; — afstand.erecht; -- verlatenheid, hulpelooze toestand.
ABANDONNEEREN, (abandonneerde, heeft geabandonneerd), afstaan, overdragen; de partij gewonnen geven (in het schaakspel).
ABANDONNEMENT, o. (in den handel), het recht
van abandon(nement), waarbij den verzekerde toegestaan is, afstand te doen van zijne verzekerde
doch beschadigde goederen aan de assuradeurs
tegen ontvangst van de verzekerde som; — (in
het zeerecht) het aan een der reeders verleende
recht, afstand te doen van zijn aandeel in schip
en winsten, waardoor zijne aansprakelijkheid ophoudt.
ABAT-JOUR, o. (-s), (Fr.) bovenlicht, vallicht, -lampekap; — zonneblind.
ABATON, o. (bouwk.) afzonderlijke ruimte voor
het beeld, ook sanctuarium geheeten.
ABATTOIR, o . (-s), (Fr.) openbaar slachthuis.
ABATTOIRMEST, m. mest gevormd uit abattoirafval.
A-B-BANK, v. (-en), bank waaraan die kinderen
zaten, die nog spellen moesten leerera; — (fig.) hij
zit nog op de A - B -bank, hij weet nog niets.
A-B-BOEK, o. (-en), boek waaruit men spellen
leerde.
A-B-BORD, o. (-en), bord waarvan de kinderen
spellen leerden.
ABBÉ, m. (-s), (Fr.) wereldlijk geestelijke in
Frankrijk.
ABBREVIATOREN, mv. (R.-K.) een college van
prelaten in de pauselijke kanselarij.
ABBREVIATUUR, v. (...turen), afkorting, verkorting (vooral in de muziek).
ABCES, o. (-sen), etterbuil, ettergezwel.
A-B-C-PROCES, o. Engelsche methode van biologische reiniging met zwavelzure toonaarde ( Alum),
bloed (Blood) en klei (Clay).
ABD, (Arabisch), in samengestelde eigennamen
knecht, dienaar: Abd-Allah = knecht Gods; Abd-elKader = knecht des machtigen Gods.
ABDERIET, m. (-en), inwoner van het oude Abdera, in Thracië, het Kampen der Oudheid; — (fig.)
onnoozele hals.
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ABDERIETISCH, bn. en bw. op de wijze der Ab
onnozel, belachelijk.
-derltn:—(fig.)
ABDICATIE, V. (...iën), afstand, vrijwillige aftreding, nederlegging eener waardigheid; afdanking;
uitsluiting.
ABDICEEREN, ABDIQUEEREN, (abdiceerde,
heeft geabdiceerd)), afstand doen (van kroon, ambt
of goederen).
ABDIJ, V. (-en), klooster met een abt of abdis tot
bestuurder; de gebouwen eener abdij.
ABDIJKERK, v. (-en), kerk van eene abdij.
ABDIS, V. ( - sen), titel eener overste van een
nonnenklooster.
ABECEDARIUM, o. (-s), het eerste spelboekje
der oude school.
ABEEL, — BOOM, m. (-en), witte populier (po pulus alba).
ABEL, bn. en bw. ( -er, -st) , (veroud.) handig, be kwaam, bedreven in iets, geschikt tot iets; bevallig,
lief, knap; — een abel spel, ernstig tooneelspel uit
de Middeleeuwen. ABELHEID, v. (-heden), (w. g.)
bekwaamheid, handigheid, behendigheid, gepaard
met slimheid of listigheid; slimme streek, list; —
(w. g.) met eene abelheid iets doen, met behendiger
kunstgreep, bevalligheid, aangenaamheid in vorm
en manieren.
ABELMOSCH. V. een struikgewas (hibiscus abel
in Eng.-Indië, Egypte en elders voorkomen--moschu)
de, waarvan de zaadkorrels een sterken muskusreuk
hebben. ABELMOSCHHENNEP, m. de verspinbare vezels van de abelmosch.
ABERRATIE, v. (-s, ...iën), (nat .) afwijking van
het licht der sterren, bv. waar zij schijnen te staan
en werkelijk zijn; — sphaerische aberratie, bolvormige
afwijking van het juiste beeld (bij lenzen); — (fig.)
aberratie van 't denkvermogen, afdwaling; — aberratio
criminis, afdwaling van de misdaad op een ander
voorwerp, wanneer b.v. bij een moordaanslag een
ander dan waarop het gemunt was, getroffen wordt.
AB INTESTATO, bw. zonder testament; — erven
ab intestato, erven bij versterf.
ABIOSE, V. (in de biologie) kunstmatig te voor
geroepen schijndood.
-schijn
ABIO PERKARA, (Ind.) daarmee is de zaak uit;
spreken wij er niet meer over.
ABJECTIE, v. weg-, verwerping; laagheid; zelf
-verndig.
A-B-JONGEN, m. (-s), jongen die pas de letters
leert.
A-B-KIND, o. (-eren), A-B-jongen; — (fig.) domoor, weetniet.
ABLATIEF, ABLATIVUS, m. (ablatieven),
(spraakk.) naamval der Latijnsche verbuiging.
ABLUTIE, v. (...iën), (in 't bijz. in de R.-K. kerk),
het wasschen van de handen des priesters in de
mis en het reinigen van der miskelk na de heilige
communie; — het doen ophouden eener reeds begonnen strafvervolging.
ABNORM, ABNORMAAL, bn. ( -er, ...aler, -st,
...aalst), tegen den regel, afwijkende van de vormen; — misvormd, wanvormig, ziekelijk; -- hij is
abnormaal, beneveld, dronken.
ABNORMALITEIT, ABNORMITEIT, v. (-en),
onregelmatigheid; afwijking van den normalen
bouw, misvormdheid, gebrekkigheid.
ABOLEEREN, (aboleerde, heeft geaboleerd),
afschaffen, opheffen, intrekken, uitdelgen.
ABOLITIE, v. afschaffing, opheffing (wet, ver
vonnis, aanklacht); --. in Amerika: af--ordenig,
schaffing der slavernij .
ABOMINABEL, bw. ( -er, -st), afschuwelijk, ver eilij k.
ABONDANT, bn. ( -er, -st), overvloedig, ruim
voorhanden.
ABONNÉ, m. (-s), Zie ABONNENT.
ABONNEEREN (ZICH), (abonneerde zich, heeft
zich geabonneerd), zich abonneeren op, zich door
inteekening verbinden geregeld eene krant, een
tijdschrift of een boek te ontvangen; of zich verbinden een vasten (meestal mir_&ren) prijs te betalen
(meestal vooruit) voor iets, onverschillig of men er
gebruik Fan maakt of niet of aan ie-M. voor te bewijzen diensten gedurende een bepaal,ler tijd : zich
abonneeren op den trein, op de komedie, op concerten,
op een dagblad, bij den kapper enz.
ABONNEMENT, o. (-en), het abonneeren; - de
prijs die daarvoor moet worden betaald; — de
kaart, het bewijs dat men zich geabonneerd heeft; —
het abonnement bij dien kleermaker is voordeelig, het
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zich abonneeren; — mijn abonnement op den trein
is verloopen, niet meer geldig; — bij (buiten) abonne ment is de prijs lager (hooger), wanneer men zich
(niet) abonneert.
ABONNEMENTSBEWIJS, o. (...bewijzen) ,
...KAART, v. (-en), bewijs, dat men zich geabonneerd heeft: —CONCERT, o. (-en), ...VOORSTELLING, v. (-en), concert, voorstelling waar men tegen
vertoon van een abonnementskaart toegang heeft.
ABONNENT, m. en v. (-en), iem. die zich geabonneerd heeft.
ABORDEEREN, (abordeerde, heeft geabordeerd),
aanklampen; — (fig. en zeew.) (een schip) op zijde
komen; (een persoon) staande houden , aanspreken.
ABORTEEREN, (aborteerde, heeft geaborteerd),
Bene miskraam hebben, ontijdig bevallen.
ABORTIEF, bn. vruchtafdrijvend : abortieve
middelen.
ABORTUS, m. ontijdige verlossing: abortus opwekken.
AB OVO, (fig.) van den beginne af.
A-B-PLANK, v. (-en). Zie LETTERPLANK.
ABRACADABRA, o. (eertijds) een op perkament
geschreven tooverspreuk aan een vlasdraad om den
1 hals gedragen tegen koorts en andere ziekten;
(thans) wartaal, onverstaanbare taal; dat is abracadebra voor hem, daar begrijpt hij niets van.
ABRAHAM, ABRAM, m. hij rust aan Abrahams
borst, zit in Abrahams schoot, hij heeft een rustig,
aangenaam leven, heeft eene kostelijke plaats, is
zonder zorg, is buiten schot; — hij speelt Abrammetje, hij tracht zich te redden door de halve waar
te zeggen; — hij heeft Abram gezien, hij is al-heid
50 jaar oud; (ook) hij is gestorven; — (spr.) hij weet
waar Abram den mosterd haalt, hij is op de hoogte,
weet er alles van.
ABRIKOOS, m. (...kozen), boom (prunus armeniaca) waaraan abrikozen groeien; — v. de oranje
steenvrucht. ABRIKOOSJE, o. (-s), kleine-kleurig
abrikoos; een abrikoosje drinken, een glaasje met
ingemaakte abrikozen.
ABRIKOOSZIEKTE, v. (Z. A.) loslijvigheid,
diarrhee.
ABRIKOZEBOOM, m. (-en), Armenische pruimti; boom; ...PIT, v. (-ten), steenige pit eener abrikoos;
de eetbare kern ervan; ...SCHIL, v. (-len); ...STEEL! ,
m. (-en ), harde kern eener abrikoos.
ABRIKOZENTAART, v. (-en), taart met gekon fijte abrikozen belegd; ...VLA, v. (...vlaas); .. .VLA DE, V. (-n).
ABROGATIE, v. (...iën), afschaffing, opheffing,
intrekking (eener wet); vervanging (eener wet door
Bene andere).
ABROGEEREN, (abrogeerde, heeft geabrogeord ),
1 afschaffen, opheffen.
ABRUPT, bn. en bw. onsamenhangend; opeens,
plotseling.
ABRUPTA, mv. korte vertelling, grappige inval.
A-B-SCHOOL, v. (...scholen), school voor aan
onderwijs, nu bewaarschool.
-vankelij
ABSENT, bn. afwezig; (fig.) verstrooid van
1 gedachten; — zich absent melden; de absenten aan teekenen, de namen der afwezigen aanteekenen; —
i de absenten ophalen, (in de school) in de verschillende klassen vragen welke leerlingen afwezig zijn.
ABSENTENLIJST, v. (-en), lijst waarop de ab senten aangeteekend worden, inz. absente leerlingen.
ABSENTIEGELDEN, o. mv. gelden die van de
presentiegelden der niet aanwezigen worden afge trokken en onder de aanwezigen verdeeld.
ABSENTEEREN (ZICH), (absenteerde zich , heeft
zich geabsenteerd), zich verwijderen, heengaan
(vooral om aan eene natuurlijke behoefte te voldoen); verlaten (eene vergadering enz.).
ABSENTIE, v. (-s, ...tiën), afwezigheid; — (fig . )
verstrooidheid (van gedachten).
ABSENTIELIJST, v. (-en), absentenlijst.
ABSENTISME, o. voortdurende, of vaak voorkomende afwezigheid; inz. gezegd van grondbezitters, (vooral in Ierland, Friesland), die het beheer
hunner goederen aan anderen overlaten.
ABSIDE, ABSIS, v. koornis eener kathedraal,
achter het hoogkoor.
ABSINT, o. alsem; likeur, bestaande uit brandewijn op kruiden getrokken, inz. op alsem en anijs;
Zwitserse/te absint wordt uit absintolie, anijs,
venkel en steranijsessences gemaakt.
ABSINTINE, v. de bittersmakende bestanddeelen der alsemplant.
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ABSINTISME, o. ziektetoestand door overmatig
gebruik van absint ontstaan.
ABSINTOLIE, v. olie uit de absint- of alsem plant getrokken.
ABSOLUTIE, V. (in de R.-K. kerk) vergiffenis
van zonden (in de biecht), kwijtschelding van kerkelijke straffen, ook : de woorden, de formule met
welke de priester absolutie verleent; — plechtigheid
na eene uitvaart-mis voor een overledene, waarin
voor dezen om kwijtschelding van straf wordt
gebeden; — (in het breviergebed), het kapittel
aan het slot van de primers en de korte gebeden
in de metten; — generale absolutie, zekere volle
aflaat.
ABSOLUTISME, o. onbeperkte alleenheerschappij
van den souverein, niet gebonden aan constitutie
of andere wetten.
ABSOLUTIST, m. (-en), aanhanger van het absolutisme.
ABSOLUUT, bn. en bw. (...luter, -st), volstrekt,
op zich zelf; onbepaald, onafhankelijk; noodzakelijk; — absolute muziek, instrumentale muziek die
In geenerlei betrekking staat tot eene andere kunst
(b. v. eene symphonic, sonate); -- dat is absoluut
onmogelijk, totaal, geheel onmogelijk.
ABSOLVEEREN, (absolveerde, heeft geabsolveerd), vrijspreken; ontbinden van zonden; kwijt
-scheldn;
voleinden.
ABSORBEEREN, (absorbeerde, heeft geabsorbeerd), inzuigen, in zich opnemen, opslorpen, ver
geheel bezighouden, alle gedach--zwelgn;—(fi.)
ten van iem. in beslag nemen.
ABSORBENTIA, mv. (gen.) absorbeerende geneesmiddelen, zooals magnesia tegen het maagzuur.
`-ABSORPTIE, v. inzuiging, opslurping; ABSORPTIELIJN, v. (-en), ...STREEP v. (...strepen),
donkere lijn in het zonnespectrum.
ABSTINENT, bn. ( -er, -st), zich vrijwillig van
Iets onthoudende, matig, ingetogen.
ABSTINENTIE, v. (...iën), vrijwillige onthou
-ding(va
spijs en drank).
ABSTINENTIEDAGEN, m. mv. (R.-K.) dagen
dat men zich van vleesch (soms ook van zuivel,
eieren) heeft te onthouden.
ABSTRACT, bn. ( -er, -st), afgetrokken; het
tegenovergestelde van concreet: abstracte begrippen;
de abstracte wetenschappen; (taalk.) een abstract
zelfstandig naamwoord; -- in abstracte, in het afgetrokkene; — (muz.) de abstracten, mv. smalle hou
latten in het orgel, die aan de toetsen geschroefd-ten
zijn en naar het welbord en vandaar naar de windlade leiden (het zijn als het ware de spieren van
het orgel.)
ABSTRACTIE, v. (...iën, -s), afgetrokken begrip;
verstrooidheid.
ABSTRAHEEREN, (abstraheerde, heeft geabstraheerd), aftrekken, afleiden; in gedachte afzonderen.
ABSURD, bn. ( -er, -st), ongerijmd, dwaas, zot,
onverstandig, onnoozel; strijdig met de rede.
ABSURDITEIT, v. (-en), ongerijmdheid., dwaas
-held.
ABT, m. (-en), de overste van één of meer kloosters en veelal het recht hebbende mijter en staf
te dragen; — (spr.) zoo de abt, zoo de monniken, zoo
heer, zoo knecht.
ABUIS, o. (...zen), vergissing; misvatting; —
per of bij abuis, bij vergissing; --- abuis hebben,
het mis hebben; — abuis ! mis.
ABUNDANTIA, v. (Rom.-myth.) godin van den
overvloed, vooral op munten afgebeeld, met den
hoorn van overvloed en met korenaren in de hand.
ABUSEEREN, (abuseerde, heeft geabuseerd),
misbruik maken, misleiden: — zich abuseeren, zich
vergissen.
ABUSIEF, bn. verkeerd.
ABUSIEVELIJK, bw. bij vergissing.
ACACIA, m. (-'s), een buitenlandsche penldragende boom, de echte acacia, (acacia vera), in Egypte,
Arabië, Nieuw -Holland, in 't wild groeiende, en
in verschillende soorten als kasplanten gekweekt,
uit zijne schors vloeit de Arabische gom; uit de
vrucht van andere perst men het geneeskrachtige
sap, dat ook acacia (v .) heet. De gewone acacia (robinia pseudacacia), uit Noord -Amerika afkomstig,
wordt veelvuldig in tuinen en wandeldreven gekweekt.
A CA CIAHO UT, o. hard, groenachtig geel hout,
dat zich goed polijsten laat. van den gewonen
acacia afkomstig.
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ACACIAKOEKJE, o. (-s), koekje van ingedikt
acaviasap, als middel tegen te overvloedige ont-

lasting aangewend: ... SAP, o.
ACADEMIE, V. (- s, ...iën), vereeniging of genoot
beoefening en bevordering van weten -schapter
letteren of kunst; thans vooral gezegd van-schap,
Bene zoodanige vereeniging, op openbaar gezag
gevestigd : de Koninklijke Academie te Amsterdam.
(meestal met k); Academie van Beeldende Kunsten:
— hoogeschool : de Academze van Leiden; aan de
academie studeeren; -- instelling van hooger onder
opleiding voor één bepaalden stand enz. :-wijster
de Militaire Academie te Breda; — (fig.) het academiegebouw.
ACADEMIEBURGER, m. (-s), stu dent aan eene
hoogeschool; ...FEEST, o. (-en); ...GEBOUW, o.
(-en); ...JAAR, o. (...jaren), een jaarcursus aan
eene hoogeschool; ...LEVEN, o.; ...STAD, v.
(...steden ), stad waar eene academie gevestigd is;
...TIJD, m.; ...VRIEND, m. (-en), vriend met
wien men aan de academie omgaat of omgegaan
heeft. Zie AKADEMIELID.
ACADEMISCH, bn. behoorende of betrekking
hebbende tot de hoogeschool, de academie; -- een
academische graad , een graad aan de academie
verworven; -- academische studiën, aan de acade mie; een academisch proefschrift; — hij heeft een
academ.ischen stijl, zeer klassiek; de zuiver academische opmerkingen over een te verwachten verbetering, zuiver theoretische, niet practische.
ACALEPTEN, mv. (nat. hist.) zeenetels.
A- CAPELLA KOOR, o. (-en), koor zonder instrumentale begeleiding, inz. van kerkelijke muziek.
ACAT2NE, v. (-s), kettingloos rijwiel,
ACCELERANDO, bw. (muziek) toenemende in
snelheid.
ACCELERATIE, v. (werkt.) toeneming van snelheid, versnelling.
ACCENT, o. (-en), klemtoon; klemtoonteeken;
nadruk; hij sprak met een vreemd accent, tongval.
...TEEKEN, o. (-s, -en).
ACCENTLETTER, v. (-s), (boekdr.) letter met
een toonteeken.
ACCENTUATIE, v. (...tiën), het leggen van den
nadruk op woorden of lette: grepen .
ACCENTUEEREN, (accentueerde, heeft geacoeiitueerd), met klem, nadruk uitspreken; het accentteeken op letters of woorden plaatsen; — (rr uz . )
kracht, nadruk geven aan een toon, eene p assage;
(fig.) iets sterk doen uitkomen.
ACCEPT, o . (-en), verklaring dat men een wissel
betalen zal, welke verklaring door den betrokkene
dwars op den wissel gezet wordt; — de geaccep teerde wissel zelf.
ACCEPTANT, m. (-en), hij die door zijne handteekening (acceptatie) aanneemt een w issel te
betalen.
ACCEPTATIE, v. (...tiën), de daad van. het
accepteeren, Wetb. van Kooph. art. 112 en very.;
acceptatie ter eere, hetzij van den trekker of van
een der endossanten, heeft plaats, wanneer de betrokkene weigert te accepteeren en een ander zich
daartoe bereid verklaart; accept.
ACCEPTBOEK, o. (-en), (hand.) boek waarin alle
geaccepteerde wissels opgeteekend worden.
ACCEPT-CREDIET, o. het ,.vertrouwen dat
men een koopman of bankier betoont door zijne
wissels te accepteeren, zonder dat er dekking
aanwezig is.
ACCEPTEERBAAR, bn. (hand.) accepteerbaar
papier zijn wissels enz., waarvan non- acceptatie bij zondere rechtsgevolgen heeft.
ACCEPTEEREN, (accepteerde, heeft geaccepteerd), aannemen een wissel op den vervaldag te
betalen, door zijne handteekening daarop te zet
-ten;—
aannemen.
ACCEPTIE, v. (...iën), aanneming : aangenomen
beteekenis van een woord of zin.
ACCES, m. toegang tot eene bijeenkomst; -verkiesbaarheid tot hooge kerkelijke ambten; —
aanval van eene ziekte, eene koorts; — toestem. ming vragen om met een meisje te verkeeren :
acces vragen.
ACCESSIBEL bn. toegankelijk, genaakbaar.
ACCESSIE, v. (...iën ), toestemming, toetreding;
bewijs van toegang ; — aanvang der regeering .
ACCESSIT, o. en m. (-s), tweede prijs, eervolle
vermelding (bij wedstrijden , prij su itdee lingen ).
ACCESSOIR, bn. bijkomend, toegevoegd, erbij,
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ertoe behoorende; — de accessoires, het bijkomende
(op het tooneel, op eene schilderij).
ACCESSORIA, mv. toevoegsel, bijwerk.
ACCIDENT, o. (-en), ongeval, ongeluk; — (wijs beg.) toevallige eigenschap eener zaak, in tegenst.
met het essentieele.
ACCIDENTEEL, (accidenteele), bn. en bw. toevallig.
ACCIDENTIËN, v. mv. buitenkansje, emolumenten, toevalige ambtsvoordeelen.
ACCIJNS, m. (...zen), belasting (op levensmid
verbruiksbelasting. ACCIJNSAAN--delnz.),
SLAG, m. (-en); ...BILJET, o. (-ten).
ACCIJNSBRIEF, m. (...ven), oorkonde betreffende de heffing van accijnzen.
ACCIJNSGOEDEREN, o. mv. goederen met
accijns bezwaard. ACCIJNSHEFFING, v . (-en).
ACCIJNSKANTOOR, o. (...toren), kantoor van
den ontvanger der accijnzen.
ACCIJNSKEUR, v. (-en), keur waarbij de heffing
van accijnzen geregeld wordt.
ACCIJNSPLICHTIG, bn. met accijns belast.
ACCIJNSVRIJ, bn. niet met accijns belast.
ACCIJNSWET, v. (-ten), wet op de accijnzen.
ACCLAMATIE, v. bij acclamatie iets aannemen,
met algemeene goedkeuring en toejuiching iets
aannemen, zonder hoofdelijke stemming.
ACCLIMATATIE, v. gewenning aan eerre andere
luchtstreek, van menschen, planten en dieren,
acclimatisatie.
ACCLIMATISEEREN, (acclimatiseerde, heeft en
is geacclimatiseerd), iets, zich aan een ander klimaat, (fig.) aan eene andere omgeving gewennen;
ook ACCLIMA.TEEREN.
ACCLIMATISEERING, ...SATIE, v. het gewennen, aanpassing aan eene andere lucht en klimaat
dan die van het geboorteland; het inheemsch
maken.
ACCLIMATISATIEPROCES, o. ( -sen), het proces
dat iem. of iets doormaakt om aan een ander klimaat zich aan te passen; ...STATION, o. (-s),
station, plaats waar het acclimatiseeren gemak
valt, inz. voor Europeanen in de tropische-kelijr
gewesten.
ACCLIMATISATIETUIN, m. (-en), tuin of park
waarin men planten of dieren uit een ander klimaat tracht te doen gewennen en zich aan te passen aan het klimaat der streek.
ACCLIMATISATIEZIEKTE, v. (-n), ziekte tengevolge van klimaatverandering, van verplaatsing
in eene andere luchtsgesteldheid.
ACCOLADE, v. (-s), (gesch.) omarming van den
tot ridder geslagene door den grootmeester der
orde; daarna : ridderslag; — (boekdr.) strik, ver
verbinding-bindgshakje;—(muz.)tno
van twee of meer notenbalken.
ACCOMMODATIE, v. schikking; inschikkelijkheid, het zich schikken naar de omstandigheden;
aanpassing.
ACCOMMODATIEVERMOGEN, o. het accommodatievermogen van het oog, aanpassingsvermogen van
het oog om op verschillende afstanden duidelijk te
zien, inz. door de kristallens minder of meer bol te
zetten.
ACCOMMODEEREN, (accommodeerde, heeft geaccommodeerd), eene schikking treffen; in orde
brengen; opmaken; — (in de oogheelkunst) de
lens van het oog wijzigen overeenkomstig den afstand; — zich accommodeeren, een vergelijk treffen, overeenkomen, zich schikken in, naar; zich
aan de omstandigheden aanpassen; — zich verzoenen.
ACCOMMODEMENT, o. inrichting; schikking,
vergelijk (tot afbetaling van schulden) : er een
accommodement op gevonden hebben, eene schikking,
regeling getroffen hebben.
ACCOMPAGNEEREN, (accompagneerde, heeft
geaccompagneerd), (muz.) het spelen of zingen
met een muziekinstrument begeleiden.
ACCOMPAGNEMENT, o. (muz.) begeleiding van
zang of spel met een muziekinstrument; de bijpartij en of ondergeschikte melodieën, die de hoofd
hoofdinstrument begeleiden, afwisse--stemofh
len of steunen.
ACCOMPAGNIST, m. (-en), (muz.) die accompagneert.
ACCOORD, o. (-en). Zie AKKOORD.
ACCORDEEREN, (accordeerde, heeft geaccordeerd), overeenkomen, overeenstemmen; — met

elkander goed overweg kunnen; — bewilligen, toestaan; — een vergelijk treffen met een schuldenaar
die niet kan betalen; — vergelijken (van rekeningen); — (muz.) welluidend samenklinken (van
tonen); — (schild.) schaduw en licht goed verdee len, eenheid en overeenstemming in zijne schilderijen brengen.
ACCORDEON, o. (-s), muziekinstrument, met,
eene harmonica overeenkomende, in 1829 door
Damian te Weenen uitgevonden.
ACCORDO, v. (muz.) eene 12- tot 15-snarige
viool, in de 17e en 18e eeuw in Italië zeer in zwang.
ACCOUCHEEREN, (accoucheerde, heeft geaccoucheerd), als deskundige bij eene verlossing hulp
verleenen.
ACCOUCHEMENT, o. (-en), verlossing, bevalling.
ACCOUCHEUR, m. (-s), vroedmeester, verloskundige.
ACCOUCHEUSE, v. (-s), vroedvrouw.
ACCOUNTANCY, v. (Eng.) leer, wetenschap der
accountants, boekhouding.
ACCOUNTANT, m. (-s), boekhouder die inz.
zich bezig houdt met bet inrichten en nazien der
koopmansboeken, en het opmaken en verifieeren
van balansen; instituut van accountants.
ACCOUNTANTSEXAMEN, o. (-s); ...VERKLARING, v. (-en); ...VERSLAG, o. (-en).
ACCREDITEEREN, (accrediteerde, heeft geaecrediteerd), de echtheid eener lastgeving of volmacht erkennen; — door gunstige inlichtingen
in vertrouwen brengen, krediet verschaffen; -bij iem. slecht geaccrediteerd staan, slecht aange schreven staan; — van geloofsbrieven voorzien :
een geaccrediteerd gezant, een officieel toegelaten
of erkend gezant.
ACCREDITIEF, o. credietbrief; — geloofsbrief.
ACCRES, o. toeneming, vermeerdering : het
accres der gewone inkomsten; het 'jaarlijksch accres
der uitgaven.
ACCU, m. (-'s), accumulator: het vullen van
accu's d 13 cent per Ampere -uur.
ACCUMULATIE, v. (-s), opeenhooping : accui nu. latie van ongelukken.
ACCUMULATOR, m. (...toren), apparaat tot
het opzamelen van electrische energie, om die op
een anderen tijd en eene andere plaats weer te
kunnen gebruiken; — hulptoestel bij oliepersen.
ACCUMULEEREN, (accumuleerde, heeft geaccumuleerd), opeenhoopen, opeenstapelen.
ACCURAAT, bn. en bw. (...rater, -st), nauw
-keurig,
stipt, zorgvuldig.
ACCURATESSE, v. nauwkeurigheid, stiptheid.
ACCUSATIE, v. (...iën), beschuldiging, aan
bericht van ontvangst.
-klacht;—
ACCUSATIEF, ook ACCUSATIVUS, m. (accu
vierde naamval.
-satievn),(lk.
ACCUSEEREN, (accuseerde, heeft geaccuseerd),
beschuldigen, aanklagen; — (hand.) de ontvangst
(van een brief) berichten.
ACETATEN, o. mv. (scheik.) azijnzure zouten.
ACETOMETER, m. (-s), werktuig om den graad
van sterkte van azijn of azijnzuur te bepalen.
ACETON, o. (scheik.) azijngeest, verkregen door
droge distillatie van azijnzure zouten.
ACETYLEEN, o. kleurlooze, gasvormige kool
thans meestal uit calciumcarbid ver--watersof,
kregen; het dient tot verlichting, verhitting, roet
-fabrictenz.
ACETYLEENGAS, o. sterk lichtgevend, onaangenaam riekend gas, 15-20 maal zoo sterk als steenkoolgas : 1 K.G. calciumcarbid levert ongeveer
340 L. acetyleengas; in 1839 ontdekte Davy het acetyleengas; ...GELEIDING, v. (-en); ...LANTAARN,
v. (-s); ...MAATSCHAPPIJ, v. (-en), maatschappij
die zich ten doel stelt acetyleengas in het groot te
ontwikkelen, en door een buizennet naar verschillende afnemers te geleiden, waar het dan tot verlichting evenals gas wordt aangewend; ...ONTWIKKELING, v.; ...RESERVOIR, o. (-s); ...VER. LICHTING v.
1.ACH, tw. uitroep van droefheid, ter uiting van
alle graden en wijzigingen van smart of sterke gemoedsaandoening.
2.ACH, o. (-5), weeklacht : ach en wee over iem.
roepen.

ACHEL, o. (-s), = ACHTEL.
ACHERON, m. de lijdensstroom, eerre der vijf
rivieren der onderwereld; (ook) de onderwereld zelf.
ACHILLESHIEL, m. (-en), (fig.) kwetsbare plaats
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of plek : dat is de Achilleshiel bij hem; (ook in het
ACHTEHALF, ACHTHALF, telw. zeven en een
betoog) het zwakke punt. (De naam is ontleend aan
half : de rogge kostte toen achtehalven gulden.
de mythe betreffende Achilles die alleen aan den
ACHTEL, o. (-s, -en), ook ACHEL, achtendeel;
hiel en wel ter plaatse van de pees kwetsbaar zou
eene oude maat, nog gebezigd van groente, bier
geweest zijn.)
en cognac = 118 H.L. (ACHTEL is door samenACHILLESKRUID, o. duizendblad.
trekking ontstaan uit achtendeel).
ACHILLESPEES, v. (...pezen), sterke en dikke
ACHTELING, m. (-en), eene zekere maat, hetzelfde
pees van de kuitspier naar den hiel.
als achtedeel; — (gew.) grof wittebrood, bestaande
ACHITOPHEL, m. (-s), slecht raadgever (ontuit acht aaneengebakken stukken.
leend aan 2 Sam. 16 :20-23).
ACHTELOOS, bn. en bw. (...)ooze, -t), een ach ACHROMATISCH, bn. (nat.) kleurloos; —
teloos mensch, zonder zorg, onoplettend (sterker dan
achromatische lenzen, lenzen waardoor men een
onachtzaam) — eene achtelooze kleeding, stijl, waaraan
beeld zonder kleurige randen verkrijgt.
geen zorg besteed is.
1. ACHT, v. (veroud.) rijksban, een vonnis vanwege
ACHTELOOSHEID, v. onoplettendheid, gebrek
den Keizer van het voormalige Duitsche Rijk,
aan behoorlijke zorg; — (...heden), eene achtelooze
waarbij de schuldige in den rijksban gedaan werd.
handeling.
2. ACHT, v. zorg, oplettendheid, aandacht, toeACHTEN, (achtte, heeft geacht), (w. g.) acht op
zicht; — geeft acht (commandowoord dat een belang
iets geven, erop letten : hij acht niet op de woelingen
in het Noorden, hecht er geene waarde aan; — op
voorafgaat), waarbij de soldaten zich-rijkcomand
in de houding moeten stellen; — acht geven, acht slaan
iem. of iets achten, van belang achten, ontzien; —
op iem., op iets; acht geven geschiedt met grooter
met min of meer zekerheid voor waar houden; (bij
nauwkeurigheid dan acht slaan; - eene wet, eene
achten kan twijfel bestaan, meenen en vermoeden
bepaling in acht nemen, haar naleven, opvolgen; — f geven dit uitdrukkelijk te kennen; achten steunt
zijne gezondheid in acht nemen, zorg dragen voor; —
op eigen inzichten, gelooven op het getuigenis van
zich in acht nemen, zorg dragen voor zich zelven,
anderen); — rekenen, denken, meenen, wanen : ik
zijne gezondheid, (ook) behoedzaam zijn in woorden
acht dat noodig, mogelijk; — iets gering, klein, weinig,
en daden; zich hoeden voor mogelijke gevaren; - zich
veel, belangrijk achten, schatten, rekenen, houden
voor iem. in acht nemen, zich voor hem wachten,
voor; — iem. of iets niet achten, geringschatten, niet
op zijne hoede zijn voor hem; — (sprw.) acht is
tellen, er zich niet om bekommeren; — iem. achten,
meer dan duizend, zorgvuldige behartiging zijner
achting voor hem gevoelen en betoonen; hoogzaken is veel waard.
schatten; — zelfst. nw. mijns achtens, naar mijn
3. ACHT, v. (-en), eene Arabische acht (8) en eene
gevoelen, naar mijne meering.
Romeinsche acht (VIII); — figuur die de gedaante
ACHTENDEEL, o. (-en), de helft van een vieren eerier acht heeft; — soort van krakeling; — steen van
deel of vierel, het achtste gedeelte van eene andere
een dominospel waarop acht oogen staan; — (kaart
maat die als eenheid beschouwd wordt.
Bene kaart met acht eenheden : klaveren acht; —-sp.)
ACHTENDEELSNOOT, v. (...noten), (w. g.) (muz.)
tent voor acht personen; — eene kaars van ^ noot die een halven tel duurt, half zoo lang als een
acht in een pond; — sigaar van acht voor een
kwartnoot.
dubbeltje.
ACHTENDERTIGER, m (-s), een man, van
4. ACHT, hoofdtelw., (in heden over, voor acht dagen,
38 jaren; — een man in het jaar 38 geboren; — wijn
eene vacantie van acht dagen, beteekent acht zeven); —
in het jaar 38 van de vorige eeuw gewonnen. (Alle
acht en twee is tien, acht en acht maakt zestien; denkt
soortgelijke zelfst. naamw op er, van de samenmen aan de bepaalde soort der eenheden dan
gestelde telw. tot 99 afgeleid, worden aldus gebruikt).
kan men zeggen : acht en acht maken zestien; de acht
ACHTENNEGENTIGER, m. (-s). Zie ACHTEN(b.v. sigaren) kosten een kwartje; — (muz.) het getal
DERTIGER.
8 boven of onder de noten beteekent dat het vol
ACHTENSWAARD, bn. (-er -st), ACHTENSgedeelte eene octaaf hooger of lager moet-gend WAARDIG, bn. ( -er, -st; ook meer en meest —),
gezongen of gespeeld worden; —
waard geacht te worden. ACHTENSWAARDIG ranggetal voor achtste in : Hoofdstuk VIII of
HEIR, v. Zie ACHTINGSWAARDIG.
acht; hij is van het jaar acht; Hendrik VIII;
ACHTENTACHTIGER, m. (-s). Zie ACHTEN
acht Mi ei; -DERTIG.
ACHTEN, (het telw. ACHT, beschouwd als een
ACHTENTWINTIG, m. (-en), zilveren muntstuk
zelfst. gebruikt bn. in het meerv.), acht personen:
van 28 stuivers of een goudgulden, ook zilveren
een gezelschap van achten; deel dit onder u achten;
florijn of zilveren gulden, in de volkstaal ook wel
zij waren met hun (voor hen) achten; we zijn met
klapmuts genoemd; in 1601 voor het eerst gemunt
zijn (voor ons) achten; — (geseh.) de goede lieden
en in 1846 buiten omloop gesteld.
van achten, voormalig college van toezicht, uit de
ACHTENTWINTIGER, ACHTENVEERTIGER,
gilden gekozen; — acht deelen van hetzelfde geACHTENVIJFTIGER, ACHTENZESTIGER, ACHTheel : iets in achten breken, deelen; — acht een . ENZEVENTIGER,F m. (-s). Zie ACHTENT DERTIhetzelfde muntstuk : een reaal (of stuk)-hedni
GER.
van achten; — acht uren : op slag van achten; de
ACHTER, voorz. en bw., het tegenovergestelde
trein van achten; — acht achtereenvolgende malen:
van voor : achter een huis, muur; — hij trachtte zijne
hij deed het in achten.
bedoeling achter schoone beloften te verbergen, door
ACHTARM, m. (-en), koppootig weekdier (octoschoone beloften trachtte hij zijne bedoeling te
pus) in de Middellandsche Zee en soms aan onze
verbergen;— dat ligt reeds achter ons, die tijd is
kusten voorkomende, kan de grootte van 2 M.
reeds voorbij ; — dat examen hebben we gelukkig
bereiken; — eene lamp met acht armen.
achter den rug, hebben we reeds afgelegd, het beACHTARMIG, bn. acht vangarmen hebbende; —
boort tot het verleden; — achter iemand om, achter
acht armen hebbende (lamp).
zijn rug, zoodat hij het niet bemerkt; (fig.) buiten
ACHTARMIGEN, mv. tweekieuwige, koppootige
zijn weten; —
weekdieren, met ongesteelde zuignappen op de
daar zit, steekt, schuilt iets achter, t. w. een vervangarmen en zonder inwendige schelp. Hiertoe
borgen zin, eene verborgen bedoeling; — achter
behooren de papiernautilus, de achtarm, de reuzeniets zitten, in het geheim zijne werking of zijn invloed
polyp (8 M.) en de muskuspolyp.
doen gelden; (ook) krachtig bevorderen, in de hand
ACHTBAAR, bn. (-der, -st), (van personen en
werken; — wie zit achter de paarden I wie bestuurt
zaken) achting, eerbied wekkende; deftig, eerbiedze?;—
waardig; — eeretitel voor overheidspersonen en aan
achter
achter iets komen, iets ontdekken, te weten ko lichamen : achtbare meester, in de macon--zienljk j men; — achter iets zijn, het weten, goed kennen
nerie; vgl. edelachtbaar, grootedelachtbaar, hoogedel
of kunnen; — iem. achter slot, de tralies zetten,
-achtbr.
ACHTBAARHEID. v. (...heden).
gevangenzetten; — iem. achter de vodden zitten,
ACHTBEENIG, bn. = ACIITPOOTIG.
iem . voortdurend aansporen, streng nagaan; — hij
ACHTBLADIG, bn. acht bladen tellende.
zal zich achter de ooren krabben, hij zal er berouw
ACHTDAAGSCH, bn. acht dagen durende : een
van hebben, het zal hem duur te staan komend —
achtdaagsch verlof; na eene achtdaagsche afwezigheid.
hij heeft het (ook : ze) achter de ooren, de mouwen,
ACHTDIK, bn. uit acht lagen bestaande : een
de ellebogen, hij is een veinzaard; — achter het net
achtdik. kompres.
visschen, te laat komen, vergeefschen arbeid verACHTDUBBEL, bn. en bw. min juiste uitdruk
richten, zijne kans verkeken hebben; —
voor achtvoudig; als onz. zelfst. n.w. hetzelfde-king
het paard, de paarden achter den wagen spanwen,
ab achtvoud.
eene zaak verkeerd, averechts aanpakken; — da t
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balk die aan het achtereind der kap op de voeghouten rust, en waaraan de staartbalk en de korte
schoren zijn bevestigd; — (scheepst.) balk die de
opening van het ruim van achteren afsluit, zooals
ander; —
de zeilbalk dit van voren doet.
bw. aan de achterzijde : hij is achter in huis,
ACHTERBAND, m. (-en), band van een achterwiel.
in den tuin; die tuin is achter breeder dan voor; —
ACHTERBANK, v. (-en), de achterste van twee
hij is achter, d. i. in de kamer, in de keuken, op de
of meer banken, inz. in een rijtuig.
plaats, hierachter, op het privaat, de W. C.; ook:
ACHTERBANKS, bw. (gew.) in den een of anderen
zij liep naar achter; — ( Zuidn.) achter gaan, naar
hoek; in het geheim.
het privaat gaan; — uw horloge is achter. d. 1.
ACHTERBEEN, o. (-en), achterpoot (van een
bij den (werkelijken) tijd ten achteren; — ten achter
paard).
of ten achteren zijn, raken, in achterstand zijn, raken.
ACHTERBEL, v. (-len), bel of schel aan de achterACHTERAAN, bw. aan den achterkant, aan het achzijde van het huis; keukenbel.
tereinde : achteraan in de zaal; — eene sjees met een
ACHTERBENDE, v. (-n), (w. g.) achterhoede.
paard achteraan, vlak er achter; — wij wandelden kalm
ACHTERBESLAG, o. (...beslagen), beide hoef achteraan, achter de anderen; —. (spr.) het hinkende
ijzers onder de achterpooten van paarden of ezels; —
paard komt achteraan, de moeilijkheden komen later.
(zeew.) ijzeren beslag aan den achterkant der boven(Staat achteraan, als bloote plaatsbepaling bij
slede van eene carronade (soort van scheepsgeschut).
een ww., dan blijft het ervan gescheiden : achter
ACHTERBINT, o. (-en), touw dat over een ponder
blijven, achteraan staan, achteraan sluipen,-an
van een volgeladen hooiwagen wordt geslagen, om
achteraan plaatsen enz. Wordt een onz. ww. van
het hooi van achteren vast te binden.
beweging, met achteraan verbonden, als bedr. opgeACHTERBLIJFSTER, v. (-s), die achterblijft.
vat en met den Oden n. gebruikt, dan vloeien de
ACHTERBLIJVEN, (bleef achter, is achtergebeide begrippen ineen en er ontstaat een samengebleven), niet met anderen medekorren, nog eene wijle
steld ww. achteraanloopen, achteraanrennen enz., die
blijven; — uitblijven, op zich laten wachten; — achmen naar goedvinden kan vermeerderen en die niet
teraan komen; -- (fig.) blijven leven, terwijl anderen
behoeven opgenomen of verklaard te worden. Wordt
(verwanten of bekenden) sterven : zijn dood is een
het begrip van achteraan zoodanig met dat van het
zware slag voor hen die achterblijven, voor de achterww. ineengesmolten, dat er Bene nieuwe opvatting
geblevenen; — zich aan iets gemeenschappelijks
ontstaat die uit de bloote vereeniging der beide
onttrekken : de deelneming was niet algemeen, velen
deelen niet onmidddellijk voortvloeit, dan verdienen
bleven achter; — verzuimen, nalaten iets te doen :
deze eigenlijke samenstellingen opzettelijke ver
niet achterblijven, niet verzuimen; — minder dan
er onderscheid in bet. tusschen ach -melding.Zos
anderen vooruit gaan : de knaap blijft bij zijn makker
1
blijven en achteraanblijven enz.).
-teran
niet achter; — ( van voorwerpen) achtergelaten
ACHTERAANBLIJVEN, (bleef achteraan, is
worden : zijne bagage is achtergebleven: — (dicht.)
achteraangebleven), (fig.) bij anderen acbterstaan,
overblijven; achterwege blijven, uitblijven : het antaltijd de achterste of een der achtersten zijn, niet
woord bleef wederom achter. ACHTERBLIJVING, v.
vooruitkomen; vgl. hij wil achteraan d. i. (in de zaal,
ACHTERBLIJVER, m. (-s), nablijver; iem. die
op den weg) blijven.
achteraan komt; — (mil.) een dienstplichtige die
ACHTERAANKOMEN, (kwam achteraan, is
niet
opkomt; — een soldaat die op marsch den troep
achteraangekomen), (fig.) de laatste zijn of een der
niet bijhouden kan; (ook) een kreupel paard dat
laatsten bij eene handeling waaraan meer personen
achteraan komt; — een boom of plant die minder
dan één deelnemen; — zich moeite geven, wanneer
welig groeit dan andere ; — een kind dat in den groei
het te laat is; — te laat klaar komen; vgl. men ziet
bij andere kinderen achterblijft; -- een leerling die
hem steeds achteraan komen, hij loopt steeds achter.
minder vorderingen maakt dan zijne medeschoACHTERAANLOOPEN, ...KEFFEN, .. .REN lieren, ook Achterblijvertje, o. (-s) genoemd.
keffen,
rennen
achter
anderen.
NEN, loopen,
ACHTERBOELIJN, v. (-s), (zeew.) boelijn van
ACHTERAANSTELLEN, (stelde achteraan, heeft
achteraangesteld), verongelijken, te kort doen, thans j een der achterzeilen, lijn of touw om het loeflijk
van een vierkant achterzeil meer bij den wind te
gewoonlijk achterstellen. ACHTERAANSTELLING,
halen; — achterboelijns los ! bevel bij het halzen
V. (- en), achterstelling.
(voor den wind omwenden) van een schip; — los de
ACHTERAANZEILEN, (zeilde achteraan, heeft
achterboelijns! bevel bij het bij den wind overwenden.
achteraangezeild), de schepen waarbij men behoort,
ACHTERBOOM, m. (-en), achterste boom; -laten voorzeilen.
(wev.) kettingboom. Zie GAREN- en ZIJDEACHTERADMIRAAL, m. (-s, ...alen), (veroud.)
BOOM; — achterste boog van het zadel.
admiraal die het bevel over de achterhoede had, thans
ACHTERBOOT, v. (-en), (Zuidn.) boot achter
schout-bij -nacht geheeten.
grootere schepen, redboot.
1. ACHTERAF, bw. in een afgelegen hoek, van den
ACHTERBOSCH, o. het achterste gedeelte van
weg af : achteraf blijven, liggen, wonen, staan,zitten; —
een bosch.
ik stond te ver achteraf om den spreker te hooren, te ver
in. (-en), een der achterdijen of
ACHTERBOUT,
achteraf,
treedt
steeds
verwijderd; — hij houdt zich
achterste bouten van een kalf, schaap, lam enz; —
niet op den voorgrond, is een der laatsten; — ach
een geheel achtervierendeel ervan.
babbelen, in afwezigheid der betrokken per--teraf
ACHTERBREUKBAND, in. (-en), (art.) bij vessonen; — (ten opzichte van den tijd) achterna, later:
tingstukken : de verdikking van de metaalmassa
ik hoorde achteraf; achteraf is het gemakkelijk zeggen,
aan het begin van het tappenstuk.
hoe men had moeten doen.
ACHTERBUUR, m. in 't mv. ook v. (...buren),
2. ACHTERAF, o. (-fen), (gew.) geheim gemak,
degeen die achter iemands huis of kamer woont.
bestekamer; — gedeelte van landerijen die het verst
ACHTERBUURT, v. (-en), geringe buurt, vaak
verwijderd liggen; — de strook veengrond die het
ook afgelegen : iem. uit de achterbuurt, iem. zonder
natst verveend wordt of aan de snee komt.
manieren.
ACHTERAFBRENGEN, (bracht achteraf, heeft
ACHTERDAK, o. (...daken), achterste deel van
achterafgebracht), iets naar eene verwijderde plaats
een dak.
brengen, uit den weg zetten; — (gew.) iem. in ver1. ACHTERDEEL, v. (...delen), (timm.) een boom
zekerde bewaring brengen : hij is achterafgebracht.
levert twee achterdelen, een der twee uiterste delen of
ACHTERAFPRATER, m. (-s), (gew.) persoon die
van een gezaagden boom, die op de schaal
planken
achter iemands rug praat.
.
volgen.
ACHTERAFSTADJE, o. (-s), afgelegen stadje.
o. (-en), achtergedeelte : het
ACHTERDEEL,
2.
ACHTERAPOSTEL, m. (-s, -en), (scheepst.)
achterdeel van een kalf, de twee achterbouten; -inhouten (apostelen) aan den achtersteven.
eupheumisme voor : het achterste; vgl. achterkwarACHTERAS, v. ( -sen), de achterste as.
tier; — (veroud.) nadeel, schade.
ACHTERBAKS, bw. achter den rug; in iemands
ACHTERDEK, o. (-ken), dek van achteren op
hem
—
om;
afwezigheid, buiten zijn weten, buiten
kleine vaartuigen, achterplecht.
iets achterbaks houden, het verborgen houden, terug
ACHTERDENKEN, o. (w. g.) (Zuidn.) achterdocht.
— zich achterbaks houden, zich schuilhouden,-houden;
ACHTERDENKEND, bn. ( -er, -st), achterdochtig.
zich niet vertoonen uit vrees of schaamte.
ht
ACHTERDENKENDHEID, v. (w. g.) achterdocht,
ACHTERBAKSCH, bn. achter iem. rug, buiten zijn 1
weten gedaan wordende : achterbaksche briefwisse - ' achterdochtigheid.
ACHTERDEUR, v. (-en), deur aan de achterzijde
ling. ACHTERBAKSCHIGHEID, v.
van een huis; — (fig.) middel om zich terug te trekACHTERBALK, m. (-en), (in een molen) de

18 het paard achter den wagen, geheel verkeerd; —
achter zijn rug, in zijne afwezigheid, buiten zijn weten, achterbaks; — achter elkander, de een na den
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ken, voor mogelijke ongelegenheden zich te vrijwaren,
zich zoover met eene zaak inlaten, dat men bij het
voorzien van bezwaren nog tijdig zich kan terug
een achterdeurtje openhouden, bij voorbaat-trekn:
op iets bedacht zijn, uitvluchten klaar hebben; —
achterdeurtjes zoeken, uitvluchten zoeken; — hij heeft
nog een achterdeurtje, nog wat spaarpenningen, een
appeltje voor den dorst.
ACHTERDIJKSCH, bn. achter, aan de buitenzijde
van den dijk gelegen : achterdijksch land.
1. ACHTERDOCHT, v. (-en). = ACHTERDOFT.
2. ACHTERDOCHT, v. kwade dunk omtrent
iemands handelingen of oogmerken, argwaan, ver
achterdocht hebben, voelen, koesteren, opvat -denkig:
krijgen (omtrent of op iem.); achterdocht inboeze--ten,
men, benemen, wegnemen; — (gew.) nadenken.
ACHTERDOCHTIG, bn. ( -er, -st), argwanend,
wantrouwig : eene achterdochtige, vrouw; een achter
aard, blik. ACHTERDOCHTIGHEID, v.-dochtige
ACHTERDOEK, o. (-en), het doek waarmede een
tooneel aan de achterzijde afgesloten wordt.
ACHTERDOFT, v. (-en), achterste roeibank in
eene boot of sloep.
ACHTERDUIMS, bw. (Zuidn.) in het geheim,
geniepig.
ACHTERDWARSTOUW, o. (-en), (zeew.) meer
waarmede een schip, door een der achterpoor--touw
ten heen, dwarsuit aan den wal wordt vastgelegd.
ACHTEREB, ...EBBE, v. laatste deel van de eb.
ACHTEREEN, bw zonder tusschenpoozen: een
werk achtereen afdoen; een boek achtereen uitlezen,
zonder tegelijk een ander werk te lezen; — bijna
onafgebroken, met geringe tusschenpoozen : driemaal achtereen won hij de partij; (bij achtereen, achter
elkander stelt men zich het tijdsverloop als eene
reeks van elkander opvolgende tijden voor, (vaak
van iets onaangenaams gezegd); bij aaneen als een
geheel : jaren aaneen bracht hij den zomer op zijn
buiten door, nu is hij reeds maanden achtereen lijden
achtereenvolgens; — (gew.) straks, aanstonds,-de);—
terstond.
ACHTEREENVOLGEND, bn. elkander zonder
tusschenpoozen opvolgende.
ACHTEREENVOLGENS, bw. één voor één, na
elkander; in geregelde volgorde.
ACHTEREERGISTEREN, bw. (w. g.) den dag
voor eergisteren.
ACHTEREINDE, ...EIND, o. (...einden), achter
deel van iets; ronde achterdeel van mensch of-ste
dier; — (spr.) zoo dom als het achtereind van eene koe,
een varken, aartsdom.
ACHTERELKANDER, ...ELKAAR bw. achtereen, (doch gemeenzamer en doet bij een meervoud
meer de voorwerpen afzonderlijk denken), achter
— de verschillende afgevaardigden komen-envolgs;
achterelkander binnen, na elkaar, één voor één; —
de leerlingen komen achter elkander binnen, de een
achter den anderen loopende.
ACHTEREN, bw hij ging naar achteren, achter
in het huis; (ook) naar de bestekamer; — zij kwam
van achteren naar voren, van de achterzijde naar,
tot de voorzijde; — aan de achterzijde : iemand liever
van achteren zien dan van voren, liever zijn hielen
dan zijne teenen zien, hem liever zien gaan, dan zien
komen; — van achteren gezien, bij nadere beschouwing; — iets van achteren beoordeelen, iets beoordeelen wanneer het geschied is; — van voren tot
achteren, van alle kanten, (ook) van het begin tot
het einde; — ten achteren zijn (van uurwerken), een
vroeger tijdstip aanwijzen; — ten achteren zijn of
blijven (van personen), niet zoover zijn als het behoorde (met zijn werk, betalingen enz.); — ten ach
raken, in den toestand komen van achterlijk-tern
te zijn, in geldelijke ongelegenheid raken.
ACHTERERF, o. (...erven), (Ind.) het achter het
huis zich uitstrekkend erf, waarop de bijgebouwen
staan.
ACHTERERVEN, m. en v. mv. latere erfgenamen;
degenen aan wie de erfenis later, na den onmiddellijken erfgenaam,versterven moet.
ACHTEREXCENTRIEK, o. (-en), (stoomw.) eene
schijf dienende om de beweging der stoomschuif zoo
te regelen, dat de schepraderen of de schroef eener
stoomboot enz. achteruitwerken.
ACHTERFRONT, o. (-en), achtergevel van een
gebouw, beschouwd ten opzichte van zijne gedaante
en kunstwaarde.
ACHTERGAAN. (het ging achter, heeft achtergegaan). (van uurwerken) te langzaam gaan of loopen;
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een vroeger tijdstip aanwijzen (b. v. door stil

-stan).
ACHTERGALERIJ, v. (-en), (Ind.) galerij of veranda achter aan het huis en dienst doende als de huiskamer in Holland.
1. ACHTERGANG, m. (w. g.) stoelgang, buikloop.
2. ACHTERGANG, v. (-en), gang in het achterste
gedeelte van een huis; het achterste gedeelte van eene
gang; — (zeew.) plank, uit het achterste gedeelte
van een schip naar den wal uitgebracht.
ACHTERGAT, o. (gew.) in het achtergat geraken,
verachteren, op de eene of andere wijze bij anderen
achterblijven.
ACHTERGEBOUW, o. (-en), klein gebouw achter
een hoofdgebouw; achterste gedeelte van een gebouw.
ACHTERGEDEELTE, 0. (-n), gedeelte van iets
aan de achterzijde.
ACHTERGESTEL, o . (-len), dat gedeelte van een
paard, dat zich achter den ruiter of het zadel bevindt.
ACHTERGEVEL, m. (-s), de gevel aan de achterzijde.
ACHTERGRACHT, v. (-en), (vestingb.) gracht,
naar de zijde der verdedigers gelegen; — gracht in
eene achterbuurt.
ACHTERGROND, m. (-en), de achtergrond van een
schilderstuk, van een tooneel, van een erf enz., wat
van den beschouwer het verst afligt; — achterste of
bedekte gedeelte van een wagen; — (fig.) zich op den
achtergrond plaatsen, zich op een afstand houden; —
op den achtergrond blijven, zich niet doen opmerken; — op den achtergrond raken, geene aandacht of
belangstelling meer wekken; — iets op den achter
schuiven, als minder belangrijk beschouwen; —-grond
op den achtergrond treden, verdwijnen, vergeten
worden, in het vergeetboek raken.
ACHTERHAAM, o. (...hamen), (gew.) een leeren
tuig dat een paard achter op de billen draagt.
ACHTERHAAR, o. (...haren), een haar of het
haar van het achterhoofd of het achterste gedeelte
eener pruik.
ACHTERHALEN, (achterhaalde, heeft achterhaald), iem. achterhalen, (inz. op de vlucht) hem inhalen; — (spr.) alit, de leugen nog zoo snel, de waarheid
achterhaald ze wel, de leugen komt vroeg of laat uit;
— (w. g.) iem. op iets betrappen, van eene schuld
overtuigen, inz. van eene leugen; — zijne schade ach
te recht brengen, verhalen; — (eenvoorwerp-terhaln,
dat wegrolt, wegwaait of wegdrijft), inhalen en
vatten.
ACHTERRACER, m. (-s). ACHTERHAALSTER,
v. (-s). ACHTERMALING, v. (-en).
ACHTERHALS, In. (...zen), nek.
i. ACHTERHAND, v. (-en), (ontl.) bindwortel.
2. ACHTERHAND, v. (-en), achtergestel (van een
paard); (termen bij de cavalerie) de achterhand nasteepen, onder de achterhand brengen; — (in het kaart
aan de achterhand zijn of zitten, de achterhand-spel)
hebben, het laatst aan de beurt komen; — (fig.) de
kaarten welke de speler in handen heeft, die aan de
achterhand zit; — deze speler zelf.
ACHTERHANDE, onverbuigb, brr van acht soorten, achtsoortig.
ACHTERHANDSBEENTJE, o. (-s), (ontl.) een der
zeven beentjes van den handwortel.
ACHTERHANGER, m. (-s), (molenb.) stevig hout
achter aan den penbalk tot waarborg, dat de kap bij
harden wind niet kan worden opgelicht.
ACHTERHAR, v. ( -ren), (sluisbouw) draaistijl van
eene sluisdeur, ook broekbalk geheeten.
ACHTERHARSPONNING, v. k -en), sponning in
een sluismuur voor de achterhar.
ACHTERHEEN, bw. ergens achterheen trekken,
iets ongemerkt onderzoeken; — ergens achterheen
zitten, eene zaak die niet genoeg vordert beter doen
voortgaan; (ook) beter toezicht houden, iem, in
zeker opzicht narijden.
ACHTERHEK, o. (-ken), (gew.) krat van een
boerenwagen.
ACHTERH-IOEDE, v. ('t mv. is w. g.), de achter
een leger; het laatste eskader-steafdlingv
eener in linie liggende vloot; het achteraan komend
gedeelte van een wandelend of varend gezelschap;
ACHTERHOEDEGEVECHT, o.

ACHTERHOEF, m. (...ven), de hoef van een
achterpoot bij veelhoevige dieren.
ACHTERHOEK, m. (-en), afgelegen hoek; —
gewone benaming van het landschap Twente en de
graafschap Zutfen. ACHTERHOEKER, in. (-s),
iew . uit den Achterhoek.

ACHTERHOEKSCH. ACHTERLIJK.
ACHTERHOEKSCH, bn. uit den Achterboek
afkomstig; — eene Achterhoeksche, eene vrouw uit
den Achterhoek; — aehterhoeksche zeden en gebruiken,
als in den Achterhoek; — (gew.) onopgemerkt.
ACHTERHOOFD, o. (-en), achtergedeelte van het
hoofd, van de kruin tot den nek.
ACHTERHOOFDSBEEN, o. (- deren), het achterste
der ongepaarde schedelbeenderen.
ACHTERHOOFDSGAT, o. (-en), tamelijk groot
gat in het achterhoofdsbeen waardoor het ruggemerg
naar de hersenen geleid wordt.
ACHTERHOUDEN, (hield achter, heeft achtergehouden), iem. ophouden, terughouden, niet laten
vertrekken; — wederrechtelijk in zijn bezit houden,
iets achterbaks houden; --- geheimhouden (voor de
belasting) : een schoorsteen, paard, dienstbode achter
niet aangeven, verzwijgen, verbergen, ver--houden,
helen; --- zich achterhouden, zich terughouden, achterblijven; — niet opkomen voor den krijgsdienst.
ACHTERHOUDEND, bn. ( -er -st), (van personen)
geneigd tot het achterhouden, verzwijgen van hetgeen men weet of denkt; geheimzinnig, niet openhartig. ACHTERHOUDENDHEID, v. welberekend stilzwijgen, het tegenovergestelde van openhartigheid.
ACHTERHOUDING, v. het achterhouden, het
terughouden, het geheimhouden; — (w. g.) achter
-houdeni.
ACHTERHOUT, o. (-en), dwarshout aan een rij of voertuig, dat zich achter de paarden bevindt en
waaraan de strengen vastgemaakt worden, ook
zwingelhout en (gew.) eemter geheeten.
ACHTERHUIS, o. (...zen), achterste deel van een
huis; -- soort van schuur of werkplaats achter het
huis aangebouwd; — (Zuidn.) huis niet aan de
straat, maar achter andere huizen staande.
ACHTERHUT, v. (-ten), achterkajuit van een schip.
ACHTERIJZER, o. (-s), hoefijzer van een achter
(schoenen .) (gew.) likijzer.
-pot;
1. ACHTERIN, bw. in het achterste gedeelte van
iets : achterin leggen, zitten, plaatsen; eene plaats
achterin; – ( vgl, achter in de kast liggen, eene plaats
achter in de zaal); — kom achterin, kom bij ons ach
zitten; (vgl. kom achter in, kom door de achter -terin
iemand achterin laten kijken,-deur);—(gmnz. j
zijne gemaakte schulden niet betalen.
2. ACHTERIN, o. het achterste gedeelte eener boe
een schip.
-renstulp,va
(achterjaagde, achterjoeg,
ACHTERJAGEN,
heeft achterjaagd), jagend achtervolgen.
ACHTERKABEL, m. (-s), kabeltouw, van het
achterschip aan den wal vastgemaakt.
ACHTERKALF, o. (...ven), zware eikenhouten
klos achter aan eens schuifaffuit of aan eene draai
voor geschut. -sled i
ACHTERKAMER, v. (-s), kamer in het achtergedeelte van een huis; (ook) kub van een fuik; Achter
-kamertj,o.(s)
1. ACHTERKANT, m. (-en), kant of rand tegenover
den voorkant; --- van den achterkant, van de achter
-zijde.
2. ACHTERKANT, v. (-en), kant of tulen strook
achter aan een kleedingstuk (muts, hoed enz.); tulen
strook die ter verbreeding aan eene te smalle kant
gezet wordt.
ACHTERKASTEEL o. (-en), hoog oploopend
achtergedeelte van een ouderwetsch oorlogsschip;
ook : halfdek; — (fig.) de billen.
ACHTERKELDER, m. (-s), achterste kelder; -(w. g.) woonkelder in eene achterbuurt.
ACHTERKEUKEN, v. (-s), (gew.) klein vertrek.
ACHTERKEUVELENS, o. (...erezen), (molen
wolfsbak geplaatste houten-makerst),hopdn
raam aan de achterzijde eener molenkap; --- BALK,
m. (-en), de gording of bovenste sluitbalk van het
achterkeuvelens.
ACHTERKIEL, v. (-en), (zeew.) achterste gedeelte der kiel.
ACHTERKIEUWIGEN, mv. eene soort van zeeslakken (aphistobranchia), zonder schelp, met twee
voelhorens op den kop en aan den mond twee lipvoelers of een vliezig lippenscherlr, tot de orde der
vlakpootigen behoorende. Zij worden zoo geheeten,
omdat hunne ademhalingswerktuigen achter de
hartkamer liggen.
ACHTERKLAMP, m. (-en), klamp achter op iets
gespijkerd.
ACHTERKLAP, m. kwaadsprekendheid (uit
1
onbezonnenheid); lastering achter iemands rug.

ACHTERKLAPPEN, achter iemands rug babbelen, lichtzinnig, uit onbedachtzame praatzucht
kwaadspreken. (Alleen gebruikelijk in die gevallen
waarin achter met klappen verbonden kan blijven. )
ACHTERKLAPPER, m. (-s); ACHTERKLAP STER, v. (-s).
ACHTERKLEINDOCHTER, v.
...KLEINKIND, o. ( -ers, -eren); ...KLEINZOON,
m. (-s, ...zonen), dochter, kind, zoon van een kleinm.
kind.
ACHTERKOMEN, (kwam achter, is achtergekomen), ten achteren geraken, het tegenovergestelde
van voorkomen.
ACHTERKOP, m. (-pen), (kunstdraaiersterm)
een der beide vaststaande koppen of stoelen op Bene
draaibank.
ACHTERKOUSIO, bn. ( -er -st), (gew.) achterdochtig, ergdenkend, wantrouwend; — achter
-houden,partig.ACHTERKOUSIGD,v.
ACHTERKROOST, o. (dicht.) nakroost.
ACHTERKWARTIER, o. achterste gedeelte;
achterbuurt; — (fig.) de billen.
ACHTERLADER, m. (-s), elk schietwapen dat van
achteren geladen wordt; -- (Z. A.) gekleede jas,
pandjesjas. ACHTERLAADGEWEER, o. (...weren).
ACHTERLAGE, v. (-n), (veroud.) hinderlaag;
de bende die in hinderlaag ligt.
ACHTERLAND, o. (-en), achter of naast een dijk
gelegen land; — streek waar Bene fabriek hare producten kan verkoopen; — (in het volkenrecht) het
nog onbezette gebied achter een door een bepaalden
staat in bezit genomen kuststreek.
ACHTERLAP, ir. (-pen), het gedeelte der zool
onder den hiel van schoenen en laarzen ; — ik sla of
veeg het aan mijn achterlap, ik geef er niets om; —
(Zuidn.) achterhaam, Zie aldaar.
ACHTERLAPPEN, (achterlapte, heeft geachterlapt), van nieuwe achterlappen voorzien.
ACHTERLAST, m. (-en), (zeew.) last, lading achter
in een schip geplaatst; — (gemeenz. scherts.) achterlast hebben, krijgen, aandrang tot buikontlasting.
ACHTERLASTIG, bn. ( -er, -st), (zeew.) (van een
schip) te zwaren achterlast en daardoor van achter
te veel diepgang hebbende; -- (gemeenz. scherts-)
achterlastig worden, achterlast krijgen. ACHTERLASTIGHEID, v.
ACHTERLATEN, (liet achter, heeft achtergelaten),
iemand laten waar hij is, terwijl men zelf vertrekt;
stervende iemand nalaten (eene weduwe, kinderen); — de achtergelatenen, mv. de overlevenden; -nalaten (een vermogen); — voorwerpen laten staan
of liggen, terwijl men andere wegveegt, meeneemt; —
schulden achterlaten, bij zijn vertrek, bij zijn dood
schulden onbetaald laten ; — een last, een bevel enz.
achterlaten, bij zijn vertrek den achterblijvenden
opdragen; -- aan iets het aanzijn geven en het laten
voortduren, nadat de voortbrengende werking heeft
opgehouden : striemen, sporen, litteekens enz. achter
g.) nalaten, verwaarloozen, achterwege-laten;—(w.
laten. ACHTERLATING, v. met achterlating van.
ACHTERLEDER, ...LEER, o. (van schoenen) het
leer achter aan den schoen.
ACHTERLEEN, o. (-en), (leenstelsel) stuk land
dat een leenman een ander in leen gaf, dus een leen
in den Zen graad.
ACHTERLEENHEER, m. (-en), leenheer van een
achterleen. ACHTERLEENMAN, m. (-nen), houder
van een achterleen.
ACHTERLEGGEN, (legde en leide achter, heeft
achtergelegd en achtergeleid), (w. g.) iem. of iets
doen achterliggen, doen achterstaan.
ACHTERLEI, onverbuigb . bn., van acht soorten,
achtsoortig.
ACHTERLICHAAM, o. (...lichamen ), het achterste gedeelte van netten.
ACHTERLIGGEN, (lag achter, heeft achtergelegen), achter een ander liggen; — (fig.) i rij iem. a ,hterliggen, minder dan een ander geacht of geteld
worden, minder in tel of in gunst zijn, achterstaan Jij ACHTERLIJF, o. (...ven), (ontl.) onderlijf van
achteren; — de achterste der drie lichaam.safueelingen der gekorven dieren; — (kleerm.) rug van Bene
jas of rok.
1. ACHTERLIJK, o. (-en), (zeew.) het lijk of dunne
touw waarmede de achterkant van een gaffel -, een
emmer- of een stagzeil omboord is.
2. ACHTERLIJK, bn. ( -er, -st), ten achteren zijnde
in lichamelijke of geestelijke ontwikkeling (van pers.)
of in groei (van dieren, boomen en planten), in het

ACHTERLIJKE.
verrichten van zijn werk of het volbrengen zijner
verplichtingen (van personen); — achterlijk blijven,
zich achterlijk betoonen in iets of in iets te doen, nalaten te doen. ACHTERLIJKHEID, v. het achterlijk
zijn; — (...heden), verzuim, nalatigheid.
ACHTERLIJKE, m en v.(-n), iem. die in geestelijke
ontwikkeling achter is : school voor achterlijken.
ACHTERLOOPEN, (liep achter, heeft achtergeloopen), (van uurwerken) te langzaam loopen, voort
achtergaan.
-duren
ACHTERLOOPER, m. (-s), (jag.) een achterpoot
van viervoetig wild.
A CHTERLOOP S CH, bn. (waterb.) (van sluismuren) niet dicht genoeg en daardoor water, achter
de zijkanten om, door laten loopen. ACHTER
-LOPSCHEID,v.
ACHTERLUIK, o. (-en), (zeew.) het eerste luik
achter den grootes mast; -- een luik in het achterste
gedeelte van een huis, schip enz.; — het achterste
van twee of meer luiken.
ACHTERMADE, v. (gew.), etgroen, nagras.
ACHTERMAN, m. (achterlui), (mil.) de man in
het 2de en 3de gelid met betrekking tot dengene die
vóór hem in het eerste gelid staat, zijn voorman.
ACHTERMAST, m. (-en), kleine of achterste
mast, vooral op koffen en smakken zoo geheeten.
ACHTERMIDDAG, m. (-en), namiddag.
ACHTERMIDDAGWACHT, v. (-en), (zeew.) de
wacht van 12 uur tot 4 uur na den middag.
ACHTERMOLEN, m. (-s), de laagst staande watermolen in een polder.
ACHTERNA, bw. naderhand, later, achteraf, van
achteren; — men liep hem achterna, bleef op eenigen
afstand achter hem. (Groot is het aantal werkw.,
welke met achterna zijn samengesteld. Daartoe
behooren o. a. de volgende onz.: (iem. (3 n. )) achternahollen, -- ijlen, --jagen, —klossen, —kruipen,
—reizen, —rennen, —snellen, —sukkelen, --trekken,
—vliegen, enz.; de volgende bedr.: (iem. (4n.)) ach
kijken, —oogen, —staren, -zien,-ternablik,—
enz . ; achternablaffen, —bruisen, —brullen, —gillen,
—keffen, enz.; achternadragen, —kruien, —sjouwen,
--steepen, —torsen, enz.; achternagooien, —smijten,
—werpen, —schieten, enz., achternaschreeuwen,
—roepen, —geven, enz. Alleen die welke eene fig.
beteekenis hebben, verdienen eene afzonderlijke
vermelding.)
ACHTERNAAD, m. (...naden), naad aan de achterzijde van een kleedingstuk.
ACHTERNAAM, m. (...namen), familienaam.
ACHTERNAARTJE, o. (-s), (Zuidn. en gew.)

achternoentje, namiddagmaaltijd, zevenuurtje.

ACHTERNAGAAN, (ging achterna, is en heeft
achternagegaan), iem. op eenigen afstand met bedaarden en gelijkmatigen tred volgen; — (fig.) (met
hebben) iem. navolgen, in iemands voetstappen
treden; iem. in 't oog houden, hem in handel en
wandel nagaan, achternarijden.
ACHTERNAGEVEN, (gaf achterna, heeft achternagegeven), (eene verwensching, een vloek, ook:
Bene beschuldiging) nageven.
ACHTERNALOOPEN, (liep achterna, is en heeft
achternageloopen), iem. loopende volgen; (fig.)
(met hebben) iem. overal volgen om op hem te
passen of om te trachten hem te ontmoeten, om
zijne gunst te winnen of zich bij hem in te dringen; — een meisje achternaloopen, verkeering zoeken
met haar, het hof maken (meestal naloopen gezegd).
ACHTERNAMIDDAG, m. (-en), laatste gedeelte
van den middag (vooral van zomerdagen gezegd).
ACHTERNARIJDEN, (reed achterna, heeft en is
achternagereden), rijdend volgen (ook fig.); — (fig.)
(met hebben) voortdurend streng op iem. letten,
dat hij zijn plicht doet.
ACHTERNASTUREN, (stuurde achterna, heeft
achternagestuurd). Zie ACHTERNAZENDEN.
ACHTERNAZENDEN, (zond achterna, heeft
achternagezonden), iem. van de plaats vanwaar
hij vertrokken is iets toezenden, dat hij vergeten
heeft of dat men hem nog bijtijds wil doen toekomen : eene paraplu achternazenden; zoo ook,
bij uitbreiding, (den vijand) kogels, pijlen achter
enden; — iem. scheldwoorden, vloeken achterna -naz
iem. die zich verwijdert, ze achternaroepen;-zend,
— iem. afzenden om een vertrokken persoon in
te halen, enz.
ACHTERNAZETTEN, (zette achterna, heeft ach
een vluchteling in allerijl achtervolgen-ternagz),
om hem in te halen.
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ACHTEROVER.
ACHTERNAZITTEN, (zat achterna, .heeft achter
een vluchteling met drift en aanhou -nagezt),
ijver achtervolgen om hem in te halen; —-den
(fig.) voortdurend streng nagaan.
ACHTERNEEF, m. (...neven -S), een manlijk
persoon die één of meer graden verder dan een neef
tot iem. in bloedverwantschap staat.
ACHTERNICHT, v. (-en), de vrouwelijke vorm
van achterneef.
ACHTERNOEN, m. (-en), (Zuidn.) nanoen, namiddag.
ACHTERNOENTJE, o. (-s), (Zuidra.) achter
namiddageten dat men gebruikt tus --nartje:h
schen den middagmaaltijd en het avondeten.
1. ACHTEROM, bw. om de achterzijde van iets
dat soms genoemd, soms verzwegen wordt : som migen liepen voorbij het huis, anderen achterom (het
huis); — (zeew.) achterom varen, achter Schotland
en Ierland om (naar de Oost b. v.) varen; — (gemeenz.) achterom is kermis, schertsend gezegd tegen
iem. dien men in den weg staat, en voor wien men
niet op zijde wil gaan. ( Achterom vormt alleen
samenstellingen met kijken en zien, en met die
werkw. wier beteekenis gewijzigd of figuurlijk opgevat wordt).
2. ACHTEROM, o. eene straat, steeg of weg die
b. v. achter om een groot gebouw of om de stad
loopt; — dat gedeelte eereer boerenstulp waar des
winters het jonge vee wordt gestald.
ACHTEROMHALEN, (haalde achterom, heeft
achteromgehaald), (gemeenz.) heimelijk en op min
of meer slinksche wijze kleine voordeelen en winsten halen uit de zaak die men behandelt.
ACHTEROMKIJKEN, (keek achterom, heeft
achteromgekeken), eene versterking van omkijken,
het hoofd omdraaien om te kijken.
ACHTEROMKIJKERTJES, mv. gew. naam voor
het driekleurig viooltje, en ook voor de anemoon.
ACHTEROMKOMEN, (kwam achterom, is achteromgekomen), (zeew.) zich met zijn schip stellen aan
den achterkant van een ander schip dat men in
zee ontmoet om het te praaien.
ACHTEROMLOOPEN, (liep achterom, is achteromgeloopen), langs den achterkant van een ander
schip zeilen welks koers men kruisen wil.
ACHTEROMZIEN, (zag achterom, heeft achteromgezien), eene versterking van omzien, het hoofd
omdraaien om te zien.
ACHTERONDER, o. achterste gedeelte van een
schip onder het dek. het tegengestelde van voor
-onder.
ACHTEROP, bw. aan de achterzijde op iets dat
Of genoemd wordt, Of uit den zin Of uit de omstandigheden moet opgemaakt worden : de lakei stond,
sprong achterop, d. i. op het achterbankje; — hij
zit achterop, achter een ander op hetzelfde paard; -hij nam hem achterop, bij zich achter op het paard,
ook) op sleeptouw; — de bootsman is achterop, op
het halfdek; -- (oneig.) iem. achterop zijn, in de
nabijheid zijn van iem. dien men wil inhalen; —
dat is achterop, dat is verkeerd, in plaats van goed
komt dat te duur uit; (ook) daarmee zult-koper.
gij niet hard opschieten, (ook) daarmee zult gij uw
doel niet bereiken; — het is met hem achterop, met
hers zult gij uw doel niet bereiken; (ook) hij verkeert
in geldelijke ongelegenheid; (ook) de zieke wordt
minder. ( Achterop vormt alleen met loopera, komen,
rennen, rijden, ijlen, en soortgelijke werkw. samenstellingen).
ACHTEROPKOMEN, (kwam achterop, is achter
voorgaat, inhalen en dan-opgekmn),i.d
aanspreken of vergezellen; — ergens nadeel van
hebben: daar kom je mee achterop, daar heb je nadeel
van, (ook) daar mee zul je niet gauw slagen.
ACHTEROPLOOPEN, (liep achterop, is achter
snel loopen iem. the voorgaat,-opgeln),dr
trachten in te halen of te bereiken, om hem dan aan
te spreken.
ACHTEROS, m. ( -sen), (Z. A.) os die tot het ach
paar trekossen behoort; — (spr.) achteros-ters
komt ook in de kraal, langzaam gaat zeker, (ook) de
laatsten worden ook geholpen.
ACHTEROVER, bw. naar achteren hellende of
omvallende. (De samenstellingen met achterover
l.tten zich tot drie klassen brengen. Die van de le
klasse geven te kennen een achteroverzijn: —hellen,
—liggen, —zitten, —gaan, —loopen, enz. : hij heeft
zijn geheele leven wat achterovergegaan, (—geloopen);
die van de 2e klasse een achteroverkomen: –vallen,

ACHTERPAAL.
--

tuimelen, —storten, – zijgen, —buitelen, -sluiketen

enz. : het voer hooi is achterovergegaan, achterover

klasse een achteroverbrengen:-gevaln;di 3
—buigen, —duwen, —gooien, —krommen, —leggen,
—schoppen, smijten enz. Al deze eigenlijke samen
llingen zijn in zich zelven volkomen duidelijk en-ste
behoeven daarom geene bijzondere vermelding;
vgl. de muur helt achterover, en de muur helt achter
(aan de achterzijde) over.
ACHTERPAAL, m. (...palen), (in het kolfspel)
paal aan het achtereinde der baan.
ACHTERPAARD, o. (-en), paard dat achter
andere voor den dissel loopt.
ACHTERPAD, o. (...paden), achterste pad in een
tuin of wandelperk; — afgelegen pad, minder gebruikt toepad.
ACHTERPAND, o. (-en), (kleerm.) rugstuk van
een kleed.
ACHTERLPAATS, v. (-en), plaats of open ruimte
achter een huis of gebouw; -- plaats (om te zitten
of te staan) ver naar achteren.
ACHTERPLECHT, v. (-en), (zeew.) stuurplecht,
soort van achterdek op een klein open vaartuig.
ACHTERPLEIN, o. (-en), plein of open ruimte
aan de achterzijde van een gebouw.
ACHTERPOORT, v. (-en), poort aan de achter
een gebouw; — (platte zegswijze) de-zijdevan
achterpoort openhouden, zorg dragen voor geregelde
ontlasting; — hij heeft nog een achterpoortje (open),
hij heeft nog wel wat (in stilte) bespaard geld. Ach
een achterpoortje openhebben, eene-terpoj,.(s)
uitvlucht bij de hand hebben.
ACHTERPOOT, m. (...pootes), (zegsw.) op zijne
achterpooten gaan staan, opvliegen, in drift geraken,
zich driftig tegen iets verzetten.
ACHTERRAAD, m. afzonderlijke beraadslaging
met een gedeelte der raadsleden : achterraad houden;
— de gezamenlijke leden met wie men achterraad
houdt; —, (...raden), een lid van den achterraad.
ACHTERRAAM, o. (...ramen), raam of venster
in den achtergevel van een gebouw.
ACHTERRAD, o. (...raderen), het meest naar
achteren geplaatste rad van eene machine, een raderwerk, een voertuig. Achterradje, o. (...raadjes,
...radertjes).
ACHTERRIEM, m. (-en), staartriem (van een
paard of ezel).
ACHTERRIEI, o. (-en), (wev.) achterweefkam.
ACHTERRUIM, o. (van een schip), achtergedeelte
van het scheepsruim.
ACHTERSCHAAR, v. (-en), een deel van het
toestel om oliezaad uit te persen.
ACHTERSCHEER, v. (...scheren), (wev.) zware
lat, achter aan het weeftouw, welke de opstaande
zijstukken met elkaar verbindt en staande houdt.
ACHTERSCHIP, o. (...schepen), het achterste
van twee of meer schepen; — (fig.) in het achterschip
geraken, achteruitgaan in zijne zaken; — in het ach
zijn, in benarde omstandigheden; — het-terschip
gedeelte . van een schip, achter den laatsten mast;
(bij uitbr.) achter den grooten mast.
ACHTERSCHIPSJAGER, n.. (-s), stuk geschut,
waarmee van uit het achterschip gevuurd kan worden.
ACHTERSCHOT, o. (-ten), een beschot aan de
achterzijde; — (scherts.) van eene betaling van salaris the te laat en dan nog in gedeelten geschiedt,
in tegenstelling van voorschot.
ACHTERSCHRIFT, o. (-en), (w. g.) hetgeen achter
op iets geschreven of gedrukt is.
ACHTERSKIND, o. (-eren), (w. g.) eigenlijk
achterst kind, kleinkind of achterkleinkind, achter
achternicht.
-nef
ACHTERSLEMPHOUT, o. (-en), (zeew.) het slemp hout van den achtersteven.
ACHTERSPANT, o. (-en), (zeew.) een der spanten
of ribben in het geraamte van een schip achter het
groot spant; het geheele aehterspantwerk.
ACHTERSPANTWERK, o. de gezamenlijke ach
een schip.
-terspanv
ACHTERSPIL, o. (-len), (zeew.) spil in het achter
-schip.
ACHTERST, bn. (de overtreffende trap van 't bw.
achter) het meest naar achteren geplaatst of gelegen; — (in bijbeltaal) de Achterste Zee, de Middel
-landscheZ.
ACHTERSTAAN, (stond achter, heeft achtergestaan), (fig .) voor iem. of iets onderdoen, achter liggen .
ACHTERSTAAND, bn. hierachter volgend.
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ACHTERTUIG,
ACHTERSTAGZEIL, o. (-en), (zeew.) stagzeil
achter den grooten m ast.
1. ACHTERSTAL, m. (-len), stal achter een anderen; achterste gedeelte van een stal.
2. ACHTERSTAL, m. (-len), thans bijna uitsluitend
in het mv., eene schuld, rente, soldij enz. die reeds
betaald had moeten worden, maar tot dusverre
onbetaald bleef.
ACHTERSTALLIG, bn. achterstallige schulden,
onafgedaan, onafbetaald; — (geldw . ) achter
coupons, waarvan de vervaldag-staligecoupn,
verschenen, maar de betaling achterwege gebleven
is; — het achterstallige, o. de achterstand, het onafgedane.
1. ACHTERSTAND, m. de achterzijde van een
voorwerp, uit een technisch oogpunt beschouwd:
de achterstand van een huis, het achterfront.
2. ACHTERSTAND, m. (-en), het achterstaande
(werk), de voorwerpen die achter een ander staan; —
(fig.) het achterstallige, vooral, waar er sprake is van
de staatsfinanciën : de Nederlandsche achterstand;
-- het werk dat reeds lang op afdoening wacht:
de achterstand bij het gerecht.
ACHTERSTANDSSCHADUW, v. (-en), (in het
bouwk. en persp. teekenen) de schaduw op het ach
vallende.
-tersand
ACHTERSTANDSTEEKENING, V. (-en), teekening van de achterzijde van een voorwerp.
1. ACHTERSTE (DE), m. en v. (-n), (w.g.) (spr.) de
voorsten doen, wat de achtersten niet mogen, wie het
eerste komt heeft veel voor; — de voorsten maken,
dat de achtersten niet in de kerk kunnen, dezelfde bet.
2. ACHTERSTE (HET), o. het achtereinde van
eenig voorwerp. Dit achterste komt voor in de bw.
uitdrukkingen: het achterst, het meest naar achter; —
het achterste voor of voren, averechts, verkeerd (eig.
en fig.).
3. ACHTERSTE, o. (-n), (gemeenz.) de achterste
deelen van het lichaam, de billen : op zijn achterste
vallen; -- (spr.) zijn achterste tegen de krib zetten, zich
stijfhoofdig tegen iets verzetten, zich er dwars tegen
aankanten; — (gew.) iem. het hemd krap om het ach
spannen, het uiterste van hem eischen.
-ters
ACHTERSTEEK, m. (...steken), bij naaisters
en kleermakers) die steek waarbij telkens de naald

wordt ingestoken op de helft van den voorgaanden
steek.
ACHTERSTEL, o. (-ter ), achterste gedeelte van
het onderstel van een vierwielig rij - of voertuig.
ACHTERSTELLEN, (stelde achter, heeft achter
een persoon of zaak minder of geringer-gestld),
schatten dan iem. of iets anders; ze minder bevoordeelen, begunstigen.
ACHTERSTELLING, v. de daad van achterstellen, geringschatting : met achterstelling van.
ACHTERSTEMMIGE, v. (-n), platte piano waar
stemregel achter op den bodem gelijmd is,-bijde
zoodat er meer ruimte voor de snaren beschikbaar
is en de toetsen bij het drukken nederwaarts slaan;
zulke instrumenten zijn gemakkelijk te bespelen en
blijven lang zuiver van toon.
ACHTERSTEVEN, m. (-s), (van een schip) eiken
sluitstuk van achteren aan den romp van-houten
een schip; (bij uitbr.) het achterste gedeelte van
een schip; — (fig. eert.) de voor- en achtersteven, het
begin en het einde; — (soms scherts.) het achterste.
ACHTERSTIJL, m. (-en), achterste stijl; — (pap . )
vorkswijze gevormde stijl achter de hamers of stam
tegenstelling van den voorstijl.
-pers,in
ACHTERSTRAAT, v. (...straten), straat achter
achterbuurt.
in
eene
Bene hoofdstraat; — straat
ACHTERSTRENG, v. (-en), trekzeel van het
achterste of een der achterste paarden.
ACHTERSTUK, o. (-ken), het achterste stuk of
gedeelte van iets.
ACHTERTALIE, v. (-s), (zeew.) takel of katrol werk achter aan een stuk geschut.
ACHTERTAND, m. (-en), hoek- of hondstand .
ACHTERTANG, v. (-en), (schrijnw.) beweegbaar
plat stuk hout aan het achtereinde eener schaafbank
om daarmede kleinere stukken hout vast te klem men .
ACHTERTOUW, o. (-en), (zeew.) touw uit het
achterschip uitgebracht.
ACHTERTRAP, v. (-pen), trap achter in huis.
ACHTERTROEP, m. (-en), (mil.) het achterste
deel der achterhoede.
ACHTERTUIG, o. (zeew.) liet tuig van den grooten
mast en den bezaansmast.

ACHTERTUIN.
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ACHTERTUIN, m. (-en), tuin achter een anderen
gelegen en daarvan afgescheiden, maar bij hetzelfde
huis behoorende.
1. ACHTERUIT, bw. in de richting naar achteren,
achterwaarts, rugwaarts; in de richting, tegenover
aan de vorige . (ACHTERUIT vormt samen -gestld
voortgaande be--stelingmoz.vw,den
weging te kennen geven : achteruitglijden, —kruipen,
--rollen, —schrikken, (schrikken = wijdbeens stappen), —rukken, —schieten, (zeew.) —vallen, —zitten,
(zittend achteruitrijden) enz .; met onz ww . die eene
beweging uitdrukken van een wezen of voorwerp
dat zich niet van zijne plaats beweegt, maar staande
de w e ;king oefent ; ach eruitschoppen, —slco an,
—trappen, —werken; met onz. ww. die eene handeling te kennen geven waardoor men achterwaarts
gaat (in fig. zin): achteruitboeren, —teren, —leeren;
met bedr. ww. die eene stuwende of drijvende beweging te kennen geven : achteruitdrijven, —drukken,
—duwen —holen, —jagen, -rukken, —sleepen,
—stuwen. —trekken, --werken, enz.; —schuiven,
—zetten: (deze twee ook figuurlijk). Van al deze
eigenlijke samenstellingen eischee alleen die bijzondere vermelding, welke eene figuurlijke beteekenis hebben.) Vgl. kom hier achter uit, aan den achterkant uitkomen en kom hier achteruit, bij mij in de
kajuit; —
(gew.) dit kind is erg achteruit, achterlijk, (lichamelijk of geestelijk); — (zegsw.) hij woont achteruit, hij
heeft zijn verblijf in het achterschip, behoort tot
den état-major; — een jongen van achteruit, een jong
bediende van de officieren.
2. ACHTERUIT, o. (-en), een afgesloten plaats of
tuintje achter een huis; — eene achterdeur of achterpoort; —(fig.) eene uitvlucht. achteruitje o. (-s).
ACHTERUITBOEREN, (boerde achteruit, is en
heeft achteruitgeboerd), (van een boer) slechte
zaken doen en daardoor in stoffelijke welvaart ach
algemeen) achteruitgaan in-teruigan;—('
zijne zaken.
ACHTERUITDEINZEN, (deinsde achteruit, is
achteruitgedeinsd), zich plotseling achterwaarts
bewegen, terugdeinzen, t. w. van schrik, vrees of
afkeer; — (zeew.) met de deining achteruitgaan.
ACHTERUITDENKEN, (dacht achteruit, heeft
achteruitgedacht), (Zuidn.) nadenken over iets dat
voorbij is, inz. met het oog op mogelijke gevolgen.
ACHTERUITGAAN, (ging achteruit, is achteruit
achterwaarts gaan; (fig.) verminderen in-gean),
welvaart, in gezondheid, in zedelijke waarde, in
ontwikkeling enz. (van pers.); verminderen in welstand, bloei, hoedanigheid, kracht of hoeveelheid
(van zaken). In fig. bet. ook onpers. gebruikt : het
gaat met hem achteruit; het ging met den zieke sterk

achteruit.
1. ACHTERUITGANG, m. het achteruitgaan, het
komen in ongunstiger toestand; het verminderen of
afnemen in welvaart, aanzien, bloei, gezondheid,
geestelijke vermogens, kracht, hoeveelheid enz.
2. ACHTERUITGANG, v. (-en), achterdeur (bij
schouwburgen enz.).
ACHTERUITGERAKEN, (geraakte achteruit, is
achteruitgeraakt), achteruitraken.
ACHTERUITKRABBELEN, (krabbelde achteruit,
is achteruitgekrabbeld), (fig.) zich terugtrekken (in
handelen of spreken), pogingen aanwenden om
terug te nemen wat eerst gezegd : beloofd, geschreven
of verzekerd is.
ACHTERUITKRABBEN, (krabde achteruit, is
achteruitgekrabd), achteruitkrabbelen.
ACHTERUITLEEREN, (leerde achteruit, heeft
en is achteruitgeleerd), (scherts.) al leerende achteruitgaan in kennis en bekwaamheid, door steeds
nieuwe leerstof in zich op te nemen en niets te verwerken.
ACHTERUITLOOPEN, (liep achteruit, is achter
achterwaarts loopen, terugloopen; —-uitgelopn),
de barometer loopt achteruit, wijst minder drukking
der- lucht aan; —^ (fig.) in ongunstigen toestand komen,
verminderen in stoffelijke welvaart enz. In deze bet.
ook onp.: het loopt met zijne zaken achteruit.
ACHTERUITMARCHEEREN, (marcheerde achteruit, is achteruitgemarcheerd), (fig.) achteruit
achteruitgaan.
-lopen,
ACHTERUITRAKEN, (raakte achteruit, is achter
meer afgelegen plaats raken; —-uitgerak),opn
(fig.) achteruitgaan in rang, aanzien, stoffelijke wel
-vartof
voorspoed.
ACHTERUITRIJDEN, (reed achteruit, is en heeft

ACHTERVOET.
achteruitgereden), rij den in achterwaartsche rich ting; in een rij- of stoomtuig rijden met den rug
naar de paarden of de locomotief gezeten.
ACHTERUITSCHOPPEN, (schopte achteruit, is
en heeft achteruitgeschopt), met den voet achter
schoppen; — iem. door schoppen achter -warts
doen gaan; — (fig.) zich wederstrevig of-warts
wederspannig betoonen.
ACHTERUITSCHUIVEN, (schoof achteruit, heeft
achteruitgeschoven), een voorwerp achterwaarts
schuiven; — (fig.) (w. g.) iets uitstellen.
ACHTERUITSLAAN, (sloeg achteruit, heeft ach
een achterpoot of beide achter--teruigslan),m
pooten acbte waarts trappen (van rij- en trekdieren); — (fig.) (van menschen) zich onwillig of
wederspannig betoonen, heftig tegenstribbelen;
— door slaan achteruitbrengen.
ACHTERUITTEREN, (teerde achteruit, heeft en
is achteruitgeteerd), door het maken van verteringen
achteruitgaan, verarmen; minder inkomen dan
uitgaven hebben.
ACHTERUITTREDEN, (trad achteruit, is achter uitgetreden), een of meer stappen achterwaarts
doen; -- (fig.) zich terugtrekken, zich losmaken van
eene belofte, eene verplichting die men op zich genomen heeft.
ACHTERUITVAART, v. (gew.) achteruitgang
(van een zieke), verergering, toenemende verzwakking.
ACHTERUITVALLEN, (viel achteruit, is achteruitgevallen), (zeew.) zich achterwaarts uit de linie
verwijderen (van schepen).
ACHTERUITVAREN, (voer achteruit, is en heeft
achteruitgevaren), varen in de richting waarheen
de achtersteven en het roer gekeerd zijn.
ACHTERUITVLIEGEN, (vloog achteruit, is ach
achter--teruigvlon),(f.mtreslhid
uitgaan; -- (eig. en fig.) ik gaf hem een duw, dat hij
achteruitvloog; — de zieke vliegt achteruit.
ACHTERUITWERKEN, (werkte achteruit, heeft
achteruitgewerkt), (van werkt.) zóó werken, dat
het in beweging gebrachte voorwerp zich achterwaarts beweegt : de boot werkt achteruit; — dit kanon
werkt sterk achteruit, bij het afschieten beweegt het
zich achterwaarts; — (w. g.) (van wetten, vonnissen
enz.) terugwerkende kracht hebben; — een zwaar
voorwerp achterwaarts doen bewegen.
ACHTERUITWIJKEN, (week achteruit, is ach
naar achteren wijken, achteruit --teruigwkn),
treden; — (fig.) ontwijken.
ACHTERUITZEILEN, (zeilde achteruit, is achteruitgezeild), (zeew ) (van een schip) Bene teruggaande
beweging aannemen; -- (fig.) achteruitgaan in zijne
zaken.
ACHTERUITZETTEN, (zette achteruit, heeft

achteruitgezet), meer naar achteren zetten; in 't bijz.
van uurwerken : de wijzers achteruitzetten; --- (fig.)
iem . achteruit doen gaan in geldelijk vermogen,
rang, eer, aanzien, in gezondheid, in kundigheden
enz .: die brand heeft hem achteruitgezet; die koorts
zal den zieke achteruitzetten; — (eene zaak) achteruit doen gaan. ACHTERUITZETTING, v. (-en).
ACHTERUITZITTEN, (zat achteruit, heeft ach
een rij - of voertuig zitten, met den-teruigzn),
rug naar de voorzijde.
ACHTERVAK, o. (-ken), achterste vak; — ((fraad
gedeelte van den ketting dat bij het weven-wev.)ht
met de schuifkam in rust blijft, bestaande uit de
achterste helften der metalen draden, die in het
zeefmakersraam opgehangen zijn.
ACHTERVENSTER, o. (-s), achterraam.
ACHTERVERTREK, o. (-ken), achterkamer.
ACHTERVIERENDEEL, o. (-en), een der beide
achterste vierendeelen van een slachtbeest; een
achterpoot met het daaraan belendende gedeelte.
ACHTERVINKENNET, o. (-ten), (zeew.) enternet
achter den grooten mast, net of traliewerk van geschoren touwen over het achterschip om het enteren
te beletten, (met de zaak is het woord veroud.).
ACHTERVLAG, v. ( -gen), (zeew.) vlag op den bezaansmast.
ACHTERVLOED, m. laatste deel van den vloed.
ACHTERVOEGEN, (voegde achter, heeft achter
bijvoegen; zetten of plaatsen achter iets.-gevod),
ACHTERVOEGING, v. (-en).
ACHTERVOEGSEL, o. (-s), (taalk.) suffix; — (w.
g.) bijvoegsel, aanhangsel (van een boek).
ACHTERVOET, m. (-en), (bij paarden, muildieren
en ezels) uiteinde van een achterpoot.

ACHTERVOLGEN.
ACHTERVOLGEN, (achtervolgde, heeft eni is
achtervolgd), (iem. 3 n.) achternaloopen, —rijden,
—varen enz. met vijandige bedoelingen; — door het
gerecht doen vervolgen; — (veroud.) (eene zaak) doen
voortzetten : het beleg achtervolgen.
ACHTERVOLGENS, bw. na elkander, één voor
één, achtereenvolgens.
ACHTERVOLGING, v. (-en), vervolging.
ACHTERWAARTS, bw. achteruit, rugwaarts:
achterwaarts gaan, loopera enz.; — achterwaarts wijken,
achteruitwijken, deinzen; — achterwaarts drijven,
achterwaarts duwen enz.; achterwaarts zien, achterwaarts kijken enz.; achterwaarts leggen, achterwaarts
plaatsen enz.
ACHTERWAARTSCH, bn. in de richting naar
achteren; (mil.) eene achterwaartsche beweging; —
met den achterwaartschen pas marcheeren; ver naar
achteren : het leger moest eene meer achterwaartsche
stelling aannemen.
ACHTERWACHT, v. (-en), ('t mv. w. g.) (mil.)
het achterste gedeelte der achterhoede; -- iets van de
achterwacht vernemen, uit de derde en vierde hand
hoorgin, leeren kennen (meestal gezegd : van de
buitenwacht vernemen).
ACHTERWAGEN, m. (-s), (mil.) een tweeraderig
voertuig dat op marsch aan een tweeraderig stel
(den voorwagen) vastgehecht wordt om er goederen
mede te vervoeren.
ACHTERWAGENKIST, v. (-en), kist op een ach
geplaatst, dienende tot berging van ge--terwagn
reedschappen.
ACHTERWAREN, (achterwaarde, heeft achterwaard), (Zuidn.) verzorgen (kraamvrouwen, kraamkinderen).
ACHTERWAARSTER, v. (-s), (Zuidra.) kraam
ook ACHTERWAARSTERES--bewarst,k;
SE., v. (-n.), ACHTERWARESSE, v. (-n), en
ACHTERWAREGGE, v. (-n).
ACHTERWATER, o. (waterb.) het water dat door
een scheprad of vijzel moet opgewerkt worden.
ACHTERWATERLOOP, m. (-en), (waterb.) duiker die het water, dat opgemalen moet worden, naar
het waterwerktuig aanvoert.
ACHTERWATERLOOPSMUUR, ra. (...muren),
(waterb.) een der beide zijmuren van een achter
-waterlop.
ACHTERWEEFKAM, v. (-men). Zie ACHTERRIET.
ACHTERWEG, m. (...wegen), weg, achter een
anderen weg gelegen; — weg aan de achterzijde van
iets; — afgelegen, eenzame weg.
ACHTERWEGE, bw. eigenlijk op den weg, thans
alleen nog in : achterwege blijven, wegblijven (van
pers.); uitblijven, niet geschieden (van handelingen); — achterwege laten, laten uitblijven, niet laten
geschieden, niet doen (handelingen); iets ongezegd
of ongeschreven laten of het geschrevene niet mede
-- achterwege houden, achterhouden, niet-deln;
melden, niet mededeelen.
ACHTERWERK, o. achterste werk; dat gedeelte
van een werk of toestel dat zich achteraan bevindt : het achterwerk van een boek; — (wev.) gedeelte van een weefgetouw dienende om de draden
van den ketting gelijkmatig gespannen te houden; (zeew.) het achterste gedeelte van een schip; -(=charts.) het achterste : iem. op zijn achterwerk
komen, voor zijn achterwerk geven; — kant of tulen
strook die ter verbreeding aan eene te smalle kant
wordt gezet.
ACHTERWERKJE, o. (-s), kantboordsel.
ACHTERWEZEN, o. (w. g.) het gezamenlijk bedrag der achterstallige schulden, renten enz. = achterstand.
ACHTERWIEL, o. (-en), een der beide achterste
wielen van een vierwielig rij- of voertuig- -- (fig.)
(scherts.) een rijksdaalder.

ACHTERWIJK, v. (-en), minder aanzienlijke,
afgelegen wijk eener stad.
ACHTERWIMPEL, m. (-s), wimpel op het achter
-schip.
ACHTERWINKEL, m. (-s), een winkel achter
een anderen of het achterste gedeelte van een
winkel.
ACHTERWINTER, m. (-s), (w. g.) nawinter.
ACHTERZAAL, v. (...zalen), zaal in het achter
een gebouw.
-gedltvan
ACHTERZAK, m. (...ken), zak in een achterpand van een kleed; — een der beide hoekzakken
aan de achterzijde van een biljart.
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ACHTPUNTIG.

ACHTERZEIL, o. (-en), zeil van den grooten
mast of van den bezaansmast.
ACHTERZEILEN, (zeilde achter, heeft en is
achtergezeild), (zeew.) zeilende achterblijven; (oneig). achterblijven, terwijl anderen wegzeilen : een
der matrozen was te Brouwershaven achtergezeild; —
iem. aan wal doen blijven door zonder hem weg te
zeilen : we hebben dien lastigen kerel maar achtergezeild; — (w! g.) niet meedoen, niet van de partij
zijn : ik zal maar achterzeilen; — een zeilend schip
voorbij zeilen : we hebben die brik achtergezeild.
ACHTERZIJDE, v. (-n), achterkant.
ACHTERZOLDER, m. (-s), achterste zolder;
zolder in het achtergedeelte van een gebouw; —
(w. g.) (spr.) iem. op zijn achterzolder jagen, hem
danig angst aanjagen.
ACHTERZOMER, m. (-s), (w g.) nazomer.
ACHTERZOOM, m. (-en), (molenb.) de latten
aan de molenwieken, welke de hekkens met elkaar
verbinden.
ACHTGEVING, v. het letten op iets, oplettendheid, opmerkzaamheid.
ACHTHALF. Zie ACHTEHALF.
ACHTHELMIG, bn. (plantk.) acht helmdraden
hebbende.
ACHTHOEK, m. (-en), figuur die acht hoeken of
zijden heeft; (in de meetk.) plat vlak, ingesloten
door acht rechte lijnen; — regelmatige achthoek,
welks hoeken en zijden alle even groot zijn; -- bolvormige achthoek, gedeelte van een gebogen vlak,
ingesloten door acht bogen.
ACHTHOEKIG, bn. acht hoeken hebbende.
ACHTHONDERD, telw. achtmaal honderd.
ACHTHONDERDSTE, telw. ranggetal; verdeelingsgetal = 1/800.
ACHTHONDERDMAAL, bw. van herhaling.
ACHTING, v. de gunstige meening die men omtrent iem. koestert en tevens het gevoel door dat
gunstige oordeel verwekt en de daaruit voort
wijze van bejegenen; hoogachting, eer--vloeind
bied : voor iem. achting opvatten, krijgen, hebben,
koesteren, gevoelen; — iem. achting toedragen, betoonen, bewijzen; — de achting verbeuren, verliezen; —
achting voor zich zelven hebben; — iemands achting
genieten; — in achting zijn of staan, geacht worden; —
met achting, met de meeste achting, met alle achting,

met verschuldigde achting, (in brieven) op eens wijze
die van achting getuigt.
ACHTINGSWAARDIG, bn. ( -er, -st), (w. g.)
meer en meest) = ACHTINGSWAARD, bn. ( -er,
-st), verdienende geacht te worden, achtenswaardig.
ACHTJARIG, bn. acht jaren tellende (van levende
wezens); -- acht jaren durende of geduurd hebbende
(van tijdruimten, voorvallen, toestanden).
1. ACHTKANT, bn. achthoekig; — een achtkante
boer, stevig gebouwd, inz. kort en breedgeschouderd,
ineengedrongen persoon; — de achtkante boer, een
beruchte dief en inbreker uit de 17e eeuw; -- hij
doet als de achtkante boer, hij steelt het bij den
een en brengt het bij den ander; — (Zuidn.) acht
de Canada-populier (populus moni.-kantebom,
lifera).
2. ACHTKANT, o. (-en), figuur die acht kanten of
zijden ' heeft; — (timm. en schrijn.) soort van
verstekhaak waarvan de beide deden een hoek
van 67 1/=' vormen.
ACHTKANTIG, bn. acht kanten of scherpe ruggen hebbende.
ACHTLETTERGREPIG, brr. uit 8 lettergrepen
bestaande.
ACHTMAAL, bw. van herhaling, acht keeren.
A CHTMAAND S CH, bn. een achtmaandsch kindje,
kindje dat acht maanden na de bevruchting —
dus eene maand te vroeg — geboren is; — (spr.)
een achtmaandsch kindje tot wasdom willen brengen,
aan eene hopelooze onderneming zijne beste krachten wijden.
ACHTMANNIG, bn. (veroud.) (plantk.) acht
-helmig.
ACHTPONDER, m. (-s), een brood dat acht pond
weegt; — een kogel van acht pond; — een kanon

waaruit kogels van acht pond worden gelost.

ACHTPOOTIG, bn. acht pootgin hebbende : spinnen zijn achtpootige dieren; -- aehtarmig(weekdier).
ACHTPUNTIG, bn. acht punten hebbende; —
(wapenk.) eene achtpuntige ster, die acht stralen
heeft; — een achtpuntig kruis, waarvan elk der
vier armen aan het einde ingekerfd is en daardoor
in twee punten. uitloopt.

ACHTREGELIG.
ACHTREGELIG, bn. uit acht regels bestaande.
1. ACHTSTE, bn. (ranggetal) : gij zijt de achtste,
de achtste persoon; - Hendrik de Achtste van
Engeland, Hendrik, de achtste koning van dien
naam van Engeland; -- hij stierf den achtsten Maart,
den achtsten dag der maand Maart; - ten achtste,
in de achtste plaats; - een achtste, (kaartsp.) opeenvolging van acht kaarten van dezelfde kleur;
(Vermelding verdient hier de verouderde uitdruk
zijn achtster, zijn achter, zijnder achtster; zij-king:
bet.: met zijn achten); - een achtste mud, een
achtste deel van een mud; - vier vijfachtste last,
vier lasten en vijfmaal een achtste deel van een
,last.
. - 12. ACHTSTE, o. (-n), een achtste deel van iets; (muz.) ee.le noot wier duur het achtste gedeelte
bedraagt eereer heele; - (geldw.) een achtste (percent) ten honderd.
A CHT STETJE, o. (-s), geringschattend gezegd
voor een achtste.
ACHTSTIJLIG, bn. (plantk.) tot die orde van
planten behoorende wier bloemen acht stijlen tellen.
ACHTTAL, o. (-len), eene verzameling van acht;-het achttal in de ark, Noach met zijne vrouw, zijne
drie zoons en hunne vrouwen.
ACHTTALLIG, bn. uit een achttal bestaande; (rek.) het achttallig stelsel, een stelsel van tellen
waarbij iedere verzamelende eenheid bestaat uit
,acht samenstellende eenheden van één rang lager.
ACHTTIEN, telw. acht en tien; ook ranggetal
'in : hoofdstuk achttien.
ACHTTIENDE, bn. (ranggetal), ook verdeelingsgetal.
ACHTTIENDEHALF, telw. zeventien en een half.
ACHTTIENDERHAND, ...LEI, onverbuigb. bn.
uit achttien soorten bestaande.
ACHTTIENHONDERD, telw. 1800.
ACHTURIG, bn. acht uren durende : een acht
werkdag.
-urige
ACHTUURBLOEM, v. (-en), Zuidn. benaming
voor de vogelmelk (ornithogalum umbellatum).
ACHTURENDAG, m. (-en), werkdag van acht
uren.
ACHTVLAK, o. (-ken), lichaam, ingesloten door
acht platte vlakken; -- (wisk.) regelmatig achtvlak,
lichaam, ingesloten door acht even groote gelijkzijdige driehoeken.
ACHTVLAKKIG, bn. (wisk.) acht vlakken heb bende, door acht vlakken ingesloten (een lichaam);
, door acht vlakken gevormd (een lichaamshoek).
ACHTVOET, m. (-en), = achtarm (weekdier).
ACHTVOETIG, bn. (van verzen) uit acht voeten
bestaande : een gedicht in achtvoetige jamben.
ACHTVOUD, o. (-en), achtmaal zooveel.
ACHTVOUDIG, bn. en bw. het achtvoud bedra gende.
ACHTWERF, bw. achtmaal, acht keeren.
ACHTWIJVIG, bn. (veroud.) (plantk.) achtstijlig.
ACHTZAAM, bn. en bw. (...zamer, ...záamst),
zorgvuldig, oplettend. ACHTZAAMHEID, v.
ACHTZIJDIG, bn. (meetk.) achtzijdige prisma,
piramide, met acht opstaande zijvlakken.
A CHYLO SE, v. (nat. hist.) ziektetoestand waarbij
geen chijlvorming plaats heeft.
ACIDIMETER, m. (-s), zuurmeter, werktuig om
de in wijn aanwezige hoeveelheid zuur te bepalen.
ACIDIMETRIE, v. zuurmeting.
ACIDITEIT, v. de kracht waarmede een zuur als
zoodanig werkt.
ACOLIET, m. (-en), (R.-K.) geestelijke die de
hoogste der vier mindere orden ontvangen heeft,
welke het subdiakonaat voorafgaan, altaardienaar,
wiep de plicht is opgelegd, de lichten aan te steken
in den naam des Heeren; ---(fig.) volgeling, aanhanger.
ACONIET, v. (-en), Zie AKONIET.
ACONITINE, v. krachtig geneesmiddel, dat sterk
verdoovend en deprimeerend op het sensitieve
zenuwstelsel werkt; verkregen uit den monnikskap.
A CONTO, (kooph.) op rekening, in mindering; a conto nuovo, op nieuwe rekening.
A CO ST I, (hand.) aldaar, in uwe stad, in uwe
plaats, ten uwent.
ACOTYLEDONEN, mv. (plantk.) bedektbloeiende
planten of cryptogamen.
ACOUSTIEK, V. gehoorleer, klankleer; -- de
acoustiek van de gehoorzaal, den schouwburg is goed,
overal kan men het gesprokene, voorgedragene
juist verstaan, zonder weergalm of echo.
Van Dale.

ACTINISCH.
ACQUIT, o. quitantie, bewijs van ontvangst; -(blij.) plaats waar de bal gezet moet worden: op

acquit staan; het opzetten van een bal; - wie
geeft acquit I wie speelt eerst I; - (in den handel)

pour acquit, (op wissels en acceptatiën) voldaan.
ACQUITTEEREN, (acquitteerde, heeft geacquitteerd), kwijten, voor voldaan teekenen; - iets
verrichten, tot stand brengen.
ACRE, V. (-s), Fransche vlaktemaat = 50 Aren;
Engelsche vlaktemaat = 40,5 Aren.
ACRIBOMETER, m. (-s), klein soort van passer,
om kleine voorwerpen nauwkeurig te meten.
ACROAMATISCH, bn. voor het aanhooren bestemd, streng wetenschappelijk; - de acroamatische
leerwijze, in eene onafgebroken voordracht bestaan de, waarbij de le3rling slechts te luisteren heeft.
ACROBAAT, m. en v. (...baten), koorddanser,
kunstenmaker, krachtmensch; parterre -acrobaat, die
acrobatische toeren op den gelijken grond doet.
ACROBATISCH, bn. als van een acrobaat.
ACROMEGALIE, v. (gen.) vergrooting der
lichaamsuiteinden, wat waarschijnlijk in verband
staat met hersenafwijkingen.
ACROSTICHON, o. (-s), naamvers, vers waarvan
de eerste letters der opvolgende regels een naam,
een woord vormen, bv. het Wilhelmus.
ACTA EST FABULA, uit is het stuk, woorden
waarmede in de oudheid het einde der tooneelvoorstelling werd aangekondigd; laatste woorden
van keizer Augustus op zijn sterfbed.
ACTA, mv. de daden, ook daarvan de akten,
schriftelijke verhandeiingen : actor apostolorum,
handelingen der Apostelen; acta criminalia, straf rechterlijke verhandelingen; acta sanctorum, biographische lijst der Heiligen, door Jezuïeten in
de 17e eeuw begonnen; ad actor leggen, ter zijde
leggen, eene zaak als afgedaan beschouwen.
ACTE, v. (-n). Zie AKTE.
ACTEEREN, (acteerde, heeft geacteerd), tooneelspelen; eene redevoering met te veel gebaren voor
zich in de handeling-dragen;(vtolsp)
van zijne rol verplaatsen; goed, slecht acteerere, gebarenspel maken; (ook fig.).
ACTEUR, m. (-s), tooneelspeler.
ACTEURSLOOPBAAN, v. loopbaan van een
acteur.
ACTIE, v. (-s, actiën), aanklacht, rechtsvervolging,
rechtsvordering; - zonder actie of refactie, zonder
recht op schadevergoeding (bij eene verkooping); gevecht, ontmoeting met den vijand; - eerre actie
met -iem. hebben, met iem. in twist zijn; - er zit
geene actie in dat stuk,!geene;handeling; - beweging,
drukte: wat heeft die man eens actie; - aandeel (in
Bene onderneming of maatschappij) : de actiën
rijzen of dalen, worden meer of minder waard; -de actiën zijn bij hem gedaald, hij is gedweeër geworden, (ook) zijne verwachting is verminderd.
ACTIEBEURS, v. (...zen), hoofdzetel van den
effectenhandel.
ACTIEF, bn. (...ver, -st), werkzaam, flink : deze
ambtenaar is zeer actief; - dienstdoende, in dienst :
hij is nu weer actief; - actieve troepen, troepen te
velde; - de geheele bevolking steunde actief en passief
de terroristen, met daden en ook lijdelijk ; - aetieve lucht, lucht welke veel nevelvormende bestanddeden bevat; -- actieve schulden, de uitstaande
schulden; -- actieve handel, de uitvoerhandel, in
tegenstelling van den passieven handel of invoerhandel; - actief (beursterm), levendige vraag
tegen contante betaling.
ACTIEF, o. ook ACTIVA, mv. het gezamenlijk
bedrag van een boedel (roerende en onroerende
goederen, geldswaardige papieren, contanten en uit
posten), in tegenstelling van passief; (bij-stande
een faillissement) totaal der bezittingen van den
gefailleerde.
ACTIEFSCHULD, v. (-en), de uitstaande vorderingen.
ACTIEHANDEL, m. handel in actiën, aandeelen
in ondernemingen, inz. de windhandel onder John
Law in 1720.
ACTIEHANDELAAR, m. (-s), handelaar in actiën.
ACTIEHOUDER, m. (-s), houder van verschil
actiën.
-lend
ACTINE, v. sterkte van de uitstraling der zon.
ACTINIËN, m. mv. (nat. hist.) polypengeblacht
tot de far ilie der zee-anemonen behoorende.
ACTINISCH, bn. actinische lichtstralen, the eene
scheikundige werking op sommige lichamen heb-
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ben; — actinisch glas, geel of rood glas dat de
chemische werking van het zonlicht opheft.
ACTINO-ELECTRICITEIT, v. electriciteit door
licht- of warmtestralen in kristallen opgewekt.
ACTINOGRAAF, v. werktuig voor het meten
der sterkte van chemisch werkende stralen.
ACTINOGRAPHIE, v. leer, beschrijving der licht
-stralen.
ACTINOMETER, m. (-s), werktuig om de wetten
der nachtelijke uitstraling of de intensiteit der
zonnestralen te bepalen.
ACTINO-PHOTOMETER, m. deze actino-photometer geeft den misten belichtingstijd aan voor de
verschillende openingen van het diaphragma.
ACTIONNAIR, m. (-s), ACTIONIST, m. (-en),
houder van actiën.
ACTIONARIS, Ir . (-sea), aandeelhouder, aandeelhebber, deelhebber; actiehandelaar.
ACTIONNEEREN, (actionneerde, heeft geactionneerd), tegen iem . in rechten eene zaak aanhangig
maken.
ACTIVITEIT, v. werkzaamheid, bedrijvigheid,
ijver; -- (ook) het in werkelijken dienst zijn.
ACTIVITEITSTRAKTEMENT, o. (-en), het traktement in actieven dienst.
ACTRICE, v. (-s), tooneelspeelster.
ACTUALISME, o. nieuwe richting in de geologie
die aanneemt, dat alle veranderingen der aardkorst
geleidelijk hebben plaats gehad door de inwerking
van het water en de lucht.
ACTUALIST, in. (-en), aanhanger van het actualisme.
ACTUALITEIT, v. tegenwoordige toestand, werkelijkheid; — gepastheid, gebeurtenis enz. van het
oogenblik; — onderwerp van den dag.
ACTUALITER, bw. werkelijk; inderdaad.
ACTUEEL, (...eele), bn. werkelijk; aan de orde
zijnde, tegenwoordig; van oogenblikkelijk belang
een actueel onderwerp.
ACTUM, gedaan te, verhandeld (onder aan stukken of akten); — actum ut supra, gedaan als boven.
ACTUS, m. handeling; verhandeling; actus fcdei,
godsdienstige handeling; actus publicuc, openbare
handeling.
ACUPUNCTUUR, v. (...turen), (heelm.) naald steek, geneeswijze bij jicht, koliek enz . (zeer weinig
in gebruik).
ACUSTIEK, v. Zie ACOUSTIEK.
ACUUT, bn. (acuter, -st), scherp, spits, snijdend;—
(geneesk.) acute ziekten, ziekten met een snel verloop, gaan meestal gepaard met hevige verschijn selen en zware koortsen.
AD, Lat. woord, beteekent bij of met; — ad
vier procent, tegen vier procent (vgl. het voorzet
ad komt voor in verscheiden gebruikelijke-selà);
uitdrukkingen : b. v. ad acta leggen, Zie ACTA; —
ad decretum, volgens besluit, op bevel krachtens
decreet; — ad fundum (drinken), het glas tot den
bodem uitdrinken, (ook) de aanmaning hiertoe; –
ad hoc (negotium), tot deze zaak, daartoe, recht
commissie ad hoc, commissie met een be--strek;
paald onderzoek belast; —
ad hominem, op den man af, zonder omwegen,
ronduit; — ad hominem disputeeren, zich bij het bestrijden van zijn tegenstander van diens wapens bedienen; — argumentum ad hominem, bewijs door
gebruik te maken van hetgeen de tegenpartij zelf als
waar heeft erkend, een argument op den man af; –
ad interim, voorloopig, tusschentijds; — minister
ad interim, waarnemend minister, totdat een andere
benoemd of de titularis van verlof terug is; —
ad talendas graecas, onbepaald, tot St,-Jutmis
uitstellen; — ad libitum, naar welgevallen, naar
goedvinden (inz. in de muziek); — ad mandatum,
naar bevel, overeenkomstig den opgedragen last; —
ad majorem Dei gloriam, tot meerdere eer van
God; -- ad manos mortuas, in de doode hand (van
kloostergoederen gezegd); —
ad patibulum, naar de galg ( de bekende spreuk
van Vargas in den Spaanschen bloedraad hier te
lande);
ad patres gaan, tot de vaderen gaan, sterven; -riet pios usus, of ad pias ' causes, tot een vroom
gebruik, tot vrome werken; — ad rem, ter zake,
gepast, dienstig; die opmerking was ad rem, was
raak; — ad usum, ten gebruike; —
ad valorem, volgens den prijs (de inkomende
rechten hangen vaak af van de waarde der ingevoerde artikelen); —

ad vitam, voor het leven (benoemd, aangesteld); —
ad vocem (gewoonlijk a. v.) bij het woord (d.i. zoek
of sla op het woord.)
ADAEQUAAT, bn. overeenstemmend, passend;
volledig.
ADAEQUEEREN, (adaequeerde, heeft geadae-queerd), gelijk of effen maken, vereffenen; gelijk
-steln.
ADAGIO, bw. (muz.) langzaam, gematigd, zacht.
ADAGIO, o. (-'s) (muz.) een stuk dat langzaam:,.
zacht en met gevoel gespeeld moet worden.
ADAGIUM, o. spreekwoord.
ADAGISSIMO, bw. (muz.) zeer langzaam en zacht.
ADAM, m. (-s), naam van den eersten mensch- —
kinderen van Adam, de mensehen; — neef van
Adams vege, zeer verre neef, zoodat men moeilijk
den graad van bloedverwantschap zou kunnen uit
vader; — de geneigdheid tot-rekn;–(fig.)sta
zonde : de oude Adam kwam weer boven bij hem;
de oude Adam kijkt uit de mouw; den ouden Adam
afleggen, de oude geneigdheid tot zonde laten varen,
zich beteren ; — als de rechte Adam komt, gaat
Eva mee, gezegd tegen een meisje die beweert niet
te willen trouwen; (vgl. als de rechte Jozef komt); -Adam en Eva, gew. naam voor de monnikskap,,
de witte doovenetel en het handekenskruid.
ADAMANT, o. diamant; staal.
ADAMANTEN, bn. (dicht.) onverbreekbaar, zoo
hard als diamant : de adamanten wanden des Hemels.
ADAMIET, m. (-en), naam van verschillende
sekten van naaktloopers.
ADAMMEN, (gew.) zwaar werken.
ADAMSAPPEL, m. (-s, -en), (ontl.) het vooruit
bovenste gedeelte van het strottenhoofd;-steknd
— eene soort van limoen, drie- of viermaal zoo groot
als een gewone oranjeappel (citrus pomum adermi);
— verouderde naam voor eene soort van banaan of
pisang uit Oost-Indië (muss paradisiaca).
ADAMSGILD. o. de tuinlieden (die Adam als
hun patroon beschouwen).
ADAMSKIND, o. ( -eren, -ers), menschenkind,
mensch.
ADAMSKLEP, v. (-pen), (stoomw.) eene soort.
van veiligheidsklep met grootere lichthoogte dan.
andere kleppen.
ADAMSKOSTUUM, o. (scherts.) in adamskostuum, geheel naakt.
ADAMSVIJGEBOOM, m. (-en), (veroud.) soort

van banaanboom.
ADAMSVORK, v. met zijne adamsvork eten, met
de hand, met de vingers eten.
ADAR, v. (Hebr. woord), zesdei^maand van net
burgerlijke of de 12de van het kerkelijke jaar der
Joden, overeenkomende met het einde van Februan en het begin van Maart; 12de maand van het.
jaar der oude Perzen.
ADAT, V. (Ind) gewoonte tot ongeschreven wet
geworden, gewoonterecht; — (fig.) de parlemen-taire adat, gebruik. ADATPRIESTER, m. (-s).
ADATRECHT, o. recht volgens de adat.
A DATO, bw. van heden, te beginnen met heden.
ADDE, voeg bij.
ADDENDA, (mv. van addendum), bijlagen, aanhangsel van een boek, toevoegsels`; .
ADDER, V. (-s, -en), inlandsche gifslang (Tipera
berus), met een hollen giftand, herkenbaar aan den
breeden, korten, geschutden kop; zij heeft eene
spleetvormige loodrechte pupil en eene zigzagvormige zwarte streep over den rug en den staart; —
(spr.) Bene adder aan zijne borst (in zijn boezem) koe
weldaden bewijzen aan iem. die ze met snooden-stern,
ondank vergelden zal; — er schuilt eene adder in
het gras, er ligt onder het voorkomen der onschuld
een boosaardig opzet verborgen, er schuilt gevaar
onder; — alsof hij op eene adder getrapt had, gezegd.
van iem. die plotseling schrikt (bij eene ontmoeting, in een gesprek); — (w. g.) de adder in den
dop vertreden, het kwaad in zijne beginselen stuiten;.
-- (fig.) een venijnig persoon. Addertje, o. (-s).
ADDERACHTIG, bn. (veroud.) (fig.) verraderlijk.
ADDERBEET, m. (...beten), beet van een adder;
(fig. in den hoogeren stijl), grievend leed door boosaardigen laster of naberouw veroorzaakt.
ADDERBLAD, o. gew. naam voor varen.
ADDERGEBROED, ADDERENGEBROED,
ADDERENGEBROEDSEL, (dicht.) ADDEREN
jonge adders; — (fig.) boosaardige men--BROEDo.
when die door nijd en laster het geluk van anderen..
-vergiftigen.

ADDERGESLACHT.
ADDERGESLACHT, o. de adders; (fig.) adderengebroed.
ADDERGIF, o. het gif van eerre adder; (fig.)

venijn.
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ADELLIJK.
(fig.)
.) veldteeken of standaard met de beeltenis van
een arend : de keizerlijke adelaars, legerstandaards
van het oude Rome en van de keizers der Franschen; — (wap .) de heraldieke arend : in goud een
adelaar van keel; — (wap.) adelaartjes, kleine adelaars waarvan er meer dan 3 in een schild staan; —
geknotte adelaartjes, adelaartjes zonder bek en pooten en met hangende vleugels; — wapenschild of
wapenbord met een adelaar er op; — orde van den
Rooden en den Zwarten Adelaar, ridderorden in
Pruisen; — orde van den Witten Adelaar, ridderorde in Rusland; — ridderorde van den Adelaar van
Este, in Modena; — (fig.) het rijk dat den adelaar
in zijn wapenbeeld voert : de Fransche, de Pruisische
Adelaar, Frankrijk, Pruisen; -- de dubbele Adelaar,
Oostenrijk of Rusland.
ADELAARSBLIK, m. (-ken), arendsblik.
ADELAARSHOUT, o. agal-, aloë -, kalambak-,
paradijshout, Bene soort van kostbaar, zwaar en
harsachtig Indisch hout dat in Oost - Indië, China
en Japan in de tempels en bij feestelijke gelegen-

ADDERKLEURIG, bn. de kleur van eene adder
hebbende : de adderkteurige zwemslang (tropidonotus
viperinus) komt in Zd. Europa en N. Afrika voor.
ADDERKRUID, o. zekere plant (polygonum
bistorta) ook adderwortel, slangenwortel, beemd -duizendknoop geheeten; — de plant (scorzonera hispanica)
wier wortels de bekende schorseneeren zijn; — (in
Groningen) het pijlkruid, ook serpentstong genoemd;
elders benaming voor adelaarsvaren, penningkruid
en salomonszegel.
ADDERLOOF, o. ADDERMOES, o. (gew.) adelaarsvaren .
ADDERNEST, 0. (-en), nest van adders; — (fig)
een broeinest van zedelijke ellende, een hol van
ongerechtigheid.
ADDEROLIE, v. olie waarin men Bene levende
adder in eene fl each heeft laten sterven, welke
olie als geneesmiddel bij verstuikingen ingenomen
heden als reukwerk gebrand wordt.
wordt (door bijgeloovige landlieden).
ADELAARSLESSENAAR, m. (-s), lessenaar
ADDERPOEL, m. (-en), (fig.). ook ADDEREN waarvan het leesblad gedragen wordt door een
POEL, poel waarin zich veel adders ophouden; —
ornament in den vorm van een adelaar.
(fig.) poel van zedelijke ellende.
ADELAARSNEST, o. (-en), nest van een adelaar.
ADDERUIT, V. gew. voor boschvaren, mannetjes
ADELAARSNEUS, m. (...zen ), edele uitdrukking
-varen(polystichumfxa).
voor het gewone arendsneus.
ADDERSLANG, v. (-en), (w. g.) pleonastische
ADELAARSOOG, o. (-en), edele uitdr. voor
uitdrukking waarin slang het geslacht, adder de
arendsoog, een oog zoo scherpziende als dat van den
soort aanwijst; zulk eene slang die adder heet; — een
arend.
geslacht van landslangen (xenodon) in Oost-Indië
ADELAARSSNAVEL, m. (-s), Bene soort van
en in de he ete streken van Amerika.
kolibri (autoxeres aquila) in Z. Amerika met krachADDERSPOG, o. addergif; — hij heeft zijne pen
tigers, sikkelvormig gebogen snavel.
in adderspog gedoopt, hij schrijft venijnige, boosADELAARSSTEEN, m. (-en), of ARENDSaardige taal.
EIEREN, o. mv. (nat. hist.) een klomp leemsteen,
ADDERSTER, v. ( -ren), (nat. hist.) een geslacht
bol- of eivormig van gedaante, meestal van binnen
van sterdieren tot de familie der zeesterren behoohol, geel en bruin tot zwartbruin van kleur en
rende.
j zeer ijzerhoudend. Zie KLAPPERSTEEN.
ADDERTONG, v. (-en), (fig.) lasteraar, lasteraar
ADELAARSVAREN, v. (plantk.) eene varensoort
scherpe stijl, hekelende schrijftrant ; —-ster;—
(pteris aquiline), algemeen op heidegrond en in
(plantk.) soort van varenkruid (ophioglossum vul
droge bosschen voorkomende, veel tot vullen van
ook speerkruid, Ons Heerenspeerkruid en-gatum)
bedden aangewend.
slangenbeet geheeten.
ADELAARSVEER, v. (-en), arendsveer.
ADDERVAREN, v. (-s), (plantk.) soort van
ADELAARSVLEUGEL, m. (-s, -en), vleugel van
varenkruid in veengronden groeiende, de moeras een adelaar; — (fig.) zinnebeeld van eene snelle,
varen (polystichum thelypteris).
hooge, stoute vlucht; — (wap.) heraldieke figuur,
ADDERWORTEL, v. Zie ADDERKRUID.
de vleugel van een adelaar voorstellende; — adeADDERZEENAALD, v. (-en), (nat. bist.) Bene
laarsvleugels, twee zulke vleugels wier schoudersoort van zeevisch aan onze kusten gevangen, tot
einden elkander niet raken; — in keel twee afgewende
de fam. der naaldvisschen behoorende, ruim 1
zilveren adelaarsvleugels, met de ronding naar elkanvoet lang en alleen een rugvin hebbende; de romp
der gekeerd.
is onduidelijk achtkantig.
ADELAARSVLUCHT, v. (-en), de vlucht, het
ADDICEEREN, (addiceerde, heeft geaddiceerd),
vliegen van den adelaar; (fig.) hetzelfde als adelaars gerechtelijk toekennen.
vleugel; — afstand der uiteinden van twee uitgespreide
ADDICTIE, v. (...tiën), toezegging, toewijzing.
adelaarsvleugels; — (wapenk.) twee heraldieke
ADDITIE, v. (...tiën), optelling, ook in de muziek.
adelaarsvleugels met de schoudereinden" aan elkaar
ADDISONSCHE ZIEKTE, v. ziekelijke toestand,
verbonden.
zich kenmerkend door bloedgebrek, loomheid en
ADELBEZIËN, mv. gew. naam voor Aalbessen.
zwakte, lusteloosheid, zwakke werking van het
ADELBOEK, o. (-en), lijst van adellijke geslachten
hart en bruinachtig olijfgroene huidskleur : de
van een land.
addisonsche ziekte ontstaat door dat de bijnieren niet
ADELBORST, m. (-en), cadet bij de marine.
goed werken.
ADELBRIEF, m. (...ven), brief, oorkonde waarbij
ADDITIONEEL, (...neele), brr. bijgevoegd, toelam . tot den adelstand verheven of als tot dien stand
gevoegd : additioneele rechten; additioneele artikelen
behoorende gerekend wordt; (fig.) eeretitel.
der grondwet.
ADELDOM, m. het behooren tot den stand der
ADDUCEEREN, (adduceerde ,heeft geadduceerd),
edelen; (fig. dicht.) edele geaardheid, zedelijke groot
aanvoeren, bijbrengen, tot zich trekken.
waardigheid; — al de edelen van een land te-heidn
ADE, ADIE, tw. adieu, vaarwel; (als znw. onz.).
zamen of een deel er van; — de stand der edelen;
ADE, m. en v. (-'s), (Ind.) jongere broer of zuster, ^ — een brief van adeldom, adelbrief.
soms wel als voornaam gebezigd.
ADELEN, (adelde, heeft geadeld), in den adel
ADE, v. (-n). Zie MELKADE.
verheffen; -- (fig.) veredelen, zedelijk verheffen-stand
ADEBAAR, m. (-s, ...baren), (dicht veroud.),
boven anderen : ardeid adelt.
ooievaar.
ADELHEERSCHAPPIJ, v. (-en), republikeinsche
ADEL, m. de stand der edelen; de gezamenlijke
regeeringsvorm waarbij de oppermacht wederrechedelen; — de Nederlandsche adel, al de edelen in
telijk in handen van eenige adellijke familiën berust,
Nederland; — hier woont geen adel, geen adellijke
onwettige aangematigde regeering van den adel.
personen; — zijn adel bewijzen, toonen dat men tot
1. ADELLIJK, ba. en bw. van adel; zoodanig als met
den adelstand behoort; — hij is van adel, hij behoort
den adelstand overeenstemt : adellijke afkomst; —
tot den adelstand; — Hooge Raad van Adel, raad,
uit adellijk bloed gesproten, uit Bene oud -adellijke
college van toezicht, voor de belangen van den adel
familie; -- er stroomt adellijk bloed door zijne aderen,
(Nederl. staatsinstelling); -- (fig.) edelheid, verhe- ! hij is van adellijke geboorte; — de adellijke jicht
venheid, voortreffelijkheid : de adel van zijne ziel,
(podagra), schertsend als aan hoogere standen bilvan zijn gemoed.
zonder eigen voorgesteld.
ADELAAR, m. (-s, ...laren), dichterlijke naam
2. ADELLIJK, brr. en bw. ( -er, -st), (van wild wat
van den arend, een roofvogel, geroemd om zijn
al te oud, te lang bewaard is en dus op het punt om
moed, kracht, snelle en hooge vlucht en scherp
tot bederf over te gaan : die patrijzen zijn wat adelgezicht, de koning der vogelen; — in de oude
lijk, ruiken wat adellijk; de adellijkste haas" moet'het
mythologie de bliksemdragende vogel van Jupiter;—
eerst gebraden worden. ADELLIJKHEID, v.

ADELREGEERING.
ADELREGEERING, v. (-en), adelheerschappij.
ADELSTAND, m. de stand van den adel; — iem. in
of tot den adelstand verheffen, hem bij vorstelijk gunstbewijs een adellijken titel en de daaraan verbonden
voorrechten verleenen; de gezamenlijke edellieden.
ADELTROTS, m. fier gevoel van een adellijke;
hoogmoed op adeldom.
ADELVISCH, m. (. . .visschen), gew. naam voor
houting, die wel 1 K.G. zwaar kan worden.
ADEM, m. (samengetr. AáM, in het dagelijksch
leven ASEM), de lucht die levende wezens in zich
opnemen en weder uitdrijven, inz. de weder uitgedreven lucht; — (scherts.) uit gebrek van adem sterven, van ouderdom sterven; — adem of ruimer adem
scheppen, uitrusten, weder op zijn verhaal komen; —
den adem verhalen, een oogenblikje rusten om weer
eens ruimer adem te halen; — weder op adem komen,
ruimer ademhalen; — den adem inhouden, niet inot uitademen; — met ingehouden adem luisteren,
aandachtig luisteren; — (w. g.) zijn adem over iets
laten gaan, zich er van nabij mede bem oeien; — 't
is hier een drukke dienst ! geen adem voor geld ! er is
geen de minste gelegenheid om eens adem te scheppen; — hier kan men geen adem halen, men heeft
hier zoovele bezigheden dat men niet op adem kan
komen, dat men nooit gedaan, nooit rust heeft;
(ook) men voelt zich hier beklemd. beangst; — een
koperen adem, (dicht.) eene forsche en onvermoeibare
stem; — kort van adem zijn, een korten, (ook langen)
adem hebben, weinig lucht (veel lucht) op eens kunnen
innemen en dientengevolge snel(of langzaam) ademen,
(inz. van paarden) kortademig zijn; -- een spreker
van langen adem, die het lang kan volhouden; (ook)
een langwijlig spreker; — een gedicht van langen
adem, een uitvoerig gedicht; — een werk van langen
adem, een werk waaraan men lang zal moeten arbeiden; — in èènen adem, zonder tusschenpoozen; —
den laatsten adem uitblazen, den laatsten snik geven,
sterven; — den adem kwijtraken, beginnen te hij gen; — buiten adem zijn, met moeite ademhalen; —
zich uit den adem (buiten adem) loopen, zoo hard
loopen, dat men geen adem kan halen; — in den adem
schieten (van pasgeboren kinderen), beginnen te ademen; — in zijn adem schreeuwen (schreien), door
schreeuwen den adem verliezen (van jonge kinderen);
— al wat adem heeft, alle levende wezens; — (dicht )
de adem der winden; — de adem der lente, een liefelijk
lentekoeltje; — de adem des winters, een ijskoude
wind; — een adem der liefde, liefde ademend, liefde
opwekkend; -- de adem Gods, de levenwekkende en
bezielende kracht van God uitgaande; — levenwekkende kracht, bezieling : de adem der poëzie, der
vrijheid enz.
ADEMBUIS, v. (...zen), (nat. hist.) buis- of pijp
bij de schelpdieren waardoor zij-vormigepn
ademhalen.
ADEMEN, (bij dichters AMEN, in het dagelijksch
leven ASEMEN), (ademde, heeft geademd), van
zelf, onwillekeurig ademhalen; — ruimer ademen,
(fig.) zich verruimd, verfrischt gevoelen, ontheven
van hetgeen vroeger beklemde of bezwaarde; — vrij
ademen, in vrijheid leven; -- (dicht.) leer mij ademen
en sterven, leven; — al wat ademt, alle levende wezens,
inz. het menschdom; — (fig.) (van den wind)waaien:
geen zefier ademt uit het zuien; (van de lucht) de reine
lucht die hier ademt, die m en hier kan inademen; — (van
onstof. zaken) hier ademt een geest van liefde en vrede,
is hier overal kenbaar; —(w.g.) op het punt staan van
uitgesproken te worden: 't woord ademt op haar lippen;
— inademen: de lucht die men hier ademt, is verpest; —
hier ademt men liefde en vrede, hier leeft men in eene
omgeving van liefde en vrede; — uitademen- (dicht. ):
zijne longen ahmden vuur; (fig.) wraak ademen, van
blinde wraakzucht bezield zijn; de geheele natuur
ad~ wellust, getuigde er van; ADEMING, v. (w.
g.) ademhaling. ('t Komt voor in uitademing, mademing, verademing.)
ADEMGAT, o. (-en), opening der luchtpijp; neusgat; opening aan de lichaamsoppervlakte der gelede
dieren, waar de luchtbuizen beginnen.
ADEMHALEN, (haalde adem, heeft ademgehaald),
het gewone woord voor ademen; — ruimer adem
ruimer ademen; — weder adem kunnen halen,-halen,
van drukte of druk ontheven zijn; — leven : al wat
ademhaalt.
ADEMHALING, v. (-en), het ademhalen; een
ademtocht; een oogenblik.
ADEMHALINGSCELLEN, v. mv. zoo worden de
roode bloedlichaampjes weleens genoemd.
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ADERLATING.
ADEMHALINGSPROCES, o.
ADEMHALINGS-SIPHO, v. (-'s), buis aan den
rand der schelpen, bij de zoogenaamde plaat
-kieuwgn.
ADEMHALINGSWERKTUIGEN, o. mv. de organen van levende wezens, dienende tot in- en
uitademing.
ADEMLOOS, bn. geheel buiten adem (van personen); — (dicht.) ademlooze stilte, doodsche stilte
waarin men zelfs geene ademhaling hoort; — adem
gloed, drukkende zonnehitte, gepaard met wind--loze
stilte, zoodat niet de minste adem des winds ver
aanbrengt.
-koeling
ADEMTOCHT, m. het ademhalen van levende
wezens; eene enkele ademhaling; — de eerste ademtocht, de eerste ademhaling, het begin des levens; —
tot aan den laatsten (jongsten) ademtocht, tot den
laatsten snik van een stervende; — elken ademtocht,
in ieder oogenblik des levens; — (fig.) de lucht the
men inademt; -- (dicht.) verademing : naar den
ademtocht snakken, ademtocht zoeken enz.; — (fig.
dicht.) de adem van den wind die als persoon gedacht
met zijn geblaas den luchtstroom in beweging
brengt : op den ademtocht der winden, de wind; — de
uitgaande adem, aan hoogere of denkbeeldige wezens toegeschreven, beschouwd als het voertuig en
het zinnebeeld van kracht die van hen uitgaat, bezielende kracht.
ADENOÏDE-LIJDER, m. (-s), lijder aan adenoïdevegetaties: de adenoide-lijders zijn lusteloos, droomerig en achterlijk in het leeren; ...TYPE, o.
ADENOIDE-VEGETATIE, v. (-s), woekeringen
van het klierweefsel in de neuskeelholte, inz. van
den derden amandel, waardoor de neusademhaling
belemmerd wordt; vaak gepaard met ooraandoeningen, doofheid en chronische keelontsteking.
ADENOMA, v. (gen.) kwaadaardig gezwel, bestaande uit vliesachtig weefsel, veelal in kanker overgaande.
ADEPT, m. (-en), ingewijde in de geheimen eener
kunst of wetenschap, eener *sekte; — beoefenaar
der alchemie.
ADER, v. (-en, -s), ook saamgetrokken AAR,
(aren), vliezige buis in het lichaam van menschen
en vele dieren waardoor het bloed uit de verschillende lichaamsdeelen naar het hart terugstroomt; —
(plantk.) de fijnere vertakkingen der bladnerven; —
nauwe doorgang in de aardkorst waaruit het water
opwelt, dat strekt om bronnen en putten te voeden; — kleine smalle stroompjes; — (fig.) bron (van
tranen, van den stroom der poëzie, der wijsheid
enz.); oorsprong, oorzaak : bronader, dichtader; God
is aller dingen bron en ader; — (delfst.) een betrekkelijk lang en smal gedeelte aardkorst, dat erts of eene
andere delfstof bevat : goudader; — bochtige of
kronkelende streep in steen, hout of andere vaste
stoffen : fraai geaderd marmer; — in- of opgelegde
smalle reepjes verschillend gekleurd hout ter versie
aangebracht : eene fraaie biljartkeu met aderen-ring
van verschillende kleuren, met aderen ingelegd; -- (electrotechniek) een met eene isoleerende stof omgeven
draad in een kabel.
ADERBREUK, v. (-en), (heelk.) uitzetting van de
aderen der zaadstreng; -- uitstorting van bloed in
de hersenen (bij beroerte).
ADEREN, (aderde, heeft geaderd), (schild. beeldh.)
de aderen nabootsen.
ADERENRITSHOUT, o. (-en),(schrijnw. en schild.)
houten werktuig om de nagebootste of ingelegde
aderen aan de oppervlakte goed glad te wrijven.
ADERGEZWEL, o. (-len), (heelk.) aderuitzetting.
ADERHOUT, o. draadsch hout.
ADERIG, bn. ( -er, -st), vol aderen, geaderd.
ADERKNOBBEL, m. (-s), (heelk.) knobbelvormige
uitzetting van eene ader.
ADERLAATFISTEL, v. (-s), fistel ontstaan door
verontreiniging der wonde, bij het aderlaten gemaakt.
ADERLAATKUNDE, v. kennis of de leer van het
aderlaten.
ADERLATEN, (heeft adergelaten), een mensch
of een dier door het openen van eene ader bloed aftappen.
ADERLATER, m. (-s), (w. g.) iem. the zijn beroep
van aderlaten maakte.
ADERLATING, v. (-en), de daad van aderlaten,
veelal kortweg lating genoemd; — (fig. en scherts.)
het afzetten of doen betalen van eene som gelds,
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ADJUNCT-ADMINISTRATEUR, m. (-s), (zeew.)
waardoor men iem. een gevoelig verlies doet lijden.
ADERLIJK, bn. (ontleedk.) aderlijk bloed, dat ^ een schepeling wiens post het is den officier van
administratie
bij te staan, voorheen adjunct-schrijver
van
zijne
voedende
voor
een
deel
gedurende zijn loop
geheeten; ... -CHEF, m. (-s).
bestanddeelen beroofd is en andere onbruikbare
ADJUNCT-COMMIES, m. (...zen), een ambtenaar
stoffen heeft opgenomen; - aderli-?k hart, rechterbij de Departementen van algemeen bestuur, bij de
helft van het hart, welke het aderlijk bloed opneemt
en naar de longen drijft, waar het in slagadel lijk . Rekenkamer, Provinciale Staten en de Secretarie
van groote gemeenten.
bloed verandert door opnething van zuurstof en
ADJUNCT- HOUTVESTER, m. (-s), onderhout afgifte van koolzuurgas.
vester; ...-INSPECTEUR, m. (-s).
ADERONTSTEKING, v. (-en), (heelk.) etterige
ADJUNGEEREN, (adjungeerde, heeft geadjun!
ontsteking in eene ader.
geerd), een adjunct of helper toevoegen.
ADERRIJK, bn. ( -er, -st), vol aderen.
ADERSCHAAF, v. (...schaven), (schrijn.) werk- ADJUSTAGE, v. het adjusteeren.
ADJUSTEERBALANS, v. (-en), muntschaal,
Buig om de groeven uit te schaven tot het inleggen
vereffeningsschaal.
van aderen vereischt.
ADJUSTEEREN, (adjusteerde, heeftgeadjusteerd),
ADERSGEWIJZE, bn. en bw., op de wijze van
(iets) gelijk maken. in overeenstemming (met iets
aderen.
anders) brengen, vereffenen; -- ijken (maten en ge
ADERSLAG. m. (-en), (dicht.) het kloppen der
wichten).
slagaderen, beschouwd als blijk en voorwaarde van
ADMINISTRATEUR, m. (-s, -en), bestuurder,
leven.
beheerder; - (Ind.) bestuurder van eene onderneADERSPAT, v. (-ten), uitzetting van aderen, door
bloed
ming,
fabriek, enz.
terugvloeien
van
het
bemoeilijking van het
ADMINISTRATEURSWONING, v. (-en).
naar het hart.
ADMINISTRATIE, v. (-s, ...iën), bestuur, beheer
ADERSPATBREUK, V. (-en), zeer groote verwij- ;
van openbare of particuliere zaken; --- personen
ding van de aderlijke bloedvaten in de omgeving
hiermede belast; --- gebouw of lokaal waar de advan de zaadstreng.
ADERSPATKOUS, v. (-en), gummikous gedragen j ministratie gevoerd wordt; - raad van administratie
(van maatschappijen, nijverheidsondernemingen
door wie aderspatten aan de beerven heeft.
enz.), raad van beheer; - de administratie eener
ADERSTEEN, m. (-en), het verharde in adercourant, het beheer, (ook) de personen met de
knobbels gestolde bloed.
administratie belast, in tegenstelling van de reADERSTELSEL, o. (-s), stelsel van aderen.
dactie; - officier van administratie, officier die beADERUITZETTING, v. (-en), uitzetting, verwij last is met de kleeding, voeding en het betalen der
ding van eene ader.
soldij.
ADERVLIES, o. (...zen), (ontl.) het aderrijke vlies
ADMINISTRATIEF, bn. wat op de administrain den oogbol.
tie betrekking heeft; - administratieve betrekking,
ADERZAAG, v. (... zagen), zaagje waarmede men
bezigheden, waarin of waarbij men zich met de
de in te leggen aderen bewerkt.
administratie belast; - een administratief persoon,
ADHAEREEREN, ( adhaereerde, heeft Beadpersoon met de administratie belast, of die in staat
haereerd), aanhangen, aankleven; deelen (in het
is de administratie te voeren; - het administratief
gevoelen), zich vereenigen met (de zienswijze); bij recht, recht dat de verhouding tusschen regeering
vallen, toestemmen.
en onderdanen, staatsgezag en geregeerden regelt,
ADHAERENT, bn. nauwverwant, samenhangend;
de wetten waaraan de overheid bij haar optreden
een geheel vormend met; onafscheidelijk verbonden
tegenover de burgers gebonden is; - de adminimet; - m. (-en), toetreder; aanhanger; voorstander.
stratieve rechtspraak, de beslissing van geschillen
ADHAESIE, v. ook ADHESIE, (nat.) kracht
uit het adm. recht voortspruitende, of een adie.
waarmede de moleculen van twee lichamen, die met
maatregel al of niet terecht is genomen; - de admielkander in aanraking zijn gebracht, elkander trachnistratieve macht, in tegenstelling van de rechter ten vast te houden; wel te onderscheiden van
cohesie ; - aanklevingskracht; - erkenning van j lij ke macht.
ADMINISTRATIEKANTOOR, o. (...kantoren),
een nieuwen staat van zaken; - toetreding (tot eerre
kantoor van administratie; - bankiershuis gerechtigd
overeenkomst enz .) ; - adhaesie betuigen, instemtot het afgeven van certificaten voor inschrijving
ming betuigen ; - adres van adhaesie, adres van
op het Grootboek der N. W. S.
instemming.
ADMINISTREEREN, (administreerde, heeft geadA DI, van den dag der maand (op wisselbrieministreerd), beheeren, waarnemen; -besturen (eene
ven); - a ditto, van denzelfden dag.
zaak voor een derde): een administreerend lichaam; ADIE, o. (-s), afscheidsgroet, laatst vaarwel.
toedienen van de genademiddelen der Katholieke
ADIEU, (in de volkstaal adie, acte, ajuus, atjuus),
kerk, aan een zieke of stervende.
vaarwel.
ADMINISTRATOR, m. (-en), geestelijk opperADIPATI, m. (-'s), (Ind.) ambtstitel, op één na
hoofd van een bisdom, die den bisschop vervangt.
hoogste titel van een inlandsch vorst op Java; bij
1. ADMIRAAL, m. (-s, ...ralen), opperbevelhebber
onderscheiding
aan
regenten
toegekend;
wijze van
eener oorlogsvloot, 't zij hij al dan niet den bepaalPangeran Adipati, titel van den troonopvolger in de
den rang en titel van admiraal heeft; - (zegsw.)
Vorstenlanden, terwijl de Rijksbestuurder daar
de admiraal heeft geschoten, de gastheer heeft zijn
Raden Adipati heet.
glas opgenomen en daardoor het sein gegeven om
ADJECTIEF, o. (...ven), bijvoeglijk naamwoord.
den maaltijd te beginnen; - een baas, een bolle ADJOURNEEREN, ook AJOURNEEREN, (adboos, een eerste in zijne soort; -- (gew.) een puikje :
journeerde, heeft geadjourneerd), verdragen, uitze is admiraaltje (ammeraaltje) van de buurt, van de
stellen, verschuiven, schorsen (eene vergaderingenz.).
turfteven; - (fig.) het admiraalsschip of vlaggeschip
ADJUDANT, m. (-en), benaming voor een officier
met zijne bemanning; - het schip waarop de admivan den staf, aan vorstelijke personen eershalve
raal vaart, hem zelf en het scheepsvolk medetoegevoegd, of bij een hoofdofficier geplaatst om
gerekend : de admiraal heeft geschoten, gaf vuur.
dezen in dienstzaken bij te staan, inz. om bevelen
2. ADMIRAAL, ook AMIRALA en AMERAAL,
of berichten over te brengen : adjudant van dienst; m. (-s), (zeew.) slagputs of emmer om water op te
plaatselijk adjudant, officier den plaatselijker cornhijschen bij het schoonschip maken; hij wordt
mandant ter zijde gesteld; - (Ind.) een ooievaarsgemaakt van drie stukken geteerd zeildoek, door
achtige vogel, de maraboe.
ADJUDANT-ONDEROFFICIER, m. (-en), de ' lijken aan elkaar bevestigd die in een strop eindigen.
ADMIRAAL-GENERAAL, m. (-s-generaal, admihoogste graad - van onderofficier.
ADJUDANTSPOST, m. (-en); ...PLAATS, v. (-en). ! ralen-generaal), onder de Republiek het hoofd van
de vloot, zonder werkelijk te varen. De meeste
ADJUDICATIE, v. (-s, ...tiën), gerechtelijke toestadhouders van Holland, bekleedden deze waar wijzing van een eigendom.
digheid. Zij werden op de vloot vertegenwoordigd
ADJUDICEEREN, (adjudiceerde, heeft geadjudidoor den Luitenant- Admiraal -generaal die echter in
ceerd), gerechtelijk toekennen, toewijzen; gunnen
' de gewone spreektaal veelal kortweg admiraal ge(eene levering enz. bij aanbesteding).
noemd werd.
ADJUNCT, m. (-en), algemeene benaming van een
1. ADMIRAALSCHAP, o. (w. g.) waardigheid van
ambtenaar, aan een hoogeren toegevoegd om hem
admiraal.
in zijne ambtsbezigheden bij te staan en hem bij
2. ADMIRAALSCHAP, v. (hist.) gewoon verdrag
afwezigheid te vervangen. 't Woord is meest gevan maatschap tusschen de reeders van verschilbruikelijk in :
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ADMIRAALSUNIFORM, v. (-en).
ADMIRAALSVLAG, v. ( -gen), de vlag die de
admiraal of de over een eskader bevelvoerende
vlagofficier van den top van een der masten laat
waaien; de admiraal voert de vlag van den grooten
mast, de vice-admiraal van den fokkemast, en de
schout-bij -nacht van den bezaansmast.
ADMIRAALVLINDER, m. (-s), ook ADMIRAAL,
een bijzonder fraaie dagvlinder (vanessa atalanta),
bruinzwart van kleur.
ADMIRAALZEILEN, (alleen in gebruik in de
onbep. wijs en de daarmede gevormde tijden, of
als znw.) het admiraalzeilen, met jachten, boeiers
enz. een gezamenlijken speeltocht doen, onder aan
een verkozen admiraal en verdere bevel--voeringa
hebbers.
ADMIRALITEIT, v. (-en), het bewind en rechtsgebied over zeezaken, bijna uitsluitend gebruikt
als verkorting van
ADMIRALITEITSCOLLEGE, o. (-s), eene der
vijf colleges in de Republiek der Vereenigde Nederlanden, die onder het opperbewind van den Admiraal-generaal het bewind voerden over zeezaken,
enz. De vijf admiraliteiten waren : de admiraliteit
van de Maas, van Amsterdam, van Zeeland, van
Friesland en van het Noorderkwartier.
ADMIRALITEITSHEER, m. (-en), lid van de
admiraliteit.
ADMIRALITEITSHOF, o. (...hoven), de admiraliteit als gerechtshof zitting houdende.
ADMIRALITEITSKAMER, v. (-s), admiraliteitscollege. ADMIRALITEITSZAAK, v. (...zaken).
ADMIRANT, m. (-en), Spaansche vorm voor
admiraal: de admirant Mendoza; hij was opperbevelhebber van zee- en landmacht.
ADMIRATIE, v. (-s), bewondering.
ADMISSIBEL, brr. aannemelijk, ontvankelijk,
aanneembaar.
ADMISSIE, v. (...siën), toelating, vergunning; zijne admissie doen, toelatingsexamen.
ADMISSIE-EXAMEN, o. (-s), toelatingsexamen.
ADMITTEEREN, (admitteerde, heeft geadmitteerd), toelaten, aannemen; toegang verleenen.
ADOEH, tw. (Ind.) uitroep van pijn en van
bewondering.
ADOLESCENTIE, v. de jongelingsjaren (van
15 tot 20 jaar).
ADONIS, m. ( -sen), de naam van den schoonera
jongeling in de Grieksche mythologie, die door
Venus hartstochtelijk bemind werd; -- (fig.) een
jongeling van zeldzame schoonheid; een pronker,
die zich op zijne schoonheid laat voorstaan en overdreven werk maakt van kleeding en opschik; —
(Z. A.) bijnaam voor den baviaan; — blauwkleurige
Duitsche vlinder; — een plantengeslacht (adonis) tot
dezelfde familie behoorende als de ranonkels.
ADONISBLAD, o. (- eren), blad; ...BLOEM, v.
(-en), vuurroosje; ...ROOSJE, o. (-s), zomeradonis;
...ZAAD, o. zaad der adonisplant.
ADONISEEREN (zich), (adoniseerde zich, heeft

ADORABEL, bn. aanbiddelijk, hoogst beminnelijk.
ADORATIE, v. (-s), aanbidding, vereering, hul
pausen vanwege de-dign,ez.vapsrko
kardinalen.
ADOREEREN, (adoreerde, heeft geadoreerd),
aanbidden, vergoden.
ADOSSEEREN, (adosseerde, heeft geadosseerd),
(krijgsk.) een leger door een terrein, een voorwerp
(b.v. een bosch) in den rug dekken.
ADOUCEEREN, (adouceerde, heeft geadouceerd),
(nat.) verzoeten, verzachten, temperen; — afslij pen (strepen op diamanten); — wegnemen van
vreemde of broosmakende doelen (uit het goud); -(schild.) de omtrekken van figuren op eene schilderij
minder scherp maken.
ADRENALINE, v. (gen.) een product der bijnieren, dat de hartfunctie aanzet en de bloedvaten
doet samentrekken : de chirurgie heeft in de adrenaline een prachtig middel gevonden om tegelijk pijnloos
en bloedloos te opereeren (in vereeniging met cocaine).
ADRES, o. ( -sen), aanwijzing van den persoon
tot wien men zich voor een bepaald doel te wenden
heeft, met opgave van zijne woon- en verblijfplaats;
of wel die opgave alleen; — opschrift op een brief,
een pak enz.; of wel : een los papier, gevoegd bij
goederen welke men verzendt, vermeldende voor
wien ze bestemd zijn of waar ze bezorgd moeten
worden : een los adres; — een brief of pak aan
iemands adres verzenden, bezorgen, naar of aan zijne
woning; -- de enveloppe met het adres; — (fig.)
aan het adres van, doelende op : die aanmerking was
aan het adres van uw broeder, het was een steek
onder water voor uw broeder; — dat was aan het
juiste, goede adres; — aan het verkeerde adres zijn,
zich vergissen ten opzichte van; — (zegsw.) adres
aan ..... !, dat geldt : adres aan mijnheer A; —
adres aan iem. die niet ver af woont, die raakt een der
aanwezigen; -- dat gebeurt meermalen, adres aan.
mijn broeder, d.i. het is mijn broeder evenzoo
gegaan; -- adres van adhaesie, geschrift waarbij
instemming betuigd wordt met een verzoek of een
voorstel; — verzoek, betoog, verklaring van gevoelens enz. tot eene bevoegde macht gericht door
een bij de wet erkend lichaam, een of meer per sonen : een adres aan den koning, aan de Tweede
Kamer enz .; — adres van antwoord (op de troon rede), staatsstuk door eene van de beide Kamers
der volksvertegenwoordiging tot den Koning gericht, in antwoord op de troonrede waarmede de
zitting der Staten-generaal is geopend (thans in
de Tweede Kamer vervallen).
ADRESBEWEGING, v. de poging om door het
inzenden van een gemeenschappelijk adres instemming of afkeer te betuigen met een voorstel, een
verzoek enz. (bij een regeeringscollege).
ADRESBOEK, o. (-en), boek bevattende den
naam, het beroep en de woonplaats van de ingezetenen eener stad, van eene stadswijk, van de
leden eener godsdienstige gemeente, enz.
ADRESDEBAT, o. (-ten) de debatten naar
aanleiding van de troonrede.
ADRESKAART, v. (-en), 'meest gebruikelijk in
het verkl. ...KAARTJE, o. (-s), kaart of kaartje.
vermeldende den naam van den persoon en zijne,
woonplaats, àf den naam van een handelshuis en
de plaats waar kantoor of winkel gehouden wordt.
ADRESKANTOOR, o. (...toren), kantoor waar
men inlichtingen betreffende het huren van huizen.
dienstboden, enz. verkrijgen kan; verhuurkantoor.
ADRESMANCHETTE, V. (- n), strook papier met
adres waarin boeken, kranten per post verzonden
worden.
ADRESSANT, m. (-en), ADRESSANTE, v. (-n),
die zich met een adres of request tot de bevoegde
macht wendt of gewend heeft.

zich fijntjes opschikken, opdirken; al het mogelijke
doen om voor jong en schoon door te gaan : een
grijsaard die zich adoniseert, maakt zich bespottelijk.
ADOPTANT, m. (-en), hij die iem. als kind aan
-nemt[
ADOPTEEREN, (adopteerde, heeft geadopteerd),
aannemen (als kind); — beamen (eene meening).
ADOPTIE, V. het als kind aannemen.
ADOPTIEF, bn. aangenomen als kind.
ADOPTIEFLOGE, v. (-s), erkende loge bij de vrij metselaars.
ADOPTIEFZOON, m. (-s, ...zonen), aangenomen
zoon.

sen voor eene groote firma; ook iem. die tegen
betaling voor minder ontwikkelden adressen, re questen enz. opstelt.
ADRESSEEREN, (adresseerde, heeft geadresseerd), het adres schrijven op : een brief vergeten
te adresseeren; iets aan iem. adresseeren, er zijn adres
op schrijven of bijvoegen; — zich aan iem. adres seeren, zich tot iem. wenden, schriftelijk, in persoon,
of door tusschenkomst van een derde; -- een adres
bij autoriteiten inzenden.
ADRESSTROOK, v. (...stroken), smal papier
waarop het adres voor couranten, boeken geschreven wordt.

lende koopvaardijschepen waarbij zij hunne schepen
vereenigden om gezamenlijk te zeilen en elkander
te beschermen, met onderlinge verzekering tegen
oorlogsschade en zeerooverij en aanwijzing van
één schip welke gezagvoerder den tocht zou besturen en dus als 't ware voor admiraal gelden; —
(zeew.) admiraal maken, zich tot eene vloot bijeen
dezelfde bestemming (van schepen); —-voegnmt
(zegsw.) admiraal zeilen, Zie : ADMIRAALZEILEN.
ADMIRAALSPOST, m. (-en). ADMIRAALS PENSIOEN, o. (-en), post, pensioen van een
admiraal.
ADMIRAALSSCHIP, o. (...schepen), het schip
waarop de admiraal zich bevindt en dat zijne vlag

voert, ook : vlaggeschip.

zich geadoniseerd), zich mooiwaken, opschikken;

ADRESSCHRIJVER m. (- 9), schrijver van adres -
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ADSISTENT, Zie ASSISTENT; (R. K.) hulp
ADVIESJACHT, o. (-en). Zie ADVIESBARK.
ADVISEEREN, (adviseerde, heeft geadviseerd),
vaste aanstelling als kapelaan-priesthnog
ontvangen heeft.
advies geven, als deskundige iets als zijn gevoelen
ADSPIRANT, enz. Zie ASPIRANT enz.
opgeven; -- (handel) advies geven.
ADVISEUR, m. (-s, -en), voorlichter, raadgever,
ADSTRINGEEREND, bn. (geneesk.) adstringeerende middelen, samentrekkende artsenijen; in ver
inz. in rechtszaken; -- (R.-K.) geestelijk adviseur eener
oplossing op de slijmvliezen gebracht, geven-dune
vereeniging, raadgever in gewetenszaken.
zij vernauwing der bloedvaten en vermindering
ADVOCAAT, m. (...caters), rechtsgeleerde die de
der afscheiding.
bevoegdheid heeft en het beroep uitoefent van zijne
medeburgers in rechtszaken als raadsman bij te
ADSTRINGENTIA, mv. adstringeerende middelen.
ADSTRUCTIE, v. staving : tot adstructie zijner
staan en gedingvoerende partijen of beklaagden
beweringen zeide hij het volgende.
voor den rechter te verdedigen; — (scherts.) iem.
ADSTRUEEREN, (adstrueerde, heeft geadstrudie een persoon of eene zaak bij anderen voorspreekt
eerd), (eene bewering) met bewijzen staven, toe- j of verdedigt : een mensch is de grootste advocaat van
lichten.
zich zelf; — (zegsw.) spreken als een advocaat, gevat
ADULAAR, o. (nat.) maansteen, een kleurloos
en wel bespraakt zijn; — liegen als een advocaat,
of eenigszins blauw. rood of groen, schitterend
gevat liegen ; — (Zuidra.) rekenen, schrijven als
kaliveldspaat, dat dikwijls den glans van paarleeen advocaat, zeer goed rekenen, schrijven ; — hij
moer heeft.
is een goede advocaat voor verloren zaken, hij kan
ADVENANT, naar advenant, in evenredigheid,
zeer goed zijn woord doen, weet zijne meaning
in overeenstemming met het vorige; in de spreek
wel ingang te doen vinden; -- een advocaat van
na versant.
-tal:
kwade zaken, iem. die verkeerde handelingen tracht
ADVENT, m. (R.-K.) (woordelijke beteekenis:
te verdedigen; — zijn eigen advocaat zijn, zijne
nadering, naderende komst (des Heeren)) : de bezaak zelf verdedigen; — (R.-K.) advocaat des Duisloten tijd van voorbereiding voor het Kerstfeest;
vels of Duivelsadvocaat, iem. die te Rome bij eene
de vier weken voor Kerstmis door de Kerk gewijd
heiligverklaring ambtshalve twijfelingen en beden
aan de gedachtenis van de naderende komst des
gen opwerpt aangaande de wonderen die tot-kin
Hoeren, in de Westersche kerk beginnende op den
de heiligverklaring vereischt worden; (bij uitbr.)
Zondag tusschen 26 Nov. en 4 Dec., in de Oosteriem. die bij voorkeur het slechte eener zaak in 't
sche kerk op 15 Nov.; — (zegsw.) den advent predilicht stelt; — advocatenborrel.
k, prediken gedurende de weken van den Advent.
ADVOCAAT-GENERAAL, m. (advocaten -geneADVENTTIJD, m. de vier weken van den Advent
raal), de tweede ambtenaar van het Openbaar
vóór Kerstmis.
Ministerie bij een gerechtshof of bij den Hoogen
ADVENTZONDAG, m. (-en), een der vier ZondaRaad, de substituut van den procureur-generaal.
gen van den Advent.
ADVOCAATJE, o. (-s), eene kleine, jonge, of min
ADVERBIAAL, bn. als een adverbium, bijwoorbekende advocaat; — (gemeenz.) een glaasje advodelijk.
catenborrel.
ADVERBIUM, o. (adverbiën), bijwoord.
ADVOCATENBORREL, m. (meestal ADVOCAAT
ADVERSARIA, ADVERSARIËN, mv. aanteegenoemd), brandewijn vermengd met eieren, suiker
keningen van verschillenden aard, mengelwerk;
en geraspte notemuscaat (zeer zacht en dus een goed
boek daartoe bestemd.
smeersel voor de keel bij het pleiten).
ADVERTEEREN, (adverteerde, heeft geadverADVOCATENKAMER, v. vereeniging van advoteerd), bekendmaken, berichten, kennis geven( door
eaten, die meestal eenmaal per week zitting houdt,
dagbladen, achter in tijdschriften, op advertentieom onbemiddelden kosteloos rechtskundig advies
zuilen, enz.); -- het adverteerend publiek, zij die vele
te verstrekken.
advertenties plaatsen; — harddraverij van paarden
ADVOCATENSTREEK, m. (...streken), slimme
die geen geadverteerde prijzen hebben gewonnen, prij streek, listige handeling.
zen bij eene harddraverij, in de dagbladen aangeADVOCATERIJ, v. schertsende of minachtende
kondigd.
benaming voor het beroep van advocaat; -- listige
ADVERTENTIE, v. (-s, ...iën), aankondiging,
handelwijze om zich uit eene ongelegenheid te redbekendmaking (in eene krant, achter in een tijdden of aan Bene verplichting te onttrekken.
schrift, enz.); — op eens advertentie schrijven, zich
ADVOCEEREN, (advoceerde, heeft geadvoceerd),
per brief wenden tot hem die de advertentie heeft
tot zich roepen, in rechten dienen.
laten plaatsen; — bij advertentie bekendmaken, door
ADVOKAAT, m. (...katen), advocaat; -- (Ind.)
middel van eene advertentie ter kennis brengen.
vrucht in de tropische landen van de persen graADVERTENTIEBELASTING, v. (-en); ...BLAD,
tissima.
o'(-en); ...BLAADJE, o. (-s); ...BUREAU, o. (-s),
AEGIR, m. (In de Noorsche ' myth.) de god der
het bureau van een advertentieblad; ...COLPORwereldzee, gehuwd met Ran, Bene afschuwelijke
TEUR, m. (-s), iem. die advertenties tracht gereuzin, die de drenkelingen in haar rijk opnam. Hun
plaatst te krijgen; ...KANTOOR, o. (...toren);
8 dochters waren de Golfmaagden of Golfnimfen:
...KOSTEN, v. mv. tegen advertentiekosten terug
Wilhelm I I componeerde een zang aan áegir.
te bekomen.
AENEASRAT, v. (-ten), soort van buidelrat, ter
ADVIES, o. (...zen), bericht, mededeeling; —
grootte onzer gewone rat.
raadgeving, raad; -- meening, gevoelen (op verzoek
AEOLINE, v. (-n), een muziekinstrument.
schriftelijk of mondeling medegedeeld); -- het
AEOLIS, v. ( -sen), naaktkieuwige zeeslak, in drie
schriftelijk of mondeling geuite gevoelen van een
soorten op onze kusten voorkomende.
lichaam of persoon, ambtshalve of als deskundige,
AEOLUS, in. de God van den wind.
over eene zaak die in behandeling is : advies inwinAEOLUSHARP, v. (-en), windharp, ook :.deool, vragen, geven, uitbrengen; -- van advies dienen,
sche harp, (zeker muziekinstrument), een langwertoelichting, raad, voorlichting geven; — om conpige houten kast met acht of tien boven een klanksideratie en advies, ook : om bericht en advies aan
bord gespannen snaren, die door den wind bewogen,
een persoon of college zenden, om het oordeel en de
een klagend, droefgeestig geluid geven.
gronden daarvan te vernemen; — raadgeving, oor
1. AEQUAAL, bn. gelijk, evenredig.
(meestal ongevraagd en te onpas): uw advies-del
2. AEQUAAL, v. eene orgelstem van acht voet.
wordt niet gevraagd; -- van advies zijn, van meaning
AEQUATIE, v. (-s,...tiën), vergelijking; -- aequatiezijn, alszijn gevoelen uitspreken; — (handel) bericht,
uurwerk, werktuig ter bepaling van den waren en
kennisgeving van den trekker aan den betrokkene,
middelbaren zonnetijd.
dat hij een wissel op hem heeft afgegeven : volgens,
AEQUATOR, m. evennachtslijn, evenaar, linie.
zonder, met of zonder advies (op een wissel).
AEQUATORIAAL, o. (...alen), astronomisch werkADVIESBARK, v. (-en), kleiner snelvarend
telg : een kijker waarmee de declinatie van hemel
oorlogsvaartuig, aan grootere schepen toegevoegd
-lichamen
wordt bepaald.
om berichten of lastgevingen over te brengen, of
AEQUATORIAALSHOOGTE, v. verheffing van
wel, verkenningen te doen. ADVIESBOOT, v. (-en).
den aequator boven den horizon.
ADVIESBRIEF, m. (...ven), (kooph.) kennis
AEQUATORIAALSTROOM, m. gedeelte van den
-gevinaht
trekken eens wisselbriefs.
grootera zeestroom, die tusschen Afrika en Amerika
ADVIESFREGAT, o.(-ten). Zie ADVIESBARK.
dwars door den Atlantischen Oceaan heenloopt.
ADVIESGELD, o.(-en), loon aan een deskundige
AEQUILIBRIST, m. (-en), kunstenmaker, inz. in
(in 't bijzonder aan een rechtsgeleerde) betaald voor
het bewaren van het evenwicht in moeilijke standen.
het geven van zijn advies.
AEQUINOCTIAALCOLUUR, v. (...uren), (ster-
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renk.) zekere cirkel, getijscheider der dag- en
nachtevening.
AEQUINO CTIAALPUNTEN, o. mv. nachteveningspunten .
AEQUINOCTIAALREGEN, m. regen in de ver
luchtstreek ten tijde der nachteveningen. -zengd
AEQUINOCTIAALSTORMEN, m. mv. stormen gedurende of kort na den tijd der dag- en nachteveningen . •
AEQUINOCTIUM, o. dag- en nachtevening.
AEQUIPOLLENT, bn. van gelijke beteekenis,
gelijkgeldend. AEQUIPOLLENTIE, V.
AEQUIVALENT, o. (-en). Zie EQUIVALENT.
AERA, V. (-' s), tijdrekening, jaartelling; tijdperk.
AËRODYNAMICA, v. leer van de beweging en
drukking der lucht.
AËROGRAPHIE, v. luchtbeschrijving.
AËROLIET, in (-en), lucht -, meteoorsteen.
AËROLOGIE, v. leer van de dampkringslucht
(uit een geneeskundig oogpunt).
AËROMANTIE, v. waarzegkunst uit de luchtverschijnselen.
AËROMETEOREN, m. mv. zekere luchtverschijnselen.
AËROMETER, m. (-s), luchtmeter (toestel);
METRIE . v. luchtmeetkunst.
AËRONAUT, m. (-en), luchtschipper; ... NAUTIEK, V. kunst om luchtballons en vliegmachines
te vervaardigen en te besturen.
AËRONAUTISCH OBSERVATORIUM, o. (-s), instelling voor het onderzoek der hoogere luchtlagen
door middel van ballons en vliegers.
AËROPHOON, v. (...oven), werktuig tot vergrooting van de draagwijdte der menschelijke stem (uit
soort van trompet, waarin-vindgaEso),e
vliezen in trilling gebracht worden.
AËROPLAAN, v. (...planen), vliegmachine.
AËROSCOOP, o. (...stopen), apparaat om te
onderzoeken, of de lucht vrij van stofdeeltjes is.
AËROSTAAT, m . (... staten), luchtschip, luchtbol.
AËROSTATIEK, ...STATICA, v. leer van het
evenwicht van gassen.
AËROTHERAPIE, v. behandeling van ziekten
met verdunde of samengeperste lucht.
AËROTOMETER, m. (-s), toestel ter bepaling der
spanning van de in het bloed aanwezige gassen.
AËROTROPISME, o. neiging der groeiende planten om zich te ontwikkelen in de richting van zuur
-stofrijke
lucht.
AE S CULAAP, m . (myth.) de god der genees
-kunst;(.lape),
(scherts.) geneesheer.
AESTHESIOMETER, m. (-s), toestel tot onderzoek
van de hersenvermoeienis: eene lichte metalen staaf,
liefst van aluminium, waarop aan het eerre eind een
passerpunt, terwijl een tweede passerpunt langs een
millimeterschaal verschuifbaar is, tot de punten
naast elkander komen te liggen.
AESTHETICA, AESTHETIEK, v. schoonheidsleer, leer van het gevoel en den smaak.
AESTHETISCH, bn. met de waarneming van
het schoone in betrekking staande : aesthetische
aandoeningen; aesthetisch gevoel, gevoel voor het
schoone; -- die gevoel voor het schoone bezit:
eerre aesthetische natuur; — schoon, verheven, vol
gevoel, (het geeft den toestand aan waarin de ziel
door het schoone verplaatst wordt).
AESTUARIËN, mv. trechtervormige verwijdingen aan den mond der rivieren.
AETHER, m. bovenlucht; (in de oudheid) door
de goden ingeademde hemellucht; — fijne, sterk
riekende en sterk smakende doorzichtige, licht
ontvlambare vloeistof; — veronderstelde midden stlof die de geheelé wereldruimte doordringt : warmte
en licht verschillen alleen in graad : beide zijn aethertrillingen.
AETHERISCH, bn. (fig.) hemelsch; — snel verdampend, dus sterk riekend : aetherische olie; —
(scherts .) een aetherisch meisje, zeer mager, vel
over been.
AETIOLOGIE, v. leer van de oorzaken der ziek
-ten;(i'
algemeen) leer der oorzaken.
AETHYL, o . radicaal van den aether, de grond
-stofderahvbing.
1. AF, bw. geeft eene verwijdering te kennen bij
werkw. van beweging:
hij kwam juist van de plaats des onheils af, (af
versterkt het begrip door van uitgedrukt); — van

zich af spreken.

zijne meening doen gelden tegenover

AF.
een ander, met kracht spreken; — van zich afbijten,
(fig.) (van menschen) bits bejegenen die hun te na
komen, afsnauwen; — (het werkwoord is weggelaten
in :) hij (ging, liep, sprong) de trap, de stoep af en de
straat op; — allen af, (in tooneelstukken) verwijderen zich van het tooneel; — hoeden af ! afgenomen,
afgezet; — vlug, de ketel af ! afgezet; — mij de kopaf (afgeslagen), als hij het doet; — links af, (nl.
gaan); — van de brug af (nl. gaande) het derde
huis; —
op iem. af vliegen, rennen, ijlen, naar hem toe; -wij er op af, erheen; — zij zeilden, stuurden op de
haven af, naar de haven toe; — de politie moest er
op af, erheen; -- wanneer hij niet betaalt, moet de deurwaarder op hem af, naar hem gaan (in al deze
voorbeelden geschiedt de beweging met een doel); —
hij wil er niet af(gaan), hij blijft bij zijne meening,
doet geen afstand van zijne bezitting; — iem. iets
op den man af vragen, zonder omwegen, recht
— ge kunt op hem af, kunt hem vertrouwen;-strek:
af en aan, heen en weer; — af en aan zeilen, houden, (zeew.) op dezelfde plaats heen en weer zeilen;'—
af en toe, nu en dan, van tijd tot tijd; —
af wijst het punt aan vanwaar de als beweging
gedachte werking uitgaat : de tram loopt van het
eene einde der stad af tot aan het andere; — van dien
dag af, met dien dag te beginnen; — van volontair
af (den tijd toen hij volontair was) heeft de secretaris
op dit kantoor gewerkt; — van kind af, van kindsbeen af, van dien tijd toen de persoon nog jong was;-van den oudste af hebben wij de leden bezocht, van
het oudste lid tot het laatste, het jongste lid; —
op den reuk, op het geluid af, gaande in de richting
vanwaar de reuk, het geluid komt; — (zeew.) het
schip ging de kust langs, op het lood af, al loodende; -naar de, bij de rij af, van het eerste voorwerp af,
de rij langs; —
eene richting naar beneden : den berg, heuvel,
de trap af; — berg op, berg af; trap op, trap af, telkens op- en afstijgen; — de rivier, den stroom af,
in de richting van den oorsprong naar de monding : stroomaf; — af ! bevel : komt naar beneden;
eene verwijdering, scheiding bij werkw. van
rust : ik ben gelukkig nu van hem af, van hem verwijderd, (fig.) heb niets met hem te maken, behoef
hem niet meer te helpen; — wie is er af ? (in het.
spel, bij een wedstrijd) wie is afgevallen; — de verf,
de glans is er af, er niet meer op; (fig.) het nieuwe
is er af, het is niet meer nieuw; de aardigheid is er
af, het levert geene aardigheid meer op; — hi
woont van den weg af, verwijderd van; — van zijne
vrouw af zijn, van elkander af zijn, gescheiden zijn; —
Op reis gaan I Neen, dat kan er dit jaar niet af,
de werkzaamheden laten het niet toe, (ook) dat
kan ik niet betalen; — ik zit twee banken van hem
af, verwijderd; — het is er ver af, dat hij zooveel
bezit, dat ze allen komen, het scheelt veel; — het
is er ver af, dat ik het geloof, ik geloof het volstrekt
niet; — daar is hij nu af, van ontslagen, heeft er
geen last van; — zoodra het gebouw is goedgekeurd,
is de aannemer er af, behoeft hij er niet meer voor
in te staan; — daar wil ik af zijn, ik kan het niet
met juistheid zeggen, dat durf ik niet beslissen; —
hij is al lang minister af, al lang afgetreden;—
wel, goed, beter, slecht enz. af zijn, tengevolge van
zekere omstandigheden in een goeden, beteren of
slechteren toestand verkeeren; — (zegsw. ontleend
aan het biljartspel) op goed af spelen, trachten
zóó te spelen (of te handelen), dat men door zijn
spel (door zijne handelingen) geene schade lijdt; —
af zijn, afgemat zijn naar lichaam en geest, (bekaf,
doodaf); — af geweest zijn, zijn gevoeg gedaan hebben; —
af zijn, afgemaakt, afgewerkt zijn, (vooral van
een kunstwerk) : is uw werk al af; ! — af, afgeloopen zijn : de koorts is af; — af, afgesprongen,
afgebroken zijn : het engagement is af, het is af
met hen; — af, afgesteld, buiten koers : de pietjes
zijn af; — ( zegsw.) af of aan! de zaak moet een eind
hebben, moet beslist worden, gij moet ja of neen
zeggen; — hij deed het op de minuut af, geen oogenblik te vroeg of te laat; — iets doen op het gevaar
af, zonder het gevaar te ontzien; — bij het gevaar
af, bij vechten af; — dat ging bij 't kantje af, het
scheelde o zoo weinig; — dat was er bij af ! —
bij iem. of iets af zijn, er weinig van verschillen:
dat is bij zwart af.
In: van nu —, van zijne jeugd —, van dien tijd —,

van den beginne af aan dient af weggelaten te wor-

AF.

57

den, alleen bij bijzonderen nadruk kan het gebezigd
worden; — van voren (af) aan, hetzelfde nog eens
herhaald; —
pleonastisch en daarom te vermijden is : zonder
dat ik van iets af wrist; — hij weet van niets af; (gew.)
spreek daar niet af; — wat weet gij daar af, daarvan;
vooral af te keuren is : van af dien tijd, 1 Februari,
van af den weg, de poort, voor : van dien tijd enz.
af, vgl. ga met mij mede van af mijn huis tot toe
de poort (van Lennep).
2. AF, als voorzetsel is verouderd, alleen nog slechts
gewestelijk : ga af dien stoel.
AFAKKORDEEREN, (akkordeerde af, heeft af
(gew.) het niet tot een faillissement-geakord),
laten komen, het in der minne schikken.
AFARBEIDEN, (arbeidde af, heeft en is afgearbeid ), zich door arbeiden zwaar vermoeien, afmatten.
AFBAARDEN, (baardde af, heeft afgebaard),
(schelpdieren : oesters enz.) ontdoen van den baard;
— (metaalg.) kogels, letters afbaarden, ze ontdoen
van het overtollige metaal dat er aan vastzit; —
stukjes zeep afbaarden, de randen van de geperste
stukjes afsnijden; — (Zuidn .) ruw of grof dorschen.
AFBAARDING, v.
AFBAARDER, m. (-s), werktuig waarmee men
afbaardt.
AFBAARZEN, (baarsde af, heeft afgebaarsd),
eigenlijk een vischwater al baarzende langs gaan; —
(w. g.) (fig .) iets afhandelen, afpraten : nadat wij de
nieuwtjes van den dag hadden afgebaarsd.
AFBABBELEN, (babbelde af, heeft afgebabbeld),
al babbelende afhandelen : konden we alles eens op
ons gemak afbabbelen; — wat hebben ze veel af te babbelen ! zeer veel te babbelen, bepraten hebben.
AFBAKENEN, (bakende af, heeft afgebakend),
door bakens of andere in 't oog vallende voorwerpen
de grenzen aanduiden : een stuk land, eene jacht
afbakenen; — do plaats, de richting van een uit te
voeren werk door bakens aangeven, ook uitsteken
genoemd : een tramweg, een kanaal afbakenen; het
terrein voor het museum, ook : het museum is nog niet
afgebakend; — de ondiepten en banken in een vaar
bakens aanwijzen, betonnen : (zeew . )-waterdo
een vaarwater afbakenen; — (fig.) door een teeken
aanwijzen; — (mil.) eene lijn bepalen door het stellen
van voorwerpen of manschappen; — (fig.) den weg
aanwijzen, de grenzen binnen welke men zich bewegen moet nauwkeurig bepalen : iemands levens
weg, gebied, macht afbakenen; -- de leerstof-ban,
afbakenen. AFBAKENING, v. (-en).
AFBAKKEN, (bakte af, heeft afgebakken), de
geheele hoeveelheid ten einde bakken: de taarten,
koeken afbakken; -- alles bakken wat gebakken moet
worden : de bedienden moeten eerst afbakken, dan
kunnen ze uitgaan.
AFBANEN, (baande af, heeft afgebaand), (een
weg) begaanbaar maken en in gereedheid brengen;
ook fig.
AFBARSTEN, (barstte af, is afgebarsten), zich
door barsten van iets afscheiden, er van afgaan : de
verf, de kalk barst af.
AFBASTEN, (bastte af, heeft en is afgebast), ontbolsteren (van noten); — den bast loslaten : de noten
zijn nog niet rijp : ze basten nog niet goed af.
AFBEDELEN, (bedelde af, heeft afgebedeld),
bedelende, op vernederende wijze iets verkrijgen,
nederig om iets verzoeken, afsmeeken : eene gunst,
een geschenk afbedelen; -- hij heeft het geheele land om
werk afgebedeld, bedelende afgeloopen; — die luiaard
bedelt alle straten der stad af, vraagt huis aan huis om
eene aalmoes. AFBEDELING, v.
AFBEELDEN, (beeldde af, heeft afgebeeld), iem.
of iets door beeld, teekening, schilderij enz., ook
door houding en gebaren zichtbaar voorstellen : de
Gerechtigheid wordt afgebeeld als eene geblinddoekte
vrouw met weegschaal en zwaard; (fig.) schetsen, voor
afmalen, afschilderen, beschrijven; — (gew.)-steln,
beeld het maar eens bij u zelf af, neem u zelf tot voorbeeld, maatstaf, ga eens bij u zelf na; — zich iets,
(een persoon, een karakter) afbeelden, zich eene voor
maken van; — de wanhoop afbeelden, zinne--steling
beeldig voorstellen, uitdrukken.
AFBEELDING, v. (-en), het afbeelden; beeld van
iets dat in de werkelijkheid of in de gedachte bestaat; duidelijke en levendige beschrijving van iets;
zinnebeeldige voorstelling van iets. Afbeeldinkje, o. (s).
AFBEELDSEL, o. (-s, -en), beeld van iets dat in de
werkelijkheid bestaat, portret; - (gew.) zij is een

AFBIJTEN.
afbeeldsel harer moeder, lijkt sprekend op haar (afbeeldsel is gewoner dan afbeelding).
AFBEENEN, (beende af, heeft afgebeend), (ge
snel voortstappende afleggen (een afstand).-menz.)
AFBEITELEN, (beitelde af, heeft afgebeiteld),
met een beitel afslaan; een werk dat met den beitel
vervaardigd wordt, afmaken, voltooien. AFBEITELING, v.
AFBELLEN, (belde af, heeft afgebeld), personen
welke boven zijn, doen afkomen door te bellen; —
door bellen het sein van vertrekken geven (voor
spoortreinen en stoombooten); — voor de laatste maal
bellen; — door bellen te kennen geven, dat het telefonisch gesprek is afgeloopen.
AFBERSTEN, (borst af, is afgeborsten), Zie AFBARSTEN. AFBERSTING, v.
AFBESTELLEN, (bestelde af, heeft afbesteld)
het bestelde afzeggen; — iem. wien men iets opge dragen heeft, weer afzeggen. AFBESTELLING, V.
AFBETALEN, (betaalde af, heeft afbetaald),
afdoen, geheel voldoen (eene schuld, eene rekening,
iemand); - in mindering betalen op Bene schuld of
rekening : hoeveel is er op die schuld afbetaald 1 —
( fig. eene zedelijke schuld) boeten; — (scheeps- en
krijgsvolk) met geheele betaling van het verschuldigde
uit den dienst ontslaan; -- (fig.) voor verscheidene
strafwaardige handelingen te gelijk straffen. AFBETALING, v. (-en), op afbetaling koopera, leveren.
AFBETALINGSCONTRACT, o. (-en), contract
waarbij men volgens het afbetalingsstelsel koopt.
AFBETALINGSMAGAZIJN, o. (-en), magazijn
waar men volgens het afbetalingsstelsel koopera kan.
AFBETALINGSSTELSEL, o. (-s), stelsel waarbij
de kooper in termijnen de koopsom afbetaalt, maar
de verkooper blijft, zoolang nog niet alles afbetaald
is, eigenaar van het verkochte.
AFBETTEN, (bette af, heeft afgebet), met een
natten doek of Bene natte spons voorzichtig schoon
wonde), wegwasschen (etter, bloed).-waschen(
AFBETTING, v. (-en).
AFBEUKEN, (beukte af, heeft afgebeukt), (gemeenz. ) afrossen, afranselen; — de afgebeukte kiel,
de zwaar geteisterde en daardoor onbruikbare kiel;- eene oude afgebeukte piano, eene rammelkast van
eene piano.
AFBEULEN, (beulde af, heeft en is afgebeuld),
(fig.) meedoogenloos door zwaren en langduriger
arbeid of overgroote inspanning geheel afmatten :
een knecht, een paard, zijn lichaam, zijne ziel af beulen,
zich af beulen.
AFBEUREN, (beurde af, heeft afgebeurd), een
zwaar voorwerp van een ander afnemen, aiiichteni.
AFBIDDELIJK, bn. ( -er, -st), (w. g.) door middel
van het gebed af te wenden of te verwerven.
AFBIDDEN, (bad af, heeft afgebeden), iets
(kwaads) door bidden afwenden of trachten af te
wenden : den toorn des hemels, de gramschap der
goden, eene ramp afbidden; — iets (goeds) door bidden van iem . verwerven; — zij drukte het afgebeden
uric/it aan 't harte, het innig geliefde kind; -- ten
einde bidden : zijn rozenkrans afbidden. AFBID DING, v.
AFBIEDEN, (bood af, geeft afgeboden), afknibbelen, af dingen.
AFBIEZEN, (biesde af, heeft afgebiesd), verf
polijsten met het opengespleten einde van eerre
stoelenmattersbies, om eene fraaie glanzige opper vlakte te krijgen; — met biezen afzetten.
AFBIGGELEN, (biggelde af, is afgebiggeld), in
groote droppels langs de wangen neervloeien (van
tranen, zweet).
AFBIJTEN, (beet af, heeft afgebeten), met de
tanden afsnijden en wegnemen : de punt van eene
sigaar, ook de sigaar afbijten; — zich van spijt de
nagels afbijten, zijn spijt niet verkroppen kunnen; -niets is onmogelijk dan zijn eigen neus af te bijten,
(gebezigd om een moedelooze aan te sporen); — (ge meenz. ) den kopafbijten, (van een grooten borrel) den
eersten slok nemen; — het spits afbijten, zich aan het
grootste gevaar, of aan de eerste en grootste onaangenaamheden eereer onderneming blootstellen; iem. het spits laten afbijten, het grootste gevaar OP
hem laten aankomen; — (oudtijds) (mil.) Bene patroon afbijten, aan het eerre einde een gedeelte van
het papier wegbijten, en zoodoende de patroon
openen; — (zegsw.) zijne woorden afbijten,
ten, kort afbijten, ze niet, of nauwelijks geheel uitspreken; —
(boekdr.) afgebeten woorden, afgebeten regels, die niet
of niet geheel zijn afgedrukt; — een mensch of dier
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door te bijten van zich afhouden, wegjagen (van
honden) : deze dog heeft alle honden afgebeten; — (fig.)
ge moet van u afbijten , ferm van u afspreken; — het
hamerslag afbijten, door scheikundige middelen oplossen en wegnemen (roest); — schoonbijten (metalen). AFBIJTING, v.
AFBIKKEN, (bikte af, heeft afgebikt), met een
bikhamer oude kalk van metselsteenen, ketelsteen
uit een stoomketel enz. verwijderen. AFBIKKING, v.
AFBILJOENEN, (biljoende af, heeft afgebiljoend),
(timm.) een balk, rib. paal enz. in de lengte van de
scherpe hoeken of kanten ontdoen.
AFBINDEN, (bond af, heeft afgebonden), iets dat
aan of op iets anders gebonden is, daarvan scheiden
of afnemen door den band los te maken; — de
schaatsen afdoen en eindigen met rijden : we zullen
nu maar afbinden; --- (heelk.) een gewas, een gezwel,
een der ledematen, eene wrat, de navelstreng enz. afbinden, den toevoer van voedende bestanddeelen
door het bloed afsnijden, door er een band om te
leggen en dien stijf toe te halen; — een veulen, een
kalf enz. afbinden, door afbinding van de navelstreng
van de moeder losmaken; — een dier afbinden, ontmannen door afbinding van den balzak; — mijn been
is afgebonden, gevoelloos geworden, doordat de kouseband te nauw zat; — eene streng garen enz. afbinden,
aan het einde met een band stevig toebinden om het
losgaan of verwarren te voorkomen; — (heelk.) eene
ader afbinden,het uiteinde eener afgesneden ader
toebinden.
AFBINDER, m. (-s), lam dat door afbinding ontmand is, in tegenstelling van andere die gesneden
zijn. AFBINDING, v. (-en).
AFBLAASKRAAN, v. (...kranen), (stoomw.)
kraan van een stoomketel, waardoor bij het afblazen
de stoom en het water uitgelaten worden.
AFBLAASPIJP, v. (-en), (stoomw.) pijp tot afvoer
van den stoom en het water bij het afblazen.
AFBLADDEREN, (bladderde af, is afgebladderd),
van eene ergens opgebrachte laag bij kleine stukjes
loslaten : de kalk, de verf bladdert af; schilderijen
bladderen ten laatste af.
AFBLADEN, (blaadde af, heeft afgeblaad),
(tuin.) gedeeltelijk van bladen ontdoen (inz. van
kool).
AFBLADEREN, (bladerde af, heeft en is afgebladerd), van bladeren ontdoen of berooven : den
wijnstok afbladeren, ontbladeren; — bladsgewijze los
zich afscheiden van de aangrenzende lagen,-laten
afschilferen: de afgebladerde lei. AFBLADERING,
V. (-en).
- AFBLAKEN, (blaakte af, heeft afgeblaakt),
(dicht.) afblakeren.
AFBLAKEREN, (blakerde af, heeft afgeblakerd),
door blakeren, zengen of schroeien, verbranden en
daardoor wegnemen : door de felle zon is al de verf
van dit luik afgeblakerd; die deur was zoo dikwijls
geverfd, dat zij eerst afgeblakerd en afgeschuurd
diende te worden.
1. AFBLAREN, (blaarde af, is afgeblaard), blaren
vormen en daardoor allengs loslaten en afvallen:
de deur begint af te blaren.
2. AFBLAREN, Zie AFBLADEREN.
AFBLAZEN, (blies af, heeft afgeblazen), iets door
blazen van iets anders verwijderen, er van wegnemen : het stof van de tafel, ook : de tafel afblazen,
het stof er afblazen; — (stoomw.) den stoom af blazen,
door de veiligheidsklep laten ontsnappen; — den
ketel afblazen, den stoomketel reinigen door er het
vuile water, door het drukken of blazen van den
stoom, uit te drijven; --- de paraffine afblazen, een
stroom van waterdamp door de paraffineboter jagen,
waardoor er de vluchtige olie uit verwijderd wordt;
-- (art.) een kanon afblazen, met los kruit afschieten
om het schoon te houden; — (gemeen.) afvuren,
losbranden, schieten : ik blaas af op ieder die mij
durft naderen; — (mil.) blazen op den hoorn of de
trompet, als sein om in te rukken; — den aftocht
blazen; wij moeten afblazen, vertrekken; — (jag.) de
honden afblazen, door blazen op den hoorn de honden
van een stuk wild afroepen dat zij vervolgen, terwijl
ze op een ander losgelaten zijn; — eene zekere mate
van werk dat in blazen bestaat, volbrengen : die
muzikant, die glasblazer heeft vandaag wat af beblazen.
AFBLAZING, v.
AFBLIJVEN, (bleef af, is afgebleven), (van pers.)
van iem. of iets, of van eene bepaalde plaats verwijderd blijven : blijf van mijne kamer af !; dat slot
kan er (n .l. van het opstel) wel afblijven; - -- iem. of
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iets niet aanraken : blijf van de tafel, van eene spit's
af; — van iem. afblijven, hem niet aanraken om hem
leed te doen, hem ongemoeid laten; (bij uitbr.) geen
kwaad van hem zeggen: blijf van me af, of ik sla
terug !; — van iets afblijven, er zich niet mede inlaten; — gedurende de geheele plechtigheid blijven de
hoeden af, van het hoofd; — de mantel kan wel afblijven, behoeft niet aan; — het engagement is toch
afgebleven, het kwam niet weer aan.
AFBLIK, m. (w. g. dicht.) afstraling uit het oog,
met bewustheid veroorzaakt.
AFBLIKKEN, (blikte af, heeft afgeblikt), (dicht.)
naar beneden blikken.
AFBLIKSEMEN, (bliksemde af, heeft afgebliksemd), (dicht.) naar beneden bliksemen, een blik
naar beneden schieten;— door een bliksem -semtral
naar beneden werpen; — (gemeen .) hij-stral
bliksemde de trap af, rolde naar beneden; — (ge
iem. de trappen afbliksemen, met ruw geweld-menz.)
eraf smijten.
AFBLINKEN, (blonk af, heeft afgeblonken), (w.
g.) afschijnen, afstralen van.
AFBLOKKEN, (ZICH), (blokte zich af, heeft zich
afgeblokt), zich afmatten en uitputten door zware
en vermoeiende studie : zich voor een examen afblokken; -- zeer veel blokken, inspannend studeeren:
hij heeft heel wat afgeblokt.
AFBOD, o. (w. g.) bij opbod of bij afbod, afmijning.
AFBOEKEN, (boekte af, heeft afgeboekt), alles
boeken wat er te boeken valt.
AFBOENEN, (boende af, heeft afgeboend), door
boenen of schrobben schoonmaken : den vloer, de
potten afboenen; — alles boenen wat er te boenen
valt; — (fig.) als hij weer komt, zal ik hem wel afboenen, wegjagen, de deur wijzen; — ook : onder
-kruipen.AFBOENIG,v(-)
AFBOEREN, (ZICH), (boerde zich af, heeft zich
afgeboerd), (van een boer) door verliezen in zijn
bedrijf aan lager wal komen.
AFBOETEN, (boette af, heeft afgeboet), (eene
zonde, schuld) door berouw of boetedoening uit
geheel en al, volkomen boeten: die netten-wischen;
hebben we afgeboet, geheel hersteld. AFBOETING, v.
AFBOKSEN, (bokste af, heeft afgebokst), (w. g.)
ontnemen door behendig uit de boks of broek te
halen; — iemand door boksen dermate afmatten,
dat hij den kamp opgeeft.
AFBONKEN, (bonkte af, heeft afgebonkt), (veend.)
de bovenste onbruikbare veenlaag bij bonken (groote
brokken) afsteken en wegnemen. AFBONKING, v.
AFBONZEN, (bonsde af, heeft en is afgebonsd),
naar beneden bonzen; -- bonzend naar beneden storten.
AFBOOMEN, (boomde af, heeft en is afgeboomd),
(een vaartuig) door boomen, door stuwen met den
boom van iets verwijderen; — de schuit boomde al
af, vertrok reeds; — door middel van een sluitboom
afsluiten; --- (dicht.) afsluiten, ontoegankelijk maken.
AFBOOTSEN, (bootste, af, heeft afgebootst),
(veroud.) afbeelden, nabootsen.
AFBORDUREN, (borduurde af, heeft afgeborduurd), een borduurwerk voltooien, afmaken; —
zeer veel borduren : zij heeft heel wat afgeborduurd.
AFBORGEN, (borgde af, heeft afgeborgd), iets
van iem. borgen, ter leen bekomen, waardoor deze
het ontberen moet: hij heeft mij al mijn geld afgeborgd
en nu moet ik mij zelf behelpen; --- (w. g.) (fig.) iem.
eens gedachte af borgen, ze aan een ander ontleenen,
ze van hem overnemen en als eigen aanmerken.
AFBORQING, v. (-en), leening.
AFBORSTELEN, (borstelde af, heeft afgeborsteld), met een borstel wegnemen (stof, vuil enz.),
of schoonmaken, reinigen (kleederen, schoenen,
meubels, een paard); — iem. afborstelen, zijne kleeren
schoonmaken; — zich zelf afborstelen, zijne eigen
kleeren schoonmaken; — (fig.) iem. afborstelen, hem
duchtig doorhalen, hem den mantel uitvegen; (ook)
hem afrossen. AFBORSTELING, v. (-en).
AFBOTSEN, (botste af, heeft afgebotst), met geweld afstuiten.
AFBOTTELEN, (bottelde af, heeft afgebotteld),
(wijn, bier enz.) in fiesschen of kruiken aftappen;
— (vaten) ze ledigen, door het daarin bevatte vocht
af te tappen en te bottelen. AFBOTTELING, v.
AFBOTTEN, (het botte af, is afgebot), (Zuidn.)
afbotsen, (fig.) geen indruk maken op.
AFBOUW, m. ontginning : met den afbouw eener
mijn beginnen.
AFBOUWEN, (bouwde af, heeft afgebouwd), (van
gebouwen) ze voltooien, afwerken, den bouw ten
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einde brengen; — een land afbouwen, geheel en al
bebouwen; — (mijnw.) eene mijn afbouwen, ten einde
toe ontginnen, uitputten; — eene afgebouwde kolenmijn, uitgeput en verlaten.
AFBOUWHOOGTE, v. (mijnw.) de af bouwhoogte
dezer ader is 250 M. boven het grondwaterniveau, de
hoogte waarop deze ader ontgonnen wordt.
AFBRAAK, v. oud hout, oude steenen (van een
huis enz. dat afgebroken of verbrand is); puin;
— een huis voor afbraak verkoopen, verkoopen om
gesloopt te worden; — steenen, pannen, balken,
planken, ijzerwerk van afgebroken gebouwen; —
een schip voor afbraak aanwijzen, uit de getalsterkte
afvoeren (van oorlogsschepen); -- overblijfselen
van gesloopte schepen.
AFBRAAKKOOPER, m .(-s), opkooper van afbraak.
AFBRAKEN, (braakte af, heeft afgebraakt), al het
vlas braken dat voorhanden is; — zeer veel braken : de
zieke heeft gisteren wat afgebraakt ; — (w. g.) ik ben
geheel afgebraakt van al die vermoeienissen, geheel
afgemat, uitgeput (vgl. ledebraken, nachtbraken).
AFBRAND, m. (nat.) laag oxyde die zich bij het
verhitten van metaal enz. aan zijne oppervlakte
vertoont.
AFBRANDEN, (brandde af, heeft en is afgebrand),
door te verbranden van iets weggenomen worden :
er is een stuk van den stok afgebrand; — het geweer
brandde af, het pankruit brandde weg zonder dat
het schot afging; -- door te branden kleiner of minder worden : de kaars is maar weinig afgebrand; —
door brand vernietigd, vernield, verwoest worden
(van gebouwen) : de kerk is afgebrand ; — een afgebrande boer, een boer wiens boerderij door brand
vernield i s; -- (w . g.) hij is gelukkig afgebrand, heeft
meer dan voldoende vergoeding van brandschade
gehad; — door middel van branden wegnemen : eene
wrat afbranden; de verf van Je deur ook : eene deur
afbranden, de verf ervan wegbranden; — eene kaars
afbranden, even aansteken om de bovenste ruwe pit
weg te nemen; — het gras, de stoppel, de heide (ook :
het land) afbranden, door te laten branden verwij deren; — (gew.) het brandmerk op de horens en de
hoeven van vee dat op gemeene weiden graast, ver
Zie OPBRANDEN; — (metaal w.) geharde-wijdern,
ijzeren of stalen voorwerpen met kalk insmeren en
deze dan boven een kolenvuur laten verbranden,
waardoor het metaal minder hard wordt; — gegoten
koperen voorwerpen zwak uitgloeien en in bijtende
stoffen indompelen waardoor de oxydatiekorst wordt
weggenomen en het voorwerp glansrijker wordt; —
ten tweeden male vertinnen; — (vuurwapenen) afschieten, afvuren; — door branden kapot maken :
een draad afbranden; — huizen, schuren enz. afbranden, door brand vernietigen, verwoesten enz .; —
(fig.) een land afbranden, te vuur en te zwaard ver
-woestn.
AFBRANDING, v. (-en).
AFBRANDSEL, o. (smidst.) hetgeen van het ijzer
door het gloeien en smeden verloren gaat, er als
't ware afbrandt, hamerslag.
AFBRASSEN, (braste af, is afgebrast), (zeew.) de
brassen aanhalen om de zeilen te doen volstaan,
en zich te verwijderen; wegzeilen; — zijn koers
vervolgen, na bijgedraaid te zijn; — zich uit de
voeten maken.
AFBRASSER, m. (-s), arbeider in eene suikerraffinaderij.
AFBREIEN, (breide af, heeft afgebreid), breiende
afmaken, voltooien : eene kous, een net afbreien; — al
de steken van eene naald breien : drie naalden afbreien; — eenige steken van eene naald op de vol
-gend
breien.
AFBREKEN, (brak af, heeft en is afgebroken),
door breken scheiden of afzonderen : een tak van
den boom, eene bloem van haren steel afbreken; -- door
breken zich scheiden of afzonderen van het overblij vend gedeelte : de punt brak van den stok af; — breken,
verbroken worden : de stok brak bij het ondereind
af; — (krijgsw.) (van een troepengedeelte) zich in
frontbreedte verminderen, doordat eenige manschappen zich van het gelid afscheiden om achter
de overige te volgen: een peloton, eene sectie rotten
afbreken, smaller maken, in frontbreedte laten verminderen; — ( van werkingen en toestanden) onverwachts ophouden, onvoltooid blijven (w. g.) : 't
woord breekt af op hare lippen; — hij breekt dagelijks
een uurtje van zijn tijd tot ontspanning af (meestal:
breekt uit), besteedt tot; — den draad afbreken, een
gedeelte er afbreken; — (fig.) den draad (van een
geschiedverhaal) afbreken, niet vervolgen; — woorden
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afbreken, in twee deelen splitsen (woorden aan het
einde van een regel); — plotseling doen. ophouden :
de lezing, een verhaal, een gevecht, eene briefwisseling,
onderhandeling, verkeering enz. afbreken; — het stil
afbreken (gewoonlijk verbreken), beginnen te-zwijgen
spreken na Bene poos gezwegen te hebben; — iemands
rede afbreken, door hem in de rede te vallen, enz.; —
zijn werk afbreken, eindigen met, staken; — ophouden te spreken of te schrijven : hier breek ik af
(t. w. mijn brief); ook (dicht.) : met eene stem door
snikken afgebroken; een afgebroken stijl, afgebroken
woorden, onsamenhangend; — kort afbreken, een
gesprek enz. plotseling staken; — (w. g.) laat ons
daarvan afbreken, niet verder daarover spreken; —
(timmer- en metselwerk) verbreken door de deelen
uit elkander te nemen : een huis enz. afbreken; —
(spr.) als het huis volbouwd is, breekt men de steigers
af, als men zijn oogmerk bereikt heeft, bekommert
men zich niet meer om hen die daartoe behulpzaam
zijn geweest; — eene kast afbreken, uit elkander nemen
om op eene andere plaats te brengen; — (fig.) een
leerstelsel, eene theorie afbreken, het ongegronde of
onzekere ervan aantoonen; — een boek afbreken,
zeer ongunstig beoordeelen, zonder het goede te
waardeeren : afbrekende critiek; — iem. afbreken,
zijne tekortkomingen breed uitmeten en helder
doen uitkomen, zonder oog voor zijne goede hoedanigheden te hebben; — het tot stand gebrachte vernietigen : de een breekt af, wat de ander opbouwt.
AFBREKER, m. (-s), iem. die afbreekt in 't algemeen; die een gebouw sloopt of laat sloopen; die er
behagen in schept instellingen, wetten, leerstelsels,
enz. te bestrijden door er het ongegronde of onzekere
van aan te toonen. AFBREEKSTER, v. (-s). AFBREKING, v. - (-en).
AFBREKINGSTEEKEN, o. (-s), teeken dat een
woord afgebroken is (op het einde van een regel);
ook aanduiding eener afkorting.
AFBRENGEN, (bracht af, heeft afgebracht), van
eene plaats verwijderen; — een vaartuig af brengen,
vlot maken, in dieper water brengen; — iem. van
den goeden, slechten weg afbrengen, dien doen verlaten; — afleiden, maken dat men afdwaalt (van
een onderwerp); -- iem. van iets afbrengen, door
overreding hem daarvan af doen zien (van een
besluit, een vermoeden, een plan); — het gesprek
van iets afbrengen, op een ander onderwerp brengen; — zijne eer, zijn goeden naam er af brengen,
die uit een dreigend gevaar ongeschonden bewaren; — het leven er afbrengen, zijn leven redden of
behouden; — het er goed afbrengen, er goed, zonder
schade of nadeel afkomen; (ook) eene zaak tot een
goed einde brengen; — naar beneden brengen; –
rondhout afbrengen, van de plaats waar het in
't tuig behoort, naar beneden brengen; — stroom
voeren; — (gew.) naar het schip brengen.-afwrts
AFBRENGER, m. (-s). AFBRENGING, v. (-en).
AFBRENGSTER, v. (-s).
AFBREUK, v. schade, nadeel :. iem. afbreuk doen
in zijne nering, in zijne eer, hem die gedeeltelijk
doen verliezen; — den vijand afbreuk doen, schade
berokkenen; — dat doet geen afbreuk aan zijne
verdiensten, vermindert die niet, — (w. g.) afbreuk
lijden, schade lijden.
AFBRILLEN, (brilde af, heeft afgebrild), (w. g.)
afneuzen.
AFBRITSEN, (britste af, heeft afgebritst), (mil.
in Indië) afhandelen, afmaken.
AFBRIJNEN, (brijnde af, heeft afgebrijnd), van
brijn (zoutwater, pekel) ontdoen; — (stoomw.)
den ketel afbrijnen, het bovenste, meer zout bevat
uit den stoomketel laten wegvloeien.-tendwar
AFBRIJNING, v.
AFBRODDELEN, (broddelde af, heeft afgebroddeld), (inz. vrouwelijke handwerken) slordig en
slecht afwerken, afknoeien.
AFBROKKELEN, (brokkelde af, heeft en is afgebrokkeld), aan kleine brokjes van iets afbreken,
kleine brokken loslaten : de muur, het plafond brokkelt af; — de prijzen brokkelden af, werden voort
-durenmi.
AFBROKKELING, v. (-en).
AFBROKKEN, (brokte af, heeft en is afgebrokt),
(dicht.) afbrokkelen; broksgewijze (doen) afvallen.
AFBROMMEN, (bromde af, heeft afgebromd),
(dicht., van het geluid) brommend van iets uitgaan
en zich verspreiden ; — (gemeen.) hij heeft heel wat
afgebromd, dikwijls of lang in de gevangenis geze ten; — die oude knorrepot bromt wat af, bromt
voortdurend.

AFBRUIEN.
AFBRUIEN, (bruide af, heeft en is afgebruid),
(w. g.) afranselen, afrossen; — met drift en geweld
naar beneden werpen : iem. de trappen afbruien; —
plotseling naar beneden vallen : hij bruide de trap af.
AFBRUISEN, (bruiste af, is afgebruist), (dicht.
van een stroom) bruisend naar beneden storten;
(fig.) (een stroom) snel afvaren.
AFBUIEN, (buide af, is afgebuid), (vooral bij
zeelieden), als het weer wat afgebuid is, als het onstuimige weer voorbij is.
AFBUIGEN, (boog af, heeft en is afgebogen), door
buigen van iets anders verwijderen (een tak van
den boom); — (dicht.) nederwaarts buigen; — den
geleidraad afbuigen, ter zijde buigen; die spoorlijn
buigt hier af, neemt hier eene andere richting aan.
AFBUITELEN, (buitelde af, heeft en is afgebuiteld), aftuimelen : hij buitelde van de trap af; bui
afspringen (van eene hoogte).
-telnd
AFDAGEN, (daagde af, heeft afgedaagd), (dicht.)
gij daagt de wraak op 't langgeteisterd Neerland af,
uitdagend naar beneden roepen.
AFDAK, o. (...daken), afhellend dak tegen een
muur of gebouw aangebracht boven eene open
ruimte om die tegen den regen te beschutten; —
(Z. A.) open wagenhuis, open schuur onder een
gewoon of plat dak; — (wapenk.) figuur, inz. in
Poolsche wapens. Afdakje, o. (-s).
AFDAKKING, v. (-en), (w. g.) (vestingb.) hellend
bovenvlak eener borstwering, Fr. plongèe.
AFDALEN, (daalde af, is afgedaald), langzaam
en bedaard naar beneden gaan : langs een steil pad
in eene grot, van een berg afdalen; zij waren den
berg afgedaald; — (dicht.) ondergaan (van de zon); —
(fig.) hij daalde (met zijne gedachten) af tot in de
diepste afgronden; — (mil.) in de gracht afdalen,
bij de belegering eener vesting tot in de gracht
vooruitgaan; — afhellen, schuins afhangen, afloopen,
naar beneden hangen : de wegen daalden af in diepe
dalen en bergkloven; — van God daalt al het goede
af, komt op aarde; — in stand, rang of vermogen
verminderen : door zijn slecht gedrag is hij tot den
laagsten rang afgedaald; — die geest daalde af door
alle standen en beroepen, strekte zich uit tot in: —
tot iem. afdalen, zich gemeenzaam betoonen
jegens iem. die lager in rang of stand is; — zijn
oog doen afdalen, vestigen op; — de onderwijzer
moet tot zijne leerlingen afdalen, de redenaar tot zijne
toehoorders, de schrijver tot zijne lezers, zich in
zijn spreken en schrijven naar hunne bevatting
richten; — van het belangrijke tot het onbeduidende,
tot in bijzonderheden afdalen, zelfs de bijzonderheden,
het onbeduidende behandelen; — van het verleden
tot het heden afdalen, die tijdruimte in gedachten
doorloopen (van het heden klimt men op tot het
verleden); — afstammen : de afdalende lijn of linie,
ook neerdalende en neergaande lijn genoemd. AFDALING, v. (-en), de daad van afdalen; — (mil.)
gang waardoor men in de gracht afdaalt.
AFDAMMEN, (damde af, heeft afgedamd), door
een dam of dijk afsluiten (eene sloot, een kanaal)
of afleiden (het water); -- (fig.) geen politietoezicht
kon het juichend publiek meer afdammen, tegenhouden, keergin. AFDAMMING, v. (-en), het af
afsluiting.
-damen; to
AFDANKEN, (dankte af, heeft afgedankt), uit
den dienst ontslaan (werklieden, krijgs- en scheepsvolk); — (mil.) de manschappen afdanken, laten
inrukken; — (fig.) buiten gebruik stellen (een kleed
enz.); — onttakelen, afkeuren (een schip); — iets
afschaffen : paard en rijtuig afdanken; — dank
betuigen (aan de aanwezigen bij eene begrafenis)
voor hunne tegenwoordigheid; — een vrijer, een
minnaar afdanken, hem bedanken; (gew.) afzeggen.
AFDANKING, v. (-en).
AFDANSEN, (danste af, heeft en is afgedanst),
iem. een meisje afdansen, door met haar te dansen

hem van haar scheiden; — ik heb hem zijn meisje
afgedanst, door het dansen van hem afgehouden; —
ten einde toe dansen; — den dans eindigen; — iem.
moe maken of afmatten door lang met hem te dan
zeer veel dansen : zij hebben vanavond wat-sen;—
afgedanst; — de verf van den vloer afdansen, door
dansen doen loslaten; — de hakken van zijne schoenen
afdansen, zijne schoenen afdansen, verslijten door
dansen; -- (fig.) (w. g.) hij kan afdansen, ophoepelen, opkramen.
AFDAUWEN, (dauwde af, is en heeft afgedauwd),
(dicht.) als dauw nederdalen of doen nederdalen.
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AFDEELEN, (deelde af, heeft afgedeeld), in
deelen scheiden die toch in onderling verband blij ven bestaan : eene school in klassen, eene maat in
centimeters afdeelen; — ( gew.) den erfgenamen een
gedeelte der erfenis (waarop ze meestal nog geen
recht hebben) geven : die weduwe heeft den kinders
den halven boedel afgedeeld.
AFDEELING, v. (-en), verdeeling, indeeling; ook:
hoofdstuk, paragraaf; — (toonk.) meer op zich zelf
staand gedeelte van een muziekstuk, door Bene
langere rust van het volgende gescheiden; — ver
personen die een deel uitmaken van-enigva
Bene grootere vereeniging : de vereeniging „ Volks
telt vele afdeelingen; — een der onder -onderwijs"
een departement van algem. bestuur,-delnva
met de behandeling eener bepaalde soort van zaken
belast; — sectie bij de volkvertegenwoordiging; —
(krijgsw.) een bepaald gedeelte manschappen; —
(zeew.) divisie : -- (aardr.) vereeniging van groepen van delfstoffen die gemeenschappelijke hoedanigheden hebben. Afdeelinkje, o. (-s).
AFDEELINGS-CHEF, m. (-s), die aan het hoofd
eener afdeeling van bestuur staat; ...ONDER
onderzoek in de sectiën (bij de volksver--ZOEK,o.
tegenwoordiging); ...OVERSTE, in (-n), (Zuidn.)
afdeelingschef.
AFDEINZEN, (deinsde af, is afgedeinsd), achter
wijken (uit vrees, schaamte); --- (mil.)-uitgan,
plotseling genoodzaakt zijn af te trekken; —
schijnbaar terugwijken (van Bene kust, een land);
(dicht.) ook AFDEIZEN. AFDEINZING, v. (uit
vrees, schaamte).
AFDEKKEN, (dekte af, heeft afgedekt), villen
(dieren die niet geslacht zijn), koudslachter; -- de
tafel afnemen; — (wev.) de geweven stof van den
boom waarop zij onder het weven is opgewonden,
afwinden: — de rieten dekken afnemen : de bloem
worden afgedekt; -- (bouwk.) (van een muur)-bolen
dien aan de bovenzijde met eene rollaag bedekken; —
het dak of dek (eener schuur) afmaken; — het
dekken (der tafel) ten einde brengen; — afrossen:
hij werd deerlijk afgedekt.
AFDEKKER, m. (-s), vilder, koudslachter; —
een werkman bij het maken van stoomketels. AFDEKKERIJ, v. (-en), beroep van den vilder; de
werkplaats van een vilder. AFDEKKING, v. (-en).
AFDELVEN, (dolf af, heeft afgedolven), afgraven : de vlakte bij Petten is een in vroegeren tijd
afgedolven land.
AFDENKEN, (dacht af, heeft afgedacht), eene
zekere mate van nadenken volbrengen : de wijs
heeft in zijn leven wat afgedacht; — zich afden--ger
ken, zich afmatten door ingespannen denken.
AFDICHTEN, (dichtte af, heeft afgedicht), als
verzenmaker eene zekere taak volbrengen : hij heeft
wat afgedicht; — zich afdichten, zich door verzen maken uitputten, afmatten : hij had zich afgedicht;
hij was afgedicht.
AFDIENEN, (diende af, heeft afgediend), afnemen, afdekken (de tafel); — (w. g.) uitdienen:
die jas heeft afgediend.
AFDIEVEN, (diefde af, heeft afgediefd), iem. iets
afhandig maken, behendig ontstelen (meestal gezegd van kleinigheden).
AFDIJKEN, (dijkte af, heeft afgedijkt), een land
door middel van een dijk afsluiten. AFDIJKING,
V. (- en), het afdijken; de afsluitingsdijk.
AFDINGEN, (dong af, heeft afgedongen), onderhandelen over den te betalen prijs, minder bieden
dan gevraagd wordt; (zegsw.) wat men afdingt, is
het eerst betaald; — hij laat niet afdingen, handhaaft zijne prijzen, verkoopt tegen vaste prijzen; —
daar valt niets op af te dingen, daar valt niets aan
te veranderen, (ook) dat is uitstekend in orde,
dat moet men gaaf toestemmen; — er is iets op af
te dingen, eerre bewering, eene uitspraak, een oordeel
enz. gedeeltelijk ontkennen of verwerpen.
AFDINGER, m. (-s). AFDINGSTER, v. (-s).
AFDISSELEN, (disselde af, heeft afgedisseld),.
met een dissel afhakken. AFDISSELING, v.
AFDOBBELEN, (dobbelde af, heeft afgedobbeld),.
door dobbelen iem. iets afwinnen; door (zich door)
dobbelen vrijmaken van.
AFDOEN, (deed af, heeft afgedaan), kleedingstukken, sieraden enz. die aan -, om -, voorgedaan of
omgeslagen worden, een ander of zich zelven van
het lijf doen; afleggen; — zijne broek afdoen, losmaken en op de beenera laten zakken; — de prijs is te
hoog, gij kunt er wel iets afdoen, den prijs vermin-

AFDOEND.
deren; — afnemen, weglaten : er geen woord afdoen;(zegsw.) een schelm die er iets afdoet, schertsende
uitdrukking waarmede men het vermoeden aan
den dag legt, dat iem. zijn verhaal vergroot of overdrijft; — ik heb er niets bij- of afgedaan, toegevoegd
of weggelaten; — dat doet er niet (aan) toe of af, ver
niet, heeft er geen invloed op; — het-anderth
stof van de schoenen, kleeren, meubelen afdoen, weg
ook : iem. de schoenen, den hoed, de glazen,-nem,
de meubelen afdoen, schoonmaken, het stof, vuil
er van verwijderen; — afnemen, verwijderen van:
het deksel van den pot, den ketel van het vuur, de
kurk van eene flesch afdoen; het verband van eene
wonde afdoen, enz.; — volbrengen, ten einde brengen,
afwerken : eene taak afdoen; eene zaak afdoen; —
eene afgedane zaak, die is afgeloopen, daarop mag
dus niet meer teruggekeerd worden; — (beurst)
er zijn vandaag groote partijen tabak afgedaan, ver handeld, verkocht; — iets afdoen met een lachertje,
er zich met een lachje of grapje afmaken: — heel
wat afdoen, (scherts.) zich druk bezighouden met
zaken van weinig aasbelang; — van afdoen houden,
erop gesteld zijn ; dat de zaken vlug ten einde gebracht worden; — afgedaan hebben, zijn werk vol
hebben, er klaar mede zijn; — niet meer-bracht
kunnen dienen : deze pen heeft afgedaan; — iemands
vertrouwen verloren hebben : gij hebt bij mij
afgedaan, man ! ik kan op u niet rekenen; — uitwerken, veel beteekenen : dat doet alles af; de stem
van den voorzitter doet veel af, beslist veel; — het
is bij mij afgedaan, uitgemaakt, bewezen, staat
bij mij vast; — dat doet in dezen niets af, is hier
van geen belang; — eene schuld afdoen, (ook : eene
zedelijke schuld), betalen, voldoen; —van eene schuld
afdoen, afbetalen, in mindering betalen; — (zegsw.)
den kerfstok afdoen, alle schulden voldoen.
AFDOEND, bn. (meer- en meest-), volkomen berekend om datgene uit te werken wat men beoogt:
afdoende maatregelen; — een afdoend bewijs, een
beslissend, voldingend bewijs.
AFDOENER, m. (-s), bewering waarmede men
eene betwiste zaak meent uit te maken, te beslissen,
dooddoener : die machtspreuk moet voor een afdoener
gelden; — hij geeft een afdoener, eene partij waarop
hij allen noodigt, wien hij nog eene uitnoodiging
meent schuldig te zijn, een uitgang waarbij men alle
bezoeken afdoet welke men dient af te leggen.
AFDOENING, v. (-en), het ten einde brengen van
zaken : er komt maar geene afdoening van zaken;
— (beurst.) het afdoen van handelszaken; -- het
voldoen eener schuld.
Air DOKKEN, (dokte af, heeft afgedokt), (gemeenz.) betalen, afschuiven.
AFDOLEN, (doolde af, is afgedoold), (fig.) ongemerkt en onwillekeurig van het ware pad afwijken
,en daardoor aan het dolen of dwalen geraken.
AFDOLING, v. (-en), (fig.) het afwijken van den
rechten weg, (gewoonlijk) afdwaling.
AFDONDEREN, (donderde af, heeft en is afgedonderd), met een donderend geraas naar beneden storten of rollen; — (ruwe uitdrukking voor) naar beneden werpen : pas op, of ik donder je de trappen af.
AFDOPPEN, (dopte af, heeft, en is afgedopt), peulvruchten ontdoen van den dop; — zich uit de peul
laten doen : die erwten doppen gemakkelijk af.
i . AFDORREN, (dorde af, is afgedord), verdorren
en daardoor afvallen (van bladeren).
AFDORSCHEN, (dorschte af, heeft afgedorscht),
door dorschen scheiden of afzonderen; — deze leg is
geheel afgedorscht, er is niets meer door dorschen
uit te krijgen; — morgen zullen we wel afgedorscht
hebben, zal er niets meer te dorschen zijn; — zich
afdorschen, zich door dorschen afmatten : ik heb
mij gisteren afgedorscht; ik ben afgedorscht, ik kan
niet langer.
AFDOUWEN, Zie AFDUWEN.
AFDRAAIEN, (draaide af, heeft en is afgedraaid),
cone zijwaartsche richting nemen : hier draait men
rechts af; de weg draait hier af; — een schip , ƒdraaien,
afhouden; -- door draaien van iets anders ver
deren : draai den gasarm wat van den muur af; —-wij
zij draaide het hoofd af, ook wederk. : ik draaide
mij van hem af; — de brug afdraaien, door draaien
openen; — door draaien afscheiden : een vogel den
kop afdraaien; den knop van een rotting afdraaien; —
de deur afdraaien, ze afsluiten door het omdraaien
van den sleutel; -- (kunstdr.) biljartballen afdraaien,
ontdoen van die deelen welke moeten weggenomen
worden om ze hun zuiveren vorm te geven; —
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draaiend eene zekere hoeveelheid werk volbrengen:
die jongen kan al heel wat afdraaien; — gedaan
maken met draaien; — iets op de draaibank afwerken; — (vlasbouw.) vlaszaad afdraaien, door draaien
van het kaf zuiveren; — een deuntje op een orgel
afdraaien, door draaien ten gehoore brengen; —
eene plaat afdraaien, bij Bene spreekmachine of
gramophoon; — zijne les afdraaien, opdreunen,
opzeggen; — (scherts.) hij moet afdraaien, in een
genootschap of Bene vereeniging Bene voordracht
of lezing houden.
AFDRAAIER, m. (-s), de afwerker (op de draaibank); — een schietgeweer waarvan de loop gemakkelijk kan worden afgeschroefd, meestal door
stroopera gebruikt, vgl. afnemen. AFDRAAIING,
v. (-en).
AFDRADEN, (draadde af, heeft afgedraad),
(gew.) de draden van boonen enz. halen, afhalen.
AFDRAGEN, (droeg af, heeft afgedragen), door
dragen afslijten . (kleederen); — een afgedragen rok,
versleten; — er is geen afdragen aan die las, ze
verslijt niet; — naar beneden brengen : wij moesten
hem de trap afdragen; --- afhellen, (in den wegen
geven aan, brengen bij : de boden moeten-bouw);—
iedere week het geld aan den penningmeester afdragen;
de ontvanger had juist het geld afgedragen, brengen
naar, afbetalen, storten; — zich afdragen, zich door
het dragen of torsen van zware voorwerpen uit
uitgeput raken door-puten;—(varchbom)
te groote vruchtbaarheid; — (w. g.) smadelijk van
iem. spreken; — (gew.) hij heeft er geen afdragen
van, hij heeft er niets mee te maken, hij zal er geene
schade bij lijden.
AFDRAGER, m. (-s). AFDRAAGSTER, v. (-s),
een man of eene vrouw die iets afdraagt; (inz. in de
steenbakkerijen) de werkman die den met klei
gevulden steenvorm op de bestemde plaats brengt
en ledigt; — (gew.) een kleedingstuk dat bijna
afgedragen is.
AFDRAVEN, (draafde af, heeft en is afgedraafd),
in draf naar beneden komen : zij draafde den heuvel
af; de trap afdraven; — in welken tijd kan het paard
de baan afdraven, dravende afleggen; — een paard
afdraven, afrijden, (ook) laten draven voor een
kooper.
AFDREGGEN, (dregde af, heeft afgedregd), eene
vaart, gracht afdreggen,dreggende langs eene vaart gaan.
AFDREIGEN, (dreigde af, heeft afgedreigd), iem.
iets door bedreiging met smaad, smaadschrift of
openbaring van een geheim, afpersen, afzetten.
AFDREIGING, v. (-en), chantage.
AFDRENTELEN, (drentelde af, is afgedrenteld),
drentelend, met langzamen, onzekeren gang naar beneden komen; — eenweg afdrentelen, drentelend afgaan.
AFDRIBBELEN, (dribbelde af, is afgedribbeld),
dribbelend, met kleine, vlugge schreden naar beneden komen, of (een weg) afloopen.
AFDRIFT, v. (zeew.) het afdrijven, de zijdeling
-sche
afwijking van den koers.
AFDRIJVEN, (dreef af, heeft en is afgedreven),
(van vaartuigen en andere drijvende voorwerpen)
door de werking van stroom of wind dwars uit den
gestuurden koers gedreven worden : het bootje dreef
af; wij dreven al verder van den wal af; — afdrijven
is winnen, wanneer het schip, bijgedraaid liggende,
van zelf drijft naar den kant waar men heen wil;
— (van wolken, buien enz.) door den wind weggedreven worden, zich verwijderen : de bui drijft af;
— (dicht.) ook van andere voorwerpen, b. v. van
Bene krijgsmacht, den toorn enz.; — stroomafwaarts
drijven : den Rijn afdrijven ; -- (fig.) met den stroom
afdrijven, zich door de mode, of het voorbeeld van
anderen laten medesleepen; — door drijven ver wij deren : de wind dreef de bui af; hij dreef de koeien
van zijn erf af; -- (Zuidn.) afslaan (een verzoek of
Bene bede); — (geneesk.) wormen afdrijven, die door
geneesr - iddelen uit het darmkanaal verwijderen; —
de vrucht afdrijven, eene onvoldragen vrucht door
toegediende of aangewende middelen met een
misdadig oogmerk, uitdrijven, eene ontijdige ver
bewerken; — (scheik. I goud en zilver zuiveren-losing
van het lood, koper enz. waarmede het vermengd
is; — (vee) afmatten, uitputten door het te lang of
te sterk te drijven; — naar beneden drijven (vee,
trekdieren enz.)
AFDRIJVEND, ba. (geneesk.) afdrijvende middelen,
die het vermogen hebben wormen uit het darmkanaal te verwijderen óf Bene ontijdige bevalling
te veroorzaken.

AFDRIJVER.
AFDRIJVER, m. (-s). AFDRIJFSTER, v. (-s).
AFDRIJVING, v. (-en), het afdrijven van de vrucht;
— (zeew.) afdrift (zie aldaar); — zuivering van
zilver en goud.
AFDRINGEN, (drong af, heeft afgedrongen), door
dringen verwijderen; -- naar beneden dringen:
iem. de trap afdringen; — (fig.) (minder sterk dan)
afdwingen, afpersen : iem. eene belofte afdringen.
AFDRINKEN, (dronk af, heeft afgedronken), het
bovenste (van iets) drinken (b. v. het schuim van
het bier, den room van de melk); — ten einde toe
drinken ; — door drinken de kwade gevolgen van
iets wegnemen : een schrik, een hard woord afdrinken;
-- (fig.) zich met elkander verzoenen door samen
een glas te drinken : wij zullen die onenigheid,
kwestie, dat geschil afdrinken; — (scherts.) drink
eerst maar af, gedaan r . aken met drinken; — zich
afdrinken, volop drinken, zoodat men niet meer kan.
AFDROGEN, (droogde af, heeft afgedroogd), het
natte, het vocht van iets wegnemen; -- de tranen,
het zweet afdrogen, afwissehen; -- (fig.) iemands
tranen afdrogen, hem troosten; — zijne tranen
afdrogen, zich troosten in zijne smart, zijne droefheid
staken; — (gemeen.) iem. afdrogen, hem afranselen,
een pak slaag geven. AFDROGING, v. (-en).
AFDROP, m. Zie AFDRUP.
AFDROPPELEN, (droppelde af, is afgedroppeld),
droppelsgewijze van iets afvallen; -- (fig.) in kleine
hoeveelheden van iets afkomen.
AFDROPPEN, (dropte af, is afgedropt), afdroppelen.
AFDRUIPBAK, m. (-ken), bak, waarin of waar
een voorwerp plaatst om het te laten-bovenm
afdruipen en het afdruipende vocht op te vangen.
AFDRUIPEN, (droop af, is afgedropen), in droppels neervallen; -- laten afdruipen, het vocht
druipenderwijs laten afvallen; — (van dieren)
druipstaartend zich verwijderen: -- (fig. van pers.)
zich stil verwijderen, uit vrees voor gevaar of ongelegenheid: daarop kon hij afdruipen, onverrichter
zake weggaan. AFDRUIPING. V. (- en), (ook)
pijp om af te druipen.
AFDRUK, m. het afdrukken, de daad van af
vorm, beeltenis, plaat, prent,-druken;—(),
kopie enz., door afdrukken verkregen : een afdruk
van een zegel in was, pijpaarde enz.; — een exemplaar
van eenig druk- of plaatwerk; — (fig.) beeld, beeltenis, zinnelijke voorstelling van iets, dichterlijk voor
afdruksel. AFDRUKJE, o. (-s), een exemplaar van
een artikel in krant of tijdschrift geplaatst, afzonderlijk overgedrukt.
AFDRUKKEN, (drukte af, heeft afgedrukt), iets
door drukken of duwen van iets anders verwijderen ;
druk die plank wat af; hij drukte de punt van zijne
griffel af; — (een geweer) afdrukken, afschieten, nu
aftrekken; — eene beeltenis of kopie overbrengen
door middel van drukken : een zegel in was afdrukken;
een lettervorm op het papier afdrukken; — (phot.)
van een negatief een positief maken : deze portretten
zijn bij gaslicht afgedrukt; -- dat zegel drukt slecht
af, laat eene slechte figuur achter; — zich afdrukken,
zijn beeld op of in iets uitdrukken of nalaten; — (fig.
dicht.) zich afdrukken, zich in iets met sprekende
trekken vertoonen : in die klanken heeft zijne ziet
zich afgedrukt; zijn beeld drukt zich daarin af; — ten
einde toe drukken, het bepaalde aantal afdrukken
van iets vervaardigen : de krant, het laatste vel
afdrukken; — gewone term dien men op het laatste
proefblad schrijft om het verlof tot afdrukken te
geven, Lat. imprimatur; -- zeer veel drukken : de
persen hebben de laatste maanden wat afgedrukt; -verslijten door ermee te drukken : die letter. die
plaat is afgedrukt. AFDRUKKING, v. t; ,
AFDRUKSEL, o. (-s, -en), door het afdrukken
verkregen gelijkenis of beeltenis : afdruksels van
zegels in was; — zinnelijk beeld van iets onstoftelijks : zijne schoone, welluidende verzen zijn een
afdruksel zijner getroffen ziel.
AFDRUP, m. ook AFDROP, (dicht.) het droppelsgewijze neervallen van een vocht.
AFDRUPPELEN, (druppelde af, is afgedruppeld),
afdroppelen. AFDRUPPELING, v.
AFDRUPPEN, (drupte af, is afgedrupt), (dicht.)
afdroppelen.
AFDUIKELEN, (duikelde af, heeft en is afgeduikeld), duikelend afspringen, afbuitelen.
AFDUIKEN, (dook af, is afgedoken), neder duiken, zich voorover nederstorten.
AFDUIZELEN, (duizelde af, is afgeduizeld),

62

AFFECTIEWAARDE.
(dicht.) duizelend afdeinzen; door duizeling of schrik
bevangen en daardoor onwillekeurig achteruit
-deinz.
AFDUWEN, (duwde af, heeft afgeduwd), door
duwen van iets verwijderen : iem. van het venster
afduwen; de roeiboot afduwen, van den kant duwen;
zij hadden reeds afgeduwd (nl. de schuit), waren
afgevaren.
AFDWALEN, (dwaalde af, is afgedwaald), onwillekeurig zich van den rechten weg verwijderen of
van zijn gezelschap afwijken, ook eig. en fig. : van
de kudde afdwalen; — (van schepen) uit den koers
geraken, van de vloot afdrijven; — (fig.) van de
aangenomen richting afwijken : de blik zijns ooggis
zal niet afdwalen; — (fig.) van zijn onderwerp, van
den tekst afdwalen, van het onderwerp, den tekst
ongemerkt afwijken, den draad verliezen; — van het
pad der waarheid, der deugd afdwalen, tot ongeloof,
bijgeloof, ondeugd vervallen, afdolen.
AFDWALING, v. (-en), het afwijken van het pad
der waarheid of deugd; — (nat.) sterrenkundige
afdwaling des lichts, het verschil tusschen de richting
waarin de hemellichten zich vertoonen en die waarin
zij werkelijk geplaatst zijn, meestal aberratie genoemd.
AFDWARRELEN, (dwarrelde af, is afgedwarreld), (dicht.) dwarrelend van eene aangenomen
richting afwijken.
AFDWEILEN, (dweilde af, heeft afgedweild),
(vuiligheid, vlekken enz.) door dweilen wegnemen; -met eene dweil schoonmaken : de stoep afdweilen; —
gedaan maken met dweilen. AFDWEILING, v.
AFDWINGEN, (dwong af, heeft afgewongen),
iets van iem . door dwang verkrijgen, hem dwingen
het te geven; -- iem. een lach, eene zucht afdwingen,
hem noodzaken te lachen, te zuchten; — iem. eend
belofte, een eed, eene bekentenis, een geheim afdwingen,
hem dwingen die te doen, dien te zweren, die af te,
leggen, dat te openbaren; --- iem, hoogachting afdwingen, hem noodzaken die op te vatten, te gevoelen; — die daad van den minister dwingt one eer
af, boezemt ons dien o nweerstaanbaar in. -bied
AFEBBEN, o. bij het afebben, het wegvloeien van
het water tijdens het ebben.
AFEXERCEEREN, (exerceerde af, heeft afgeëxerceerd), (de manschappen) africhten, ook figuurlijk.
AFEGGEN, (egde af, heeft afgeëgd), van den
akker wegnemen met de egge (onkruid b. v.), ook
den akker afeggen; — alles afdoen wat er te eggen is.
AFE I S CHEN, (eischte af, heeft afgeëischt), met
nadruk van iem. eischee, dat hij iets geeft of doet.
AFEISCHING, v. (-en).
AFETEN, (at af, heeft afgegeten), een gedeelte
van iets opeten: een stuk van iets afeten; — een voor
iets eetbaars ontdoen : een been afeten,-werpvan
het vleesch er van opeten; — de rupsen hebben die
boomen afgegeten, al de bladeren ervan opgegeten; —
gedaan maken met eten; -- voor 't laatst gedurende
den dag eten; — (fig.) ism. afeten, iem. te gronde
richten. AFETING, v.
AFETTEN, (ette af, heeft afgeët), (oeroud. en gew. )
afweiden.
AFFAIRE, v. (-s), zaak, historie, aangelegenheid;
affaire d'amour, liefdeshistorie; -- affaire d'honneur,
zaak waarin iemands eer betrokken is; — duel, tweegevecht; — rechtsgeding; — (Zuidn.) gij hebt er
geene affaire mede. die zaak gaat u niet aan ; —
winkelzaak, handelszaak: de affaire verkoopen, aan
kant doen, eene affaire opzetten, eene beklante affaire
in kruidenierswaren.
AFFECT, o. eene levendige gemoedsaandoening;
hartstocht; warmte, innigheid van gevoel; ontroering.
AFFECTATIE, v. gemaaktheid, schijngevoeligheid, gekunsteldheid; — affectatie verleenen op, toestemming verleenen tot het beschikken over.
AFFECTEEREN, (affecteerde, heeft geaffecteerd),
voorgeven, den schijn aannemen; zich gemaakt of
gekunsteld gedragen; -- deze gelden te afecteeren op,
te vinden uit (een aangewezen post der begrooting).
Zie GEAFFECTEERDE i
AFFECTIE, v. genegenheid, kunst, welwulendheid,
liefde; — in affectie nemen, bijzonder met iets ingenomen raken.
AFFECTIEWAARDE, v. (-n), waarde aan iets
toegekend op grond van zekere voorliefde, bv. aan
een erfstuk, een souvenir enz.: bij berekening van
schadevergoeding wordt met de afectiewaarde geene
rekening gehouden.

AFFECTUEUS.
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AFFECTUEUS, bn. toegenegen, welwillend.
AFFEILEN, (feilde af, heeft afgefeild), (gew.)
afdweilen.
AFFETTUOSO, bw. (muz.) hartstochtelijk, met
gevoel, warmte, aandoening, hetzelfde als CON
AFFETTO.
AFFICHE, V. (- s), aanplakbiljet, aankondiging,
bekendmaking. (bij tooneelvoorstellingen enz.)
aangeplakt programma.
AFFICHEEREN, (afficheerde, heeft geafficheerd),
aanplakken, aanslaan; — (fig.) aan de groote klok
hangen, te koop loopen met : zijne schande afficheeren.
AFFIDAVIT, o. (in de Engelsche rechtspraak)
Bene beëedigde gerechtelijke verklaring; attest
(buitenlandsche eigenaars van Engelsche of in Engeland betaalbare effecten worden van de in Engeland
geheven inkomstenbelasting op de coupons of dividendbewijzen ontheven, wanneer ze door een afidavit, door den Engelschen consul afgegeven, hunne
nationaliteit bewijzen); — bij de noteering van coupons beteekent met affidavit, dat van de coupons
geene inkomstenbelasting wordt geheven.
AFFIETSEN, (fietste af, heeft afgefietst), per
fiets afleggen: een weg affietsen; — veel of langdurig
fietsen : wij hebben in de vacantie wat afgefietst; —
zich afmatten door te fietsen.
AFFILIATIE, v. vereeniging, gemeenschap, verbroedering; — aanneming (als kind, als lid eener
orde).
AFFILIEEREN, (affilieerde, heeft geaffilieerd),
als kind aannemen; als zoon of dochter (geaffilieerde)
van eene orde of een klooster aanzien, opnemen, of
de voorrechten eener orde deelachtig maken; — ge
eene vrijmetselaarsloge die zich bij-afilerdog,
eene grootere aangesloten heeft.
AFFILTREEREN, (filtreerde af, heeft afgefiltreerd), eene vloeistof geheel en al filtreeren of
door filtreeren van iets afzonderen.
AFFINEERDERIJ, v. (-en), de affineerderijen
van goud en zilver, werkplaats waar men goud en
zilver afjlneert.
AFFINEEREN, (affineerde, heeft geaffineerd),
zuiveren, fijner maken (edele metalen).
AFFINERIE, v. (...rieën), werkplaats waar men
ijzerdraad trekt of ijzer zuivert; -- opgerold ijzer of
ijzerdraad ter bewerking; — de drijfhaard.
AFFINITEIT, v. verwantschap, zwagerschap,
maagschap (ook fig.); — overeenkomst, samen
chemische verwantschap: zuurstof-hang;(sceik.)
heeft eene groote affiniteit tot ijzer (roest); — de aan
de
aanraking van twee verschillende-trekingd
bij
stoffen plaats heeft.
AFFIRMATIE, v. (-s), bevestiging, bekrachtiging.
AFFIRMATIEF, bn. en bw. bevestigend, bekrachtigend.
AFFIRMEEREN, (affirmeerde, heeftgeaffirmeerd),
beamen, bekrachtigen, bevestigen, verzekeren.
AFFICTIE, v. (-s, ...tiën), hartzeer, droefheid.
AFFLADDEREN, (fladderde af, is afgefladderd),
(van vogels en vleermuizen) zich fladderend van
iets verwij deren.
AFFODIL, v. (-len), AFFODILLE, v. (-n), (plantk.)
eene soort van lelieachtig gewas, (narthecium
ossifragum), ook affodillelie, lelieaffodil, wateraffodil
en beengras geheeten, met knolvormigen wortel
die sappig, bitter en scherp is; slaaplelie. (De Grieken
beschouwden de affodil als eene heilige plant en lieten
haar op begraafplaatsen groeien).
AFFOEZELEN, (foezelde af, heeft afgefoezeld),
(gew.) wet het foezelnet van den grond afschuren
en in het net sleepera.
AFFOLEN, (foolde af, heeft afgefoold), (dicht.)
(iem.) tot het uiterste toe plagen, door langdurige
of zware kwellingen uitputten : zijn matte en afgefoolde borst.
AFFOLTEREN, (folterde af, heeft afgefolterd),
eigenlijk iem. zoo lang of zoo zwaar op de pijnbank
folteren, dat de lijder uitgeput ter neder ligt; (fig.)
. afmartelen, afpijnigen.
AFFREUS, bn. en bw. (affreuzer, meest -), ver
ijselijk, akelig, ongehoord: zij kleedt zich-schrikelj,
affreus, afschuwelijk, het staat haar niets; een affreus
schilderij, zeer leelijk.
AFFRONT, o. (-en), beleediging, hoon, smaad.
AFFRONTEEREN, (affronteerde, heeft geaffronteerd), iem. affronteeren, voor 't hoofd stootera,
hoonen, grof beleedigen, smaden.

AFGAAN.
AFFUIT, v. (-en), (mil.) houten of ijzeren onder
een kanon of houwitser; toestel tot het-stelvan
dragen en vervoeren van een stuk geschut bestemd,
en te dien einde van raderen of van rollen voorzien;—
bij scheepsgeschut veelal rolpaard of roopaard geheeten.
AFFUITAS, v. ( -sen), as van eene affuit.
AFFUITBALK, m. (-en). Zie AFFUITLIJF.
AFFUITBOOM, m. (-en), disselboom om de affuit
door trekdieren te doen voorttrekken.
AFFUITHAAK, m (...haken), ijzeren haak waar
affuit aan den voorwagen verbonden wordt.-med
AFFUITKIST, v. (-en), kistje bij de affuit aan de
as aangebracht tot berging van munitie; thans niet
meer in gebruik.
AFFUITLIJF, o. (...ven), hoofdbestanddeel van
eene veldaffuit, bestaande uit een balk van ongelijke
dikte en twee dikke houten platen, door hakkelbouten daarmede vereenigd.
AFFUITLOODS, v. (-en), loods tot berging van
affuiten bestemd.
AFFUITOOG, o. (-en), ijzeren oog of ring van de
affuit.
AFFUITPIN, ...PEN, v. (-nen), ijzeren pin op den
voorwagen om dien met de affuit te verbinden.
AFFUITSTAART, m. (-en), achterste gedeelte
van eene affuit.
AFFUITWANG, v. (-en), zijstuk van eene affuit.
AFFUTAGE, v. algemeen benaming voor alle
inrichtingen. waardoor stukken geschut worden ge dragen.
AFFUTSELEN, (futselde af, heeft afgefutseld),
iets van iem. door slinksche streken verkrijgen.
1. AFGAAN, (ging af, heeft en is afgegaan), zich
verwijderen, weggaan; (van rij- en vaartuigen) vertrekken; — (zegsw.) van den rechten weg afgaan, be-'
ginnen verkeerd te handelen; -- (zeew.) zich verwijderen, zijns weegs gaan, uiteengaan (van de
samengeroepen scheepsbemanning); —vanzijnevrouw,
van haren man afgaan, vrouw of man verlaten om
niet meer samen te wonen; — van een koopman of
anbachtsman afgaan, zich niet langer door hem laten
bedienen; — verhuizen : van eene kamer, eene boven
afgaan; — van het tooneel afgaan, het tooneel-wonig
verlaten (eig. en fig.) ; — (Zuidn.) medegaan,
iem. vergezellen ; — van een onderwerp, eene gedachte, een voornemen, eene gewoonte enz. afgaan, ze
laten varen ; — stoelgang, ontlasting hebben: de zieke
kan niet afgaan;— (gew.) ter markt gaan ; — uit het
bed komen; —op iets afgaan, zijne schreden derwaarts
richten; — op iem. afgaan, recht naar hem toetreden
en hem aanspreken (niet zelden met vijandige bedoeling), ook: tegen hem witvaren, afgeven op: hij ping
hevig op den spreker af; — recht op zijn doel afgaan,
zonder dralen of weifelen de rechte middelen ter bereiking van zijn oogmerk in 't werk stellen; -- op
een meieje afgaan, uitgaan om aanzoek bij haar te
doen; — op iemands berichten, woorden enz. afgaan,
zich daarnaar richten, ze als richtsnoer met ver
volgen; -- bij de rij afgaan, de rij volgen;-trouwen
— (van koopwaren) van de hand ga-an; -- (veroud)
de markt gaat af, de koolpieden verlaten haar;
— afgeschoten worden : het schot, het geweer, het
pistool gaat af; -- ontbranden (van zwavelstokjes,
lucifers, vuurpijlen enz.); — het gaat hem handig,
goed, slecht enz. af, hij doet het handig enz.; — (van
kleedingstukken) afgenomen, afgelegd of afgezet
worden: de hoeden gingen af; — afgenomen of afgetrokken worden van het geheel : van die som gaat een
derde af aan onkosten; waar afgaat en niet bijkomt,
dat mindert; — (Zuidn.) verschieten, verbleeken
(van kleuren); — de koorts gaaf af, vermindert in hevigheid: — (veroud. en gew.) (van menschen en dieren)
afnemen, vervallen, in verval geraken; — scheiden
door loslaten : die verf gaat af; er is een knoop van
mijne jas afgegaan; het verband gaat van de wonde af,
het verband gaat los, of: het verband wordt er afgenomen; — (van hoedanigheden) allengs verdwijnen
van of uit iets : de kleur, de frischheid, de nieuwheid,
de aardigheid gaat er af; — naar beneden gaan : van
den berg afgaan, den berg afgaan; — eene rivier afgaan, stroomafwaarts gaan; — (fig.) schuins afloopen,
afhellen (van wegen, paden enz.); — aftreden : wie
moeten er afgaan I; — (w. g.) in onbruik raken: die
gewoonte gaat geheel af; — door lang te gaan iets doen
loslaten (w. g.) : de hakken van zijne schoenen afgaan;
-- ten einde toe gaande afleggen (een afstand); -eene rij afgaan, geheel langs gaan, geregeld volgen; —
(gemeenz.) uitwerpen, loozen, kwijtraken : de patiënt
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heeft bloedige stoffen afgegaan; - zich afgaan, zich
afmatten door lang te gaan.
2. AFGAAN, o. weggaan; -(spr.) bij het afgaan van de
markt leert men de kooplui kennen, bij het scheiden; het afgaan der dagen, het korten der dagen; -- (dicht.)
in het afgaan van 't jaar, bij het einde.
AFGAAND, bn. naar beneden gaande : een af gaande weg; - minder wordende : afgaande markt,
dalende markt; -- afgaande maan, minder wordend,
tusschen volle en nieuwe maan; - (zeew.) afgaand
water, tij, vallend; - afgaande koorts, afnemende
in hevigheid; - (gew.) afgaande ziekte, uitterende
ziekte.
AFGANG, m. (-en), stoelgang, ontlasting ook : de
stof die men bij stoelgang loost, uitwerpselen, ontlasting; - het verminderen, afnemen : (w.g.) de afgang der koorts; - helling, hellende weg.
AFGEBLIKSEMD, bw. versterkingswoord en
uitroep van verwondering in de ruwe spreektaal
(ook bliksems) : het is afgebliksemd koud.
AFGEBORSTELD. bw. (Zuidn.) feestelijk aangekleed, op zijn paaschbest.
AFGEBROKEN, bn. en bw. (wap.) afgebroken paal,
paal die hetzij den boven -, hetzij den benedenrand van
het schild niet raakt, maar slechts dicht nadert; (veroud.) afgebroken grond, een grond doorsneden
van moerassen en plassen; - afgebroken stijl, kort
en bondige stijl waarbij de auteur telkens op een
ander onderwerp overgaat; - afgebroken woorden,
niet samenhangend; - (plantk.) afgebroken gevind,
gevind met bij afwisseling kleiner en grooter blaadjes ; - bw. hij sprakverward, afgebroken, met eene afgebroken stem, in afgebroken woorden.
AFGEBRUIKEN, (gebruikte af, heeft afgebruikt),
iets door veelvuldig gebruik verslijten.
AFGEDAAN, bn. (beursterm) verhandeld, ver
- hij heeft hier afgedaan, met hem wil ik-kocht;
niets meer te maken hebben.
AFGEDANKT, bw. versterkingswoord en uitroep
van verwondering in de gemeenzame taal, ook in
Z. A.: een afgedankt mooi meisje, een bijzonder mooi
meisje.
AFGEDIEFT, bw. versterkingswoord en uitroep
van verwondering in de gemeenzame taal: een
afgedieft aardig meisje.

AFGEDOKTERD, bw. (schertsende verzachting
van afgedonderd) versterkingswoord en uitroep van
verwondering in de gemeenzame taal.
AFGEDONDERD, bw. Zie AFGEBLIKSEMD.
Soms met schertsende inlassing van drie : AFGEDRIEDONDERD.
AFGEDRAAID, bw. versterkingswoord en uitroep van verwondering in de platte spraaktaal.
AFGEDRIEDUIVEKATERD, AFGEDUIVELD,
bw. plat versterkingswoord en uitroep van verwondering, in de ruwe spreektaal. 't Wordt wel schertsende versterkt door de invoeging van drie en op
verschillende wijzen verbasterd : AFGEDRIEDUIVELD, AFGEDRIEDUIVEKATERD, AFGEDRIEDUIVEKATERS.
AFGEEREN, (geerde af, heeft afgegeerd), schuins
afwijken : de rechter scheisloot van dezen akker geert
af; -- die gevel geert sterk af, helt sterk voorover.
AFGEESELEN, (geeselde af, heeft afgegeeseld),
iem. door geeselen uitputten.
AFGEESTEN, (geestte af, heeft afgegeest), geest
afzanden.
-grond
AFGEHAGELD, bw. Zie AFGEBLIKSEMD.
AFGEKNOT, bn. (wisk.) een afgekotte kegel, piramide. kegel, piramide waarvan de top geacht wordt
afgesneden te zijn door een plat vlak, al of niet evenwijdig loopende aan het grondvlak; - een afgeknotte
balk,prisma, cilinder enz., balk, prisma, cilinderwaar
van een bovendeel afgesneden is door een plat vlak,
niet evenwijdig aan het grondvlak; - (plantk .) (van
bladeren) aan den top dwars afgesneden; -(wapenk.)
een afgeknotte paal van goud, niet van den eenera rand
van het schild tot den anderen doorloopende, maar
er dichtbij eindigende.
AFGELASTEN, (gelastte af, heeft afgelast), door
een tegenbevel afzeggen; - afcommandeeren: de
parade afgelasten.
AFGELEEFD, bn. oud en zwak, uitgeput, krach
een afgeleefde grijsaard; -- door te sterk-telos:
leven, door uitspattingen zijne krachten uitgeput
hebbende. AFGELEEFDHEID, v.
AFGELEGEN, bn. en bw. ( -er, -st), op grooten
afstand, nietddn de nabijheid gelegen en daardoor
moeilijk te bereiken : een afgelegen dorp; - eenzaam,

64

AFGETEERD.
onherbergzaam, afgezonderd : eene afgelegen pastorie; - bw. op eene afgelegen plaats: gij woont hier
zeer afgelegen.
AFGELEGENHEID, v. de verre, verwijderde
ligging eereer plaats : de afgelegenheid onzer woning.

AFGELIKT, bn. afgelikte boterham, (plat) gezegd
van een meisje dat al vaak verkeering heeft gehad.
AFGELOOPEN, bn. verleden, voorbijgegaan,
verstreken : de afgeloopen week, maand, in het afge^ loopen jaar.
AFGEMAT, bn. uitgeput van vermoeienis, krach
geworden door afmattende inspanning van-telos
lichaam of geest, door overmaat van arbeid, lijden
of zorg. AFGEMATHEID, v. overgroote vermoeidheid, uitputting.
AFGEMETEN, bn. en bw. ( -er, -st), in de juiste
maat afgepast en berekend; - (fig.) (van gezegden,
gebaren en bewegingen) deftig, gedwongen, stijf;
j (ook) voorzichtig, wel overwogen; -bw. op eene afgemeten, min of meer stijve wijze : hij kan zoo afgemeten spreken. AFGEMETENHEID, v.
AFGEPAST, bn. ( -er, meest -), (wev.) (van
stoffen voor japonnen, tafelkleeden, tafellakens,
servetten, handdoeken enz.) zóó vervaardigd, dat
^ ingeweven randen of hoekstukken de grootte van
elk afzonderlijk stuk aangeven en niet per meter
verkocht wordende; -- (fig.) in de juiste maat afgemeten en berekend; - (fig.) afgemeten, gedwongen,
stijf (van handelingen); - afgepast geld, juist de
waarde, zoo noodig in pasmunt; niets te veel of te
weinig. AFGEPASTHEID, v..berekenende deftigheid
in bewegingen, gebaren, vormen enz.
AFGEPLAT, bn. den zuiveren bolvorm missende:
de aarde is aan de polen afgeplat.
AFGERAZEND, bw. versterkingswoord en uitroep
j van verwondering in de platte spreektaal : hij heeft
het afgerazend druk.
AFGERICHT, bn. ( -er, -st), die afgericht zijn
(soldaten); - bekwaam, bedreven, knap in eenige
kunst; - slim, listig, doorslepen; doortrapt, sluw.
AFGERUKT, bn. (wapenk.), (van dierenkoppen,
van ter zijde gezien) den hals of een stuk daarvan
zoodanig vertoonende, dat er stukken vleesch en
haarvlokken aanhangen, Fr. arraché.
AFGESCHEIDEN, van, niet in aanmerking nemende, buiten beschouwing gelaten.
AFGESCHEIDENE, m. en vr. (-n), (in 't algem.)
iem. die zich van anderen heeft afgescheiden; -

(in 't bijz.) een lid van het Kerkgenootschap dat den
naam draagt van Christelijk - Gereformeerde Kerk,
vroeger Afgescheiden Christelijk - Gereformeerde Gemeente :de Christelijk Gereformeerden zijn grooten
deels- overgegaan naar de Gereformeerde Kerk (A).
AFGESCHEIDENHEID, v. (w. g.) de plaats der
afgescheidenheid, gehenna, de hel; - (bijb.) geest
kerktaal) staat der-veruking;(odwtsche
afgescheidenheid, de staat waarin de ziel van een afgestorvene verkeert.
AFGESLOOFD, bn. geheel uitgeput door sterke
en langdurige afmattende inspanning van lichaam
of geest, door overmaat van arbeid, lijden of zorg.
AFGESLOOFDHEID, v.
AFGESLOTEN, bn. en bw. (van eene vergadering)
besloten, niet toegankelijk voor niet -leden; - (van
een stelsel) gesloten, goed doordacht en waarvan
de deden zoodanig aaneensluiten, dat alles een flink
geheel vormt; --- afgezonderd levende, beperkt en
stil; - (mil.) afgesneden, van anderen gescheiden
(een bevelhebber of legerafdeeling). AFGESLOTEN
-HEID,v.
AFGESNEDEN, bn. (wapenk.) afgesneden leeuwenkoppen, met een effen onderrand, alsof zij met
een mes afgesneden waren; - eene lelie met afgesneden voet, zonder voet afgebeeld.
AFGESTAMPT, bw. versterkingswoord en uit
verwondering in de platte spreektaal,-roepvan
AFGESTELD, bn. (Zuidn.) (R.K.) afgestelde
heilige dag, feestdag, waarvan het vieren niet meer
verplicht is.
AFGESTOMPT, bw. Zie AFGESTAMPT; (plantk.) (van bladeren) aan den top afgerond.
AFGESTOOTEN, bn. (Zuidn.) afgestooten komen.
AFGESTORVEN, bn hij is der wereld afgestorven,
dood voor de wereld, heeft zich uit de maatschappij
teruggetrokken, het wereldsche laat hem koud.
AFGESTORVENE, m. en v. (-n), een doode; - de
afgestorvenen, samenvattende benaming van allen die
vroeger of later hier op aarde geleefd hebben.
AFGETEERD, bn. geheel verteerd, vermagerd,
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ontvleesd, hetzij door gebrek, ziekte of ouderdom,
hetzij door kommer en smart.
AFGETOBD, bn. door lang tobben afgemat, afgesloofd : de afgetobde lijder; het afgetobde lichaam.
AFGETOBDHEID, v.
AFGETOGEN, Zie AFTIEËN.
AFGETRAPT, bw. versterkingswoord en uitroep
van verwondering in de platte spreektaal.
AFGETROKKEN, bn. en bw. ( -er, -st), (van begrippen en redeneeringen) niet door aanschouwing
verkregen, maar door redeneering afgeleid; — de
afgetrokken of a b s t r a c t e wetenschappen, waarbij
niet aanschouwing ten grondslag ligt, doch abstracte
begrippen, bv. de wiskunde; — afgetrokken denkbeelden, algemeen denkbeelden, begrippen; (ook wel) niet
alledaagsche, diepzinnige; — het afgetrokkene (abstracte) en het samenvattende (concrete) : hoogte (van
een huis bv.) is een afgetrokken begrip, maar eene
hoogte (b. v. eene aardhoogte) is Bene samenvattende
voorstelling; — in het afgetrokkene (in abstracte), de
zaak op zich zelve beschouwd, afgescheiden van alles
waarmede zij in betrekking staat; — (van pers.)
verzonken in een bepaalden kring van gedachten
waardoor men de buitenwereld vergeet: de afgetrokken professor ; — in zich zelven gekeerd en aan
niets denkende : vader is na moeders dood zoo afge-trokken, zoo eenzelvig; — op de wijze eener afgetrok ken redeneering of bespiegeling : hij redeneerde zoo
afgetrokken dat ik hem niet volgen kon. AFGETROK KENHEID, v.
AFGEVAARDIGDE, m. en v. (-n), iem. die door
eene vereeniging of een machthebbend persoon met
eene bepaalde opdracht is afgezonden; — lid eener
vertegenwoordigende vergadering; — volksvertegenwoordiger, inz. lid der Staten- Generaal : de geachte
,afgevaardigde van Z. is een goed volksvertegenwoordiger.
AFGEVALLENE, m. en v. (-n), iem. die zijn geloof verzaakt of zijne partij verlaten heeft.
AFGEVAST, bn. door lang vasten uitgeput, uit gevast.
AFGEVEN, (gaf af, heeft afgegeven), bezittingen
aan een ander gedwongen overleveren : zijne beurs
,afgeven; — aan een ander in handen stellen : een
brief, eene boodschap afgeven; --- zijn kaartje afgeven,
zich laten aandienen; (soms ook) Bene beleefdheid
bewijzen (bij zijn vertrek enz.); — (jag.) die hond
wil niet afgeven, het wild dat hij aandraagt op het
woord ,los' den jager niet in de hand geven; — een
getuigschrift afgeven, aan iem. ter hand stellen om er
gebruik van te maken; — (kooph.) een wissel op
iem. afgeven, trekken; — een aangenamen reuk afgeven. rondom zich verspreiden; — (soms gemeen. )
iets laten blijken, loslaten : wel, wat weet je nu van
de zaak l wat heeft hij afgegeven I; — (van verfstoffen en geverfde voorwerpen) kleurstof loslaten en op
het aanrakende voorwerp overbrengen, meestal als
een bevlekken of besmetten beschouwd : die verf is
nog nat, ze zal afgeven; die handschoenen geven af; —
dat potlood geeft goed af, schrijft duidelijk; — eene
vlek op iets werpen; — (fig.) op iem. of op iets afgeven,
over een afwezigen persoon of over eene zaak een
afkeurend en scherp oordeel vellen, er smadelijk over
spreken;— zich met iets afgeven, zich bezighouden
met; — zich met iem. of iets afgeven, zich bemoeien,
inlaten, (altijd in minachtenden zin); — (kaartsp.)
voor het laatst geven.
AFGEVER, m. (-s). AFGEEFSTER, v. (-s). AF;GEVING, v.
AFGEVLEESD, bn. (veroud.) van vleesch ontdaan of beroofd, thans ontvleesd.
AFGEWEERLICHTS, bw. versterkingswoord en
uitroep van verwondering in de platte spreektaal.
AFGEWEND, bn. (wapenk.) (van twee dieren, vleugels, wassenaars of halvemanen, of andere voor
elkander den rug of de ronding toekeerende:-werpn)
in zilver twee afgewende zalmen in natuurlijke kleur.
AFGEWONDEN, bn. (-er, -st), (w. g.) het tegen
opgewonden: afgemat, neerslachtig,-gestldvan
lusteloos, als gevolg van voorafgegane opgewondenheid.
1. AFGEZAAGD. bn. ( -er, -st), zoo dikwijls gezongen,
behandeld of te pas gebracht, dat er het nieuwtje
al lang af is; tot vervelens toe gebruikt en daardoor
overbekend: een oud afgezaagd deuntje; een afgezaagd
onderwerp; afgezaagde denkbeelden, aardigheden.
2. AFGEZAAGD, tw. versterkingswoord en uitroep van vt:rwondering in de platte spreektaal : Wet
afgezaagd !
Van Dale.
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AFGEZANT, m. (-en), vertegenwoordiger van een
vorst; (fig.) de dood, Gods donkere afgezant, bode.
AFGEZANTE, v. (-n).
AFGEZANTSCHAP, o. (-pen), (w. g.) gezantschap.
AFGEZIEN, afgezien van de kosten, de moeite, niet
lettende op, niet in aanmerking nemende.
AFGEZONDERD, bn. en bw. van andere soortgelijke zaken of personen gescheiden of verwijderd
en op eenigen afstand van deze afzonderlijk gelegen
of geplaatst : een afgezonderd stuk land; — een afgezonderd volk, een bijzonder en eigenaardig volk, door
Gods gunst van andere volken kennelijk onderscheiden en bevoorrecht; — afgezonderd wonen,
eenzaam; — (van pers.) teruggetrokken, eenzaam :
hij leefde afgezonderd; — stil: eene afgezonderde
levenswijze. AFGEZONDERDHEID, v.
AFGEZWIJND, bn. uitgeput door een liederlijk
leven.
AFGIEREN, (gierde af, is afgegierd), schuins of
met een draai of zwenking afwijken: het schip zal
door den storm een heel eind afgieren, uit den koers
raken; — (zeew.) het ruime sop kiezen, de reede ver
pers.) zich heimelijk verwijde --laten;(w.g)v
ren : zij gierde de kinderkamer af.
AFGIETEN, (goot af, heeft afgegoten), het vocht
ergens laten afloopen: aardappels, groente, boonera
afgieten; — naar beneden gieten, doen neerstroomen;
(fig. en dicht.) zegeningen afgieten; — den inhoud
van een glas enz. verminderen; — omsteken (van het
Bene vat in het andere vat doen); — door gieten (van
pleister enz.) in een bepaalden vorm een afbeeldsel
van iets voortbrengen; -- (soheik.) zachtjes afklaren.
AFGIETER, m. (-s). AFGIETSTER, v. (-s). AFGIETING, v. (-en). AFGIETSEL, o. (-s), het vocht
dat van iets anders is afgegoten; — afbeeldsel van iets,
door gieten verkregen.
AFGIETSELDIERTJE, o. (-s), benaming der
microscopische diertjes, infusoriën, wijl men die 't
eerst in verschillende afgietsels opmerkte; zij planten zich voort door dealing, door knopvorming of
door kiemen.
AFGIFTE, AFGIFT, v. het afgeven, overgeven of
ter hand stellen van iets aan een ander.
AFGLIJDEN, (gleed af, is afgegleden), nederwaarts
glijden, voortschuivend a (langs een hellend vlak)
naar beneden komen; -- de trap afglijden, vlug en
stil, onhoorbaar afdalen; — (fig.) ik ben de levensbaan
afgegleden, aan het eind van mijne levensbaan gekomen; — (fig.) naar beneden glijden, afdalen:
hoe spoedig het jeugdige hart langs den weg ten kwade
afglijdt, — (van het licht) afstralen in eene schuin
-sche
richting. AFGLIJDING, v. (-en).
AFGLIMMEN, (het glom af, heeft afgeglommen),
(w. g. van kleuren) glimmend zich van het overige
onderscheiden, bij andere kleuren helder afsteken.
AFGLIPPEN., (glipte af, is afgeglipt), glippend van
iets afraken of afvallen; aan 't glijden raken en van
zijn steunpunt afschuiven; — (fig.) (van woorden)
ontsnappen. AFGLIPPING, v. (-en).
AFGLIPPEREN, (glipperde af, is afgeglipperd),
hetzelfde als afglippen. AFGLIPPERING, v. (-en).
AFGLUREN, (gluurde af, heeft afgegluurd), (eene
kunst, eene handgreep enz.) ter sluik afkijken,
heimelijk afzien; — (een afstand, een weg) met een
half gesloten oog maar met scherpen blik afzien,
glurend afkijken.
AFGOD m. (-en), een werkelijk of denkbeeldig
wezen, in plaats van den eenig waren God als godheid aangebeden en vereerd, valsche godheid; —
(fig.) iem. tot zijn afgod maken, iem. aanbidden, in
hooge mate liefhebben, buitensporiger eerbied betoonen; — een afgod van iets maken, iets overdreven
liefhebben; — (bij Da Costa) de afgoden dezer eeuw,
de voorwerpen, de personen der hartstochtelijke
vereering van den tijdgeest; — (zegsw.) van zijn
buik een afgod maken, zijn hoogste geluk zoeken in
lekker eten en drinken; — zij maakt van haar huis
een afgod, zij is overdreven zindelijk en zorgzaam
op haar huis; — (w. g.) men moet van de pop geen
afgod maken, men mag wel met iets ingenomen zijn,
er zijne speelpop van maken, maar wachte zich
daarbij voor zondige en dwaze overdrijving; —
Afgodje, spottenderwijze gebezigd; afgodsbeeld.
AFGODEEREN, (afgodeerde, heeft geafgodeerd),
afgoderij bedrijven; — met iem. of iets afgodeeren,
overdreven liefhebben, er mede dwepen.
AFGODENDIENAAR, m. (-s, ...naren), ...DIENARES, v. ( -sen), vereerder of vereerster van
valsehe godheden.

AFGODENDIENST.
AFGODENDIENST, m. dienst van afgoden, ver
meer dan ééne valsche godheid.
-ecringva
AFGODENTEMPEL, m. (-s, -en), tempel aan den
dienst van twee of meer afgoden gewijd.
AFGODERIJ, V. (- en), godsdienstige vereering van
eene valsche godheid : afgoderij doen, plegen, bedrij ven, (ook fig.) handelwijze die getuigt van blinde
ingenomenheid met iem. of iets; — de vereering
van afgoden in 't algemeen, in tegenstelling van
den dienst van den waren God.
AFGODES, v. ( -sen), (dicht.) afgodin; vrouwelijk
wezen dat het voorwerp is van dwepende vereering
of hartstochtelijke ingenomenheid, inz. aangebeden
vrouw.
AFGODISCH, bn. en bw. (van voorwerpen,
handelingen, gezindheden) aan de vereering van
valsche godheden gewijd : afgodische plechtigheden; —
(van personen) dwepend, hartstochtelijk, t. w. in
vereering of liefdebetoon : een afgodisch vereerder
van het tooneel; — (van gemoedsaandoeningen en
hartstochten) blijk gevende van blinde ingenomenheid met iem. of iets : afgodische hoogachting, liefde;
— op afgodische wijze.
AFGODIST, m. (-en), (dicht.) afgodendienaar;
— (soms fig.) een afgodisch vereerder van een
mensch of menschen.
AFGODSBEELD, o. (-en), beeld, een afgod voor
...naren),-stelnd.AFGODSIENR,m.(-s
...DIENARES, v. ( -sen), iemand die een afgod
dient. AFGODSDIENST, m. dienst van een afgod.
AFGODSKRUID, o. sierplant met roode, ook wel
met paarse of witte bloemen, uit Virginië afkom
familie der sleutelbloemen behoorende-stig,ode
(dodecatheon meadia).
AFGODSSLANG, v. (-en), reuzenslang, koningsslang of boa constrictor. (Zij draagt dezen naam naar
hare afgodische vereering in het Fetichisme.)
AFGODSPRIESTER, m. (-s), priester in den dienst
van een afgod.
AFGODSTEMPEL, m. (-s, -en), tempel aan den
dienst van één afgod gewijd.
AFGOEDEN, (goedde af, heeft afgegoed), (rechtst.)
een medeërfgenaam bij boedelscheiding, of een
voorkind bij tweede huwelijk in het bezit stellen
van hem toekomend goed ; hem zijn aandeel uit
opzichte der erfenis van-kern,zodatm
hem af is, aan zijne verplichtingen voldaan heeft,
vgl. afdeelen. (vooral in Gelderland gebruikelijke
uitdrukking). AFGOEDING, v. (-en).
AFGOLVEN, (golfde af, heeft en is afgegolfd),
(van vloeistoffen) golvend nederstroomen; — (van
zweetdruppels) tappelings langs het aangezicht
afvloeien; — (van het licht) in volle stroomen van
de zon afdalen; — (fig.) in golvende beweging met
sierlijke plooien of bochten afdalen (van los afhangende kleederen, tooisels of hoofdhaar) : het
haar golfde af langs zijne schouders; — in golvende
beweging nederbuigen (van bloemen en planten) :
de bloem golfde af op den wind; — zich in eene
beurtelings rijzende en dalende lijn naar beneden
uitstrekken (van den grond) : de heuvel golft af naar
beneden.
AFGOD CHELEN, (goochelde af, heeft afgeg oo cheld), iem. iets met een goocheltoer afhandig
maken; iets van iem. met een slimmen streek
verkrijgen.
AFGOOIEN, (gooide af, heeft afgegooid), naar
beneden werpen: iem. de trappen afgooien; — appels
von den boom afgooien, door er tegen aan te gooien,
die losmaken en doen vallen; — (kleedingstukken,
wapenen, sieraden enz.) haastig en zonder zorg
afdoen; — (gew.) die koe heet het kalf afgegooid,
heeft ontijdig geworpen. AFGOOIING, v. (-en).
AFGORDEN, (gordde af, heeft afgegord), losmaken, afdoen, afleggen (het zwaard, het harnas).
AFGORDING, v. (-en).
AFGRAUW, m. (w. g.) iem. een afgrauw geven,
kortaf antwoorden, afsnauwen; spijtige, bitse
woorden tot hem richten.
AFGRAUWEN, (grauwde af, heeft afgegrauwd),
norsch en ruw bejegenen en daardoor van zich
afstooten. AFGRAUWING, v. (-en).
AFGRAVEN, (groef af, heeft afgegraven), door
't graven van eene scheiding (greppel, sloot of
gracht) afzonderen; — door graven wegnemen,
zoodat de ondergrond bloot komt : eene veenlaag
afgraven, de veenlaag wegnemen; — door weggraven
lager maken : een duin, geestgrond, een weg afgraven;
de vereischte helling (aan het zijvlak van een
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aardwerk) geven door het weggraven der overtollige
aarde. AFGRAVING, v. (-en).
AFGRAZEN, (graasde af, heeft afgegraasd), het
gras afeten, geheel kaal vreten. AFGRAZING, v.
AFGREPPELEN, (greppelde af, heeft afgegreppeld), door greppels of slooten afscheiden. AFGREPPELING, V.
AFGRIJPEN, (greep af, heeft afgegrepen), iem.
iets uit de hand grijpen en afnemen; met een vluggen
greep afhandig maken.
AFGRIJSELIJK, AFGRIJSLIJK, bn. en bw. ( -er,
-st), afschuwelijk, ijselijk, verschrikkelijk : een
afgrijselijke moord; dat is afgrijselijk wreed; — ver
gemeenzame spreektaal: dat-sterkingwod
afgrijselijk dikwijls herhaald gevraag. AFGRIJSELIJKHEID, v. (...heden).
AFGRIJZEN, o. de hoogste graad van het gevoel
van afkeer of afschrik; — met afgrijzen aan iets
denken, met een gevoel van hevigen afkeer; — een
afgrijzen van iets hebben, het verafschuwen, verfoeien.
AFGRIJZENWEKKEND, bn. dat .afgrijzen verwekt.
AFGRISSEN, (griste af, heeft afgegrist), iem. lets
behendig ontstelen, afkapen.
AFGROMMEN, (gromde af, heeft afgegromd),
grommend van zich afstooten, op knorrigen, norschen toon afschepen; — alles ten einde toe grommen (visch).
AFGROND, m. (-en), (eig.) grondelooze diepte
(met de bijgedachte van gevaarlijk) van diepe
rotskloven, enge dalen, kraters van vulkanen,
mijnputten, enz. met steile wanden : een bodemlooze..
gapende afgrond;
afgrond vallen,
ook geefi
werpen ; - (fig.) wat gij
niets
helpt : alles verzinkt in een afgrond; — onpeilbare
diepte (van diepe kolken, zeeën, meren) : duisterniszweefde over den afgrond; — (dicht.) de diep onder
de aardkorst zich uitstrekkende ruimte, de onder
hel; de Booze, de boozen; uiterste ramp--werld,
zaligheid; — (fig.) (van den tijd) grenzenlooze
tijdsruimte : de afgrond van 't verleden; — de afgrond
van het hart, de onpeilbare of nauwelijks peilbare
diepte van 't gevoel des harten; — de afgrond van
het Niet, dat geene grenzen heeft, in welks overdenking de geest zich verliest, ook de afgrond der
vergetelheid; — een afgrond van rampen, van ellende,
van leed enz ., diepe ellende; — aan den rand van den
afgrond, in dreigend gevaar van diepe ellende of
verderf.
AFGRONDELIJK, bn. (w. g.) als in een afgrond.
AFGRONDEN, (grondde af, heeft afgegrond), het
in de grondverf zetten voltooien.
AFGRONDIG, bn. (w. g.) grondeloos; — bw.
afgrondig liegen, veel en gemeen liegen.
AFGRUIZELEN, (gruizelde af, heeft afgegruizeld),
(glaswerk) op de kanten afbreken door er kleine
stukjes met het gruisijzer af te knappen. AFGRUIZELING, v. (-en).
AFGUNST, v. het gevoel van leed of spijt, omdat een ander een geluk te beurt valt dat men
hem niet gunt; een lichtere graad van wangunst of
nijd : afgunst voeden, koesteren; iem. afgunst toedragen; -- (fig.) waardoor de afgunst als myth.
persoon wordt voorgesteld; -- de afgunstige personen, wereld.
AFGUNSTIG, bn. en bw. ( -er, -st), (van pers.)
leed gevoelen over het geluk van een ander, dat
men hem niet gunt : hij is afgunstig op, jegens
iedereen; — van nature geneigd tot afgunst : liefde
is niet afgunstig; — (van hoedanigheden, handelingen
enz. die een persoon vertegenwoordigen) blijk
gevende, dat de persoon wien ze toegekend worden,
afgunst koestert : een afgunstig karakter; afgunstige
blikken; — iets met afgunstige oogen aanzien, met
onverholen nijd en spijt; — iem. afgunstig zijn, nijd
d
op iem. hebben; — bw. op afgunstige wijze. AF-

GUNSTIGHEID, v. (...heden).

AFGUTSEN, (gutste af, is en heeft afgegutst),
(van een vocht, inz. van bloed en zweet) tappelings
nedervloeien.
AFHAALKOTTER, m. (-s), kotter die de loodsen
van boord haalt.
AFHAALDEK, m. (s). AFHAALSTER, v. (-s).
AFHAKEN, (haakte af, heeft afgehaakt), wat
met een haak vastzit losmaken : wagons van den
trein afhaken; — eenig haakwerk voltooien.
AFHAKER, m. (-s); (ook werktuig). AFHAAK- STER, v. (-s). AFHAKING, v. (-en).
AFHAKKEN, (hakte af, heeft afgehakt), door-
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hakken scheiden, afzonderen : een tak van den boom
afhakken; — ijzerwerk afkappen met den schroodbeitel; — een boom afhakken, vellen door den stam
van den tronk af te hakken; — (plat.) aan de
geslachtsdrift voldoen; -- (een slachtbeest) in
stukken hakken of snijden; — alles hakken (b .v .
brandhout).
AFHAKKER, m. (-s). AFHAKKING, v. (-en).
AFHALEN, (haalde af, heeft afgehaald), iets in
ontvangst komen nemen op de plaats waar men
weet dat het gereed ligt : hij kwam zelf den brief
afhalen; — zich tot iel' . begeven op de plaats waar
hij zich bevindt om hem van daar naar huis of
elders te geleiden : iem. aan het spoorwegstation
afhalen; — naar beneden halen :.brandstof afhalen
(van den zolder); -- iem. met kracht of geweld naar
zich toe trekken en daardoor verwijderen van de
plaats waar hij zich bevindt; -- (fig.) iem. van iets
afhalen, iem. nopen om eene verbintenis enz. te
laten varen; — stoffelijke voorwerpen door halen
of trekken van iets anders wegnemen : een haas,
een paling afhalen, van het vel ontdoen; — peulen,
snij boonen afhalen, ze ontdoen van de vezels of
draden die de beide deden der scheeden verbinden;
-- cde vlag, de zeilen afhalen, neerhalen; -- de zeilen
(van de molenwieken) afhalen, ze oprollen; — de
boter afhalen, de bovendrijvende boter uit de karn
nemen; — bedden afhalen, het beddegoed uit-ton
ledikant, bedstede enz. nemen om het bed later
opnieuw te kunnen opmaken; e-- beddegoed afhalen,
de vuile sloopen enz. afnemen; — (zeew.) een touw
afhalen, het door rukken of te sterk aanhalen doen
breken of losscheuren van datgene waaraan het
vastzit; — de voorzeilen afhalen, ze door 't halen
aan de brassen van den mast aftrekken en weder
vol doen staan; — (fig.) hij weet overal iets af te halen,
voordeel trekken uit; — de kinderen wisten hem altijd
wat af te halen, van hem te krijgen, hem te doen
geven; — iem. afhalen, op listige of slinksche wijze
van hem weten te verkrijgen; — (gew.) op iem,
afhalen, op iem. afgeven; — (Zuidn.) de koorts heeft
hem zeer afgehaald, verzwakt, uitgeput.
AFHALER, m. (-s), (fig.) (w. g.) pannelikker,
klaplooper; — (zeew.) triplijn. AFHALING, v.
AFHAMEREN, (hamerde af, heeft afgehamerd),
(metalen voorwerpen) zoo lang met den hamer
bewerken, als vereischt wordt; -- (fig.) in 'ene
vergadering de zaak spoedig en bijna zonder beraadslaging ten einde brengen door een beslissenden
slag van den hamer des voorzitters : de nieuwe burgemeester hamert de zaken maar af, zoodat de zitting
kort duurt.
AFHANDELEN, (handelde af, heeft afgehandeld),
beëindigen, afdoen (cone zaak); — (over iets)
zooveel zeggen of schrijven als men weet of dienstig
oordeelt (b.v. in eene voordracht); — beslissen,
uitspraak doen; --- deze zaak is afgehandeld, daar
behoeft niet meer over gesproken te worden; —
wij hebben met elk. afgehandeld, ik wil niets meer
met u te doen hebben; — (gew.) een twist afhandelen,
er een einde aan maken, door elkander de hand te
geven; — (scherts.) ze zijn weer goede vrienden: ze
hebben !afgehandeld, de hand gegeven als teeken van
verzoening. AFHANDELING, v.
AFHANDIG, bn. (alleen in :) iem. iets afhandig
maken, op listige of slinksche wijze van hem weten
te verkrijgen; — iem een mes afhandig maken, het
hem uit de hand rukken.
AFHANGELING, m. en v. (-en), iem. die hem van
wiep hij afhankelijk is, onderdanig naar de oogen
ziet. AFHANGELINGE, v. (-n).
AFHANGEN, (hing af, heeft afgehangen), naar
beneden hangen : wijd afhangende mouwen; een
afhangend kruis (van paarden); — een afhangend
dak, een uitspringend dak; -- (fig.) van iem. afhangen,
tot hem in ondergeschikte betrekking staan, zoodat
men in zijn doen en laten niet vrij is; — van zich
zelven afhangen, zijn eigen meester zijn; -- deze
jongelieden hangen nog van hunne ouders af, moeten
nog door hun ouders onderhouden of ondersteund
worden; — van iets afhangen, zoodanig aan iets
onderworpen zijn, dat men niet vrij is in zijne
handelingen : die blinde hangt van de genade zijner
kinderen af, moet zich op hen verlaten; — ons
uitstapje hangt van het weer af; mijn geluk hangt van
die beslissing af, is afhankelijk; — zoo 't van mij
afhing, indien het in mijne macht stond; -- zoover
het van mij afhangt, zoover ik erover te beschikken
heb; — iets laten afhangen van iets anders = iets
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afhankelijk maken of stellen van iets anders, de
beslissing ervan uitstellen om ze te regelen naar iets
anders dat nog onzeker is; — (zegsw.) 't zal ervan
afhangen of 't hangt ervan af, t. w. van omstandigheden die nog onzeker zijn; — alles hangt af van
(eene zaak), alles komt op die zaak aan; — voorwerpen die aan iets anders hangen, daarvan losmaken
en afnemen : gordijnen afhangen; -- (zeew.) het
roer if hangen, van het schip afnemen; — (bij de
zeesoldaten) hangt af ! commando om de omgehangen sabels en patroontasschen af te leggen; —
(timm.) nieuwe deuren enz. afhangen, ze in de
kozijnen pas maken en in de hengsels of scharnieren
brengen. AFHANGING, v. AFHANGER m.° (-s).
AFHANGSTER, v. (-s).
AFHANGZAAG, v. (...zagen), eene soort van
draaizaag waarvan het blad aan het eene uiteinde
in een haak gehangen is, zoodat men het daaruit
kan lichten om het door een uitgeboord gat te
steken, waarna men het weder bevestigen kan en
zoodoende eene naar alle zijden gesloten uitzaging
te verrichten.
AFHANKELIJK, AFHANKLIJK, bn. (-er, -st),
den steun of de hulp behoevende van : jonge kinderen
zijn zeer afhankelijk; — iem. van zich afhankelijk
maken, gezag, macht over hem krijgen; -- zich van
iem. afhankelijk maken, zijn gezag erkennen, zich
onder zijn gezag stellen; — in eene afhankelijke
betrekking, onvrij, in ondergeschikte betrekking; -iets van iem. afhankelijk maken of stellen, aan diens
beslissing overlaten; -- ons vertrek is van het weer
afhankelijk, wordt er door bepaald of geregeld;
— afhankelijke grootheden, wanneer veranderingen in
de eene grootheid veranderingen in de tweede
grootheid ten gevolge beeft; zie EVENREDIG.
AFHANKELIJKHEID, v.
AFHAPPEN, (hapte af, heeft afgehapt), iets door
happen van iets anders scheiden; — iem. iets afhappen, het hem ontnemen door het weg te happen.
AFHAREN, (haarde af, heeft en is afgehaard),
het haar verliezen, het loslaten : de hond haart af;
mijne mof heeft afgehaard, zoolang ik ze draag, en
nu is zij reeds geheel afgehaard, kaal; — (geslachte
varkens) de haren ervan afschrappen; — (huiden)
van het haar ontdoen, ontblooten, afpelen. AFHARING, v.
AFHARKEN, (harkte af, heeft afgeharkt), door
harken wegnemen, wegharken (onkruid, gras ens.);
— (wandelpaden enz.) door harken van onkruid
enz. ontdoen; -- geheel en al harken.
AFHASPELAAR, m. (-s, ...aren). AFHA.SPELAARSTER, V. (- s), die afhaspelt.
AFHASPELEN, (haspelde af, heeft afgehaspeld),
van de klossen afwinden, ook : van de cocons der
zijdewormen op den haspel brengen : het garen, de
zijde, ook : den klos, de cocons afhaspelen; -- (fig.)
in orde brengen, regelen, schikken (eene verwikkeling, eene moeielijkheid); — met veel sukkelen,
onhandig en slordig afmaken : die jongen heeft zijn
werk afgehaspeld; — (fig.) (een niets beduidend
verschil) door vervelend redetwisten uitmaken:
laten zij dat maar afhaspelen, bemoei u er niet mee.
AFHASPELING, v.
AFHEBBEN, (had af, heeft afgehad), voltooid,
afgemaakt hebben : die leerling heeft zijn werk, rijn
brief al af; -- niet op het hoofd, maar in de hand
hebben : zelfs de ouden van dagen hadden aan het
graf de hoeden af.
AFHECHTEN, (hechtte af, heeft afgehecht),
(kleerm. en naaisterst.) een draad afhechten, dien
vasthechten, zoodat hij niet los kan gaan en het
overschietende eind afbreken of afknippen; — eene
kous afhechten, den laatsten toer aan Bene kous
breien, waarbij de steken van drie naalden op één
gebracht worden en zoo de teen gesloten wordt.
AFHECHTING, v. (-en).
AFHEFFEN, (hief af, heeft afgeheven), (w. g.)
opnemen en op eene andere plaats zetten, leggen:
den pot van het vuur afheffen; — de kaarten afheffen,
vóór het rondgeven eenige kaarten van het spel
aflichten om die onderaan te leggen, afnemen.
AFHEFFING, v. (-en).
AFHEFTEN, (heftte af. heeft afgeheft = AFHECHTEN.
AFHEIEN, (heide4af, heeft afgeheid), (grond) door
het indrijven der vereischte heipalen in gereedheid
brengen, zoodat met het metselen een aanvang kan
worden gemaakt; -- gedaan maken met heien.
AFHEINEN, (heinde af, heeft afgeheind), met
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eene heining afzonderen, afsluiten. AFHEINING,
V. (- en), het afheinen; de heining, schutting. Afheininkie, o. (-s).
AFHEKSEN, (hekste af, heeft afgehekst), (schertsend) door hekserij, door tooverkunstjes ontnemen.
AFHELLEN, (helde af, heeft afgeheld), schuins
afloopen ; (dicht.) ongemerkt naar beneden gaan.
AFHELLING, v. (-en), de daad van afhellen; —
een afhellend vlak; — de schuine wand of glooiing
(van een dijk , een heuvel).
AFHELPEN, (hielp af, heeft afgeholpen), helpen
afdoen (kleedingstukken, wapenen, sieraden enz),
het tegenovergestelde van aanhelpen: mag ik u den
mantel afhelpen ?; — helpen om van iets af te
komen : help mij even van het paard, de ladder af; —
iemand van zijn stuk afhelpen, hem onder 't spreken
in de war brengen onder den schijn van hem te
helpen; — iem. van den rechten weg afhelpen, op een
dwaalspoor brengen; — helpen om van iem. of iets
af te komen, bevrijd te worden : help mij toch van
dien lastigen kerel af ! — kunt gij mij niet van de
koorts afhelpen I bevrijden, genezen; — wij hebben
hem mooi van zijn wijn afgeholpen, door lustig drinken opgemaakt; — zijn vriend zal hem wel van zijn
geld af helpen, zal wel zorgen, dat zijn geld opraakt; —
ik zal de jongens wel van de stoep afhelpen, weg
einde toe helpen (in een winkel; de-jagen;—t
koopers).
AFHENGELEN, (hengelde af, heeft afgehengeld),
(een vischwater) al hengelende van het eene einde
tot het andere langs gaan; — er zoo lang met den
hengel in visschen tot het water leeggevischt is.
AFHIELEN, (hielde af, heeft afgehield), (zeew.)
den hielingssteek losmaken waardoor twee kabel
verhaaltrossen aan elkander zijn vast--touwenf
gemaakt.
AFHIJSCHEN, (heesch af, heeft afgeheschen),
met een hijschtuig naar beneden brengen.
AFHINKELEN, (hinkelde af, heeft afgehinkeld)
AFHINKEN.
AFHINKEN, (hinkte af, heeft afgehinkt), (een
afstand) van het begin tot het einde hinkende, op
één been huppelende, afleggen.
AFHOEDEN, (hoedde af, heeft afgehoed), (gew.)
dijken, wegen (laten) afhoeden, er het vee onder
geleide van een hoeder laten grazen, tot al het
gras op is.
AFHOEREEREN, (hoereerde af, heeft afgehoereerd), (bijb.) van God afhoereeren, Hem ontrouw
worden door zich aan den dienst van valsche goden
over te geven.
AFHOEREN (ZICH), (hoerde zich af, heeft zich
afgehoerd, is afgehoerd), zich door hoererij uitputten,
door ontucht zijne krachten vernietigen; — veel
hoererij plegen.
AFHOEVEN, (het hoefde af, heeft afgehoefd),
(uitsluitend in ontkennende en vragende zinnen).
behoeven af te zijn, (van het lijf) van kleedingstukken, wapenen, sieraden enz. : de pet hoeft niet
af; — voltooid of gereed moeten wezen (van Bene
taak, een werk enz.) dit werk, deze taak, zijn pak
hoeft vandaag niet af.
AFHOLLEN, (holde af, heeft en is afgehold), met
hollende vaart naar beneden snellen; — in hollende
vaart een weg afleggen.
AFHOMPELEN, (hompelde af, is afgehompeld),
hompelend afgaan,met kreupelen gang en moeielijke
beweging naar beneden komen.
AFHOOGEN, (hoogde af, heeft afgehoogd), een
vorigen bieder door het doen van een hoogér bod
van den koop vrijmaken, maken dat hij er af is; —
hooggin, door het doen van een hooger
iem. iets afhoogen,
bod maken dat het hem ontgaat; — minder hoog,
lager maken (aardhoogten, duinen). AFHOOGING,
v. (-en).
AFHOOREN, (hoorde af, heeft afgehoord),
onwillekeurig, toevallig of door luisteren te weten
komen : zij hadden het geheele gesprek, plan afgehoord;
(afluisteren geschiedt altijd opzettelijk); - onder
einde toe aanhooren (getuigen); —-vragent
(gew.) laten opzeggen, overhooren (eene les); —
eene rekening en verantwoording ten einde toe
aanhooren met het doel om ze te onderzoeken en
te sluiten. AFHOORING, v.
AFHOUDEN, (hield af, heeft afgehouden), ver
houden, beletten te naderen : de kinderen-wijder
moet gij van mijne kamer afhouden; — de handen
van iets afhouden, niet aanraken; — de hand van
iem. afhouden, hem niet meer ondersteunen; — de
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oogen niet kunnen afhouden van, zich niet kunnen
weerhouden er telkens naar te zien; — (scheepst.)
het anker van den boeg afhouden, ten einde sterke
wrijving te voorkomen; — het touw, de kabelaring
afhouden, gedurende het inwinden het afgewonden
eind van het spil verwijderd houden; — (zeew.)
de boot afhouden, (fig.) niet meedoen terwijl anderen
werken, zich aan zijn plicht onttrekken; — ieni. van
een persoon afhouden, maken dat hij niet met hem
verkeert; — zich afhouden, zich op een afstand
houden; -- zich van iem. afhouden, den omgang met
hem mijden; — (iem.) terughouden (b.v. van het
kwaad) : hij laat zich niet zoo gemakkelijk daarvan
afhouden; — zich van iets afhouden, zich er niet
mede inlaten; — zeg den winkelier dat ik twee stuks
heb afgehouden, gehouden; — de patroon heeft den
knecht het voorschot, de huishuur van zijn loon afge houden, korten, aftrekken; — iem. van zijn werk
afhouden, verhinderen voort te arbeiden; -- (van
hoofddeksels) af laten blijven; — (van pers. of
voertuigen) eene andere richting aannemen en zich
in die richting voortbewegen, dat men zich zijdelings
van een bepaald punt verwijdert, uitwijken : bij
dat huis moet ge links afhouden; van den wal afhouden;
-- (zeew.) het schip eene richting geven waarbij
de wind meer van achteren invalt : gestadig aan
afhouden, langzamerhand het schip meer vóór den
wind brengen; — (fig.) zich terugtrekken in daden
of woorden bij het ondervinden van tegenstand
spoedig zag hij in, dat hij moest afhouden, niet voort
kon gaan met zijne beweringen; — (Zuidn.) niet
verder aandringen, ophouden iem. lastig te vallen:
hij zal niet afhouden, tot ik hem weer geld leen.
AFHOUDING, v.
AFHOUDER, m. (-s), iem. die afhoudt; — (zeew.)
zeker touw. AFHOUDSTER, v. (-s).
AFHOUWEN, (hieuw af, heeft afgehouwen), met
een krachtigen slag, houw scheiden (menschelijke
ledematen in een gevecht of bij eene strafoefening) :
iem. het hoofd afhouwen; — (een slachtbeest) klein
houwen, afhakken; — (zware takken) van den
boom. hakken; — (boomen) vellen; — (van beelden
en gehouwen steenera) ze met den beitel afwerken,
afmaken.
AFHOUWER, m. (-5), iem. the afhouwt. AFHOUWING, v. (-en).
AFHUILEN, (huilde af, heeft en is afgehuild),
veel huilen of schreien : die schreeuwleelijk kan wat
afhuilen; — zich afhuilen, zich door veel huilen
afmatten.
AFHUIVEN, (huifde af, heeft afgehuifd), (in de
jacht met den vogel) een vogel die de huif op den
kop heeft, daarvan ontdoen : de valken afhuiven.
AFHUREN, (huurde af, heeft afgehuurd), in huur
nemen : een wagon afhuren; — iem. een persoon of
eene zaak afhuren, door een hoogeren huurprijs ze
onttrekken aan hem die ze reeds gehuurd had.
AFHURING, v. (-en).
AFHUURDER, m. (-s). AFHUURSTER, v. (-s).
AFIJLEN, (ijlde af, is afgeijld), (dicht.) Ijlings
afgaan, wegijlen, zich met snelheid verwijderen.
AFJACHT, v. (gew. en Z. A.) ruwe bejegening
met onheusche taal, norsch of bits bescheid waardoor men iem. als 't ware van zich afjaagt; — iem.
Bene afjacht geven, hem afsnauwen; — eene afjacht
krijgen, afgesnauwd worden.
AFJACHTEN, (jachtte af, heeft afgejacht),
(gew.) iem. Bene afjacht geven; — bovenmatig
haasten bij het verrichten van iets : wat jacht hij zich
af; — afgemat zijn door het sterke haasten.
AFJACHTER, m. (gew.) afjacht : iem. een afjachter
geven; -- iem. die anderen afsnauwt, ruw bejegent.
AFJAGEN, (jaagde of joeg af, heeft afgejaagd),
naar beneden, weg -, ergens vandaan jagen, wegzenden : de jongens van de stoep, de kamer, de tafel,
de school afjagen; — noodzaken eene rivier af te
zakken; — (van dieren) door te sterk rijden afmat
afbeulen: hij jaagt zijne paarden af; — zoo lang-ten,
op de jacht vervolgen, tot ze uitgeput zijn en van
vermoeidheid niet meer voortkunnen : het hert is
afgejaagd; — zijn paard een hoefijzer afjagen, door
hard rijden dit doen verliezen; — een wiel van het
rijtuig afjagen, dat verliezen door te snel te rijden;
— iem. eenig wild afjagen, het hem op de jacht
afhandig maken; — een jachtveld, bosch enz. afjagen,
er al het wild uit wegvangen; (ook) het in zijne
geheele uitgestrektheid jagend doorkruisen; —
zich afjagen, zich door jagen, loopen of rijden zwaar
vermoeien, afmatten. AFJAGER, m. (-s).

AFJAKKEREN.
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AFJAKKEREN, (jakkerde af, heeft afgejakkerd),
ten; — een breiwerk afkanten, voltooien door er een
(een paard) zoo lang of zoo hard rijden, tot het
kant aan te maken.
doodaf is; — zich door te veel in te spannen uit
AFKANTER, m. (-s). AFKANTING. v. (-en).
zware studie of een losbandig-puten,iz.dor
AFKAPEN, (kaapte af, heeft afgekaapt), ontstelen : iem. iets afkapen.
leven : er afgejakkerd uitzien, er afgemat, uitgeput
meiden
zoo
afjakuitzien; — (gemeenz.) z kan de
AFKAPITTELEN, (kapittelde af, heeft afgekakeren, vinnig afsnauwen; — een werk afjakkeren,
pitteld ), ernstig de les lezen.
snel en slordig afmaken. AFJAKKERING, v. (-en).
1. AFKAPPEN, (kapte af, heeft afgekapt), door
AFJAPEN, (jaapte af, heeft afgejaapt), (een
kappen scheiden, afzonderen : een tak van een boom
lichaamsdeel) met één jaap, met ééne forsche snede
afkappen; een hond den staart afkappen; — de kabels
afsnijden : hij heeft zich den vinger afgejaapt.
afkappen, ze doorkappen en zoodoende van het schip
jassen
AFJASSEN, (jaste af, heeft afgejast), met
losmaken; — (smed.) (gedeelten van ijzerwerk of
(zeker kaartspel) doen verliezen; — veel jassen :
andere metalen) van het bewerkt wordende voorden vorigen winter hebben zij wat afgejast; — (ge
werp scheiden door middel van beitelvormige snij alles afdoen wat er te jassen (aardappels-menz.)
dende werktuigen, het schroodijzer of den schroodschillen) valt.
i beitel, afhakken : ijzeren stangen afkappen; ijzerAFJOKKEN, (jokte af, heeft afgejokt), door
draad afkappen; — (van houtgewas met dunne
jokken iem. iets afhandig maken; — veel jokken :
stammen) het vellen door den stam van den tronk
die jongen heeft al wat afgejokt.
af te kappen : een heester bij den grond afkappen; —
AFKAARDEN, (kaardde af, heeft afgekaard)
(boomstammen of takken) van de uitstekende of
= AFRUWEN.
buitenste deelen ontdoen door ze weg te kappen:
AFKAATSEN, (kaatste -af, heeft en is afgekaatst),
een tak afkappen (van de twijgen ontdoen); —
een kaatsbal of eenig ander voorwerp dat toege(spraakk.) bij het spreken of schrijven letters aan
smeten wordt, afslaan vóórdat het treft; — doen
het begin of het einde der woorden weglaten (vgl.
terugstuiten : de hardsteenen muur kaatste alle
apocope en aphaeresis), ook : een woord afkappen; —
kogels af; — ( fig.) afweren (schertsende, bijtende of
alles afdoen wat er te kappen valt of zooveel
beleedigende gezegden) : elke spotternij wist hij
kappen als men noodig oordeelt. AFKAPPING,
geestig af te kaatsen; — terugstuiten : de kogel
V. (- en).
kaatste af; — iem. niet treffen, geen vat op hem
2. AFKAPPEN, (kapte af, heeft afgekapt), (hoofdhebben (van schertsende, bijtende of beleedigende
haar) geheel en al kappen.
gezegden) : al die aardigheden kaatsten af op zijne
3. AFKAPPEN, (kapte af, heeft afgekapt), (eene
onverstoorbare kalmte; — afspiegelen (in eene heldere
open plaats of ruimte) onder een kap of afdak brenoppervlakte).
gen, overkappen.
AFKAATSER, m. (-s). AFKAATSING, v. (-en).
AFKAPPINGSTEEKEN, o. (-s), teeken in den
AFKABBELEN, (kabbelde af, heeft en is afgevorm eener komma dienende om aan te wijzen, dat
kabbeld), door de kabbeling van den stroom af
vóór of achter aan een woord eene letter of letterdoen afbrokkelen : het water kabbelt-brokelnf
greep is afgekapt of weggelaten, b.v. 'k voor ik, 't
de dijken af; de oever kabbelt af. AFKABBELING, v.
voor het, 's voor des, d' voor de of den, t' voor te. (Het
AFKADEN, (kaadde af, heeft afgekaad), (waterb.)
wordt ook weglatingsteeken geheeten).
een land door middel van eene kade afscheiden,
AFKAPSEL, o. (-s), (w. g.) iets dat van eenig
afsluiten van aanliggend land of aangrenzend
voorwerp is afgekapt, weggelaten.
water. AFKADING, v. (-en).
AFKAUWEN, (kauwde af, heeft afgekauwd), iets
AFKAKELEN, (kakelde af, heeft afgekakeld),
door kauwen van de buitenste deelen ontdoen, er
(w. g.) door praten afweren of te keer gaan; — ten
zoo lang aan kauwen, dat men er een gedeelte van
einde babbelen; — wat afkakelen, zeer veel kakelen,
wegkauwt; — (gew.) afbrokkelen, aan pappige stuk
onbenullig babbelen. AFKAKELING, v.
uiteenvallen : die slechte kurken kauwen heele--ken
AFKALKEN, (kalkte af, heeft en is afgekalkt),
maal af.
(mets.) van kalk ontdoen,er de kalk afbikken (van
AFKEER, m. een sterk gevoel van weerzin
muren enz.); — de muur kalkt af, de kalk laat los
(jegens personen, voorwerpen of handelingen die
en valt in schilfers af; -- (gemeenz.) schrijfwerk
men niet lijden kan): een afkeer van liegen hebben;
vlug en slordig afmaken. AFKALKING, v.
een afkeer toonen van; afkeer opwekken, inboezemen
1. AFKALVEN, (kalfde af, heeft afgekalfd), (van
voor of tegen iem. of iets.
koeien) een kalf werpen, jongen; — (gemeenz.) opAFKEEREN, (keerde af, heeft en is afgekeerd),
houden met braken; ( ook) gedurig doorbraken.
omwenden, afwenden : het hoofd afkeeren, de oogen
2. AFKALVEN, (kalfde af, is afgekalfd), (van de
afkeeren, de blikken afkeeren enz.; (dicht.) weerhou helling van afgegraven aardwerken en steile putden ; — iem. van zich afkeeren, afweren ; — een
wanden, inz. van oevers, slootkanten enz.) stuksgewijze
stoot enz. afkeeren, verhinderen te treffen; — een
afschuiven en instorten; — (van in zee afschuivende
gevaar, ongeval van iem. afkeeren, het van hem afgletschers) afbreken en ijsbergen vormen.
wenden door er zich tegen te verzetten; — zich afAFKALVING, v. (-en), ht afkalven; — het af keeren van iem. of iets, zich ervan afwenden, zoodat
brokkelen van de helling van afgegraven aardwerken
men ze niet meer aanziet; —(bijb.) teruggaan, achter
door afzakking of instorting van grond; — het aftreden en daardoor zich ervan verwijderen:-warts
breken van het onderste deel van een tot in zee
omdat gij u afgekeerd hebt van den Heere; — (fig.)
voortschuivenden gletscher.
(van eene handeling) laten varen, er mede ophou1. AFKAMMEN, (kamde af, heeft afgekamd), door
den; — (zegsw.) zich van de wereld afkeeren, eenzelvig
kammen wegnemen; — door kammen reinigen; —
leven, niet meer met de menschen omgaan.
ten einde toe kammen; — afgekamde wol, gereinigde
1. AFKEERIG, bn. ( -er, -st), een afkeer van, een
wol; — iem. of iets afkammen, onbillijk critiseeren,
sterken weerzin tegen iets hebbende : afkeerig zijn
afmaken.
van tabak; -- iem. van iets afkeerig maken, hem een
2. AFKAMMEN, (kamde af, heeft afgekamd), (mil.)
tegenzin daarvoor inboezemen; - niet afkeerig zijn
eene bortwering van den kam ontdoen, hare kruin
van iets, bv een huwelijk, een denkbeeld, een glaasje,
door geschutvuur vernielen. AFKAMMING, v. (-en).
er wel van houden ; — ook: van iem. afkeerig zijn,
AFKAMMER, m. (-s), AFKAMSTER, v. (-s).
maken, (zwakker dan) afkeer hebben, inboezemen.
1. AFKAMPEN, (kampte af, heeft afgekampt), in
2. AFKEERIG, bn. ( -er, -st), (bijb .) geneigd om zich
een kamp of strijd iem. iets ontnemen; — een twist
af te keeren, wederspannig, weerbarstig : keert
of verschil door kampen beslechten, uitvechten; —
weder, gij afkeerige kinderen; — (gew.) stug, stuurseh,
(in een wedstrijd) de mindere doen zijn; — (gew.)
knorrig : trek zulk een afkeerig gezicht niet. AFKEEeen plan, voornemen af kampen ; zich er tegen ver
RIGHEID, v.
-zetn,im.h
uit het hoofd praten.
AFKEERING, v. (-en), de daad van zich af te keeren.
2. AFKAMPEN, (kampte af, heeft afgekampt), in
AFKEGELEN, (kegelde af, heeft afgekegeld), in
kampen, stukken verdeelen (een stuk grond).
het kegelen overtreffen ; — door het kegelen winnen
3. AFKAMPEN, (kampte af, heeft afgekampt),
(een prijs) ; — afmatten (door veel kegelen) ; —
(gew.) breiwerk afkanten, afhechten.
(Zuidn.) afwerpen: noten, appelen afkegelen; (fig.)
AFKANTELEN, (kantelde af, heeft en is afgeiem. afkegelen. hem zijne betrekking doen verliezen,
kanteld), kantelend naar beneden brengen; — om
hem er uit knikkeren.
k
a
n
t
e
l
d
naar beneden vallen : het beeld is van het
AFKEILEN, (keilde af, heeft afgekeild), iets kei
voetstuk afgekanteld. AFKANTELING, v.
afgooien, d. i. in de richting evenwijdig met het-lend
AFKANTEN, (kantte af, heeft afgekant), de schervlak of de helling waarop het zich bevindt : de barpe kanten of hoeken wegnemen, afbiljoenen en af knot.
den van de tafel af keilen.

AFKEMMEN.
AFKEMMEN, gew. voor AFKAMMEN.
AFKERKEN, (kerkte af, heeft afgekerkt), (w. g.)
het kerkgaan voor een bepaalden dag ten einde
brengen : ik heb voor vandaag afgekerkt.
1. AFKERVEN, (kerfde af, korf af, heeft afgekorven, en afgekerfd), door kerven, door eene breede
insnij ding van het overblijvende grootere deel af scheiden, afsnijden : een visch den staart, den kop afkerven; — die goedkoops zijde kerft gauw - af, de inslagdraden van het weefsel gaan gauw stuk; — het
lijf is hier afgekerfd, de inslagdraden zijn stuk getrokken, doordat het te nauw of te dicht op den kant
genaaid was; — ten einde toe kerven, alles kerven
wat gekorven moet worden : al die tabak moet
vandaag nog afgekorven worden.
2. AFKERVEN, (kerfde af, heeft afgekerfd), (ver oud.) de kerven van een kerfstok wegschaven of weg
schuld delgen ; het te niet-snijdezo
doen of afbetalen der geheele schuld (eig. en fig.).
AFKERVER, m. (-s). AFKERFSTER, v. (-s).
AFKERVING, V. (- en), het afkerven.
AFKETSEN, (ketste af, heeft en is afgeketst),
(plannen) behendig afwenden, afweren, doen mis
verwerpen : dat voorstel werd met groote-lukenofd
meerderheid afgeketst (thans : geketst); — (gew.) (pers.)
afweren, van . zich afstooten, afschepen ; -- (van
voorstellen, plannen, voorvallen) afspringen,
mislukken, verworpen worden, niet doorgaan, geen
ingang vinden : het voorstel ketste gelukkig af. AFKETSING, v. (-en).
AFKEURDER, m. (-s). AFKEURSTER, v. (-s).
AFKEUREN, (keurde af, heeft afgekeurd), niet
goedkeuren : lotelingen afkeuren, ze voor den dienst
ongeschikt verklaren; — maten en gewichten afkeuren, verklaren dat ze niet aan de vereischten
voldoen; -- een huis afkeuren, het onbewoonbaar
verklaren; — bouwstoffen afkeuren, ze van den
leverancier niet willen aannemen, omdat ze niet aan
de vereischten voldoen; — (handelingen, gevoelens
en gezegden) min of meer ongunstig oordeelen over,
laken, verwerpelijk achten: eene uitdrukking, eens
rede, een gedicht afkeuren; — die daad is af te keuren,
verdient afkeuring ; -- munten afkeuren, buiten
koers stellen.
AFKEUREND, bn. en bw. afkeurende gebaren,
blik, waarmede men zijne afkeuring te kennen geeft;
— hij liet zich afkeurend uit over die zaak, uitte zijne
afkeuring.
AFKEURENSWAARD, = AFKEURENSWAARDIG, bn. ( -er, -st), afkeuring verdienende,berispelijk.
AFKEURING, v. (-en), het onbruikbaar verklaren
of afwijzen van personen of zaken die niet aan de
vereischten voldoen; — het vellen van een ongunstig
oordeel; — afkeuringsteeken. Afkeurinkje, o. (-s).
AFKEURINGSTEEKEN, o. (-s), aanteekening
door den onderwijzer gemaakt wegens onbehoorlijk
gedrag, verzuim of slordig werk van een leerling.
AFKIEZEN, (koos af, heeft afgekozen), (Zuidn.)
niet herkiezen, bij eene verkiezing iem. doen vallen.
AFKIJKEN, (keek af, heeft afgekeken), den blik
afwenden van datgene waarop men hem gevestigd
had en naar iets anders zien : de jongen keek niet van
zijn boek af; — naar beneden kijken : hij keek de
trap af; — het moois, het nieuws, de aardigheid enz.
van iets afkijken, er z6ó lang op kijken, tot men voor
dat alles geen gevoel meer heeft; — heimelijk afkijken, ongemerkt iets afzien om het na te doen; die
leerling kijkt van, bij zijn buurman af, schrijft diens
werk heimelijk na; iem. de kunst afkijken, heimelijk
afzien; — ten einde zien: eene laan afkijken, ten einde
toe doorkijken; — ik zal dat geval eens afkijken, rus tig wachten, hoe het afloopt; — ik zal het eens afkijken, eer ik een besluit neem, eens zien wat ervan
wordt; — de kans afkijken, de kans afwachten ; —
wij hebben de stad afgekeken, er alles gezien, wat er
te zien valt; — zeer veel kijken, bekijken : we hebben
vandaag heel wat afgekeken; -- (w.g.) (fig.) iets zoo lang
bezien en daarbij door de handen laten gaan, tot
het als 't ware door het bekijken versleten en onbruikbaar is geworden; — zich afkijken, zich afmaten door veel voorwerpen te bezien of door lang op
één voorwerp te kijken.
AFKIJKER, m. (-s), AFKIJKSTER, v. (-s). AFKIJKING, v. (-en).
AFKIJVEN, (keet af, heeft afgekeven), (gemeenz.)
afgrauwen, heftig bekijven : wat kan die mevrouw
hare meid afkijven, om kleinigheden eene langdurige
berisping toedienen; — de kinderen, die beide buur-
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vrouwen hebben gisteren wat afgekeven, veel kijven,
inz. heftig kijven ; — zich afkijven, zich vermoeien
met kij ven.
AFKLADDEN, (kladde af, heeft afgeklad), (van
papier enz. dat nat beschreven, bedrukt, of met
eenige kleurstof bestreken is) bij aanraking kleur
loslaten en op het aanrakende voorwerp over--stof
brengen, eene vlek afgeven; -- kladderig, slordig of
morsig afschrijven of afschilderen : zijn werk, erne
teekening afkladden.
AFKLAGEN (ZICH), (klaagde zich af, heeft zich
afgeklaagd, is afgeklaagd), zich door klagen afmat
weeklagen tot uitputting toe.
-ten,
AFKLAMPEN, (klampte af, heeft afgeklampt), van
het eene einde klampen tot het andere; — ten einde
toe klampen; — vasthechten of dichtmaken met
klampen.
AFKLAPPEN, (klapte af, heeft en is afgeklapt),
(bij dans en spel\ door klappen in de handen te kennen geven, dat de beurt van een danser of speler
voorbij is; — veel klappen : de koetsier heeft vandaag
wat afgeklapt (met de zweep); ook: hij heeft teat
zweepen afgeklapt. verslijten door veel te klappen;
— (van het kruit en soortgelijke ontvlambare stoffen)
met een klap afgaan, knallend ontbranden; — af
die meisjes kunnen samen-ba'len,fsp:
wat afklappen; — (Zuidn.) ontraden : ik zal het
hem niet kunnen afklappen. AFKLAPPING, v.
AFKLAREN, (klaarde af, heeft en is afgeklaard),
(vochten) door afgieting zuiveren, klaren : stroop,
suiker afklaren, het schuim ervan verwijderen;—
klaar, helder worden: de wijn is nog niet afgeklaard;
— (gew.) de lucht klaart af, opklaren door het weg
-trekndamp.
AFKLARING, v.
AFKLARINGSMIDDEL, o. (-en), middel om eene
troebele vloeistof af te klaren.
AFKLAUTEREN, (klauterde af, is en heeft afgeklauterd), naar beneden klauteren: van het dak
afklauteren; -- door klauteren afbreken, afschuren,
afschaven: de jongens klauteren de takjes van den
boom, de verf van de schutting af; hij heeft zich het
vel van de handen afgeklauterd; -- veel klauteren:
op onze reis door Zwitserland hebben wij wat af geklauterd.
AFKLEEDEN, (kleedde af, heeft afgekleed), (zeees. )
(touwwerk) het omwindsel wegnemen; — iem. ten
einde toe kleeden : de kamenier moet eerst mijne
dochter af kleedent — zich af kleeden, het aanklr .eden
waar men aan bezig is, voltooien; -- (kleermakers- en
modemaakstersterm), (van een kleedingstuk) zoo
kleeden dat de drager smal over de schouders
schijnt te zijn : eens slaat kleedt die dame af; —
(gew.) afschutten : eens kamer afkleeden. AFKLEEDING, v.
AFKLEMMEN, (klemde af, heeft afgeklemd),
door klemmen scheiden, afzonderen : hij heeft
zijn vinger, zich een nagel tusschen de deur afgeklemd. AFKLEMMING, v.
AFKLEPPEN, (klepte af, heeft afgeklept), met
klokgeklep afkondigen (stedelijke keuren, verordeningen) die van de pui van het raadhuis worden
voorgelezen, nadat de klok geklept heeft; -- een
gegeven bevel of eene verplichting (om op te
komen) bij klokgeklep te niet doen, herroepen,
afgelasten; — (gew.) veel in- en uitloopen; — (gew.)
klompen, pantoffels afkleppen, spoedig verslijten
doordat ze te groot zijn en niet goed sluiten.
AFKLEPPER, m. (-s). AFKLEPSTER, v. (-s).
AFKLEPPING, v. (-en).
AFKLETSEN, (kletste af, heeft afgekletst), kletsend verwijderen : de jongen kletste het speelgoed
de tafel af; — ( Zuidn.) van de hand slaan, wei
: hij kletst (ook : slaat) niets af dan vliegen;-gern
— (smederij) (ijzeren of stalen voorw., inz. zeisen)
nadat ze zekere bewerking hebben ondergaan,
plotseling met eene houwende beweging klets in
koud water dompelen en daardoor het hamerslag
er af doen springen; -- veel en lang babbelen:
wat hebben ze weer veel afgekletst.
AFKLEUREN, (kleurde af, heeft afgekleurd),
(prenten, teekeningen enz.) ten einde toe kleuren,
kleuren tot ze geheel gereed zijn; — (in het kaart
gij moogt niet afkleuren, de kleur moet bekend-spel)
worden, geene andere kleur gooien.
AFKLIMMEN, (klom af, is afgeklommen), naar
beneden klimmen; — afstijgen (van een paard, een
rijtuig); — (fig.) eens afklimmende reeks, waarvan
iedere volgende term minder waarde heeft dan zijn
voorgaande.

AFKLIMMER.
AFKLIMMER, m. (-s). AFKLIMSTER, v. (-s).
AFKLIMMING, v.
AFKLINKEN, (klonk af, heeft afgeklonken), naar
beneden klinken : de tonen klonken van den toren af;
— (dicht.) met een klank terugstuiten; -- afdrinken:
kom ! laat ons dezen twist maar afklinken.
AFKLOENEN, (kloende af, heeft afgekloend), van
het kloen afwinden; — (w. g.) (fig.) hoe zal ik dat
afkloenen ?, die zaak ontwarren?
AFKLOOVEN, (kloofde af heeft afgekloofd), (hout
dat gekloofd moet worden) alles klooven wat er te
klooven valt; — kloovende scheiden.
AFKLOPPEN, (klopte af, heeft afgeklopt), door
kloppen van stof en vuil zuiveren : het stof van de
kleerren afkloppen, ook iemand, zich zelf afkloppen;
--- (fig.) afrossen, slaag geven; — iets door kloppen
van iets anders verwijderen : klop dien spijker wat
van het plafond af; — door kloppen of tikken met den
knokkel (inz. onder 't tafelblad) het door roemen
of bluffen op iets wakker geroepen ongeluk of onheil bezweren, booze geesten bezweren: ik heb nog
nooit kiespijn gehad. Eerst even afkloppen, anders
krijg je het gauw; — (biljartspel) de spelende partij
door kloppen te kennen geven, dat zij met het einde
der partij moeten eindigen, omdat men zelf spelen
wil : wie heeft afgeklopt & — een biljart afkloppen,
voor zich bespreken; — alles kloppen, wat er te
kloppen valt; — (boekbindersterm) met een boek
klophamer afkloppen en daarna in de pers-binders
zetten; — (eene zaak in Bene vergadering) spoedig
zonder beraadslaging of hoofdelijke stemming afhameren.
AFKLOPPER, m. (-s). AFKLOPPING, v. (-en).
AFKLUIVEN, (kloof af, heeft afgekloven), het
vleesch kluivende van iets afeten: het vieesch van een
been, ook een been af kluiven.
AFKLUIVER, m. (-s). AFKLUIVING, v. (-en).
AFKNABBELEN, (knabbelde af, heeft afgeknabbeld), door knabbelen kleine stukjes ervan weg
: het vleesch van de beentjes afknabbelen, ook-nem
de beentjes afknabbelen; de muizen hebben de kaas
afgeknabbeld. Zie AFKNIBBELEN. AFKNAB--korst
BELING, v.
AFKNAGEN, (knaagde af, heeft afgeknaagd), iets
van een hard voorwerp bij kleine stukjes afbijten:
de muizen hebben een stuk van de vensterbank, van de
kaaskorst afgeknaagd; de muizen hebben die kaas afgeknaagd, door knagen van de buitenste deelen ontdaan; -- (fig.) langzaam wegschuren: de stroom knaagde den oever af; -- door aanhoudende kwelling lang
doen wegkwijnen of vermageren: hij is afge--zam
knaagd door wroeging; — de kommer knaagt hem het
hart af, verteert zijn gemoed. AFKNAGING, v.
AFKNAKKEN, (knakte af, heeft en is afgeknakt),
knakkend afbreken : een drogen tak afknakken; de
tulp knakte van haar steel af.
AFKNALLEN, (het knalde af, is afgeknald), knallend afgaan, met een knal losbranden (van een schot,
een vuurwapen).
AFKNAPPEN, (knapte af, heeft en is afgeknapt),
iets met een knap afbreken : hij heeft een stuk van
:het glas afgeknapt; — breken : de veer knapte af; —
(fig.) (gew.) doorstaan : die koorts heb ik weer afgeknapt; -- (w. g.) (van werkingen, toestanden, voor
onverwachts ophouden, afspringen, niet-nems)
doorgaan : die voordeelige partij is geheel afgeknapt.
AFKNAPPING, v.
AFKNARPEN, (knarpte af, heeft afgeknarpt),
(beenderen) met een knarsend of krakend geluid
beknagen, beknauwen, en daardoor ontdoen van
het vleesch enz. dat eraan zit; (fig.) op slinksche of
arglistige en inhalige wijze afdingen, afknibbelen:
hij weet van alles wat af te knarpen.
AFKNAUWEN, (knauwde af, heeft afgeknauwd),
door knauwen afzonderen, knagend en kauwend
afbijten, afknabbelen. AFKNAUWING, v.
AFKNEDEN, (kneedde af, heeft afgekneed),
knedend afzonderen; — alles afdoen wat er te kneden
valt.
AFKNELLEN, (knelde af, heeft afgekneld), door
knellen van het lichaam afscheiden (een lichaamsdeel), afklemmen : zij heeft haar vinger tusschen de
deur afgekneld. AFKNELLING, v.
AFKNEUZEN, (kneusde af, heeft afgekneusd),
(gew.) afknellen,
AFKNEVELEN, (knevelde af, heeft afgekneveld),
zem. eenige bezitting afknevelen, ze hem door onbillijke
vorderingen of langs slinksche wegen op onwettige
wijze afdwingen, ze hem afpersen door knevela-
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rij ; — afgekneveld geld, door knevelarij verkregen.
AFKNEVELAAR, m. (-s). AFKNEVELING, v.
(-en).
AFKNIBBELAAR, m. (-s). AFKNIBBELAARSTER, v. (-s).
AFKNIBBELEN, (knibbelde af, heeft afgeknibbeld),
met moeite en kleingeestig afdingen (van, op den
prijs van iets); — (fig.) de regeering heeft niets van
haar stelsel laten afknibbelen, niets daarvan prijsgegeven, het in zijn vollen omvang gehandhaafd; —
iem. iets afknibbelen, door kleingeestige inhaligheid
van hem verkrijgen, het hem door overdreven winzucht laten betalen of afstaan, meest op onwettige
wijze en dus met het bijdenkbeeld van afzetterij.
AFKNIBBELING, v. (-en).
AFKNIELEN, (knielde af, heeft afgeknield), de
knieën door herhaald knielen kwetsen; — veel en
lang knielen : in die processie is wat afgekneld.
AFKNIJPEN, (kneep af, heeft afgeknepen), door
knijpen wegnemen, afzonderen, uithalen : een punt
van een spijker met de nijptang afknijpen; — arglistig
en kleingeestig korting weten te verkrijgen : onder
allerlei voorwendsels wist hij nog . een gedeelte van de
som af te knijpen; — (zeew.) zoo kort mogelijk bij
den wind houden : een schip, den opvarenden den
wind, de loef afknijpen, door scherp bij den wind te
zeilen een ander schip de loef afwinnen; — door
drukking op den scherpen kant van eenig voorwerp
doorgesneden, afgebroken worden : de tros kneep af
op den scherpen kant van dien balk.
AFKNIJPER, m. (-s). AFKNIJPING, v. (-enl.
AFKNIKKEN, (knikte af, heeft en is afgeknikt),
met een knik afbreken.
AFKNIPPEN, (knipte af, heeft afgeknipt), met
de schaar afsnijden : het haar, de coupons af knippen;
-- een stukje van een metaaldraad afknippen, met
eene nijptang afnemen; — het bovenste verkoolde
gedeelte wegnemen : het lampekousje, ook de lamp
afknippen; — iets door een knip met een der vingers
verwijderen van het voorwerp waarop of waaraan
het zich bevindt : hij knipte de erwten van de bank af;
stofjes van zijne mouw afknippen. AFKNIPPING, v.
AFKNIPSEL, o. (-s), een afgeknipt stuk papier,
goed, metaal enz.
AFKNIPTANG, v. (-en), een werktuig bij metaalwerkers, inz. bij blik- en koperslagers in gebruik
om metaaldraad of dunne metalen draden en
bladmetaal af of door te knippen (te knijpen), ook
enkel kniptang genoemd.
AFKNOEIEN, (knoeide af, heeft afgeknoeid),
een werk knoeiend, slordig en slecht afmaken:
die jongen knoeit nog steeds zijn werk af.
AFKNORREN, (knorde af, heeft afgeknord ),
afgrommen, door knorren van zich afstooten; —
veel knorren : de baas heeft vandaag wat af geknord.
1. AFKNOTTEN, (knotte af, heeft afgeknot), afkappen; — (een boom) snoeien, van de kruin en
de takken ontdoen; — afstompen (spitse of puntige
voorwerpen); — (bouwk.) de uiteinden van balken,
ribben, palen enz. van de scherpe hoeken of kanten
ontdoen door die schuins of rond te schaven, in de
dwarste afkanten, vgl. afbiljoenen. Zie AFGEKNOT,
AFKNOTTING, v. (-en).
2. AFKNOTTEN, (knotte af, heeft-afgeknot), (vlas)
den geheelen voorraad in knotten of bosjes binden
om verder te worden bewerkt : wij zullen het vlas
eerst maar afknotten; — (vlas) het van de knotten of
zaaddoozen ontdoen, door het te repelen. AFKNOTTING, v. (-en).
AFKNUTSELEN, (knutselde af, heeft afgeknutseld), een werk al knutselend afmaken; — veel
knutselen : zij hebben al heel wat afgeknutseld.
AFKOELBUIS, v. (...zen), buis waardoor koud
water stroomt, om iets af te koelen.
AFKOELEN, (koelde af, heeft en is afgekoeld),
koeler maken, doen worden : gloeiend ijzer in den
leschbak afkoelen; — zich afkoelen, zich koelte
aanbrengen (met een waaier, door wassohing met
koud water, ens.); — den stoom afkoelen, verdichten,
condenseeren; — (fig.) iem. afkoelen, iemands
warmte, gloed, ijver doen verminderen : die onder
zal zijn hervormingsijver wel wat afkoelen; —-vindg
koeler worden, bekoelen : de lucht is na het onweder
merkelijk afgekoeld; het ijzer koelt reeds aft; — ( fig.)
die liefde is ook al afgekoeld, veel minder geworden.
AFKOELER, m. (-s). AFKOELSTER, v. (-e).
AFKOELING, v. (-en), vermindering van den
warmtegraad; — (fig.) vermindering van de genegenheid of vriendschap voor iem. enz.

AFKOELINGSMETHODE.
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AFKOELINGSMETHODE, v. (-n), (nat.) methode
om door afkoeling de soortelijke warmte van ver
stoffen te bepalen; — methode om zeer-sehilnd
lage temperaturen te verkrijgen; — wijze waarop
men gesmede of gegoten voorwerpen afkoelt ter
bereiking van verschillende doeleinden.
AFKOELINGSWET, v. (-ten), wet of wetenschap
formule, aanwijzende de verhouding die bij-pelijk
een afkoelend lichaam bestaat tusschen de ver
warmtegraad en den daarvoor-mindergva
noodigen tijd.
AFKOELTOESTEL, o. (-len), toestel om lichaamsdeelen bij ziekte af te koelen of koel te houden; inz.
gebruikt men daartoe een gummizak met ijs gevuld.
AFKOKEN, (kookte af, heeft en is afgekookt),
(beenderen) door koken ontdoen van het vleesch,
het merg enz. dat eraan of erin zit; — een skelet
afkoken, een lijk in kokend water leggen om spieren
en pezen van de beenderen te doen loslaten en deze
daardoor gemakkelijk te kunnen zuiveren; -- door
het koken verwijderd of afgedreven worden : het
vet kookt van de soep af; — door het koken van iets
gescheiden worden : het vleesch kookt van de beenderen
af; — die aardappels koken af, het buitenste is reeds
gaar en wordt tot moes voor het binnenste gaar
wordt; — zijde afkoken, ze door koking ontdoen
van de aanklevende stoffen, ook koken, ontschalen
of degommeeren genoemd; — spelden af koken,
afgesmede spelden door koking in eene oplossing
van wijnsteen of van verdund zwavelvuur ontdoen
van het aangeslagen vuil; — groenten afkoken, ze
door koking ontdoen van scherp of sterk smakende
sappen; — kruiden, verfhout enz. afkoken, er een
afkooksel van maken, door koking er de kracht
uithalen; — afgekookt vleesch, kruiden, die door het
koken de kracht verloren hebben; — ten einde toe
koken; — alles koken wat er te koken is; — (w. g.)
de troepen zullen afkoken, eer zij op marsch gaan, de
noodige warme spijzen gereedmaken en nuttigen; —
zeer veel koken. AFKOKING, v. (-en).
AFKOKER, m. (-s), aardappel die fijnkookt en
toch in 't hart nog hard is : afkokers moet men gaar
laten stoomen.
AFKOMELING, 'm. en v. (-en), afstammeling.
AFKOMELINGE, V. (- n).
AFKOMELINGSCHAP, v. alle afstammelingen.
AFKOMEN, (kwam af, is afgekomen), zekere
plaats verlaten, zich ervan verwijderen en op eene
andere komen : kom gauw van het ijs af, het is niet
te vertrouwen; — (scheepv.) weder vlot worden en
de ondiepte verlaten (van eene schuit); -- (een plan,
een voornemen, een denkbeeld, een gevoelen enz.)
laten varen : hij is allengs van dat gevoelen afgekomen;
— alles wat hij zegt, komt hem zoo droogjes af, zegt
hij op zoo'n drogen toon; — op iem. afkomen, recht
op hem aangaan, aantreden, aanzeilen of aanrijden;
— op iem. of iets afkomen, naderen met vijandige
bedoeling : de hond kwam woedend op mij af; — op
iets afkomen, zich tot iets begeven om het te bereiken
of te verkrijgen : de wesp kwam op den zoeten honing
af; — naar iets streven : zij kwamen op haar fortuin
af; op die betrekking kwamen vele sollicitanten af; —
uit begeerte of nieuwsgierigheid iets naderen :
de muggen komen op het licht af; — (Zuidn.) ik hoor
U afkomen, ik begrijp u, ik bemerk waar gij heen
wilt (elders : ik hoor u aankomen); —
naar beneden komen : zij kwamen juist den berg,
de trap af; — (scheepv.) uit het tuig of van het dek
komen; — (krijgsw.) afkomende wacht, afgeloste
wacht; -- eene rivier, een stroom afkomen, varen in
de richting van den oorsprong naar den mond; -eene afkthnende stoomboot, eene stroomafwaarts
varende boot; — (scheepv.) vóór den wind of stroom
ergens heen varen; — een weg afkomen, langs dien
weg aankomen : hij komt het laantje af; — ( bijb.)
Jacob kwam af naar Egypte; —
een gevraagden koopprijs verminderen : hij
vraagt tien gulden; maar hij zal wel wat afkomen; —
van iem. afkomen, van hem afstammen, vgl. KOMAF;
-- van een woord afkomen, ervan afgeleid zijn; —
van iets afkomen, er zijn oorsprong aan ontleenen; —
van iets afkomen (op deze of gene wijze), t. w. van
een gevaar of eene hachelijke omstandigheid waarin
men verkeert, of van eene handeling die men ver
er goed, slecht, bekaaid, beroerd, gek, gemakkelijk,-richt:
heelhuids, goedkoop, zonder kleerscheuren, met een
langen neus, beslijkt enz. afkomen; — hij is er met
Bene geldboete, met den schrik afgekomen, hij had
slechts eene geldboete te betalen, is alleen maar
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geschrokken; — hij is er met zijn laatste werk slecht,.
goed afgekomen, heeft een afkeurend, gunstig oordeel
gevonden; (bij Zuidned. schrijvers vindt men in
deze laatste bet. niet zelden er, van' afkomen); —
(biljartspel) goed of slecht afkomen, met zijn bal
zóó komen te liggen, dat men moeielijk of gemak
volgenden speler gemaakt kan-kelijdorn
worden; — (krijgswezen) goed afkomen, (van een
schot) door goed aan te leggen en in de juiste
richting te vuren goede kans hebben om het doel
te treffen; -- van iem. afkomen, van hem ontslagen
raken : wij konden van dien bedelaar maar niet
afkomen; — van iets afkomen, ervan bevrijd of ontslagen raken; (ook) een kooper ervoor vinden; —
er is geen afkomen aan, er is geen einde aan te vinden; — van die afbraak zijn nog geschikte bouu,,naterialen afgekomen, overgebleven; ook : de afkomende
materialen zijn voor den eigenaar (bij eene slooping); — (van handelingen, voorvallen) ten einde
komen, afloopen, afgedaan of voltooid worden r
komt dat werk dan nooit af, ook: morgen komt uwe
jas af, klaar; -- wanneer komt die benoeming af?
wordt zij bekend, staat zij in de staatscourant enz.;(In hij kwam juist van het station, de markt af, behoort
af niet bij komen, doch bij de plaatsbepaling; men
schrijve dus : toen hij van het station, de markt af
kwam; wel in : zij konden niet van het eiland afko men, zij wilden, maar konden het niet verlaten. In:
Ik was blij dat ik er met fatsoen van afkwam, dient
,van' weggelaten te worden; wel is het in Zuidn.
gebruikelijk).
AFKOMST, v. afstamming : van aanzienlijke afkomst, van aanzienlijke familie; — afkomst zegt niets,
de afkomst alleen beteekent nog niets; — van
Fransche afkomst, in Frankrijk geboren ; ook : van
Fransche ouders afstammende; -- de afkomst eener
taal, van een woord, oorsprong, afleiding; — (dicht.)
de afstammelingen, het kroost.
AFKOMSTIG, bn. van iem., uit een geslacht afkomstig zijn, afstammen van, uit; — van eene taal,
uit een taalstam afkomstig, daarvan afstammende; —
van een woord afkomstig, afgeleid van; — (van men schen, dieren, planten) uit een land, van eene plaats
afkomstig, zijn oorsprong hebbende uit, van; — deze
planken zijn afkomstig van dien ouden eik, vervaardigd, gemaakt; — dit horloge, geschenk is van mijn
grootvader afkomstig, heeft hem toebehoord en is
thans in mijn bezit; — van wien is dat plan afkomstig?
wie heeft het ontworpen ?
AFKONDIGEN, (kondigde af, heeft afgekondigd),
in het openbaar bekend maken (wetten, verordeningen), hetzij door voorlezing in het openbaar of
door aanplakking, door plaatsing in een Staatscourant, dagblad enz.; aflezen van den kansel, aan de
gemeente bekend maken : dominee heeft afgekondigd
dat er eene collecte zal worden gehouden.
AFKONDIGER, m. (-s). AFKONDIGSTER, v.
(-s). AFKONDIGING, v. (-en), het afkondigen; een
afgekondigd besluit enz.; — de afkondiging der
huwelijksgeboden, bekendmaking van den ondertrouw.
AFKONTERFEITEN, (konterfeitte af, heeft afgekonterfeit), (veroud.) afschilderen, afmalen.
AFKOOKSEL, o. (-s), vloeistof waarin stoffen
zijn afgekookt en waarin dus de oplosbare genees krachtige, voedende, kleurende of andere zelfstandigheden die zij bevatten, zijn opgelost.
AFKOOP, m. (-en), het vrijkoopen van personen
uit zekere betrekking : zijn afkoop uit den dienst
heeft zijn vader vrij wat geld gekost; — bet terug
verbeurd- of prijsverklaarde goederen; ---kopenva
het geven eener som gelds om zich te ontslaan van
Bene verplichting : afkoop van grondrenten, tienden
enz. of om de onaangename gevolgen eener daad
te voorkomen (beleediging, verminking van personen, beschadiging van voorwerpen).
AFKOOPBAAR, bn. afgekocht kunnende worden : afkoopbare tienden, grondrenten; de dienst was
afkoopbaar. AFKOOPBAARHEID, v.
AFKOOPBAAR STELLING, v. (-en), het afkoopbaar stellen, t. w. van schuldplichtigheden : een
wetsontwerp tot afkoopbaarstelling der tienden.
AFKOOPEN, (kocht af, heeft afgekocht), iem. of
iets vrij - of loskoopen : iem. van den dienst afkoopent
zij waren door roovers overvallen en hadden schip
en lading voor grof geld moeten afkoopen; — iem.
iets afkoopen, het door koop van hem verkrijgen; -(verplichtingen die op iem. rusten) doen ophouden, zich ervan ontslaan door het voldoen van een
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prijs in geld of in iets anders bestaande : grondrenten
afkoopen; — (onaangename ervaringen of bejegeningen die iem. bedreigen) door het betalen van eene
som gelds of van eenigen anderen prijs afwenden :
hij heeft die vervolging afgekocht, geld gegeven om '
van de vervolging verschoond te zijn; — iem.
afkoopen, een mededinger door het aanbieden eener
koopsom van zijn plan doen afzien; — zich laten
afkoopen, zich laten bewegen om voor zekeren prijs
af te zien van iets waarmede men iem. bedreigt : '
de beleedigde partij, ook de gegadigde (bij eene verkooping) heeft zich laten afkoopen.
';
AFKOOPER, m. (-s). AFKOOPSTER, v. (-s).
AFKOOPING, v. (-en).
AFKOOPGELD, o. (-en); ...PRIJS, m. (...zen);
...SOM, v. (-men), geld, prijs, som waarvoor men
iem. of iets afkoopt.
AFKOPPELEN, (koppelde af, heeft afgekoppeld), j
de koppeling losmaken en zoo afzonderen : een
wagon afkoppelen; — (stoomw.) werktuigen of deelen
ervan van het bewegende deel losmaken waaraan
ze aangekoppeld zijn, ten einde ze te doen stilstaan;
ook loskoppelen genoemd. AFKOPPELING, v.
AFKORRELEN, (het korrelde af, is afgekorreld),
in korrels afvallen.
AFKORSTEN, (korstte af, heeft en is afgekorst),
de korst wegnemen, (iets) van den korst ontdoen; —
de korst verliezen . AFKORSTING . v.
'
AFKORTEN, (kortte af , heeft afgekort), korter
maken : een mantel, zich het haar laten afkorten; —
den tijd afkorten, verkorten; — hop afkorten, ze
besnoeien door de oude ranken en overtollige spruiten, gedeeltelijk ook de zijwortels, af te snijden; —
woorden afkorten, ze bij het spreken of schrijven ver- I
korten door er eenige letters of lettergrepen van weg
te laten; — eene rede afkorten, wat gemist kan
worden weglaten, bekorten, inkorten, verkorten; —
het bedrag eener rekening verminderen : voor
contante betaling mag u 5/, afkorten; — (Zuidn.)
helpen, baten : al wat hij zegt (of doet) kort toch
niets af.
AFKORTING, v. (-en), het korter maken; — het
verminderen van eene rekening, een loon, enz.:
(Zuidn.) iets op afkorting betalen, tot afkorting; —
het afbetalen op eene schuld; — een afgekort woord
of uitdrukking : in de advertentiën leest men vaak
de afkorting z. b. b. h. h. = zijne bezigheden buitens huis hebbende.
'
AFKORTINGSTEEKEN, o. (-s), (taalk.) weglatingsteeken.
AFKOTEREN, (koterde af, heeft afgekoterd),
door koteren of peuteren verwijderen.
AFKOUTEN, (koutte af, heeft afgekout), ten
einde kouten; — veel kouten : aan het hoekje van
den haard werd er vroeger in de winteravonden wat
afgekout.
AFKRABBELEN, (krabbelde af, heeft erfgekrabbeld), door krabbelen wegnemen; — zich het hoofd
afkrabbelen, het met de nagels reinigen van aanklevend vuil; — (schrijf- of teekenwerk) haastig
en slordig afmaken. AFKRABBELING. v.
AFKRABBEN, (krabde af, heeft afgekrabd), door
krabben (hetzij met de nagels (en dan gelijkbetee- !
kenend met afkrabbelen), hetzij met een scherp
werktuig) wegnemen : een roofje van eene wond, de
verf van de deur afkrabben; — door krabben reinigen : ijzerwerk afkrabben, met een mes van roest i
en hamerslag reinigen; — (papiermakerij) papier
afkrabben, de gedroogde vellen papier van de daarin
aanwezige oneffenheden en vreemdsoortige zelfstandigheden reinigen; — alles afdoen wat er te
krabben valt; — een aardappelland, een korenveld
geheel en al met den krabber doorwoelen.
AFKRABBER, m. (-s), iem. die afkrabt, voorwerpen door afschrapen reinigt, inz. in de papierfabrieken; — mes waarmede men de gedroogde vellen
papier afkrabt, erfkrabbertje; — driehoekig ijzeren
plaatje met scherpe kanten aan een steel, waarmee I
men oude verf van hout, oude teer van schepen,
haar van geslachte varkens enz. afkrabt. AFKRABBING, v. (-en). AFKRABSEL, o. afgekrabde stof.
AFKRAGGEN, (kragde af, heeft afgekragd),
(gew.) een stuk land door kraggen of kaden omgeven
om het tegen overstrooming te beveiligen.
AFKRANSEN, (kranste af, heeft afgekranst),
(gew.) het vuil van het in de wan liggend zaad met
een vleugel verwijderen.
AFKRASSEN, (kraste af, heeft afgekrast), door
krassen wegnemen; — door krassen reinigen : roest
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van ijzerwerk afkrassen, ook ijzerwerk afkrassen; —
(een muziekstuk) met eentonig en krassend geluid
ten einde toe op de viool spelen; — (van pers.) zich
haastig verwijderen, zich wegpakken uit vrees voor
of ten gevolge van eene onaangename bejegening,
vgl. opkrassen.
AFKRASSER, in (-s). AFKRASSING, V.
AFKRAUWEN, (krauwde af, heeft afgekrauwd),
afkrabben; — (gew.) iem. afkrauwen, hem doorhalen,
streng berispen.
AFKRENTEN, (krentte af, heeft afgekrent), een
druiventros af krenten, eenige druiven afknippen,
opdat de andere beter kunnen groeien, ook : de
druiven, de koude muren af krenten.
AFKREPPEN, (krepte af, heeft afgekrept), ten
einde kreppen, met een kam het haar der paarden
krullen; ophouden met kreppen.
AFKRIJGEN, (kreeg af, heeft afgekregen), van
eene hoogte afnemen, naar beneden krijgen met het
doel om ze te gebruiken : krijg dat boek even van de
plank af; — (kleedingstukken, sieraden enz.) met
moeite en inspanning erin slagen ze af te doen; —
met moeite en inspanning erin slagen iets van zekere
plaats te verwijderen : zij kregen het vaartuig van de
ondiepte af; — 'tern. afkrijgen van een persoon, maken
dat hij zich voortaan onthoudt van den omgang
met hem : hij is van dat meisje niet af te krijgen; —
iem. afkrijgen van iets, erin slagen om hem te verwij deren; maken, dat hij eene gedachte, eene gewoonte, een voornemen enz. laat varen; — erin
slagen eene schuld, eene koopsom of een koopprijs
enz. met een zeker gedeelte te doen verminderen:
hij kreeg er eindelijk twintig gulden af; — erin
slagen iets van een ander voorwerp te scheiden:
eindelijk kreeg ik er de kurk af (van de kruik); -wegnemen, (door boenen, borstelen enz.): ik kan de
vlakken van de deur, de spatten van de broek niet
afkrijgen; — iets voltooid krijgen : het werk zullen
zij vandaag afkrijgen; — iets naar beneden brengen : hoe krijgen wij die kast van boven af?
AFKRIMPEN, (kromp af, is afgekrompen), door
krimpen zich van een ander voorwerp scheiden:
de bast is van den boom afgekrompen.
AFKRONEN, (kroonde af, heeft afgekroond),
(bouwk.) een paal die ingeheid moet worden, van
de kroon of kruin ontdoen; het boveneinde (den kop)
zoodanig vlak afwerken en aan de kanten afschuinen, dat de paal geschikt is om ingeheid te worden,
ook koppen genoemd.
AFKRONKELEN, (kronkelde af, is afgekronkeld),
zich in kronkelende beweging of richting van iets
verwijderen : het pad kronkelde allengs van de rivier
af; — het beekje kronkelde van den berg af, naar beneden kronkelen, kronkelend afdálen.
AFKROOIEN, (krooide af, heeft afgekrooid),
(gew.) afkruien; (in de veenderij) de onbruikbare
bovenste veenlaag door krooien (d. i. kruien) weg nemen, ze afsteken en met kruiwagens vervoeren.
AFKROOIER, m. (-s). AFKROOIING, v.
AFKRUIEN, (kruide of krooi af, heeft en is afgekruid of afgekrooien), met kruiwagens wegvoeren; — door kruien wegnemen (overtollige aarde
enz.) — met kruiwagens naar beneden vervoeren; —
(van ijsschotsen) stroomafwaarts kruien, in opeen schuivende schotsen afdrijven. AFKRUIING, v.
AFKRUIMELEN, (kruimelde af, heeft en is afgekruimeld), in kruimels afbreken; kruimels loslaten
(ook fig.).
AFKRUIPEN, (kroop af, is en heeft afgekropen),
zich kruipend van iets verwijderen; — naar beneden
kruipen; — door kruipen scheiden, kruipend afschuren : de kleine heeft hier al de verf van den vloer afgekropen; de kleine heeft het rokje geheel afgekropen,
door kruipen versleten; -- (een afstand) ten einde
toe kruipend afleggen; — veel kruipen. AFKRUI PING, v.
AFKUIEREN, (kuierde af, heeft en-is afgekuierd),
zich kuierend van eene plaats verwijderen; — naar
beneden kuieren; — (een afstand) ten einde toe
kuierend afleggen; — veel kuieren.
AFKUIPEN, (kuipte af, heeft afgekuipt), ten einde
kuipen, alles afdoen wat er te kuipen is; — veel
kuipen; — door kuiperij iets weten te verkrijgen.
AFKUISCHEN, (kuischte af, heeft afgekuischt),
(Zuidn.) iets reinigen, schoonmaken door wegneming van het vuil dat er zich op bevindt; vgl.
afgekuischt.
AFKUNNEN, (koude of kon af, heeft afgekund),
kunnen afdoen of afmaken : iets wel afkunnen; iets
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alleen niet afkunnen; — het best afkunnen, niemands
hulp noodig hebben; — afgedaan kunnen worden:

de ring kon niet van den vinger af; — voltooid kunnen worden : dat werk kan vandaag nog af.
AFKUSSEN, (kuste af, heeft afgekust), het
nieuwtje, de aardigheid enz. (van iem. of iets) afkussen,
zóólang kussen, dat er het nieuwtje of de aardigheid af is; — met een kus een twist bijleggen ; de
pijn afkussen, door een kus of kussen doen ophouden; — iem. door een kus met zich verzoenen; —
zich afkussen, zich door kussen vermoeien, afmatten.
AFKWAKKEN, (kwakte af, is en heeft afgekwakt), van eene hoogte enz. afvallen en met een
kwak neerkomen; — uit boosheid of moedwil iem.
of iets met kracht van eenig voorwerp afwerpen, zoodat hij of het met een kwak neerkomt.
AFKWANSELEN, (kwanselde af, heeft afgekwanseld), iem. iets afkwanselen, door kwanselen
of ruilen iets van iem. bekomen, het hem afhandig
maken (alleen van kleinigheden gezegd en met de
bijgedachte dat hij er nadeel van heeft).
AFKWIJNEN, (kwijnde af, heeft en is afgekwijnd),
(een tijd) kwijnende doorbrengen; — zich afkwijnen,
door langdurig kwijnen uitgeput raken.
AFKWISPELEN, (kwispelde af, heeft afgekwispeld), met een kwispel (een langen en zachten
kwast) van stof en vuil reinigen (meubels); — met
een kwispel afslaan (stof en vuil); — (gew.) door kwispelen verwijderen, verdrijven door met eene roede,
karwats, zweep of iets dergelijks te slaan: hij kwispelde
den hand van het erf af; — afranselen, afrossen met
Bene zweep enz.
AFLAADPLAATS, v. (-en), de plaats waar een
schip zijne volle lading inneemt.
AFLAAT, m. (...laten), (R.-K.) kwijtschelding
van die tijdelijke straffen welke men na de vergeving
der zonden hier of in het vagevuur nog zou moeten
ondergaan; zij worden verleend om de overvloedige
verdiensten van Christus en de Heiligen: aflaten
kunnen nooit zijn eene kwijtschelding van zonden; —
volle aflaat, volkomen kwijtschelding van alle tijdelijke straffen; gedeeltelijke aflaat; — iem. aflaat
geven, schenken; aflaat bekomen, verdienen; — (gew.)
afdak, ruimte onder een afdak.
AFLAATBRIEF, m. (...brieven), (gesch.) schriftelijke oorkonde waarbij een aflaat verleend werd.
AFLAATDAGEN, m. mv. dagen waarop de R.-K.
kerk gewoonlijk aflaat verleent.
AFLAATGELD, o. (-en), (gesch.) geld waarvoor
men zich een aflaat koopen kon.
AFLAATHANDEL, m. handel in aflaatbrieven
(misbruik in de 15e en het begin der 16e eeuw).
AFLAATJAAR, o. (...jaren), feestjaar in de R.-K.
kerk waarin zeer veel aflaten gegeven werden.
AFLAATKRAAM, v. afkeurende uitdrukking
voor het onbetamelijke handeldrijven in afaten,
dat aan de R.-K. kerk door hare tegenstanders ver
-wetn
werd.
AFLAATKRAMER, m. (-s), afkeurende uitdruk
voor een monnik of ander geestelijk persoon-king
die op onbetamelijke wijze aflaten te koop bood.
AFLAATKRAMERIJ, v. aflaatkraam.
AFLAATPENNING, m. (-en), gouden, zilveren of
koperen penning door den Paus gewijd. AFLAAT PREDIKATIE, v. (...tiën).
AFLAATPREDIKER, m. (-s), geestelijke die den
aflaat predikt.
AFLAATREGISTER, o. (-s), register van het getal
en de dagen der aflaten.
AFLAATSLUIS, v. (...zen), sluis om water af
te voeren.
AFLAATVERKOOPER, m. (-s), aflaatkramer.
AFLACHEN, (lachte af, heeft afgelachen), zich
door lachen vermoeien, zich slap lachen ; er is dien
avond wat afgelachen, zeer veel gelachen.
AFLADEN, (laadde af, heeft afgeladen), wat geladen is weg-, af -, uitnemen : de koffers afladen,
van den wagen nemen; — ontladen : den wagen,
eene zolderschuit afladen; — ten einde laden : een
schip, een wagen afladen, geheel en al laden en voor
vertrek, verzending gereedmaken.
AFLADER, m. (-s), verzender. AFLADING, v.
(-en).
AFLAKKEN, (lakte af, heeft afgelakt), voor
gelakt moeten worden (hetzij met vernis --werpndi
lak of met zegellak) geheel of tot het laatste toe lakken en daarmede voltooien; — alles afdoen wat er
te lakken valt; — veel lakken.
AFLANDIG, bn. (zeew.) (van den wind (van het
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land af gericht, van de kust af zeewaarts waaiende,
het tegenovergestelde van aanlandig.
AFLANGEN, (langde af, heeft afgelangd), (gew . )
afreiken, afgeven aan huis (in het voorbijgaan); —
(gew .) (fig.) afdokken, afschuiven; — (gew.) hij houdt
niet van aflangen, hij is gierig; -- (gew.) van ïem.
aflangen, kwaad van hem spreken.
AFLANGER, m. (-s). AFLANGSTER, v. (-s).
AFLANGING, v.
AFLAPMACHINE, v. (-s), Bene machine In eene
schoenfabriek.
AFLAPPEN, (lapte af, heeft afgelapt), (kleederen
enz.) zooveel lappen als noodig is; — alles afdoen
wat er te lappen valt; — (gew.) slordig afwerken:
hij heeft zijn werk weer afgelapt; — met een zeemlap
schoonmaken, zeemen : de ruiten aftappen.
AFLATEN, (liet af, heeft afgelaten), toestaan en
gelegenheid geven eene plaats te verlaten : ik liet
hem van den zolder af; — (bezonken vloeistoffen)
laten afloopen, ze aftappen = verlaten: wijn aflaten; (Zuidn.) melk afaten, ontroomen; afgelatenmelk,
ondermelk; — (van bloed) aftappen door het openen
van eene ader; — (van eene koopsom of schuldvordering) iets laten vallen; — (fabr.) een oven aftaten,
zijn vuur matigen of koudstoken; — laat Mijnheer
de trap af, bij het naar beneden gaan vergezellen
of lichten; — (voorwerpen) aan een touw, aan
een ketting laten afzakken, het tegenovergestelde
van ophalen : de kisten met het windas van den pak
aflaten; — zich aflaten, zich aan een-huiszolder
touw enz. van eene hoogte laten zakken; — (dicht.)
langzaam neerdalen (van de zon); -- (allerlei voor
iets verwijderd laten : laat de pelerine-werpn)va
van uw mantel . af, 't is warm genoeg; — (kleedingstukken, sieraden enz.) niet aan- of omdoen : ik
heb mijn ring afgelaten; — (Zuidn.) afleggen, niet
langer dragen (kleedingstukken); — (fig.) (onstoffelijke dingen) achterwege laten : laat zijn naam (ook
hem) er maar af, n.l. van de lijst; — hij had er het
slot (van zijne verhandeling b. v.) moeten aflaten; —
van iem. afaten, ophouden hem lastig te vallen of
te kwellen : toen liet de duivel van hem af; — van
God afaten, ophouden in Hem zijn steun te zoeken;—
van iets aflaten, ermede ophouden, uitscheiden : laat
af van kwaad te doen; laat af met die nuttelooze
pogingen; zij liet niet af hem hare waren aan te prij zen; — laat af ! houd op ! ga niet voort met uwe
verkeerde handeling ! — niet aflaten, hardnekkig
volharden in iets dat kwaad is of een ander deert; —
(fig.) (van iets waaraan eene onaangename werking
wordt toegeschreven) ophouden die werking te
oefenen : nog laat het grimmig lot dat u vervolgt
niet af; — (van handelingen die voor een ander
onaangenaam zijn of van onaangename aandoeningen) ophouden iem. te kwellen, tot bedaren komen:
de prikkeling laat haast af; — (van de koorts) allengs
ophouden, afgaan : toen de koorts afliet, viel hij in
een gerusten slaap; — (gew.) de koeien laten af,
beginnen minder melk te geven.
AFLATER, m. (-s). AFLAATSTER, v. (-s). AFLATING, v.
AFLATTEN, (latte af, heeft afgelat), met latten
afsluiten, afzonderen, afschieten : een kamertje
adatten.
AFLAVEEREN, (laveerde af, heeft en is afgelaveerd), stroomafwaarts laveeren: wij waren de rivier
afgelaveerd; — een afstand laveerende afleggen : als
wij dit rak afgelaveerd hebben, krijgen wij den wind
meer van ter zijde.
AFLEENEN, (leende af, heeft afgeleend), iem.
iets afteenen, het van hem ter leen vragen, ontvangen,
zoodat de eigenaar door het gemis ervan ongerief
ondervindt.
AFLEENER, m. (-s). AFLEENSTER, v. (-s).
AFLEENING, v.
AFLEER, v. (gew.) dat was eene goede afleer voor
u; laat u dat eene afleer zijn, les, onderrichting om
zich niet ten tweeden male aan iets verkeerds schuldig te maken.
AFLEEREN, (leerde af, heeft en is afgeleerd),
(eene kennis of kunstvaardigheid die men bezit)
door gebrek aan oefening vergeten, verleeren : hij
is al zijn Fransch afgeleerd; — het teekenen ateeren,
de handigheid verliezen om het te doen, (met zijn
om den toestand van het niet weten, het niet kunnen
uit te drukken; in de volgende beteekenissen met
hebben om het afeeren als eene opzettelijke verrichting voor te stellen) eene kennis die iemand bezit
en die geacht wordt verkeerd of eene dwaling te
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zijn doen vergeten door hem beter te onderrichten;
hem de onjuistheid zijner begrippen aantoonen en
er betere voor in de plaats geven : gij moet hem die
verkeerde begrippen en vooroordeelen af eergin; —
(gewoonten, hebbelijkheden en begrippen, meestal
verkeerde, schadelijke of lastige, of die als zoodanig
beschouwd worden) allengs afleggen, zich ontwen non, hetzij opzettelijk door er zich moeite voor te
geven, hetzij zijns ondanks ten gevolge van omstandigheden of van de bemoeiingen van anderen :
het stotteren, het knipoogen, het rookgin afleeren; gij
moet die kwade gewoonte afleeren; — maken dat iem.
gewoonten en hebbelijkheden aflegt, zich ontwent:
ik ,'heb hem dat lasteren voor goed afgeleerd; — zich
iets afleeren, zijn best doen om zich iets af te wennon; — zich beijveren het na te laten : ge moet u dat
lang slapen afleeren;— iem. iets af eerera, met nadruk
gezegd voor : hem dwingen het voortaan na te laten,
t. w. door straf of bedreiging : wij zullen hun dat
meeren; —
eene kunstvaardigheid van iemand leeren, t. w.
niet door onderricht, maar door ze van hem af te
zien of af te luisteren; zich zelven eigen maken door
goed acht te geven hoe een ander handelt of wat
hij zegt, buiten diens weten : een kunstje afleeren;
ik zal hem dien handgreep zien af te leeren; (Zuidn. )
ik heb dat kunstje van hem afgeleerd; — (zegsw.) zoo
leert men den boeren de kunst af, zoo verschalkt men
een onnoozele om zijn geheim te weten te komen,
(weigerend en beschamend antwoord gericht tot een
nieuwsgierige the door vragen achter iemands geheim tracht te komen). AFLEERING, v.
AFLEESKLEP, v. (-pen), veelal in verkl. vorm
AFLEESKLEPJE, o. (-s), metalen klepje of beweegbaar plaatje aan een sterrenkundig meetwerk
dienende tot het aflezen der graden en verdere ver -tuig
wijzer op een verdeelden cirkel-deling or
worden aangewezen, ook klep- of klapnonius genoemd.
:,; AFLEGBOEL, m. (-en), (in studententaal) eene
woeste dronkemanspartij waarbij een aantal der
aanwezigen het afleggen, d. i. stomdronken worden.
AFLEGGEN, (legde af, heeft afgelegd, in de spreek
ook : lei af en afgeleid), (kleedingstukken,-tal
wapenrusting, sieraden enz. die men aan heeft, ook
(fig.) hetgeen daarmee vergeleken wordt) afdoen,
zich tij delij k ervan ontdoen : na hare thuiskomst
Zegde zij haren sluier af; (fig.) de natuur lei weer haar
sieraad af; — (gedragen kleeren enz.) afdanken en
(meestal) weggeven : die afgelegde jas is wellicht nog
goed voor den knecht; —
(fig.) (de kleedingstukken, sieraden, wapens enz.
als kenteekenen of zinnebeelden van bepaalde standen of betrekkingen) : de toga afleggen, ophouden
hoogleeraar, rechter, predikant enz. te zijn; — den
gouden sleutel afleggen, voor het kamerheerschap
bedanken; — het weduwenkleed afleggen, hertrouwen;
— de kroon afleggen (meer gewoon neerleggen), afstand van de regeering doen; — den pelgrimsstaf
afleggen, zijne pelgrimstochten staken; --zijne
kinderschoenen afleggen (meer gewoon uittrekken),
den volwassen leeftijd bereiken; — (kleedingstukken
als kenteekenen of zinnebeelden van gemoedsgesteldheden enz.) : den rouw, het rouwkleed, rouwgewaad
afleggen, niet langer treuren om een geleden verlies;---de wapenen afleggen, neerleggen; (fig.) ook: het zwaard,
harnas enz. afleggen, den strijd staken als overwin
overwonnene; — het masker afleggen, zijne-narof
ware gezindheid of bedoelingen laten blijken: —
(zedelijke hoedanigheden en gezindheden, begrippen, meeningen en gedachten, handelwijzen en
gewoonten) als 't ware van zich leggen, zich ervan
ontdoen, laten varen, het tegenovergestelde van
aannemen, opvatten: leg uwen ernst af; het wordt
eindelijk tijd, dat gij uwe kinderachtigheid aflegt; zijne
zonden, zijne stroefheid, eene hatelijke eigenschap,
wrok, gramschap, schrik, angst, vrees ook : zijne liefde,
hoop afleggen; -- den ouden menech, den ouden Adam
afleggen, een ander mensch worden, zich bekeeren,
de geneigdheid tot zonde laten varen; — vorderen
in kennis is veeleer afleggen van dwalingen dan ontdekken van nieuwe waarheden; vooroordeelen afleggen;
men kan eerder een slechten rok dan eene slechte ge
afleggen; zijne kuren afleggen; — het leven-wonte
afleggen, (verzachtend voor) sterven; — hij heeft
het afgelegd, is gestorven, (ook) is stomdronken geworden; — (gemeenz.) in zijne pogingen bezwijken;--(van een student) door gebrek aan ijver en door eene
losbandige levenswijze bij zijn examens niet slagen
en daardoor de academie verlaten, sjeezen; —
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(scherts.) die broek begint het mooi af te leggen, verslui t
langzamerhand; -- het op iets afleggen, er volstrekt
niet in slagen; — het tegen iem afleggen, van iem. de
mindere zijn, voor hem zwichten; —
(van dieren) de huid, de horens afleggen, verliezen,
omdat nieuwe aangroeien; — die koe heeft veel afgelegd, bij het slachten aan gewicht verloren. (gewoon
inslachten genoemd); — (fig.) hij heeft in zijne-lijk
langdurige ziekte vrij wat afgelegd, (gemeenz.) magerder geworden; — een last, een pak, eene vracht, (fig.)
zorgen, kommer, kwellingen afleggen, er zich van
ontdoen; — (gemeenz.) zij heeft haar vrachtje afgelegd, is bevallen; — (fig.) eene schuld afleggen, (gew.
en Zr.idn.) afdoen, aflossen; — de doodschuld afleggen,
den tol der natuur betalen; — rekening, rekenschap
afleggen, zich verantwoorden; — (een last die
iemand door een ander is opgedragen) zich daar
kwijten, dien volbrengen : eene mondelinge-van
boodschap afleggen; — een examen afleggen, ondergaan; — proeven van bekwaamheid afleggen, die bij
een examen geven, di' bij een onderzoek doen
blijken; — eene verklaring, getuigenis, bekentenis,
gelofte, enz afleggen, die op min of meer plechtige
wijze geven; — een eed afleggen, zweren; — eene
geloofsbelijdenis (of enkel belijdenis) afleggen, ten
overstaan van het bevoegde kerkelijk gezag belijdenis
doen van zijn godsdienstig geloof; — ook ten op zichte van de politiek enz .: voor zijne meering uit
— een bezoek afleggen, brengen; — een-komen;
tegenbezoek bij iem. afleggen, hem beleefdheidshalve bezoeken; —
een weg te voet, te paard, loopend afleggen, gaan; —
wij hadden reeds een grooten afstand, een uur afgelegd,
waren wij gegaan; —
iets afnemen van het voorwerp waarop het ligt
en het elders nederleggen : leg de boeken van den
stoel af; — (krijgsw.) een stuk geschut afleggen, het
van zijne affuit nemen en ergens nederleggen; —(bij
veldgeschut) eene affuit afleggen, bij uitbreiding
ook het stuk geschut afleggen (t. w. den vuurmond
op zijne affuit), de affuit van den voorwagen afhaken en met den staart op den grond leggen; —
(papierm.) (van een pas geschept vel papier), zie
KOETSEN;— (van een lijk) het met het doodsgewaad
bekleeden, gewoonlijk tevens van het bed afnemen;
— (tabaksteelt) tabaksland afleggen, het tot gewoon
bouwland n aken; — (weverij) (den ketting) van
het scheerraam afwinden en op een spoel overbrengen, daar als 't ware om heen leggen; — (bloemen boomkweekerij) (ondertakken of ranken) van de
moederplant af- of ombuigen, op den grond leggen
en gedeeltelijk met aarde bedekken, zoodat zij wortel
kunnen schieten en afzonderlijke gewassen opleven : loten afleggen, een wijnstok afleggen, anjelieren
afleggen, door aflegging voortplanten; —
(veroud. en nog Zuidra.) wederleggen : hij heeft
dien slimmerik daar eens wel afgeleid, d. i. van zijn
stuk gebracht, afgescheept, op zijne plaats gezet; —
(Zuidn.) teekeningen enz. afleggen; een kerkboek
met gouden sloten en vol afgelegde beeldeken, hetzelfde
wat in Noord -Nederland afzetten heet; — (zeew.)
wij moeten afleggen, de boot lelde van de kust af, zich
verwijderen van het land enz., afvaren, het tegen
aanleggen; — (gew.) de akkers of-overgstldan
stukken grond afleggen, afmeten, afscheiden.
AFLEGGER, m. (-s), (papiermakerij) de werk
geschepte vellen aflegt. Zie KOET--mandieps
SER; — iem. die de lijken aflegt en in de kist legt; —
een student die de Universiteit verlaat zonder zijne
studiën voltooid te hebben; — eene spade waarmede
men afgraaft en het land gelijkmaakt (in den tabaksbouw); — (wev.) een toestel waarin een spoel op
eene ijzeren as gestoken wordt om er den ketting
op af te leggen; — een afgelegd, afgedragen kleedingstuk, sieraad enz. dat men meestal weggeeft:
een afleggertje; —eene plant door afleggen verkregen.
AFLEGGERIJ, v. (gemeenz. scherts.) de gezamenlijke handelingen waardoor een student het aflegt,
den naam van aflegger verkrijgt, met de bijgedachte
aan het onaangename van den toestand van hem
die het aflegt.
AFLEGGERTJE, o. (-s). Zie AFLEGGER.
AFLEGGING, v. (-en), (het mv. w. g.) de daad van
afleggen in 't algemeen, inz. het laten varen van
zedelijke hoedanigheden en gezindheden, begrippen
en gewoonten; — (veroud.) recht van aflegging, ook
recht van voorlading geheeten, het recht dat de schip persgilden in sommige steden beweerden te hebben,
om schepen van elders afkomstig, die in hunne
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stad - eerre vracht wilden inladen, af te wijzen, op
grond dat hun zelven het voorrecht van het vracht
toekwam.
-vero
AFLEGPARTIJ, v. (-en), ...TROEP, m. (-en),
Zie AFLEGBOEL.
AFLEIDBAAR, bn. (w. g.) afgeleid kunnende
worden, geschikt om afgeleid te worden : Franklin
ontdekte dat de bliksem afleidbaar is.
AFLEIDEN, (leidde af, heeft afgeleid), van eene
plaats afbrengen en naar eene andere geleiden :
een blinde van eene gevaarlijke plaats afleiden; onverkocht vee van de markt afleiden; — eene dame afleiden,
haar gearmd van het orkest naar hare plaats, naar
haar rijtuig of naar een ander vertrek geleiden,
het tegenovergestelde van opleiden; — iem. van den
rechten weg afleiden, op een dwaalspoor brengen
(eig en fig.); — (boomtakken, ranken enz.) van
een bepaald punt elders heen leiden, ook afleggen
genoemd; — (stroomend water) ergens anders heen
doen stroomen : het water der bron werd afgeleid; —
(geneesk.) het bloed van de hersenen of longen afleiden;
— (fig.) den stroom afleiden, eene zich bewegende
of verplaatsende volksmenigte van richting doen
veranderen; — den bliksem afleiden, dien zóó leiden,
dat hij het voorwerp waarop hij valt, verlaat zonder
dit of de nabij zijnde voorwerpen te beschadigen,
zonder in te slaan; (ook fig. eene uitbarsting van
toom); — iem. van zijn werk afleiden, daarin
storen, verhinderen; — iem. van eene gedachte,
een voornemen, eene aandoening enz afleiden, maken
dat hij iets anders begint te denken of te gevoelen
door zijne aandacht op iets anders te vestigen; —
iem. afleiden, iem. van zijn werk aftrekken; (ook)
bezighouden, zoodat hij niet denkt aan hetgeen
hem hindert of bedroeft, hem opvroolijken, opbeuren; — (neigingen, aandoeningen) verkeerd
leiden, zoodat zij in iets berispelijks ontaarden; —
iemands aandacht (opmerkzaamheid) van iets afleiden
ze ervan aftrekken en op iets anders vestigen; —
het gesprek (van iets) afleiden, het ongemerkt op
een ander onderwerp brengen; —
naar beneden leiden langs eene helling of van eene
hoogte : iem de trap afleiden; — (fig.) (een geslacht
of eene familie) den oorsprong daarvan aanwijzen
in een vroeger persoon of in zeker geslacht, aan
beweren, dat zij daarvan afkomstig, daar -tonef
afgestamd zijn : de Heeren van Brederode leid -uit
hun geslacht af van graaf Arnoud, — (fig.)-den
hij leidde haar stilzwijgen af uit een gevoel van schuld,
hield dit gevoel voor de oorzaak; — (bestaande
woorden) aanwijzen of beschouwen als afkomstig
van een of meer andere woorden (grondwoorden)
ten aanzien van vorm en beteekenis, verklaren uit
hunne afstamming : niet ten onrechte leidt men ,opperman' van ,operareus' af; —
iets uit of van iets anders afleiden, uit iets gegevens
tot iets nieuws besluiten, het daaruit opmaken; —
(meeningen en oordeelen) opmaken als gevolg
uit het gegevene : leid echter niet uit mijne-treking
weigering af, dat ik u ongenegen ben; — (stellingen,
gevoelens, gezindheden enz.) vormen of opvatten als
gevolg of uitvloeisel van iets anders, opmaken :
eene gevolgtrekking afleiden; — zijne aanspraak
ergens uit afleiden, gronden op; — (nieuwe woorden)
van of uit bestaande woorden vormen, hetzij door
aanhechting van voor- of achtervoegsels of door
verandering van den wortelklinker, hetzij zonder
eenige verandering van vorm, door aan het woord
eene beteekenis te hechten, waardoor het een ander
rededeel wordt : spraak, spreuk, sprookje, gesprek,
bespreking, afspraak zijn afgeleid van spreken; —
(muz.) afgeleide akkoorden; ,dis en bes zijn afgeleide
tonen.
AFLEIDEND, bn. geschikt om iemand van vermoeiende gedachten af te trekken, zijn geest op
te frisschen : afleidende uitspanningen.
AFLEIDER, m. (-s), bliksemafleider; — (fig.) middel tot afwending van iemands toorn; — (fig. gemeenz.) een middel om iets gevaarlijks of onaangenaams bijtijds af te keerera of waardoor het gesprek
van een onderwerp afgeleid wordt : ik vreesde dat
zij twist zouden krijgen, maar gelukkig kwam er
juist bezoek en dat was een goede afleider; die vraag
was een uitstekende afleider, het gesprek nam terstond
eene andere wending. AFLEIDSTER, v. (-s).
AFLEIDERSTANG, v. (-en), de stang van een
bliksemafleider.
AFLEIDING, v. (-en), de daad van afleiden in de
meeste beteekenissen van het woord ; (geneesk.)

1

op een gezond lichaamsdeel om aan een ziek deel
ontspanning te geven : men maakt eerre fontanel op
den arm, om afleiding te geven aan ziekelijke lichaamsdeelen; — eene handeling of een voorval waardoor
iets gevaarlijks of onaangenaams tijdig wordt afgewend : dat gaf eene ongezochte afleiding; — (krijgsw.)
een aanval op een ander punt geeft afleiding voor een
bedreigd punt, wendt het gevaar daarvan af; — die
vraag, dat voorval gaf eene afleiding aan 't gesprek,
eene wending; — eene wending aan iemands gedachtenloop geven, inz. maken dat hij niet meer denkt
aan wat hem kwelt of verdriet berokkent en daardoor
vroolijker, opgewekter wordt : afleiding nodig
hebben, geven; — eene afleiding geven (bezorgen, verschaffen) aan iemands gedachten, ook : iem. of zich
zelf; — iets dat afleiding geeft (voorval, bezigheid) :
onder vele afleidingen iets doen, — uitspanning : af
heb ik genoeg; het beoefenen van sport geeft-leidng
menigeen eene gepaste afleiding; —
(taalk.) het afleiden van een woord, het aan
verband tusschen een woord en het-wijzenvaht
stamwoord, het aanwijzen van de afkomst van een
woord; dat verband zelf; — de leer der afleiding, het
vormen van nieuwe woorden door aanhechting
van een voor- of achtervoegsel enz.; — het woord
door afleiding gevormd : het woord koningin is
eene afleiding van „koning "; — samenstellende
afleiding, vorming van een woord uit twee bestaande
woorden of uit eene bepaalde uitdrukking, gepaard
gaande met aanhechting van een achtervoegsel,
ook : de woorden daardoor ontstaan : , blauwgekield', ,ondermaansch,' ,blondlokkig,' ,boosaardig',
„inachtneming ", „telaatkomer ", „terzijdestelling" zijn
samenstellende afleidingen. Afleidinkje, o. (-s).
AFLEIDINGSBUIS, v. (...zen); ...GOOT, v.
(...goten); ...GRACHT, v. (-en); ...GREPPEL,
v. (-s); ...KANAAL, o. (...halen), waardoor het water
afgeleid wordt; ...MIDDEL, o. (-en), iets dat afleiding verschaft; ... PIJP, v. (-en); ... RIOOL, o.
(...riolen).
AFLEIDKUNDE, v. leer der woordafleiding,
etymologie.
AFLEIDKUNDIG, bn. op de woordafleidkunde betrekking hebbende : een afleidkundig woordenboek,
dat de afleiding der woorden opgeeft, etymologisch.
AFLEIDKUNDIGE, m. en v. (-n), taalkundige
die in het bijzonder de woordafleidkunde beoefent,
etymoloog.
AFLEIDSEL, o. (-s), (taalk.) een door afleiding
gevormd woord : ook afgeleid woord of afleiding
genoemd. ( Afleidsel is gemeen. dan afleiding en
wordt alleen gebezigd van een werkelijk bestaand
woord; afleiding kan ook gezegd worden van een
denkbeeldig of verdicht woord).
AFLEKEN, (leekte af, is afgeleekt), (uitsluitend
in den hoogeren stijl), (van vocht) zachtjes nedervloeien, langzaam en sijpelend afdruipen : ik zag
de tranen van hare wangen af eken.
AFLEKKEN, (het lekte af, is afgelekt), (van
vocht) door een reet of spleet afdruipen, druppelings
van iets 'afvloeien : door eene verstopping in de goot
lekte het water onophoudelijk langs den muur af.
AFLEKKING, v. Zie AFLIKKEN.
AFLENZEN, (lensde af, is afgelensd), (van een
schip of de opvarende personen) lenzende, d.i. met
weinig of zonder zeil voor wind of stroom drijvende,.
zich van iets verwijderen (veelal bij stormweer) :.
voor de fok aflenzen.
AFLEPPEN, (lepte af, heeft afgelept), (vocht
dat zich op of aan een voorwerp bevindt) er van
wegnemen door te leppen, d. i. door 't met het
uiterste van tong of lippen op te slorpen : de meid`
lepte den room van de melk af.
AFLETTEREN, (letterde af, heeft afgeletterd),
het letteren of merken van linnengoed afmaken; -het merken met het vereischte getal letters : ge ,
moest maar eerst die hemden afetteren; — veel letteren of merken : zij heeft vandaag wat afgeletterd.
AFLEUZEN, (leusde af, heeft afgeleusd), (Zuidn.)•
op hatelijke wijze iem. iets aftroggelen; ook AFLEUREN.
AFLEVEN, (leefde af, heeft afgeleefd), (een
tijd) tot het einde toe doorleven met het bijdenkbeeld, dat men den tijd in kommer of eentonig
slijt : het beste waarnaar de mensch streven kan, is
zooveel mogelijk opgeruimd zijne dagen nachtelijk
af te leven.
AFLEVEREN, (leverde af, heeft afgeleverd), bezittingen) aan een ander overgeven, ter hand
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stellen, afgeven; — (toevertrouwde zaken die men
tijdelijk onder zich heeft) aan den eigenaar overgeven, overdragen, in handen stellen : ik heb gisteren
de mij toevertrouwde effecten aan den eigenaar afgeleverd; (scherts.) wij hebben de kinderen bij hunne
grootmoeder afgeleverd, naar hunne grootmoeder
gebracht en daar gelaten; — zij hebben de logé's
weer afgeleverd, hebben ze weggebracht en zijn er
nu van ontslagen; — de officier heeft de gevangenen
aan den kommandant afgeleverd, toevertrouwd,
afgegeven; — (eene schriftelijke verklaring) aan
iemand geven of ter hand stellen om er gebruik
van te maken, afgeven : ze leverde hem die akte af; —
ter beschikking en voor rekening van den kooper
stellen : de paarden leveren wij morgen af; wegens
de heerschende vlekziekte stond de boer erop dadelijk de
varkens af te leveren, al gaf hij den koopman vrijheid
ze nog veertien dagen in het hok te laten liggen; — de
verkochte waren, het bestelde, afgemaakte werk
(meestal van eengen omvang) naar den kooper
brengen of voor of aan hem afgeven : morgen
Zeveren wij twee eiken kasten af.
AFLEVERING, v. (-en), de daad van afleveren;
inz. de afgifte van het verkochte of het bestelde :
zorg bij de aflevering tegenwoordig te zijn; — (boekh.)
een der gedeelten van een werk, zooals die achter
verschijnen en aan de koopers afgeleverd-envolgs
worden : het werk zal worden uitgegeven in afleveringen
van vijf vel druks.
AFLEVERINGSROL, v. (-len), (vlasspinnerij). Zie
AFVOERROL.
AFLEZEN, (las af, heeft en is afgelezen), (w. g.)
vruchten, bloemen enz. afplukken en bijeenzamelen; — de boomen, de planten aflezen, ze van de
vruchten en bloemen ontdoen; — (puistjes, wratten
enz.) afkrabbelen; — (lezen in de gewone beteekenis) : het moois, het nieuws, het nieuwtje, de aardig
een boek aflezen, er zóó lang in lezen,-heidnz.va
dat men voor dat alles geen gevoel meer heeft; —
(ziekten en kwalen) er iem. van bevrijden door het
lezen of uitspreken van een bezweringsformulier:
iem. de koorts aflezen; — (een geschrift dat niet
zeer lang is) ten einde toe lezen, het uitlezen : de
kleine knaap las den zegenwensch zonder stotteren af;
hij wilde eerst den brief aflezen; — deze tijdschriften
zijn afgelezen, zijn bij al de leden van het leesgezel schap rond geweest; — (eene lijst of hetgeen in dien
vorm is ingericht) ten einde toe voorlezen, zoodat
elk gedeelte achtereenvolgens, naar de rij af, gelezen
wordt : eene lijst aflezen; namen, nummers, artikels
aflezen; — (natuur- en sterreek.), (van de verdeelingen op een meetwerktuig, als graden, minuten
enz.) bij eene waarneming de nummers die de ver
aanwijzen, nauwkeurig nagaan en in de-deling
vereischte orde oplezen, ter bepaling van de grootte
of sterkte van het waargenomene : ik zal de hoeken
aflezen, teeken jij ze dan aan; — (fig.) (een boek
er zoo veelvuldig in lezen tot het versleten-werk)
en onbruikbaar geworden is : dat boek is letterlijk
afgelezen; — zich aflezen, zich afmatten door lezen
of voorlezen : hij had zich gisteren weer zoo afgelezen,
dat hij er suf van was; — (verordeningen of bekend
vanwege de overheid of een bevoegd-makinged
gezag ter kennis van het algemeen moeten gebracht
worden) in 't openbaar voorlezen : eene verordening,
een bevel, eene kennisgeving van de pui van 't stadhuis,
van den kansel enz. aflezen; ook : bruid en bruidegom
moesten in twee gemeenten afgelezen worden.
AFLEZER, m. (-s). AFLEZING, v. (-en).
1. AFLICHTEN, (lichtte af, heeft afgelicht), (een
voorwerp dat op een ander ligt) oplichten, optillen,
en wegnemen, met betrekkelijk weinig moeite:
het deksel van den pot aflichten; — (ook fig.) iets dat
als een drukkende last beschouwd wordt, wegnemen : bergen van zwarigheden waren op één oogenblik
van hun hart afgelicht; — den hoed, de pet, muts
enz. aflichten, het hoofddeksel even oplichten en
van 't hoofd nemen; — het masker aflichten, zich
in zijn waren aard vertoonen; — iemand het masker
aflichten, in zijne ware gedaante doen kennen, zijn
huichelen bekend maken; — (fig bijb.) iemand de
schellen van de oogen aflichten, hem inlichten en van
zijne dwaling genezen, iets juist leeren inzien; —
(scherts.) (mensch of dier) met een wis en behendig
schot nederschieten en van de hoogte waarop zij
zich bevinden doen aftuimelen : zal ik dien vogel
-op het dak even aflichten I AFLICHTING, v.
2. AFLICHTEN, (lichtte af, heeft afgelicht), het
licht naar beneden laten stralen; — iem. die bij
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duisternis naar beneden gaat, bijlichten, hem met
een licht vergezellen en naar beneden geleiden:
laat het meisje ons even aflichten.
AFLIEGEN, (loog af, heeft afgelogen), die man
heeft in zijn leven wat afgelogen, zeer veel gelogen.
AFLIGGEN, (lag af, heeft en is afgelegen), door
liggen iets scheiden of doen loslaten van iets waaraan
het vastzit : het paard heeft al zijne haren afgelegen; —
zich afliggen, zich door veel of langdurig liggen afmatten, verzwakken : zij heeft zich letterlijk afgelegen. (In het huis dat van den weg af ligt behoort
af bij de plaatsbepaling en schrijft men het los van
liggen). AFLIGGING ,v.
AFLIJMEN, (lijmde af, heeft afgelijmd), (voorwerpen die gelijmd moeten worden) zooveel lijmen
als noodig is, alles afdoen wat er te lijmen valt:
moet al dit papier vandaag nog afgelijmd worden 1
AFLIJNEN, (lijnde af, heeft afgelijnd), met eene
lijn de grens aangeven; (fig.) afbakenen.
AFLIJVIG, bn. (nagenoeg veroud.) eigenlijk van
het lijf af, d . i. uit het leven gescheiden, gestorven,
dood (uitsluitend van menschen gezegd); (zegsw.)
af ijvig worden. sterven, overlijden; — aflijvig zijn,
gestorven, overleden zijn; — iem. aflijvig maken,
hem doen sterven, van het leven berooven.
AFLIJVIGE, m. en v. (-n), (nagenoeg veroud.)
de gestorvene, overledene, doode.
AFLIJVIGHEID, v. (nagenoeg veroud.) de toestand van aflijvig te zijn, het gestorven zijn, de dood;
de toestand, het aflijvig worden, het overlijden.
1. AFLIKKEN, (likte af, heeft afgelikt) (ook AFLEKKEN, in ongemeener vorm), (iets dat aan een
voorwerp kleeft) door likken ervan wegnemen,
met de tong er afnemen: de stroop van zijne vingers,
brij van een bord aflikken; — (een voorwerp waaraan
iets kleeft) door likken ervan ontdoen : zijne vingers aflikken; een lepel, een bord aflikken; — (zegsw.)
zijne vingers van iets aflikken, het ongemeen lekker
vinden, er veel plezier van hebben; zijne vingers
naar iets aftikken, er vinger en duim naar aflikken,
er sterk naar verlangen, recht blijde zijn het te
bekomen; vgl. afgelikt. AFLIKKING, v.
2. AFLIKKEN, (likte af, heeft afgelikt), (voor
gelikt, d. i. met likhout of likijzer glad-werpn,di
en glanzig gemaakt moeten worden) op die wijze
bewerken en daarmede de geheele bewerking voltooien : de schoenen zijn gemaakt, maar de knecht
moet ze nog aflikken.
AFLOERDER, m. (-s). AFLOERSTER, v. (-s).
AFLOEREN, (loerde af, heeft afgeloerd), ter sluik
afkijken; te weten komen door er ongemerkt en
met een arglistig oogmerk naar te kijken : iem. een
kunstje, een handgreep enz. afloeren; — iets van
iem. afloeren, eene handeling van hem bespieden; —
hij heeft alles afgeloerd, alles bespied wat er voor
uitgestrektheid in de ruimte) loerend-viel;—(n
afkijken, om ter sluik te bespieden wat er voor
een struikroover loerde den weg af om den een--valt:
zamen wandelaar te bespieden; eene gelegenheid, eene
kans, een voordeel afloeren, ze in stilte oplettend
afwachten; — (w. g.) hij trachtte mij dat af te loeren, op
arglistige wijze afhandig te maken. AFLOERING, v.
AFLOKKEN, (lokte af, heeft afgelokt), (menschen
en dieren) tot zich of elders heen lokken en daardoor verwijderen van eene plaats of van een voorwerp, ze van daar doen gaan door middel van iets
dat de begeerte prikkelt : kippen van het erf afokken; een kind van eene gevaarlijke plaats aflokken; -iem. van den rechten weg, van zijn plicht, van zijn
werk, van een voornemen aflokken, trachten af te
brengen, af te houden; — iem. de duiven, kippen,
eenden aflokken, ze hem ontstelen door ze tot zich
te lokken en te behouden. AFLOKKING, v.
AFLONKEN, (lonkte af, heeft afgelonkt), (uit
dicht.) naar beneden lonken, vriendelijk-sluitend
naar beneden kijken.
AFLOODEN, (loodde af, heeft afgelood), (scheepsterm), (een vaarwater) al loodende langs gaan van
het eene einde tot het andere; het met het dieplood
afpeilen, op alle plaatsen de diepte onderzoeken
het vaarwater werd afgelood en in kaart gebracht; —
(fig.) (in de gemeenzame volkstaal, en dan gewoon
afoowen luidende), (handelingen of voorvallen)-lijk
in stilte oplettend waarnemen om eens te zien hoe
alles af zal loopera en daarnaar zijne eigen handel
te richten; afneuzen : dat zal ik eens aflooien-wijzen
(peilen, onderzoeken), eens zien slit te visschen, poolshoogte ervan zien te nemen. AFLOODING, v.
(scheepsterm).
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AFLOOGEN, (loogde af, heeft afgeloogd), met loog
afwassehen : het vet van een schotel, het roest van een
sleutel aftoogen; tinnen schotels en potten, ijzeren
vorken enz . afloogen; — (stoffen die pret andere
stoffen chemisch verbonden zijn) door middel van
eenig scherp vocht daarvan afscheiden, afzonderen.
AFLOOGING, v.
AFLOOIEN, (looide af, heeft afgelooid), (de hui
einde toe looien; — (w. g.) hij is afgelooid,-den)t
genoodzaakt door achteruitgang het looien op te
geven. Zie ook AFLOODEN.
AFLOOP, m. de daad of handeling van afloopen
in de meeste beteekenissen; — het water op den weg
heeft geen voldoenden afloop, zoodat het er steeds
modderig is, kan niet wegstroomen; — de afloop
van rivieren, beken, het afwaarts stroomen; -- de
afloop der eeuw, van den herfst, zijner dagen, het ten
einde loopen van eene tijdruimte, het einde of laatste
gedeelte van den verstrijkenden tijd; — (dicht.)
(van handelingen en voorvallen) de loop van hetgeen in opvolging van tijd geschiedt, in zijn geheel
beschouwd : God zet als Vorst, Heer, Bron, Oor
Rechter der dingen afloop pal, stuit-sprong,Wet
den loop der ge --+eurtenissen; — het eindigen of
ophouden van Bene handeling of een voorval, inz.
in de zegsw. na (den) afloop van, nadat de handeling
of het voorval geëindigd is: na afloop van het examen,
van 't gesprek, den maaltijd, de plechtigheid, de
werkzaamheden enz.; — na afloop bal, na het einde
der voorstelling of uitvoering; — de wijze waarop
eens handeling of een voorval afloopt of eindigt,
de uitkomst : wie had zulk .een afloop kunnen voorzien ; de afloop der examens was dit jaar niet gunstig;
-- (ook van eene tijdruimte, wanneer die gedacht
wordt als vertegenwoordigende de handeling die
er in voorvalt) : de verdere afloop van dien dag was
als gewoonlijk bij eens eerste kennismaking; — in
den afloop der koorts, het afnemen; — de koorts
had een geregelden afloop, verloop; -- (van een
kunstwerk) de opvolging en aaneensluiting van
lonen, woorden enz. met betrekking tot den gelei delijken overgang van het eene lid tot het andere :
de zuivere afloop eener teekening; de goede afloop van
een volzin; — (geschutgieterij ) de geleidelijke overgang van de eene metaaldikte van het geschut tot
de andere : de afloop van de sieraadsbanden van het
kanon moet zuiver zijn; —
mv. (-en), inrichting om water te laten afloopen,
pijp of buis waardoor het afloopt : een gootsteen
met een afloop; — helling, hellend vlak waarlangs
men van eene hoogte afdaalt of waarlangs het
water afstroomt : deee afloop is mij te steil; -- (boekdr.) een schuins afloopend zetwerk, als b. v. titels.
hoofden enz. gezet in de gedaante eener omgekeerde
piramide : die afloop op het titelblad staat stijf; —
(bouwk.) overgangslid tusschen twee verschillende
leden van een lijstwerk, kwartrond koppellijstje,
den overgang van schacht tot basis vormende; —
(geschutg.) de afloopende kant die den overgang
vormt van eene grootere metaaldikte van het
geschut tot eene geringere.
AFLOOPEN, (liep af, is en heeft afgeloopen), (met
zijn) (van een mensch of dier) zich verwijderen,
wegloopen; van de plaats waar — of van een persoon
of een voorwerp waarbij — men zich bevindt: die
lastige kinderen loopen steeds van het dienstmeisje af;
de leerlingen mogen niet van hunne plaats af loopgin;
van zijn werk afloopen; de schildwacht liep van zijn
post af; de hond mag niet (van) het erf afloopen; — (van
een vaartuig of de opvarende personen) wegzeilen:
wij liepen gedurende de geheele vaart voor den wind
af; — van zijne vrouw of van haren man afloopen,
vrouw of man verlaten om niet meer samen te
wonen, — naar een bepaald punt loopen, zich haastig
begeven naar : allen liepen op den thuiskomenden
vader af; de jongens liepen op den brand af; — ervan
afloopen, er afgaan: het rad liep af (van de as); — de
draad, het koord, de lijn loopt af (van den klos, van den
haspel); — (fig.) de levensdraad loopt af, het einde is
nabij, de dood nadert; ook: de klos, de haspel loopt af,
het zich daarop bevindende garen of touw loopt af;
— (Zuidn.) snel praten, doordraven; afloopen lijk een
bobijn; — (van een zandlooper of uurglas) het zand uit
de bovenhelft in de benedenhelft laten loopen; (fig.)
het glas van mijne geneugte is afgeloopen, het is gedaan
met mijne geneugte; — de wekker loopt af, de alarmschel gaat; — het uurwerk, de klok is afgeloopen, staat
stil; (fig.) zijn uurwerk is afgeloopen, zijn leven, zijne
bloei is ten einde; — wij zijn nu te afgeloopen, (ge-
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meenz. en fig.) van personen die na vele vermoeienis
niet in staat tot iets zijn, wier uurwerk als 't ware-sen
is afgeloopen; — bij den tol loopt een zijpad van den
hoofdweg af, verwijdert zich van; —
(met zijn en hebben) naar beneden loopen van eene
hoogte of langs eene helling: van den berg, van de trap
(of trappen), van de helling, van de kamer (n. 1. van die
welke men langs eene trap verlaat), ook den berg, den
heuvel, de trap, de helling,de kamer afloopen; (niet :
daar werden de trappen op- en afgeloopen); — eene
rivier afloopen, stroomafwaarts varen; — (van een
nieuwgebouwd of hersteld schip) van stapel loopen;
(ook fig. in gemeenz. scherts) er werden eenige gesprekken op stapel gezet. maar ze wilden niet afloopen,
niet vlotten, de belangstelling niet wekken; — ($g.
zegsw.) op het wel afloopen van het scheepje, in toepassing op de voorspoedige geboorte van een kind,
van oudsher de dronk aan eene vrouw in gezegende
omstandigheden toegebracht; —
(van druipend vocht) naar beneden vloeien, in dikke
druppels of in stralen nedervloeien : het vet loopt van
de kaars af; het bloed dat hem van het aangezicht
afliep; -- de kaars loopt af, laat de was of het vet
afdruipen; — de assen, de bussen (van raderen) zijn
geheel afgeloopen, zijn zoo sterk verhit door de wrij ving dat het smeer er afgeloopen is, dat ze beginnen
te smelten en er het metaal afdruipt; --(van stroomend water of andere vochten) nederwaarts stroomen, wegstroomen in . de richting van den oorsprong
naar den mond : de natte mest moet goed kunnen
afloopen; de rivier loopt snel af; — een vijver laten
afloopen, leegmaken; — het vat (bier, wijn) is afgeloopen, geheel leeggeloopen; — de pomp is afgeloopen,
is lens, geeft geen water meer, ook: het water is uit de
pomp geloopen (na het pompen op een schip); —
(fig.) naar beneden loopen, hellen: de weg loopt hier
vrij sterk af; — het biljart loopt af, staat niet waterpas;
— die bal loopt af, is niet zuiver rond; —
(fig. van den tijd doch meest dicht.) (met zijn) ten
einde loopen, allengs het einde naderen : de herfst
loopt af, vooral : de afgeloopen nacht, het afgeloopen
jaar, verstreken; — (van handelingen en voorvallen)
ten einde loopen, eindigen, ophouden: ons werk is
afgeloopen; de visseherij, de hoofing is goed afgeloopen;
ons bezoek liep gauw af; de beurs, de verkooping, de
voorstelling, de schouwburg, de godsdienstoefening ,
de kerk was vroeg afgeloopen; — de huur, het contract
loopt dit jaar af, de geldigheid ervan houdt op; —
(zegsw.) het loopt af met iemand, zijn einde nadert,
hij is stervende, ook : het wordt minder met hem; —
het is met hem afgeloopen, hij is gestorven; —
op deze of gene wijze eindigen, z ulk een einde
hebben als in de bepaling is uitgedrukt : goed, best,
gelukkig, slecht, naar, treurig afloopen; naar wench,
tot ieders genoegen, tegen alle verwachting afloopen; —
(zegsw.) het zal wel met een sisser afloopen, geene ern stige gevolgen hebben; — de zaken liepen geregeld af,
ze werden van het begin tot het eind geregeld be handeld; -- de avond liep verder vroolijk en gezellig af,
men bracht. dien verder vroolijk en gezellig door; —
hoe is het op uw tocht afgeloopen, gegaan; —het laten
afloopen met een bedankje, niets geven, hoewel men
eene belooning verwachtte; — hoe is het met die zaak,
den veldtocht afgeloopen I wat is het einde, het gevolg
ervan geweest I — het is op het examen slecht met hem
afgeloopen, de uitslag was ongunstig; -- ik weet niet
hoe het met dien moordenaar zal aftoopen, welke straf
hij krijgt; — zij is nieuwsgierig hoe het met den held
van het boek zal afloopen, welk lot hem wacht; —
(van de koorts) ten einde loopen, afnemen in
hevigheid en eindelijk ophouden : de koorts is weer
bijna afgeloopen; — de koorts loopt geregeld af, het
verloop is geregeld; — (met hebben) dat beeld is
misteekend: die lijnen loopen niet zuiver af, sluiten niet
behoorlijk aan elkander; — die volzin loopt niet goed
af, de opeenvolging der woorden deugt niet; —
iets door er veelvuldig op of over te loopen, scheiden of doen loslaten van iets anders waaraan het
vastzit: de hakken van zijne schoenen afloopen; de
verf van den vloer afloopen; zich het vel van de voeten,
de zolen van de schoenen a toopen; — ( eig. en fig.) veel
en lang loopen; — door veelvuldig loopen verslijten,
onbruikbaar maken : die trappen zijn afgeloopen,
uitgesleten door 't vele loopen; — (in 't bijz.) schoe-

nen of laarzen afloopen, ze verslijten, scheef loopen;

— iem. iets afloopen, (een prijs in een wedloop of
renspel) hem dien afwinnen; ook : iem., een paard
afloopen, (bij een wedloop of wedstrijd) overwinnen;—
(een afstand) ten einde toe doorloopen, te voet.
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afleggen : in hoeveel tijd kan men dien weg afloopen?
— zij hebben het geheele veld afgeloopen en geen enkelen
haas gezien, het veld in alle richtingen doorkruist;
ook fig. : een man die zulk een veld reeds heeft afgeloopen, zooveel beleefd heeft; — boodschappen afloopen, ze loopende afdoen; — (Zuidn .) eene zaak
afloopen, beredderen, tot een goed einde brengen; ik
heb zelf alles moeten afloopen, beloopen, er de noodige
stappen voor moeten doen; — klanten afloopen, bestellingen bij hen opnemen en het bestelde thuis be zorgen; — bij iem. het huis afloopen, hem dikwijls
bezoeken; — de bedelaars loopen alle huizen af, bezoeken het ééne voor, het andere na; — om het goed
een stuiver goedkooper te krijgen, loopt die dame alle
winkels af, bezoekt alle winkels; — hij loopt de
deuren af om aanbevelingen, vraagt die van huis tot
huis; — (zegsw.) den boer afloopen, bij de boeren
rondgaan, meest met koopwaren, of om te koopen,
ook om te bedelen; — (eene uitgestrektheid lands)
in alle richtingen doorkruisen om overal te rooven,
te plunderen of te verwoesten : de soldaten die geen
soldij ontvangen hadden, liepen het geheele land af; —
zeeschuimers hebben het schip overvallen en afgeloopen,
zich met geweld van schip en lading meester gemaakt; — de matrozen hebben het schip afgeloopen
en den kapitein verwond, zijn oproerig geworden,
hebben het schip overmeesterd enz.; —
iem. afloopen, hem moe maken, afmatten door hem
veel, lang of hard te laten loopen; — ik heb gisteren
mijne beenen afgeloopen, erg vermoeid zoodat zij af
waren, er bij hingen, ik geene kracht meer in mijne
beenen had; — zich afloopen, zich moe maken, afmatten door veel, lang of hard te loopen : waarom
zouden we ons zoo afloopen? laten we een rijtuig nemen.
AFLOOPEND, bn. bij afloopend tij, bij afgaand
water; — afloopende schuld, schuld die afgelost
wordt; -- hellend (van een weg); — (plantk.)
afloopende bladen, wier bladmoes zich langs den
stengel soms tot het volgende blad voortzet.
AFLOOPER, m. (-s), (mol.) de houten strijker bij
de steenen, die het gemalen zaad (in den oliemolen)
van den legger doet afloopen.
AFLOOPKRAAN, v. (...kranen), kraan om een
vloeistof te laten afloopen.
AFLOOPSTOK, m. (-ken), (mol.) de verticale stok
waar onderaan de aflooper is bevestigd.
AFLOSBAAR, bn. afgelost kunnende worden (van
schulden).
AFLOSSEN, (loste af, heeft afgelost), (personen
die de wacht houden; hetzij schildwachten in den
krijgsdienst, hetzij andere wachters of wakers) van
hun post afhalen en vervangen of door anderen
doen vervangen : de wacht aflossen; een schildwacht
aflossen; — personen ontheffen van, ontslaan uit
hunne betrekking of van hun post door ze te ver
te doen vervangen; (ook fig.) de dagtoorts-vangeof
zonk ter kim, door d' avond afgelost; (inz. de mensch)
is onze taak hier afgewerkt, dan lost God ons van
d'arbeid af, dan bevrijdt hij ons van onze taak en stelt
een ander in onze plaats; — de dag- en nachtploegen
der werklieden in deze fabriek lossen elkaar 's avonds
te zes uren af, wisselen elkander af, de eene ploeg
neemt het werk van den anderen over, zoodat deze
kan rusten; — vader en zoon lossen elkander af in de
fabriek, nemen beurtelings het werk van elkander
over; — zal ik u even aflossen, opdat gij kunt eten I
uw werk overnemen; — iem. bij het spel aflossen,
zijne plaats innemen; ook bij het draaien aan het
zware wiel loste de linkerhand de rechter af; — het► op
een pand ontvangen geld terugbetalen en daardoor
er de vrije beschikking over herkrijgen, inlossen: vele
panden in de bank van leening worden niet afgelost; —
vele boeren kunnen de hypotheken bij verkoop hunner
goederen niet aflossen, het in leen ontvangen geld betalen en daardoor de hypotheek afdoen; — nog steeds
zijn de Staatsschulden niet afgelost, betaald, voldaan;
— eene leening, een geleend kapitaal aflossen, in eens
of in gedeelten terugbetalen; — hij heeft slechts de
helft op de som, de schuld afgelost, betaald; — (ook
lig.) eene zedelijke schuld afdoen; — (Zuidn. en
gew.) de lading lossen, afladen: een wagen aflossen;
kolen aflossen.
AFLOSSER, m. (-s), die adost.
AFLOSSING, v. (-en), het aflossen : de aflossing
der hoofdwacht, der dag- en nachtploegen geschiedt op
bepaalde uren; — de aflossing der beleende panden,
van eene hypotheek, van eene schuld, het voldoen; —
de aflossing der leening geschiedt in tien termijnen,
het terugbetalen der geleende gelden; — honderd
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gulden te leen gevraagd met driemaandelijksche aflos
vijfentwintig gulden, met terugbetaling van-singva
25 gld. per drie maanden; — ook de som die ter
aflossing dient; — (krijgsw.) de aflossing laat van
middag lang op zich wachten, de aflossende manschappen.
AFLOTEN, (ZICH), (lootte zich af, heeft zich
afgeloot), (gew.) vrijloten, bij de loting een niet
dienstplichtig nummer trekken.
AFLUIDEN, (luidde af, heeft afgeluid), (handelingen waartoe een aantal burgers eener gemeente
moeten opkomen) door het luiden der daartoe bestemde 'klok afzeggen, afkleppen, afgelasten; het
gegeven bevel of de verplichting (om op te komen)
bij klokgelui te niet doen, herroepen : de parade der
schutterij is om het slechte weder afgeluid; — (klokken
en schellen) door veelvuldig luiden verslijten: de
klokken zijn afgeluid en moeten vergoten worden; — het
sein geven tot het vertrek van treinen (thans niet
meer) of booten door Bene bepaalde bel te luiden.
AFLUIDING, v. afzegging, afgelasten bij klokgelui.
AFLUIEN, (luide af, heeft afgeluid), in de volks
voor AFLUIDEN, het sein geven tot het ver -tal
molen met het-trekvanbo;—(gw.)iden
luitouw meel enz. laten zakken.
AFLUISTERAAR, m. (-s). AFLUISTERAAR STER, v. (-s).
AFLUISTEREN, (luisterde af, heeft afgeluisterd),
(een gesprek, gezegde, gezang, spel van anderen)
met opzet afhooren, opzettelijk en aandachtig ernaar luisteren, zonder dat zij het merken : die concierge staat voortdurend af te luisteren wat er in het
kamertje gesproken wordt; in het portaal staande kon
wij dat lied afluisteren; — (fig.) een gesprek dat-den
door een schrijver levendig wordt verhaald, alsof
de lezer het met hem afluistert : wanneer wij een
dier groepen naderen en de gehouden gesprekken afluisteren; — den aanzienlijken behooren de kunstenaars fijne manieren, bevallige houding, aangename
stembuiging, goeden toon af te zien en af te luisteren,
door luisteren zich eigen maken; — (gew. en Zuidra. )
in die woningen van die revolutiebouw kunnen de bewoners elkander afluisteren, beluisteren, A FLUISTE RING, v.
AFLUIZEN, (luisde af, heeft afgeluisd), (plat)
iem. zijn geld afluizen, het hem met slinksche streken
en bij gedeelten afhandig maken, hem plukken.
AFMAAIEN, (maaide af, heeft afgemaaid), (gras,
koren enz.) met zeis of sikkel langs den grond afsnij den : al het koren werd afgemaaid; ook een akker, een
s tuk hooiland afmaaien, het daarop groeiende koren,
gras maaien; — (scherts.) van het haar dat op het
hoofd groeit gezegd: zijne krullen werden mee afgemaaid; — (fig. dicht.) de boer heeft niet te oogsten, de
hagelstorm maaide. het koren af, sloeg het neer, knakte
het en deed den oogst mislukken; — de wind, de
storm maaide de bladeren van den boom af, rukte ze
er met geweld af; — ook van den dood (vooral op
het slagveld) en besmettelijke ziekten gezegd : de
dood maaide tal van vrienden af (gewoonlijk weg); de
cholera, het zwaard maaide geheele rijen af (gewoon
weg), rukte ze onverwachts en gewelddadig weg;-lijk
(dicht.) menig dierbaar leven werd door den dood afgemaaid; — geheel en al maaien, het maaien ten einde
brengen : wij zullen eerst dezen hoek afmaaien en
daarna gaan wij naar huis; wij zullen eerst maar
afmaaien en dan de schooven gaan binden.
AFMAAIER, m. (-s). AFMAAIING, v. (-en).
AFMAAKSTER, v. (-s), die afmaakt.
AFMAANSTER, v. (-s), zij die afmaant.
AFMAKEN, (maakte af, heeft afgemaakt), (iets
dat aan of op iets anders vastzit) ervan losmaken
en wegnemen, maken dat het er af is : vlekken van
een kleed, het roest van een degen afmaken; — een
einde maken aan zaken die tusschen twee of meer
personen moeielijkheden of onaangenaamheden
opleveren en daardoor de onaangename gevolgen
voorkomen of doen ophouden; — eene zaak in der
minne afmaken, door een vrijwillig verdrag ten einde
brengen ; ze moeten die netelige zaak maar onder elkander afmaken; — een twist afmaken, beslechten,
tot eene schikking komen; — iets afmaken met geld
(een fooitje), door het betalen eener som gelds er een
eind aan maken; — hij tracht het met een praatje af te
maken, goed te maken; — iets afmaken met de pistool,
den degen, de sabel enz., door een duel met de pistool
enz. beslechten; — (een werk dat men te verrichten,
of een voorwerp dat men te vervaardigen heeft)
geheel ten einde of in gereedheid brengen, voltooien-,
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maken dat het af, d. i. gereed of voltooid is : zijn
werk, een opstel, een brief, eene teekening afmaken;
iets geheel, goed, netjes, prompt, keurig, vlug, slecht,
slordig afmaken; — ( gew.) zij weet van afmaken, afdoen, afhandelen; — (in de walvischvangst) de
groote stukken spek (,lenzen) op de spekbank in
kleinere stukken (vinken) kappen om het in de vaten
te stouwen; —
iem. afmaken, hem voor eene betrekking onmogelijk maken, hem geheel afbreken; (ook) weerloos,
machteloos maken; — die examinator schijnt de
candidaten te willen afmaken, door zijne vr gen in
't nauw te brengen, zoodat een onvoldoend antwoord
volgen moet en de candidaat afgewezen wordt; —
bij dat examen werden ze afgemaakt, werden velen
afgewezen; — eene studie, een boek afrnaken,afbrekend critiseeren, er eene vernietigende critiek van
geven; — (in het schaak- of damspel enz.) mat zetten,
overwinnen; — zoodra eene koe door longziekte aan
wordt al het vee, de geheele stal afgemaakt,-getasi,
gedood; — de arme krijgsgevangenen werden op wreede
wijze afgemaakt, gedood, omgebracht; —
(gew.) afsluiten, afschutten : eene straat afmaken,
haar met een staketsel afzetten om den doorgang
voor rijtuigen te beletten; — eene weide afmaken,
haar afsluiten met eene omheining; -- zich van iets
afmaken, zich van iets lastigs of onaangenaams vrij maken, maken dat men ervan afkomt, er van bevrijd
of ontslagen raakt : hij heeft er zich met geld en goede
woorden van afgemaakt; hij maakt er zich altijd af met
Bene grap, een kwinkslag, een Jantje van Leiden, met (te
zeggen) : ik heb geen tijd; — zich van iemand afmaken,
maken dat men van hem bevrijd of ontslagen wordt,
t. w. van iem. van wien men last ondervindt of dien
men vreest : op zulk eerre wijze heeft hij zich van mij
afgemaakt; denk niet dat gij u zoo van mij kunt afmaken.
AFMAKER, m. (-s), (in de walvischv.) de persoon
die den walvisah afmaakt, ook kapper, bank- of
strandsnijder genoemd; — vilder, slachter; — (dia
werktuig waarmede men den dia -mantslijper)h
gesneden moet worden, vasthoudt , om-mantdie
dien met den meesnijder te bewerken en zoodoende te
voltooien, meer gewoonlijk opsnijder genoemd; —
(w. g.) een gezegde of een woord waarmee men zich
van Bene zaak afmaakt, gewoonlijk dooddoener; -ook een persoon die vlug, beslist handelt. Afmaker tje, o. (-s).
AFMAKING, v. (-en), het afmaken, (voorheen
vooral) het afmaken of uit den weg ruimen van moei like of onaangename zaken, hetzij door minnelijke
schikking of op andere wijze (thans w. g.).
1. AFMALEN, (maalde af, heeft afgemalen), (voor
gemalen moeten worden) naar eisch-werpndi
malen, alles afdoen wat er te malen valt : moet al
dat graan vandaag nog afgemalen worden ?; — zeer
veel malen : we hebben vandaag vrij wat afgemalen.
2. AFMALEN, (maalde af; heeft afgemaald), (thans
alleen in den hoogeren, min of meer dichterlijken
stijl) menschen, dieren, voorwerpen, tafereelen enz.
in schilderij of penseelteekening nabootsen, met
kleuren afbeelden : een landschap afmalen; — (dicht.)
de natuur maalt haar schepper af, stelt zijn beeld
zichtbaar voor oogen; —, (fig.) een gelaat waarop de
,angst, de schaamte en de vrees stonden afgemaald, als
't ware stonden te lezen; — (fig.) (personen) met
woorden levendig beschrijven, hun beeld met heldere
kleuren teekenen : hij heeft Napoleon uitnemend
-afgemaald; ik zal niet wagen u dat toonel, die wanhopige moeder af te malen; hij maalde met sterke kleuren de ellende der arme landverhuizers af. AFMALER,
m. (-s).
AFMANEN, (maande af, heeft afgemaand), iem.
van iets afmanen, hem door vermaning ervan trachten af te brengen, met ernst en aandrang afraden:
em van het kwade afmanen. AFMANER, m. (-s).
AFMANGELEN, (mangelde af, heeft afgemangeld),
(linnengoed enz.) geheel en al mangelen, alles afdoen
wat er te mangelen valt : is al het linnen afgemangeld ?; ge moet eerst afmangelen en dan aan het strijken
gaan; — veel mangelen.
AFMANING, v. (-en), het afmanen; de toespraak
in woord of schrift waarmede men iem. van iets ver
afmaant, hem daarvan tracht af te brengen.-kerds
AFMARCHEEREN, (marcheerde af, is afgemarcheerd), (van krijgsvolk, zoowel ruiterij als voetvolk)
wegtrekken, wegmarcheeren : wanneer zal het garnizoen afmarcheeren ?; — (scherts.) zich verwijderen,
heengaan, oprukken : zoodra de menigte zag, dat het
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bestuur niet met zich liet spotten, marcheerde ze af en
in de stad werd alles rustig; daar twee der getuigen
niet verschenen waren, moesten wij onverrichter zake
afmarcheeren; — meest met het bijdenkbeeld dat de
achterblijvenden hen met genoegen zien vertrekken:
nadat hij goed gegeten en gedronken had, marcheerde
hij gelukkig af; al spoedig was hij haar moe en kon zij
afmarcheeren, oprukken; -- (scherts.) sterven.
AFMARMEREN, (marmerde af, heeft afgemarmerd), (schild.) in nagebootst marmer de aderen
beschilderen en het werk afmaken; — gedaan maken
met marmeren.
AFMARSCH, m. (van krijgsvolk) aftocht, marsah
van de plaats af, inz. het verlaten van een bezet
punt : de troepen maken zich tot den afmarsch gereed.
AFMARTELEN, (martelde af, heeft afgeruartold), — iem. afmartelen, hem zoo lang of zoo zwaar
martelen, met foltertuigen pijnigen, dat de lijder
geheel uitgeput is : men liet den ongelukkige op de
pijnbank zoodanig afmartelen, dat hij eindelijk alles
bekende; het valt moeilijk met een afgemarteld (lang of
zwaar gefolterd) lichaam nog smart en pijn te ver
(menschen of dieren) geheel afmat--duren;—(fig.)
ten door langdurige of hevige kwellingen, hetzij door
zwaren arbeid, hetzij door langdurig en kwellend
leed, door verveling, ziekte, ellende, kommer, verdrukking enz. : 't is schande zooals die boer zijne
arbeiders en paarden dagelijks afmartelt: hij gunt hun
nooit rust; — iem. naar den geest geheel afmatten,
door vermoeiende of pijnlijke gedachten, door kw -llingen van geest of gemoed : iem. met lastige vragen,
met verwijten enz. afmartelen; — die pijnlijke onzekerheid martelde hem af, folterde hem, putte zijn
krachten uit; — het verdriet, die onzekerheid, die
ellende, het getob enz. dat zijn geest afmartelde, ver moeide; — ook zich afmartelen, zich naar lichaam
of geest sterk kwellen en afmatten : zij martelt zich
af voor een sober stukje brood; ik heb mij vergeefs afgemarteld om het vraagstuk op te lossen; hij martelt zich
af om verbetering in een toestand te brengen die niet
te verbeteren is. AFMARTELING, v. (-en).
1. AFMATTEN, (matte af, heeft afgemat), voor
zooveel noodig is met matwerk bekleeden : binnen
hoeveel dagen kunnen die stoelen afgemat wezen?; —
de op het matraam gespannen mat (vloermat) afmaken: per week mat hij twee rollen af.
2. AFMATTEN, (matte af, heeft afgemat), door te
zware inspanning van lichaam of geest, door overmaat van arbeid, lijden of zorg, kwelling, verveling
mat, zeer moe maken, uitputten: die examenstudie
matte hem geheel af, zoodat hij ze opgaf; de koorts, het
langdurige ziekbed heeft haar afgemat; door voort
zorgen en tegenspoeden afgemat, maakte hij-duren
een einde aan zijn leven; door den langen rit was
het paard afgemat; — (zegsw.) tot afmat toe, zoo
lang of zoo dikwijls. dat het ten laatste erg ver
wordt; — (in het krijgsw.) den vijand af--moeind
matten, door herhaalde marschen waartoe men hem
uitlokt, of door gedurige aanvallen hem vermoeien,
ongeschikt maken om op het beslissende oogenblik
krachtig te handelen : groot is Wellington, waar hij
in Spanje zijn vijand afmat; — zich afmatten, zich
door vermoeienis uitputten, door te zware inspan ning van lichaam of geest, door overmaat van arbeid
enz. : de geachte spreker matte zich af om zijne mede
voor zijn voorstel te winnen.
-afgevrdin
AFMATTEND, bn. ( -er, -st, of meer en meest
afmattend), zware vermoeienis, uitputting naar
lichaam of geest veroorzakend, in hooge mate vermoeiend : afmattende arbeid, zorg, hitte; ik ken geen
afmattender werk; de afmattendste (of meest afmattende)
bezigheden.
AFMATTER, m. (-s). AFMATSTER, v. (-s), iem.
die een ander afmat, uitput, door endoor moe maakt;
— (ongewoon) die het matten voltooit.
AFMATTING, v. (-en), het afmatten; zware ver
: van afmatting zakte hij ineen; — (w. g.)-moeins
(spr.) die zwakheid zaait zal afmatting maaien.
AFMAZEN, (maasde af, heeft afgemaasd), een
maaswerk afmaken, voltooien; — veel mazen : wij
hebben deze week wat afgemaasd; -- gaten in kousen
dichtmazen; — netten door mazen herstellen.
AFMEETBAAR, bn. afgemeten kunnende worden,
voor meting vatbaar. AFMEETBAARHEID, v.
AFMELDEN, (meldde af, heeft afgemeld), (w. g.)
afzeggen : men besloot de verkooping uit te stellen en
voorloopig af te melden. AFMELDING, v.
AFMELKEN, (molk af, heeft afgemolken), (een
melkgevend dier) de uiers ten deele leegmelken :
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hoeveel hebt ge die koe afgemolken? (w. g.); — (fig. gemeenz.) geld of andere bezittingen op listige wijze
en bij kleine gedeelten van iem. weten te verkrijgen:
die boze feeks weet hem vrij wat af te melken; — iem.
zijne duiven afmelken, opvangen en behouden; —
(melkbeesten) de uiers geheel leegmelker; (ook) te
sterk melken, zoodat zij er onder lijden en vermageren; — voor het laatst melken en dan droog (als gust
beest) laten staan; — alle dieren geheel melken,
zoodat er niets te melken overblijft : de koeien zijn
reeds afgemolken; — gedaan maken met melken: ik
.heb nog niet afgemolken.
AFMENNEN, (mende af, heeft afgemend), (w. g.)
laad geene te zware vrachten op uw wagen, ge zoudt de
paarden afmennen, door mennen afmatten; — een
paard afmennen, zoo hard aan den toom laten loopen,
dat het afgemat is; — (zegsw.) hij is wel gewillig,
maar laat zich niet afmennen, niet voortzweepen.
AFMENNER, m. (-s).
AFMENNING, V. (gew.) weg waarlangs men zijne
vruchten van het land enz. rijdt.
AFMERGELEN, (mergelde af, heeft afgemergeld),
(w. g.) (fig.) (menschen en dieren) uitputten, te
veel krachteloos maken door zwaren arbeid, vermoeienis of lijden, gewoonlijk uitmergelen gezegd : de
ziekte heeft hem afgemergeld; een afgemergeld paard; —
het land, eene boerenplaats afmergelen, uitmergelen,
den bodem uitputten door te zwaren bouw en te
geringe bemesting. AFMERGELING, v.
AFMERKEN, (merkte af, heeft afgemerkt),
(veroud. en gew.) iets oplettend afzien, met opmerkzaamheid te weten komen : bijtijds heb ik dat afgemerkt; — ( dicht.) (wegen en paden) door zichtbare
teekenen duidelijk aanwijzen, afbakenen; — ( naai sterst.) het merken of letteren van linnengoed afmaken; — het merken met het vereischte getal
letters en cijfers, afietteren : ge moet eerst die hemden
maar afmerken; hoeveel zakdoeken hebt ge al afgemerkt?; — gedaan maken met merken, alles afdoen
wat er te merken valt : ik zal eerst maar afmerken,
-voor ik weder aan 't naaien ga.
AFMESTEN, (mestte af, heeft afgemest), de
koeien, de paarden moeten afgemest worden, de mest
moet onder, achter de koeien, de paarden verwijderd
worden; — den stal afmesten, uitmesten, den mest
, eruit wegruimen. AFMESTING, v.
AFMETELIJK, bn. (w. g.) afgemeten kunnende
worden. voor meting vatbaar, afmeetbaar.
AFMETEN, (mat af, heeft afgemeten), (voor
gemeten worden) van alle de maat-werpndi
nemen, zoodat er niets meer te meten valt : er zijn
nog drie stukken linnen en vijf stukken katoen af te
meten; voor het opmaken der balans meet de koopman
alle stukken af; — iets met zorg en nauwkeurigheid
:geheel meten, de afmetingen ervan bepalen : een
tuin met den Meter, een stuk land met den ketting
afmeten; — (ook fig.) iets met de oogen afmeten, het
nauwkeurig bekijken om er de grootte, den vorm
af de gesteldheid van te leeren kennen; — iein. met
de oogen afmeten, (gewoonlijk meten) hem van het
hoofd tot de voeten bezien; — versregels afmeten,
nagaan uit hoeveel en uit welke voeten zij bestaan,
ze scandeeren; — ( van verleden of tegenwoordige
tijdruimten) de lengte of den duur ervan bepalen:
ze blikte naar de zon, als wilde zij naar den gang
der hemeltoorts afmeten, hoeverre de dag gevorderd
-was; — ( fig.) (hoedanigheden, werkingen, handelingen) schatten of beoordeelen door ze te vergelijken met iets anders : de verdiensten van beiden
tegen elkander afmeten; - hij meet alles met den maat
zijner baatzuchtige inzichten af; — (gew. en Zuidra. -staf)
nagaan: gij kunt dat het best bij u zelven afmeten; hierbij
kan men afmeten hoe bewoond en volkrijk Vlaanderen
.toen alreeds moet geweest zijn; --(gedeelten van hoeveelheden, van meetbare stoffen) meten en afzonderen: van een stuk katoen vijf
meter afmeten, er een stuk van vijf meter afsnijden; —
van een hoop rogge drie H. L. afmeten, die hoeveelheid van den hoop afzonderen; — (dingen die
gemaakt of vervaardigd moeten worden) door
meting hunne grootte en gedaante merken of aan
stof waaruit zij vervaardigd, of —-teknopd
waar van gebouwen sprake is — op het terrein
waar zij opgericht zullen worden : op een stuk laken
,een rok, een vest afmeten; — een aanleg, een tuin,
-de fondamenten van een gebouw afmeten, den omtrek
of de gedaante door het plaatsen van paaltjes op
gemeten afstanden bepalen, aangeven; -- in eene
bepaalde maat toemeten : zijn loon werd naar zijne

Van Dale.

81

AFMONSTEREN.
verdiensten afgemeten; — (bijb.) God meet ieders
nooddruft af; — (eene toekomstige tijdruimte) hij
weet zijn tijd wel af te meten; door zijne velerlei baantjes
moet hij den tijd voor ieder afmeten, behoorlijk ver -

deelen; — (fig.) (onstoffelijke dingen, inz. handelingen en begrippen) met zorg en nauwkeurigheid
als 't ware naar eene aangenomen maat inrichten,
den aard of de wijze ervan vooral naar de juiste
maat bepalen : de straf naar het misdrijf afmeten;
onze plichten zijn naar onze krachten afgemeten; hij

mat zijne woorden en gebaren af naar den stand
zijner bezoekers; — hij mat zijne woorden af, wikte
zorgvuldig de beteekenis af; (Zuidn. ook) sprak
langzaam, talmend. AFMETER, m. (-s).
AFMETING, v. (-en), de daad van afmeten : bij
de afmeting bleek, dat het stuk linnen twee meter te
kort was; — grootte : een standbeeld van reusachtige
afmetingen; de afmetingen van het tentoonstellingsgebouw overtreffen de stoutste verwachting; — (meetk.)
richting waarin eene lijn, een vlak en een lichaam
zich uitstrekken : eene lijn heeft ééne afmeting, een
vlak heeft er twee en een lichaam drie.
AFMETSELEN, (metselde af, heeft afgemetseld),
gedaan maken met metselen : wij zullen eerst maar
afmetselen; — ( een metselwerk) afmaken, voltooien : laat dezen muur eerst maar afmetselen; vóór
de vorst moet alles afgemetseld zijn.
AFMIJNEN, (mijnde af, heeft afgemijnd), (op
eene openbare verkooping, verhuring bij afslag,
of op eene aanbesteding bij opslag) : iem. een perceel
afmijnen, eerder mijn ! roepen dan een ander die
het gaarne wil hebben en daardoor kooper, huurder
of aannemer worden : ik had order het huis voor
f 3000 te koopen, mijn broer echter mijnde het voor
f 3200 af; ik wilde het werk gaarne voor f 1500 heb
maar die groote aannemer mijnde het op f 1200 af;-ben,
— ook iem. die het hoogste bod gedaan heeft terwille van het strijkgeld, daarvanvrijmaken,verlossen.
AFMIJNER, m. (-s), bij den afslag wordt het, goed
aan den eersten afmijner toegewezen, die het eerst
mijn ! roept.
AFMIJNING, v. (-en), het afmijnen : de verkooping geschiedt bij afmijning.
AFMIJNTOESTEL, o. (-len), automatische afslager, electrisch toestel om juist aan te geven wie
afmijnt : In 't Westland heeft men op de veilingen
afmijntoestellen, waardoor bijna gelijktijdig zfmijnen
en geschil daarover voorkomen wordt.
AFMIKKEN, (mikte af, heeft afgemikt), iets
nauwkeurig afmeten, op hei gezicht af er de juiste
maat van bepalen : op het gezicht af verdeelde hij
het lekkers onder de kinderen, en mikte het zoo goed
af, dat ieder juist evenveel kreeg; — een vogel van
een tak afmikken, juist op hem aanleggen en eraf
schieten; — den tijd beramen, schatten : is dat
niet mooi afgemikt ? niet juist op tijd ?
AFMISTEN, (mistte af, heeft afgemist), gew. voor
AFMESTEN.
AFMOETEN, (moest af, heeft afgemoeten), gemeenzame elliptische uitdrukking; (van kleedingstukken, sieraden enz.) van het lijf moeten gedaan
worden, afgedaan of afgezet moeten worden : - de
das, de omslagdoek, de boezelaar, de armband moet
af; de hoeden en petten moeten af; — (van een werk
dat verricht, of een voorwerp dat vervaardigd
wordt) afgedaan of voltooid moeten worden : het
werk moet af, hoor !; wanneer moeten die stoelen
af ?; — zijn gevoeg moeten doen.
AFMOGEN, (hij mocht af), gemeenzame elliptische uitdrukking; (van kleedingstukken) van het
lijf mogen gedaan worden, afgedaan of afgezet
mogen worden : Moeder ! mag die doek af ?; de pet
mag niet af, hoor ! het tocht hier; — (van een werk
dat verricht of een voorwerp dat vervaardigd wordt)
mogen afkomen, afgedaan of voltooid worden : de
karwei mag vandaag niet if, wij moeten er wat op
verdienen; — het schijnt dat het werk niet afraag,
ik kan er niet aan opschieten, word er telkens aan
gestoord.

AFMOLMEN, (molmde af, heeft afgemolmd), vermolmen en allengs van het overblijvende gedeelte
afvallen : de leuning van de bank is afgemolmd; —
door het vermolmen in beschadigden toestand
komen : de spaken van het voorwiel molmen af. AFMOLMING, v.
AFMONSTEREN, (monsterde af, heeft afgemonsterd), deze matrozen zijn te Rotterdam afgemonsterd,
na afbetaling van de monsterrol geschrapt en uit
den dienst ontslagen.

AFMONSTERING.
AFMONSTERING, v. (-en), het afmonsteren:
bij de afmonstering ontving hij een aardig sommetje.

AFMOORDEN (ZICH), (moordde zich af, heeft
zich afgemoord), zich aan of op iets afmoorden, er
zich doodelijk mede vermoeien, door te groote of
te langdurige inspanning zich uitputten; zich in
hooge mate afbeulen.
AFMUNTEN, (muntte af, heeft afgemunt), (muntstukken) munten en afmaken, zoodat ze gehee 1
voltooid zijn en afgeleverd kunnen worden.
AFMUREN, (muurde af, heeft afgemuurd), (eene
open, toegankelijke ruimte) door een muur van
de belendende ruimte afzonderen : een tuin, eene
speelplaats, een kerkhof afmuren. AFIVIURING,
v. (-en).
AFNAAIEN, (naaide af, heeft afgenaaid), een
naaiwerk afmaken, voltooien; — alles naaien wat
er te naaien valt : is al het goed afgenaaid ?; — zeer
veel naaien; zich afnaaien, zich uitputten door
te veel of langdurig naaien (ook in platte bet. Zie
naaien).
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AFNAASTEN, (naastte af, heeft afgenaast), (een
onroerend goed dat iem. bezit of gekocht heeft)
hem doen ontgaan, hem noodzaken het af te staan
door gebruik te maken van het recht van naasting
(ook ontnaasten) : de boomen die ik gekocht heb, zijn
mij door den nieuwen eigenaar van het erf afgenaast.
AFNAGELEN, (nagelde af, heeft afgenageld. ),
met nagels afzetten, beleggen.
AFNAVELING, v. het afbinden van den navelstreng bij de geboorte.
AFNEEMDOEK, m. (-en), een doek bestemd om
stof of ander vuil af te nemen of af te vegen, hetzij
droog (stofdoek), hetzij nat met water of zeepsop.
AFNEMEN, (nam af, heeft en is afgenomen), (iets
dat zich op of aan een ander voorwerp bevindt)
opnemen en daarvan verwijderen : een stuk geschut
van de affuit, het kleed van de tafel, het deksel van
eene doos afnemen; — den room van de melk afnemen, afscheppen; — iem. van iets zwaars ontlasten
door het hem uit de handen of van de schouders
enz. te nemen : iem. een last, een pak afnemen; —
(fig.) iem. een pak van het hart afnemen, verlichten; —
(voorwerpen die iemand aan 't lijf draagt, inz.
ketens, kluisters, boeien) (ook fig.) hem van 't
lijf nemen : hij wilde haar het masker met geweld
afnemen, van 't gelaat nemen; — een gevangene de
boeien afnemen, hem ervan verlossen, bevrijden; —
(koopwaren of werkstukken die een koopman of
fabrikant in voorraad heeft) hem afkoopen, er hem
van ontlasten : die fabrikant heeft zijn magazijn vol,
maar niemand komt hem zijne waren afnemen; —
(kwellende gedachten, bekommeringen, zorgen,
zonden enz. die den geest bezwaren) van iem. wegnemen, er hem van ontheffen of bevrijden : hij nam
hem die zorgen af; — ( pijn, ziekte of een lastig lichamelijk gevoel) van iemand wegnemen, er hem van
verlossen : Dokter, kunt ge me die koorts niet af nemen ? — iem. een examen, een verhoor afnemen,
het hem voor zich doen ondergaan, hem als examinator, als rechter ondervragen; — iem. een eed,
eene gelofte afnemen, hem plechtig laten zweren,
beloven; — iem. eene geloofsbelijdenis (of enkel
belijdenis) afnemen, als bevoegd kerkelijk persoon
hem plechtige belijdenis laten doen van zijn godsdienstig geloof, ook fig : bij de nieuwe verkiezingen
zal men menigeen eene geloofsbelijdenis afnemen; —
iem. de biecht afnemen, als biechtvader de belijdenis
zijner zonden aanhooren, (fig.) iem. uithooren; —
een kind van de school, van de catechisatie afnemen,
die niet meer laten bezoeken; — (een hoofddeksel)
het zich zelven van 't hoofd nemen en daardoor het
hoofd ontblooten als teeken van eerbied : aan het
graf namen allen den hoed af, namen dien in de
hand; — hij nam zijn hoed niet voor mij af, hij
groette mij niet; — (fig.) den hoed voor iem. afnemen,
erkennen of toonen dat men eerbied voor hem gevoelt, zich als zijn mindere erkennen ten opzichte
van zekere hoedanigheid, deugd of bekwaamheid :
voor dien tegenstander neem ik mijn hoed af; (fig.)
voor zulk eene edelmoedigheid neem ik den hoed af; —
twee examens in een jaar, mejuffrouw ! daarvoor
neem ik den hoed af, daar heb ik allen eerbied voor
(vaak met de bijbeteekenis) en reken er mij niet
toe in staat; — een gedeelte van iets wegnemen,
afdoen, er mee verminderen, het tegenovergestelde
van bijvoegen, toevoegen (aan) : neem maar een gulden
van het geld af voor den armen man; neem ik twee
van de twaalf dan houd ik tien over; geen uur kon

hij van zijn tijd afnemen om te wandelen, zoo druk
had hij het; —
verminderen, minder worden in omvang, aantal,
kracht of bloei : zijne geestvermogens nemen bij den
dag af, verzwakken; — de bevolking nam jaar voor
jaar af; de belangstelling neemt af; ons kapitaaltje
neemt af, vermindert; ,— de boterhandel op Engeland
neemt af; de bloei dier stad, markt neemt af, wordt
geringer; — (van personen) verminderen, achteruitgaan, verzwakken in lichaamskrachten of geestvermogens ten gevolge van ziekte, kwelling of ouderdom : de zieke is in de laatste dagen verbazend afgenomen; — ( fig.) van den leeftijd, den toestand, het
gestel enz. van afnemende personen : zijn gestel,
zijne gezondheid neemt af; die kunstenaar, geleerde
enz. is aan het afnemen, zijn bloeitijd is voorbij,
zijne geestkracht vermindert; — (van ziekten)
verminderen in hevigheid : de koorts is aan
het afnemen, aan 't afgaan; — de mazelen nemen af,
het aantal lijders daaraan vermindert; — de dagen
zijn aan 't afnemen, aan 't korten; — (van de maan)
allengs kleiner worden met betrekking tot het lichtend gedeelte van hare schijf; — de wind neemt af,
vermindert in kracht; — bij afnemende zee, wanneer
de golven beginnen minder hoog en onstuimig te
loopen; — (in de beeldende kunsten), (van de
slingerende lijnen) allengs
plooien of bochten
kleiner worden; —
losmaken en wegnemen van het geheel : laat eenstuk van die jas afnemen, ook ge moet die jas wat
afnemen, korter maken; — de scherpe kanten van
iets (van een stuk hout) afnemen, afschaven, (fig.)
aannemelijker maken; ook eene plank, eene deur
wat afnemen, smaller maken; — zich het haar, den
knevel laten afnemen, laten afknippen, afscheren :
laat uw baard wat afnemen, korter maken; — iem.
een arm, been enz. afnemen, afzetten; — het eten,
het ontbijt, het tafelgereedschap, het theegoed afnemen,
van de tafel wegnemen na het eten, enz. ook : de
tafel )afnemen, wegnemen wat er op staat; — het
stof van de tafel, de meubels, de ruiten afnemen,met
een doek het stof ervan verwijderen, ook : de tafel,
meubels enz. afnemen, ze van het stof reinigen; —
(hangende voorwerpen) losmaken van hetgeen
waaraan ze bevestigd zijn en ze wegnemen : de
wasch afnemen, van de droogstokken of drooglijnen;
— in een sterfhuis worden de gordijnen afgenomen
en de luiken gesloten; — (scheepst.) kooien afnemen,
de kooien (hangmatten) uit de verschansing nemen
en naar het tusschendeks brengen; — het lichaam
van Christus werd van het kruis afgenomen, van het
kruis genomen; — (zegels door of vanwege de rechter
macht op voorwerpen gelegd) losmaken en-lijke
wegnemen, de voorwerpen daarvan ontdoen : toen,
de kantonrechter kwam om de zegels af te nemen,
bevond hij dat ze verbroken (wederrechtelijk afgenomen) waren; — ( een verband van eene wond of
beenbreuk) losmaken en wegnemen, de wond
daarvan ontdoen : het been is zoogoed als genezen,
het verband kan nog deze week afgenomen worden; —
(speelkaarten) de kaarten (of de kaart) afnemen,
van een doorgeschud spel kaarten de bovenste
nemen en die onderaan leggen, ter voorkoming
van bedrog; — (spinnerij) de klossen afnemen, de
volgewonden klossen of koppen wegnemen. en door
ledige vervangen; — (Z. A.) ik zal me morgen laten.
afnemen, laten fotografeeren; —
tegen wil en dank ontnemen, afhandig maken
iemand zijne beurs afnemen; een kind een mes afnemen; den vijand eene landstreek, eene stad enz. afnemen, hem die ontweldigen; — iem. voor iets dat hij
koopt of laat doen, te veel geld afnemen, laten betalen;
— iem. het woord afnemen, hem niet toestaan verder
te spreken; — (kaartsp.) iem. een slag afnemen,
hem beletten dien te maken; — (zeevaart) iem.
den wind afnemen, hem dien onderscheppen, zoodat
zijn schip er de werking van mist, (fig.) iemand de
goede kans ontnemen om vooruit te komen, hem
in zijn handelen belemmeren; — iem. iets ten goede
of ten kwade (goed, wel, kwalijk, euvel enz.) afnemen,
eene handeling of een gezegde van hem in goeden
of kwaden zin opvatten, dien indruk ervan onder
laten blijken; — wij zullen het hem niet-vinde
in dank afnemen, zullen het hem ten kwade duiden; — (gew.) ik zal het hem voorgoed afnemen,
afleeren, betaald zetten; — ( iets uit iets anders afnemen, daaruit afleiden, opmaken; — men kan gemak
afnemen, opmaken, zijn germanismen).
-kelij
AFNEMER, m. (-s), een persoon die iets afneemt;

van
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AFPEDDELEN.

vooral : kooper, klant (van een winkel, eene fabriek,
die van zulk eene afdwaling getuigen). AFPADIGvan een product, een fabrikaat); afnemers gevraagd; HEID, v.
opkooper van gestolen goederen; - werktuig waar- i AFPAKKEN, (pakte af, heeft afgepakt), (goemede men iets afneemt : (bij het kaarden in de - deren die gepakt zijn op een voer- of vaartuig, een
katoen- en wolspinnerij) houten cilinder of trom- lastdier enz.) er stuk voor stuk afnemen, afladen;
mel rondom met kaard- of krasband bekleed, die de kisten, koffers van den wagen afpakken, den
het katoen of de wol van de groote trommel (tam- wagen afpakken, leegmaken; - (krijgsw.) paarden
boer) afneemt, ook strijktrommel en kamrol, doffer, afpakken, ze ordelijk ontdoen van staart- en borstfilet, wentelaar, poedel geheeten; - een ding dat riem, singel en zadel, en van alle voorwerpen (manafgenomen wordt : een schietgeweer waarvan de ' telzak, poetszakken, pistool enz.) waarmede zij
loop gemakkelijk kan worden afgenomen, terwijl gedurende den rit bepakt zijn geweest; - (goederen
de kolf niet uiteengedraaid kan worden, wat wel die gepakt of ingepakt worden) geheel en al pakken
het geval is bij den afdraaier die in de jachtwet of inpakken, zoodat de gansche arbeid van pakken
verboden is. AFNEEMSTER, v. (-s), zij die af- afgedaan is : als al de goederen afgepakt zijn, moeten
neemt, inz. koopster, klant van een winkel, eene de kisten terstond verzonden worden; - ( gemeen.)
fabriek, van een product, een fabrikaat. iem. iets afpakken, afnemen, ontnemen; - (Zuidn.)
AFNEMING, v. het afnemen : de afneming van een afnemen (in het kaartspel) .
examen, van een verhoor, van een eed, van eene belij- AFPAKKER, m. (-s). AFPAKKING, v. (-en).
denis, van de biecht; de afneming (van Christus) van AFPALEN, (paalde af, heeft afgepaald). (een
het kruis; de afneming van het verband (eener wond); ruimte) met palen afzetten : het terrein rondom de
- de afneming der zegels, de ontzegeling; - eene af- vesting wordt afgepaald; wij hebben een kleinen moes neming van krachten, vermindering; -, (-en), (in de ! tuin van den boomgaard afgepaald; - ( fig. dicht.)
beeldende kunsten) een tafereel voorstellende het i (iets onstoffelijks) afbakenen : de afgepaalde kring;
afnemen van het lijk van Christus van het kruis : scherp afgepaalde rechten en verplichtingen. AFPAde beroemde afneming van het kruis van Rubens. LER, m. (-s). AFPAALSTER, v. (-s).
AFNEUZEN, (neusde af, heeft afgeneusd), (hande- AFPALING, v. het afpalen : de afpaling van het
lingen en voorvallen die iem. voor anderen geheim jachtveld geschiedde in tegenwoordigheid van getuigen,
wil houden) nieuwsgierig afkijken zonder dat de ! aan wie de juiste grenzen bekend waren; -, (- en),
persoon het weet of erop verdacht is, ze afzien j datgene wat de afsluiting van Bene ruimte uitmaakt
door hem ongemerkt oplettend te bespieden : of de grens ervan aanwijst; ook de grens zelve.
iem. (of van iem.) een kunstje afneuzen; een geheim AFPANDEN, (pandde af, heeft afgepand), (histoafneuzen; pas op, dat niet iedereen u dat handwerkje rische term) iem. of van iemand iets (lfpanden, (t. w.
afneust; dat nieuwsgierig meisje neust alles af; neem eene verschi-Idigde geldsom) van hem innen door
u in acht voor haar. (Zuidn.) ook AFNEUZELEN. het rechtsmiddel van panding (in het oude recht),
AFNEUZER, m. (-s). AFNEUSSTER, v. (-s). d. i. door een gerechtelijken eisch. dat deze of gene
AFNEUZING, v. (-en). goederen van den schuldenaar voor eene door den
AFNIJPEN, (neep af, heeft afgenepen), (iets dat rechter te schatten waarde aan den schuldeischer
aan een voorwerp vastzit of er een deel van uit- in betaling der schuldmm zullen worden toegewezen; maakt) door nijpen afscheiden, het tusschen duim ` (gew.) (bij eene verkooping) afslaan.
en vinger of tusschen de beide sneden eener nijp- AFPANDER, m. (-s), afslager. AFPANDING,
tang sterk klemmen en zoodoende afbreken of af- v. (-en).
rukken. AFNIJPING, v. (-en). i AFPAREN, (paarde af, geeft afgepaard), in paren
AFNUMMEREN, (nummerde af, heeft afgenum- zich rangschikken, afzonderen; - (Z. A.) afspraak
merd), de voorwerpen door nummers van elkander maken tusschen parlementsleden van tegenoveronderscheiden om verwarring te voorkomen : de gestelde partijen om bij eene stemming evenveel
perceelen bij eene veiling, de voorwerpen bij eene prijs- leden van elke partij weg te blijven, zoodat dit op
uitdeeling afnummeren; - alles van hun nummer de kansen der partijen van geen invloed is. AFvoorzien, wat een nummer moet hebben : we moe- PARING, v. (-en).
ten eerst de boeken afnummeren, daarna leereen wij AFPARTEN, (partte af, heeft afgepart), (gew.) in
ze uit; (ook in 't leger) de compagnie is al afgenum - gelijke stukken verdeelen; toedeelen.
merd; (in de gymnastiek) het volgnummer zeggen. AFPASSEN, (paste af, heeft afgepast), afstanden
Ook AFNOMMEREN. AFNIJMMERING, v. tusschen gegeven punten) meten door ze in eene
AFOLIËN, (oliede af, heeft afgeolied), het oliën rechte lijn af te stappen en daarbij de passen te telten einde brengen, alles afdoen wat te oliën is; - len : de lengte en breedte van een veld afpassen; - ( een
veel oliën. opgegeven verlangden afstand tusschen een gegeven
AFOOGEN, (oogde af, heeft afgeoogd), (handelin- en een nog onbekend punt) met den pas afmeten :
gen en voorvallen) nauwlettend afkijken; door men begon met eene baan van 600 schreden af te passen;
scherp kijken te weten komen wat er voorvalt : ik - (dingen die gemaakt of door berekening gevonden
kan hier alles afoogen; - ik kan van hier den geheelen j moeten worden) naar de juiste maat afmeten ; eene
weg afoogen, kijken over den weg en zien wat figuur met den passer afpassen; het eene stuk is wat
?rop gebeurt. AFOOGING, v. 1 grooter dan het andere, ik kan het zonder maat niet
AFOOGSTEN, (oogstte af, heeft afgeoogst), (de juist afpassen; dat hebt ge netjes afgepast; ge hebt juist
te veld staande vruchten) oogsten, van het veld een half uur gesproken; - geld afpassen, verschillende
afnemen en binnenhalen; - een veld afoogsten, de geldstukken zoo bij elkander voegen, dat de gezavruchten ervan oogsten en binnenhalen; - gedaan menlij ke waarde juist het vereischte bedrag uitmaakt;
maken met oogsten, den oogst ten einde brengen : - (zeev.) het bestek afpassen, ook het bestek zetten
hebt ge al afgeoogst ? AFOOGSTING, v. genoemd, zie BESTEK; - (krijgsw.) de vuren afAFOORLOGEN, (oorloogde af, heeft afgeoorloogd), passen, bij het aanleggen van mijnen den afstand
Napoleon heeft geheel Europa afgeoorloogd, heeft r en inrichting der leivuren zoodanig regelen, dat zij
geheel Europa door oorlog gevoerd, heeft alle alle op het juiste oogenblik hunne werking kunnen
volkeren beoorloogd en daardoor verzwakt, uit- oefenen; - (wev.) stoffen afpassen, ze door de wijze
! van weven als 't ware reeds vooraf in stukken van
geput.
AFPACHTEN, (pachtte af, heeft afgepacht), van bepaalde grootte verdeelen, zie AFGEPAST ; in
pacht
of
huur ne- F (dingen die men uit eene grootere hoeveelheid aan
iem. iets (vooral landerijen)
men : uw buurman heeft de boerenplaats afgepacht; j lam. geeft of toekent) vooraf juist bepalen hoeveel
ik heb hem al zijn land afgepacht; - eene zaak voor i iem. krijgt : alles wordt ons hier in de keuken afgepast;
zich zelven in pacht of huur nemen en daardoor ze y eene afgepaste portie; - ( fig.) (de lotsbedeeling) iem.
aan dengene die van plan was ze te pachten, als in de juiste maat toewijzen, ze billijk verordenen :
't ware afnemen; of wel, door een hoogeren huur- God heeft mijn levensgeluk wel afgepast; - ( handeprijs ze onttrekken aan hem die reeds met den F lingen, inz. bewegingen, gebaren, gezegden, maat
Bene afspraak omtrent de pacht gemaakt ! schappelijke vormen enz.) juist afmeten, met het-eignar
had : ik had die tien hectaren al van hem gepacht, bijdenkbeeld van gedwongenheid of stijfheid : ik
maar het contract was nog niet opgemaakt; toen heeft houd van een lossen toon en kan die lieden niet velen,

A een hoogeren prijs geboden en zij mij afgepacht; die alles wat zij doen of zeggen zoo nauw afpassen.
vgl. afhuren. AFPACHTING, v. AFPASSING, v. (-en).
AFPADIG, bn. (w. g.) van het rechte pad afge- AFPATROUILLEEREN, (patrouilleerde af, heeft

raakt en dus afgedwaald, afgedoold; (alleen (fig.) afgepatrouilleerd), in patrouilles Bene landstreek
van personen die van het pad der deugd of der afloopen, doorkruisen.
waarheid zijn afgedwaald, of van handelingen enz.
AFPEDDELEN, (peddelde af, beeft afgepeddeld),

AFPEIL.
.al peddelende, fietsende afleggen; — afgepeddeld
kwam hij aan, afgemat door langdurig of ingespannen peddelen of fietsen,
AFPEIL, m. (afpeilingen), het peilen, opmeten of
opnemen van den voorraad die bij handelaars in
accijnsplichtige koopwaren aanwezig is, ten einde
daarnaar den verschuldigder accijns te bepalen.
AFPEILEN, (peilde, af, heeft afgepeild), (eene
diepte) met het peillood of met een peilstok meten,
geheel en al peilen : eene kolk wier diepte niet af te
peilen is, wier bodem niet kan bereikt worden; een
afgrond, niet af te peilen,zeer diepe afgrond; - (een
vaarwater) geheel en al, van het eene einde tot het
andere, peilen : al die vaarwaters zijn afgepeild en in
kaart gebracht; — (waren van welke accijns moet
worden betaald) opmeten om daarnaar het bedrag
van den accijns te berekenen : zijn al die vaten afgepeild ? AFPEILING, v. (-en) .
AFPEINZEN, (peinsde af, heeft en is afgepeinsd),
langdurig peinzen, diep nadenken : een wijsgeer als
Hegel die in zijn leven heel wat afgepeinsd heeft; —
zich afpeinzen, zich afmatten door ingespannen
peinzen : ik heb mij afgepeinsd en afgetobd, maar het
raadsel niet kunnen oplossen; het afgepeinsde hoofd.
AFPELEN, (peelde af, heeft afgepeeld), (huiden,
in de leerlooierij) op den haar- of stootboom van het
haar ontdoen, meest afharen, ontharen, (gew.) afpeulen geheeten. AFPELING, v. (-en).
AFPELLEN, (pelde af, heeft en is afgepeld), (de
schil of den dop van vruchten, alsmede de basten
van garnalen) wegnemen, afdoen door gaandeweg
de deelen los te maken en er af te trekken : cie schil
van een sinaasappel, de doppen van erwten en boonen
afpellen; ook een sinaasappel afpellen, erwten en
boonen afpellen; — (vruchten en garnalen) geheel
pellen; -- alles afdoen wat er te pellen is : al de noten
zijn afgepeld; — zich van de pel ontdoen, die loslaten; zich van de schil, den dop of den bast laten
ontdoen, zich laten pellen : die noten pellen niet gemakkelijk af; -- (gewest. fig.) hij heeft me dat weer
afgepeld, het door aanhoudend vragen en smeeken,
als het ware tegen mijn zin van mij verkregen;
-- (schertsend soms van kinderen gezegd) ze 's avonds
uitkjeeden, als het bedtijd is; — (Zuidn.) zijn vel
pelt af, laat los, hij vervelt.
AFPELLER, m. (-s). AFPELSTER, v. (-s). AFPELLING, v. (-en). AFPELSEL, o. (-s), de afgepelde
schillen, basten enz.
AFPENHAMER, m. (-s), (blik- en koperslagers term) hamer met twee afgeronde, dwars op den steel
geplaatste pennen, dienende tot het . afpennen of
eerste uitdrijven van figuren in blik- of koperwerk,
ook ribhamer genoemd.
AFPENNEN, (pende af, heeft en is afgepend), (gemeenz.) (schrijfwerk) met de pen ten einde brengen,
geheel afschrijven : in hoeveel tijd hebt ge dat stuk afgepend ?; — zeer veel schrijven : ik heb vandaag wat
atgepend ! — (iets dat geschreven of gedrukt is) afen overschrijven, er een afschrift of kopie van maken:
ik vond het vers zoo mooi, dat ik het terstond heb afgepend; — zich afpennen, zich afmatten door veel te
schrijven : nu ben ik letterlijk afgepend, ik kan niet
meer; —
(smidsterm) (stukken ijzer die aaneengeweld
moeten worden) aan de uiteinden die vereenigd
zullen worden, pen- of liever kegvormig uitsmeden;
de uiteinden zooveel dunner en platter maken, dat
zij op elkander gelegd, tezamen de na het wellen
gevorderde dikte niet of slechts weinig te boven
gaan, ook bijscherpen genoemd; — (blik- en koper
(figuren die in blik- of koperwerk moe--slagerth)
ten gedreven worden) met den daartoe bestemden
gependen hamer (afpenhamer) op het metaal aanleggen, ruw afschetsen of afteekenen : de eerste
bewerking bij het drijven, waardoor de hoofdlijnen
der schets zich verheven beginnen voor te doen:
ribben, stralen, sterren, bloemen enz. op blikwerk afpennen; die rozetten zijn niet zuiver afgepend; — (Z.
A.). claims afpennen, afbakenen, afpalen.
AFPENNER, m. (-s). AFPENNING, v. (-en).
AFPERKEN, (perkte af, heeft afgeperkt), de grenzen van een perk, eene ruimte door zichtbare teekens,
paaltjes b. v. aanduiden, afbakenen, eene ruimte
tot eene afgesloten plaats maken door er eene hei
schutting om te zetten, afsluiten: een-nig,e
weiland, een tuin afperken; — (eene ruimte) in twee
of meer perken afdeelen door die kenlijk van elkander af te scheiden : een terrein in vieren afperken; —
(schertsend) zijne broek was door talrijke lappen als
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een onregelmatig dambord afgeperkt; — (fig. in den
hoogeren stijl) (tijdruimten) bepalen ten aanzien van
haar duur, de perken of grenzen ervan aanwijzen:
wie perkte nog 't gebied der jaargetijden af ?; — nauw
begrenzen, juist aanwijzen, (een weg, een tijd,-keurig
iemands rechten, plichten, handelingen, lotsbedeeling) : afbakenen, doch het denkbeeld van beperking
treedt meer op den voorgrond : iem. den werkkring,
het aandeel in de regeering afperken.
AFPERKER, m. (-s). AFPERKSTER, v. (-s).
AFPERKING, v. het afperken; — (-en), datgene
dat eene ruimte afsluit of er de grenzen van aanwijst:
eene schutting, een paalwerk, sloot enz.
AFPERSEN, (perste af, heeft afgeperst), (vloeistoffen die zich op iets bevinden) door persing of
sterke drukking daarvan verwijderen, b. v. het
overtollige kwik tusschen het spiegelglas en het
tinblad; — door persen werpen : het paard perst het
veulen af; — (voorwerpen die geperst moeten worden)
persen voor zooveel noodig is : is het nieuwe kostuum
al afgeperst ?; — alles afdoen wat er te persen valt: is
al het linnen afgeperst ?; — die sigaren zijn nog niet
afgeperst, nog niet lang genoeg onder de pers geweest; — (fig.) iem. tranen afpersen, zulk een sterken
indruk op hem maken, dat hij schreien moet; —
(fig.) iem. bloed of zweet afpersen, iem. noodzaken Of
tot zware en uitputtende opofferingen, af tot zwaren
en afmattenden arbeid : is hunne eenige studie niet,
armen pachters den laatsten druppel zweet af te persen ?; -- iem. door geweld of bedreiging met geweld
dwingen tot de afgifte van zijn eenig goed, tot het
aangaan van eene schuld of het teniet doen van
eene inschuld : de inbrekers persten beiden ouden
lieden al het geld, goud en zilver af; de onverlaat perste
zijn stervenden vader de schuldbrieven af; ook iem.
afpersen,vgl. afzetten; — hetzij op onwettige wijze,
hetzij alleen door onweerstaanbare overmacht iem.
dwingen tot iets te doen, hem er toe noodzaken :
iem. de toestemming afpersen; — iem. een zucht afpersen, hem zoo diep bedroeven, dat hij zijn smartgevoel niet bedwingen kan; — iem. een lach afpersen,
hem • onwillekeurig doen lachen; — iem. geheimen
afpersen, hem dwingen die te openbaren; — gelukkig
is de vorst wien het volk geen uitgebreid stemrecht heeft
af te persen, noodzaken het te verleenen; — iem. eene
verklaring, eene getuigenis,eene bekentenis, eene belofte
enz. afpersen, hem tegen wil en dank noodzaken te
verklaren, getuigen, bekennen, beloven enz.; —
iem. dankbaarheid, liefde, bewondering enz. afpersen,
hem die onweerstaanbaar inboezemen (sterker dan
afdwingen.) AFPERSER, m. (-s).
AFPERSING, v. (w. g.) het afpersen : afpersing
van vocht, van eene belofte; —, (-en), het onwettig
afdwingen van iemands geld of goed, de knevelarij
van hem die misbruik van zijne overmacht maakt
om iem. meer dan billijk is te laten betalen: afpersing wordt met eene gevangenisstraf van ten hoogste
negen jaar gestraft, vgl. afdreiging; — ook hetgeen
afgeperst is. b.v. belastingen, diensten enz.
AFPEULEN, (peulde af, heeft afgepeuld), = AFPELEN.
AFPEUTEREN, (peuterde af, heeft afgepeuterd),
(iets dat aan iets anders vastzit, of een gedeelte van
een geheel uitmaakt) (gemeenz.) door peuteren met
den nagel of een ander puntig voorwerp bij kleine
gedeelten ervan afscheiden : het roofje van een wondje,
de korst van eene taart, een stukje van een koek afpeuteren; — iets peuterig afmaken : die teekening is
afgepeuterd: geene enkele forsche lijn is erin; — veel
peuterwerk afmaken : vandaag heb ik wat afgepeuterd.
AFPEUZELEN, (peuzelde af, heeft afgepeuzeld),
(kleine stukjes van iets eetbaars) afnemen en met
smaak opeten : daar zat de kleine een stuk van de
taart af te peuzelen; — kijk Azor daar eens lekker een
beentje zitten af te peuzelen, het vleesch dat er aan
zit bij kleine stukjes met smaak opeten.
AFPIJNEN, (pijnde af, heeft en is afgepijnd),
(dicht.) hevig kwellen; — iem. afpijnen, hem uit
putten door kwellingen van lichaam en geest : een
afgepijnde geest; een afgepijnd gelaat; — een afgepijnd kind, volk, door oorlogen uitgeput; — lang en
smartelijk lijden : een afgepijnde kranke, zieke,
lijder; — bijna gevoelloos worden door langdurige en
hevige zielesmart: eene afgepijnde ziel, een afgepijnd
hart, gemoed; afpijnend verdriet, verlangen; — zich
afpijnen, door langdurigen geestelijken arbeid zich
afmatten : hij heeft zich afgepijnd; een afgepijnde
geest. AFPIJNING, v.

AFPIJNIGEN.
AFPIJNIGEN, (pijnigde af, heeft en is afgepijnigd), iem. iets afpijnigen, (iets dat hij niet vrij
zeggen wil als eene bekentenis, eene ver -wilg
een geheim enz.) door pijnigen uit hem-klaring,
krijgen, hem afpersen, door lichaamspijnen hem
dwingen het begeerde uit te spreken; — iem. zijn geld,
zijne kostbaarheden enz. afpijnigen, hem door pijniging noodzaken te openbaren, waar zij geborgen
zijn; — iem. afpijnigen, hem zoo lang of zoo zwaar
pijnigen, dat de lijder geheel uitgeput is, hem afmartelen: op de folterbarak afgepijnigd, bekende de ongeluk kige ten laatste alles wat men wilde; — (fig.) iem. afpij nigen, hem geheel uitputten door pijnlijke kwellingen van lichaam of geest : zij was nog zoo jong en
reeds afgepijnigd; een door droefheid afgepijnigd
hart; — zich afpijnigen, zich naar den geest sterk

kwellen, zich uitputten door pijnlijke of afmattende
gedachten : vergeefs heb ik mij afgepijnigd om dat
raadsel op te lossen; een afgepijnigd verstand; een afgepijnigde geest. AFPIJNIGING, v.

1. AFPIKKEN, (pikte af, heeft afgepikt), (voor
zich op of aan iets anders bevinden) met-werpndi
den bek aangrijpen en wegnemen, wegpikken : de
kippen hebben al de onderste bessen van de struiken
afgepikt; — iem. iets afpikken, afhandig maken, hem

vóór zijn bij het koopen, pachten enz., zoodat hij
het mist; — (gew.) (in de school) afkijken en naschrijven der leerlingen van elkander.
2. AFPIKKEN, (pikte af, heeft afgepikt), (voor
gepikt, met pik bestreken of dichtgemaakt-werpndi
moeten worden) alles pikken, alles afdoen wat ei te
pikken valt : zijn al die vaten al afgepikt ?; — zeer
veel met pik besmeren.
3. AFPIKKEN, (pikte af, heeft afgepikt), (gew.) (te
velde staand koren) met de pik afsnijden : het gras
wordt afgemaaid, het graan of koren afgepikt; —
(jongensspel) een draaienden piktol met een anderen
dien men opzet, raken, zoodat de eerste uitgaat.
4. AFPIKKEN, (pikte af, heeft afgepikt), met ijver
achtereen naaien : we hebben vandaag wat afgepikt,
hoor !; — zich vermoeien, afmatten door te haastig
of langdurig pikken of naaien; — een naaiwerk voltooien.
AFPINGELEN, (pingelde af, heeft afgepingeld),
door aanhoudend dingen met moeite eene kleinigheid
van den koopprijs afkrijgen, kleingeestig afdingen:
zij heeft er nog een halven stuiver afgepingeld.
1. AFPITSEN, (pitste af, heeft afgepitst), (gew.)
met de zweep of karwats afrossen: een hond afpitsen;
(bij uitbr. ook) afrossen, afranselen : ze hebben hem
daar duchtig afgepitst.

2. AFPITSEN, (pitste af, heeft afgepitst), (Zuidn.)
al pitsende of knijpende wegnemen; (ook) geld af-

persen.
AFPITSER, m. (-s), (Zuidn.) gierigaard die overal
wat af weet te knibbelen.
AFPLAGGEN, (plagde af, heeft afgeplagd), (heide
begroeide bovenkorst ontblooten-grond)vae
door ze er bij plaggen af te steken : een stuk heideveld
laten afplaggen om de plaggen als mest te gebruiken;

vgl. afzoden. .
AFPLAKKEN, (plakte af, heeft afgeplakt), (voorwerpen die geplakt moeten worden), geheel en al
plakken : deze zakken hebben we afgeplakt; na het
afplakken gaan we weer uitknippen; — veel plakken; — ergens vaak laat blijven.
AFPLANTEN, (plantte af, heeft afgeplant), (w.
g.) alles planten wat er te planten valt.
AFPLATTEN, (platte af, heeft afgeplat), platter
maken : ge moet dat bergje in uw tuin wat laten afplatten; — een bol aan twee tegenovergestelde punten
een weinig indrukken, platter maken.
AFPLATTING, v. liet afplatten; het deel van den
bol, dat afgeplat is; —, (-en), (fig.) de afwijking van
de zuiver bolvormige gedaante, wanneer zij het
voorkomen heeft van door afplatting ontstaan te
zijn: de afplattimg der aarde is / .; — het verschil
in lengte tusschen de aardas en de middellijn van
den evenaar : de afplatting der aarde bedraagt 5,76
geogr. mijlen.
AFPLEGEN, (pleegde af, heeft afgepleegd), (in de
glasfabriek) alles plegen, wat er te plegen valt : hij
kan het werk van zes glasmakers niet alleen afplegen.

AFPLEITEN, (pleitte af, heeft afgepleit), door het
houden eener pleitrede iem. van eene straf bevrijden,
zoodat hij Of vrijgesproken df tot eene lichtere straf
veroordeeld wordt; — hij kan iem. van de galg af.
pleiten, zoo pleiten, dat iem. die gevaar liep tot de
doodstraf veroordeeld te worden, vrijgesproken zou
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worden; — (zegsw.) pleit een schurk van de galg af,
hij zal er u zelve gaarne aan helpen, slechte menschen
vergelden weldaden met ondank; — (eene schuld
of beschuldiging) door pleiten als 't ware te niet doen,
ook verminderen; — (een eisch, rechtszaken) geheel
en al bepleiten, ze afdoen voor zooverre de pleidooien
betreft : wanneer kan die zaak afgepleit wezen ?; —
zeer veel pleiten : die advocaat heeft in zijn leven heel
wat afgepleit.

AFPLEKKEN, (plekte af, heeft afgeplekt), (geverfde voorwerpen) bij aanraking of drukking kleurstof loslaten, zoodat die plekken of vlekken krijgt:
als ge die blauwe kousen zoo maar op uw linnengoed
inpakt, zullen ze leelijk afplekken.

AFPLETTEN, (plette af, heeft afgeplet), (van voorwerpen die geplet moeten worden) zooveel pletten
als noodig is; — alles pletten wat daarvoor is aangewezen : binnen hoeveel tijd moeten al die staven afgeplet wezen ?; — zeer veel pletten.
AFPLOEGEN, (ploegde af, heeft en is afgeploegd),
(een akker) dien in die richting ploegen, dat men,
aan de kanten beginnende, de aarde buitenwaarts
(en dus van het midden af) omwerpt, het tegen
aanploegen, waarbij men op het-overgstldan
midden van den akker begint; — door ploegen van
iets anders afscheiden : de wortels van een boom afploegen, met den ploeg daarvan afsnij den; — hij wil
een stuk van dien akker afploegen (door beploeging
afzonderen) en aan den naastliggenden aantrekken; —
iem. een deel lands afploegen, het hem ontvreemden,
afhandig maken door het aan zijn eigen akker aan
te ploegen, het er met den ploeg aan te trekken; —
in hoeveel tijd kunt ge dat land afploegen ? geheel en
al ploegen; — gedaan maken met ploegen : hebt ge
al afgeploegd ? dan zijt ge verder dan ik; — zich
afploegen, (menschen en trekbeesten) zich afmatten
door lang achtereen te ploegen : hij heeft zich gisteren
zoo afgeploegd, dat hij niet meer kon; — een afgeploegd
paard, door ploegen afgemat en meestal daardoor

van weinig waarde. AFPLOEGING, v. (-en).
AFPLOFFEN, (plofte af, is en heeft afgeploft),
(van personen of zware voorwerpen die zich op eene
hoogte bevinden) plotseling van de hoogte afvallen,
met een plof naar beneden storten: een der spuit

een misstap en plofte van de gootlijst af; —-gastend
d e stormwind plofte den schoorsteen van het dak af,

wierp dien naar beneden.
AFPLOOIEN, (plooide af, heeft afgeplooid), in
plooien neerhangen : die japon plooit af; — in plooien
naar beneden doen gaan; — alles plooien, wat gedaan
moet worden; — gedaan maken met plooien; —
zeer veel plooiwerk verrichten.
AFPLOTEN, (plootte af, heeft afgeploot), (schapevellen) zooveel ploten als noodig is, er 'zoo lang
op kloppen dat al de wol behoorlijk is losgemaakt:
hoeveel vellen zijn er afgeploot ?; — gedaan maken met
ploten : zoodra wij afgeploot hebben; — zeer veel
ploten.
1. AFPLUIZEN, (ploos af, heeft afgeplozen), (iets
dat aan iets anders vastzit) door pluizen ervan wegnemen. het bij kleine stukjes. vezeltjes of pluisjes
ervan afplukken : het vleesch van een been afpluizen;
— de roofjes van eene zweer afpluizen; — een beentje
afpluizen, er het vleesch bij vezeltjes afhalen; —
een afgeplukten vogel afpluizen, er de nog overgebleven donsvlokjes uittrekken; — (scherts.) een
hoentje, een patrijsje afpluizen, afpeuzelen.

2. AFPLUIZEN, (pluisde af, heeft en is afgepluisd),
(voorwerpen waarop zich pluisjes bevinden, inz.
kleedingstukken) van de pluisjes ontdoen of reinigen door die een voor een weg te nemen : een rok
afpluizen; — iem. afpluizen, t. w. de kleederen die
hij aan heeft; — zich afpluizen, zijne eigen kleederen; — (van geweven stoffen of van hetgeen daaruit
vervaardigd is, kleederen, tapijten enz.) pluisjes,
draadjes of vezeltjes loslaten : die stof gebruik ik
nooit: zij pluist mij te veel af. AFPLUIZER, m. (-s).
AFPLTJIZING, v. (-en).
AFPLUKKEN, (plukte af, heeft afgeplukt), (verschillende zelfstandigheden tot de huid van het
dierlijk lichaam behoorende of daaraan vastzittende)
door plukken daarvan afzonderen, met de toppen
der vingers bij vlokjes, vezeltjes of kleine stukjes
voorzichtig aftrekken of afscheuren : losgeschaafde
velletjes, roofjes van wonden, nijdnagels enz. afplukken; de veeren van gevogelte afplukken; — ( bloemen,
vruchten, bladen of twijgjes die nog aan de boomera,
struiken of planten zitten waaraan zij gegroeid zijn)
door plukken ervan afnemen, ze behoedzaam met
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de hand aftrekken of afbreken : hij plukte de appelen
af; zij plukte eene druif van den tros af, ook morgen
zullen we dien boom nog afplukken. AFPLUKKER,
m. (-s). AFPLUKKING, v.
AFPLUNDEREN, . (plunderde af, heeft afgeplunderd), (ook AFPLONDEREN, in ongemeener vorm),
(eene landstreek) vijandelijk afloopen en overal van
de bewoners hunne roerende goederen wegrooven :

het land werd deerlijk afgeplunderd; — een boomgaard
afplunderen, er al de vruchten van wegkapen; —
iem. zijne have afplunderen, ze hem ontrooven door

zijn huis of land te plunderen. AFPLUNDERING,v.
AFPOEIEREN, (poeierde af, heeft afgepoeierd),
(soms nog AFPOEDEREN), (w. g. veroud.) (personen die poeder in het haar dragen) hun haar of
pruik zooveel poederen als noodig is, van het ver
haarpoeder voorzien; — gedaan maken met-eischt
poederen of poeieren; — (fig.) iem. afpoeieren, hem
met een mooi praatje weten weg te krijgen; (ook)
hem afschepen; (ook) hem afranselen; — maken
dat men wegkomt, oprukken, ophoepelen : hij
poeierde gauw af; — hij had gauw afgepoeierd, was
gauw het vertrouwen kwijt; (ook) was spoedig
ontslagen.
AFPOEIERING, v. iem. eene afpoeiering geven,
hem afpoeieren, afschepen, duchtig doorhalen, onder
handen nemen, afranselen.
1. AFPOETSEN, (poetste af, heeft afgepoetst),
(stof, vettigheid of anderen vuilen aanslag op
voorwerpen, voorn. van leder of metaal die behooren
te blinken) door poetsen of wrijven verwijderen,
zoodat de glans hersteld wordt : het stof van de
laarzen, het roest van het metaal afpoetsen; — beslijkte

laarzen, een geweer afpoetsen, het vuil, den aanslag
afwrijven en weer blinkend maken; — gedaan
maken met poetsen; — alles afdoen wat er te poetsen valt : zoodra de knecht afgepoetst heeft, moet hij
de boodschappen doen; — zeer veel poetsen.
2. AFPOETSEN, (poetste af, heeft afgepoetst),
(w. g.) iem. iets afpoetsen, het hem behendig ontfutselen, (alleen van kleinigheden gezegd). AFPOETSING, v.
AFPOFFEN, (pofte af, heeft afgepoft), (w. g.) (gemeenz.) iem. afkloppen, hem een pak slagen geven;
— afborgen, op den pof koopen; — hij heeft daar
ook al afgepoft, kan daar ook niets meer koopen
zonder dadelijk te betalen.
AFPOLDEREN, (polderde af, heeft afgepolderd),
(landerijen) door het leggen van kaden of het doordammen van slooten onder eene afzonderlijke bemaling of afwatering brengen, en daardoor afscheiden van den grooteren polder waarvan zij deel
uitmaakten: al de landen welke (d. i. wier geërfden)
zich verder afgepolderd en van eigen bemaling voorzien
mogen hebben.

AFPOLDERING, v. het afpolderen; —, (-en), de
afzonderlijke polder gevormd door landerijen af
te scheiden van een grooteren polder waarvan zij
deel uitmaakten.
AFPOLLEN, (polde af, heeft afgepold), (gew.)
iem. iets afpollen, het hem op sluwe wijze afhandig
maken, behendig aftroggelen.
AFPOLSEN, (polste af, heeft afgepolst), (w. g.)
iem. iets afpolsen, (iets dat hij liefst niet bekend
wil hebben) behendig van hem te weten komen.
AFPOMPEN, (pompte af, heeft afgepompt), (water dat zich boven iets bevindt) door pompen daar
verwijderen, wegpompen; — zeer veel pompen;-van
— gedaan maken met pompen. AFPOMPING, v.
AFPONDEN, (pondde af, heeft afgepond), (waren
die bij het pond verkocht worden) bij ponden afwegen, ten einde ze voor den kooper die juist
zooveel verlangt, terstond afgepast in gereedheid
te hebben : morgen is het marktdag : er mag wel een
goede voorraad tabak afgepond worden.

AFPOOZEN, (poosde af, heeft afgepoosd), (dicht.)
(eene handeling) tijdelijk doen ophouden door ze
met iets anders af te wisselen en zich zoodoende
ervan te verpoozen.
AFPRAAIEN, (praaide af, heeft afgepraaid),
(gew.) op behendige wijze verkrijgen : hij heeft ons
menige sigaar afgepraaid.

AFPRACHEN, (prachte af, heeft afgepracht),
(veroud. of dicht.) iem. (of van iemand) iets afprachen,
het door vleiende en dringende bede van hem verkrijgen, het hem afbedelen : iem. eene aalmoes
afprachen; — medelijden, vergeving, een lonk enz.
afprachen; ook iem. een kus afprachen.
AFPRAKKEZEEREN, (prakkezeerde af, heeft

AFRABBELEN.
afgeprakkezeerd), (gemeenz. volkstaal) zeer veel

en ingespannen prakkezeeren of nadenken : die
man heeft al wat afgeprakkezeerd !; — zich afprakkezeeren, zich afmatten door ingespannen nadenken :
ik heb er me op afgeprakkezeerd, maar het niet kunnen
vinden.

AFPRATEN, (praatte af, heeft afgepraat), iem.
van iets afpraten (van een voornemen, een gevoelen,

eene gezindheid enz.) hem door praten ervan afbrengen : ge moet trachten hem van dat dwaze plan

af te praten; hij staat stijf op zijn stuk, hij is er
niet van af te praten; — qe moet zien hem dat af te
praten, uit het hoofd praten; — (eene handeling)

door het mondeling aanvoeren van redenen voorkomen : zij verlangden dat ik er heenging, maar
gelukkig heb ik het afgepraat; — iets ten einde toe
met elkander bepraten, met elkander sprekende
afdoen : kom bij mij, dan kunnen we alles op ons
gemak afpraten; — dat is afgepraat, dat is afgedaan,
daar behoeft niet meer over gesproken te worden
(van eene uitgemaakte, reeds besliste zaak); — zeer
veel praten : wij hebben gisteren heel wat afgepraat; —
gedaan maken met praten, het gesprek eindigen :

met die woorden hadaen wij afgepraat en wenschten
elkander goeden nacht.

AFPREEKEN, (preekte af, heeft afgepreekt), Bene
preek, of Bene reeks van preeken ten einde toe voor
de gemeente uitspreken; — een einde maken met
preeken, hetzij tijdelijk, hetzij voor altijd : nu heeft
hij voor vandaag afgepreekt : tweemaal is ook wel; —
de oude man heeft eindelijk afgepreekt en bekomt zijn
emeritaat; -- iem. van iets .afpreeken, (een voornemen,

een gevoelen, eene gezindheid, Bene gewoonte enz.)
hem door preeken (in eig. of fig. zin) ervan afbrengen, hem door ernstige redenen overreden het te
laten varen : die geestelijke heeft veel menschen van
den drank afgepreekt; — iem. iets afpreeken, het hem
door preeken (in eig. of fig. zin), met ernstige redenen bewegen of aanmanen het te laten varen; —
veel en lang preeken : hij heeft in zijn langen diensttijd wat afgepreekt !

AFPRENTEN, (prentte af, heeft afgeprent),
(w. g.) in prent afbeelden : soldaten, dieren, bloemen,
landschappen erfprenten; — ( fig.) een persoon of
Bene zaak in woorden afbeelden, afschilderen.
AFPRESSEN, (preste af, heeft afgeprest), dichter
vorm voor afpersen, voorheen ook in proza,-lijke
thans nog gewest. AFPRESSING, v. (-en).
AFPREVELEN, (prevelde af, heeft afgepreveld),
(formulieren, inz. voorgeschreven gebeden) tot aan
het einde toe prevelen of mompelen : ze binnensmonds -- wel hoorbaar, maar niet verstaanbaar —
geheel en al opzeggen of voorlezen.
AFPRIEGELEN, (priegelde af, heeft afgepriegeld),
(gemeenz. gewest.) afranselen, afrossen; — afpingelen, kleingeestig afdingen; - naaiwerk met zeer
kleine steken afmaken : hebt ge eindelijk dien zoom
aan den zakdoek afgepriegeld ?; — met veel en zeer
fijn naaiwerk zich afmatten ; — zeer veel priegelen: die naaister heeft in haar leven heel wat afge-

prieQeld.

AFPRIKKEN, (prikte af, heeft afgeprikt), door
prikken iets losmaken, afzonderen; — al prikkende
den juistere vorm van iets aangeven, overnemen; —
(gew.) door prikken (zie aldaar) van iem. verkrijgen; — veel naaiwerk afdoen : we hebben vandaag
wat afgeprikt.

AFPROEVEN, (proefde af, heeft afgeproefd),
wegnemen en opeten om eens te proeven hoe de
dingen smaken : de stapel pruimen is mooi gedund:

de jongens hebben er de lekkerste afgeproefd.

AFPUIMEN, (puimde af, heeft afgepuimd), (schil-'
derst.) met een puimsteen afschuren; — (ook fig.
gemeenz.) laat je afpuimen, laat naar je kijken.
AFPUNTEN, (puntte af, heeft afgepunt), (voorwerpen die te puntig of te scherp aangepunt zijn)
ontdoen van de al te scherpe of spitse punt die hinderlijk of voor het gebruik ongeschikt is : die priem

is al te scherp, laat hem wat afpunten; — zich het
haar laten afpunten, de uiterste tippen ervan laten

afsnijden, laten toppen; — (vermaakte schrijfpennen) de al te scherpe spits er afnemen door de beide
punten op den duim gelijk af te snijden : die
pen spat, ze is niet afqepunt, (met de zaak veroud.).
AFPUNTER, m. (-s). AFPUNTING, v. (-en).
AFRAAIEN, (raaide af, heeft afgeraaid), (eene
rivier b . v.) in raaien of evengroote stukken ver deelen, vgl. kilometerraai.
AFRABBELEN, (rabbelde af, heeft afgerabbeld),

AFRADEN.
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AFRAFFELEN, (raffelde af, heeft afgeraffeld),
iets dat men als taak te verrichten heeft, inz. van
iets dat men schrijft of voorleest) haastig en blordig
afmaken of afdoen : wat heeft die jongen zijn school-

AFRAMMELEN, (rammelde af, heeft afgerammeld), (gemeenz. uitdr. in de volkst.) afranselen,
afrossen; — (fig.) duchtig doorhalen, den mantel
uitvegen met bitse woorden: gij moet hem eens hard
aanspreken en eens goed aframmelen; — veel en
schielijk babbelen: vrij wat, heel wat aframmelen,
heel wat afbabbelen als men eenmaal op zijn praat
— een formulier, eene les aframmelen,-stoelzi;
haastig en slordig en daardoor bijna onverstaanbaar
ten einde toe oplezen of opzeggen, afrabbelen.
AFRAMMELING v. (-en), iem. eene aframmeling
geven, een pak slaag geven, hem afrossen; (ook
fig.) iem. den mantel uitvegen.
AFRANDEN, (randde af, heeft afgerand), (voorwerpen die een rand hebben) geheel of gedeeltelijk daarvan ontdoen, den rand ervan afnemen of
versmallen : ik zal den hoed wat laten afranden; —
behoorlijk afgerand, van een rand voorzien; — (veroud.) besnoeien (het geld). AFRANDING, v. (-en).
AFRANSELEN, (ranselde af, heeft afgeranseld),
iem. afranselen, hem een duchtig pak slaag geven;
(ook fig.). AFRANSELING, v. (-en).
AFRAPEN, (raapte af, heeft afgeraapt), (voorwerpen die op den grond verspreid liggen) met de
hand opnemen en van die plaats verwijderen; oprapen en wegnemen : steenen van de paden en
bloembedden afrapen; — een muur afrapen, beheel
berapen.
AFRASPEN, (raspte af, heeft afgeraspt), door
raspen wegnemen : oneffenheden van houtwerk afraspen; — met eene rasp zeer kleine stukjes van
iets afschrapen : een suikerbrood, een muskaztnootje afraspen; — raspen zooveel als noodig is.
AFRASPER, m. (-s). AFRASPING, v.
AFRASTEREN, (rasterde af, heeft afgerasterd),
(eene open ruimte) door het zetten van een rasterwerk afscheiden en zoo den toegang afsluiten : een

werk weer afgeraffeld, het lijkt nergens naar.

tuin, een plein om eene kerk afrasteren.

AFRAGEN, (raagde af, heeft afgeraagd), (spinrag
dat zich aan iets bevindt) door ragen met den
raagbol ervan wegnemen : raag eerst de webben van
den zolder af, eer ge begint te stoffen; — ( voorwerpen
waaraan spinrag zit) met den raagbol ervan zuiveren : hebt gij den zolder al afgeraagd ?; — zeer veel
ragen.
AFRAKEN, (raakte af, is afgeraakt), van iem. of
iets afraken ,(van eene plaats of van een voorwerp)
zonder opzet en meestal ongemerkt verwijderd geraken : in het gedrang raakten zij van elkander af; —
(fig. uitsluitend van menschen) van den weg (der
deugd en der waarheid) afraken, er ongemerkt van
afwijken, allengs op een dwaalspoor komen; — van
zijn onderwerp afraken, onwillekeurig afdwalen van
het onderwerp waarover men denkt, spreekt of
schrijft; — van eene bezigheid, studie, liefhebberij,
gewoonte enz. afraken, ze allengs en onwillekeurig
laten varen, er niet meer aan doen; — van zijn stuk
afraken, van de wijs afraken (of geraken), verward,
verlegen, beteuterd worden; — hoe is dat lood
van het dak afgeraakt ? door welke oorzaak ligt het
, r niet meer op ?: — als men geen plezier van zijne
kinderen heeft. raakt het hart er ook af, houdt in
betrekking tot hen de hartelijkheid op; — erin
slagen er vandaan te komen : eindelijk raakten wij,
raakte het schip van de ondiepte af; — er ongemerkt
van gescheiden geraken, ervan afgaan : er is een

AFRASTERDRAAD, o. ijzerdraad voor eene
afrastering.
AFRASTERING, v. (-en), het afrasteren; — het
rasterwerk.
AFRAZEN, (raasde af, heeft afgeraasd), (Zuidn.)
veel razen, luidruchtig praten; inz. iem. daardoor
vermoeien, kwellen: hij heeft me den heden dag af-

(samenhangende woorden die men uitspreekt, voorleest of opzegt, als formulieren, lessen, gebeden
enz.) met overhaasting, onachtzaam en niet of
nauwelijks verstaanbaar oplezen of opzeggen om er
zoo spoedig mogelijk een einde aan te maken,
afraffelen, aframmelen : zij rabbelden al hun lessen
achter elkander af; — zijn werk gauw en slordig
afmaken, afroffelen : die jongen rabbelt steeds zijn
werk af om maar te kunnen spelen.

AFRADEN, (ried af, raadde af, heeft afgeraden),
(het tegenovergestelde van aanraden en in spreektaal gewoner dan ontraden), iemand afraden iets te
doen, hem den raad geven het niet te doen: hij
ried hem af goed geld n+.ar kwaad geld te gooien; -iem. iets afraden, hem den raad geven zich van die
handeling te onthouden : hij ried haar die poging
af; — iem- iets afraden, hem raden het niet te doen,
te plegen, te nemen, te kiezen, te koopen, te gebruiken enz. : zij raadt hem dat huwelijk ten sterkste af; —
ten einde toe raden : hij heeft alles afgeraden, en nog
de goede oplossing niet gevonden; — zich afraden,

zich vermoeien door langdurig naar iets te raden.
AFRADER, m. (-s). AFRAADSTER, v. (-s).
AFRAFELEN, (rafelde af, heeft en is afgerafeld),
(geweven, gebreide en geborduurde stoffen) ontdoen
van de rafels, van losgeraakte draden; (ook) ze
gaandeweg van een gedeelte van den inslag ontdoen
door dien bij losse draden tusschen de schering weg
te trekken, vgl. uitrafelen; ook : rafels of losse
draden loslaten, verliezen en daardoor allengs ver
zie eens, hoe die doek begint af te rafelen;-slijten:
die stof is slecht geweven, ze heeft altijd afgerafeld;
dit touw is geheel afgerafeld. AFRAFELING, v.

knoop van mijn rok afgeraakt; — die verf begint erg
te verschieten, het mooi raakt er geheel af, verdwijnt
langzamerhand; — als men iets dikwijls doet, raakt
er het nieuwtje (de aardigheid enz.) gauw af, wordt

niet meer opgemerkt, bestaat schijnbaar niet meer;
-- bevrijd komen, ontslagen geraken (van lastige
personen of zaken) : ik kon maar niet van den ver
kerel afraken; zij wist niet hoe ze van die-velnd
aanzoeken zou afraken; — ( scherts.) hij heeft een
mooien buidel met geld meegenomen; nu, hij zal
er wel afraken, die kwijtraken; — (van koopwaren

die men in voorraad heeft) ze kwijtraken door er
een kooper voor te vinden : ik raak toch zoetjes aan
van mijn voorraad af; — ( van slechte gewoonten)
er in slagen ze af te leggen, er vrij van raken : door
zijne ziekte is hij gelukkig van den drank afgeraakt: ---

geraasd.

AFREEDEN, (reedde af, heeft afgereed), (vlas
en hennep) na eene voorloopige zuivering op den
aftrekhekel verder zuiveren en verfijnen op den fijne ren afreehekel, en daardoor voor de vervaardiging
van fijne garens of touwwerk geschikt maken, uit kernen; — (wolweverij) de geweven stoffen voor
den handel geschikt maken, opmaken; — ( papier

afgelegde papier uitpersen en drogen.-makerij)ht
AFREEDING, v.
AFREEHEKEL, m. (-s). Zie AFREEDEN.
AFREEPEN, (reepte af, heeft afgereept), (Zuidn.)
met reepen afscheuren.
AFREGENEN, (het regende af, heeft en is afgeregend), het regent wat (vrij wat, heel wat enz.) af, er
valt veel regen; — door den regen losgaan, er zich
van afscheiden en afvallen : al de jonge perziken
zijn van nacht afgeregend; de nieuwe verf is van de
deur afgeregend; — ( vlasbouw) (van vlas dat op het

veld gespreid ligt) door den regen zijne kleur verliezen, verkleuren en daardoor minder worden in
hoedanigheid: dat vlas is leelijk afgeregend; — ( dicht.)
regenend of als een regen nederdalen.
AFREIKEN, (reikte af, heeft afgereikt), (kleine
voorwerpen die bij iemand bezorgd moeten worden,
als brieven, pakjes enz.) aan hem, aa) zijn huis
afgeven : ik zal den brief wel bij den heer A. afreiken; och, reik dit pakje even aan het bestelkantoor af; —

(een voorwerp dat zich in de hoogte buiten iemands
bereik bevindt) afkrijgen en aanreiken : och, reik
mij eens die vaas van het kabinet af.

AFREIS, ook AFREIZE, v. het afreizen, het
vertrek van iem. die op reis gaat; ook van de afvaart
van schepen gezegd; — (dicht.) het verscheiden uit
dit leven.
AFREIZEN, (reisde af, is en heeft afgereisd),
vertrekken om op reis te gaan, wegreizen : wanneer

(van eene verloving of een voorgenomen huwelijk),
ontbonden worden, afspringen: het engagement
van den heer A . met mej. B. is afgeraakt; — ( van
een werk dat verricht, of een voorwerp dat ver
wordt) afgedaan of voltooid raken, in-vardig
gereedheid komen, klaar komen : alle dagen een

oogmerk om het te bezien, te onderzoeken, te
koopen enz.; — eene landstreek afreizen, ze geheel
doorreizen, de meeste daarin gelegen plaatsen bezoeken; hij heeft geheel Duitschland afgereisd; —

beetje, zoo raakt het werk eindelijk af.

hij heeft voor zijne kunstgeschiedenis alle musea en

reist de koning af ?; zij reizen morgen naar Zwitser
af; — op iets afreizen, erheen reizen roet het-land

88

AFREKENAAR.
bibliotheken afgereisd, ze reizend bezocht; — zeer
veel reizen: hij heeft at wat afgereisd ! — zich afreizen,
zich erg vermoeien, afmatten, zijne gezondheid
benadeelen door veel of lang achtereen te reizen.
AFREKENAAR, m. (-s), (w. g.) iem. die eene
rekening vereffent.
AFREKENEN, (rekende af, heeft afgerekend),
eene hoeveelheid van een zeker bedrag aftrekken :
zon- en feestdagen afgerekend, zijn er 300 werkdagen
in een jaar; — nagaan hoeveel men elkander schuldig

is en dat betalen; — (eene openstaande rekening
of schuldvordering) geheel verrekenen, afdoen :
ik kan nog niet vertrekken : eerst moet ik in mijn
hotel afrekenen; — ( scherts.) wij hebben nog niet
afgerekend (tegen een bediende gezegd), gij krijgt
nog eene fooi van mij; — met iem. afrekenen, zijne
rekening met hem vereffenen en sluiten : de patroon
rekent met zijne arbeiders af; — ook hem rekenschap

vragen van zijn doen en laten en daarvoor voldoening nemen door hem te straffen of te berispen :
het is te wenschen, dat de rechter voor goed met dien
deugniet afrekent, hem voldoende straft; — (ook)
in Beene betrekking meer tot hem staan : ik heb
met hem afgerekend; — ( fig.) het vóór en tegen van

eene zaak met elkander vergelijken; — zeer veel
rekenen; — zich afrekenen, zich afmatten door langdurig en ingespannen te rekenen.
AFREKENING, V. het afrekenen; — iem. iets op
afrekening geven, voorschieten enz., het hem vooruit
geven om het hem later bij het vereffenen der rekening te korter., in mindering te brengen; — het
vereffenen en sluiten eener openstaande rekening:
hij heeft met de afrekening genoegen genomen, en
wij zijn voorgoed van elkaar af; -- afrekening houden,

onderling met een ander afrekenen; – (fig.) het
nemen van voldoening voor hetgeen iein. rr isdreven
of miszegd heeft; – (spr.) korte afrekening maakt lange
vriendschap, om goede vrienden te blijven, moet
men elkander op het verschuldigde geld niet te
lang laten wachten; —, (-en), het geschreven stuk,
inhoudende de wijze van vereffening eener openstaande rekening : hij weigert de afrekening te onder
-tekn.

AFRENNEN, (rende af, is en heeft afgerend),
(voorheen sterk; het deelw. afgeronnen wordt ook
nu nog wel door dichters gebruikt), zich rennend
verwijderen : de ruiters renden van het plein af (of
het plein af); de knapen renden het erf af; — op iem.

of iets afrennen, recht op iem . of iets toerennen, zich

met snelle vaart daarheen spoeden (ook fig.); —
van eene hooger gelegen plaats naar eene lagere
rennen : van een heuvel, van eene hoogte afrennen; —
(fig.) (van den tijd) (dicht. alleeen in het verl. deelw.
afgeronnen) : de afgeronnen dag, de afgeronnen tijd,

afgeloopen, snel ten einde geloopen; – iets door
veel of hard rennen doen loslaten : het paard heeft
zich een hoefijzer afgerend; — dit paard heeft al de
mededingers afgerend, op de renbaan overwonnen; ---(een afstand) ten einde toe doorrennen, met snelle
vaart doorloopen : de vlugste ruiters renden de b zan
in vijf minuten af; — ( dicht.) (veelal fig.) afloopen,
doorloopen, zonder het bijdenkbeeld van snelheid;

het afgerende pad, de afgeronnen baan, de afgerende
jaren; — eene landstreek enz. afrennen, haar afloopen, afplunderen; — zijne paarden afrennen, zwaar

vermoeien, afmatten door ze te hard of te lang te
laten rennen : — een paard den bek afrennen, het
zóó laten rennen dat het afgemat is in den bek,
vooral door het stijf in den bek te rijden; -- zich
afrennen, zich uitputten, afmatten, door veel,
lang of hard te rennen of te loopen, zoowel eig.
als fig.: een afgeronnen of afgerend hert, paard,
mensch; (dicht.) eene afgeronnen zon; de afgerende
nacht.

AFREPELEN, (repelde af, heeft afgerepeld), door
middel van een repel de knoppen of zaaddoozen
(knotten) van het vlas trekken : er zitten nog knotten

aan het vlas, die moeten er afgerepeld worden; dat
vlas is niet zuiver afgerepeld, ook afknotten gezegd; —
(fig.) (gew.) zijne kleederen afrepelen, ze erg havenen

en scheuren door stoeien, ravotten, klauteren enz.,
zoodat ze er uitgien, alsof ze over den repel gehaald
waren; — (het vlas) geheel repelen; — alles afdoen
wat er te repelen valt, zoodat dit gedeelte der
bewerking is afgeloopen : is al het vlas al afgerepeld I;
zoodra wij afgerepeld hebben.
AFREPEN, (reepte af, heeft afgereept), afrepelen
doch alleen fig.; — (gew.) zijne kleederen afrepen; —
ook (gew.) door stoeien, ravotten verwijderen : de

AFRIJDEN.
koeien hebben de aarde van den wal, ook den wal
afgereept.

AFREUZELEN, (reuzelde af, is afgereuzeld),
(Zuidn.) afrijzelen (vooral van erwten en booreen
gezegd).
AFRICHTEN, (richtte af, heeft afgericht), in eene
andere richting houden, draaien : gij moet den kijker
wat van het Noorden africhten; hij hield zijne oogen
van het lijk afgericht, keek niet naar het lijk; —

richten naar iets, voortbewegen naar een bepaald
punt : een zwerm van pijlen op den vijand africhten; —
(fig.) een mensch of dier op iets africhten, hun allengs
de behendigheid doen verkrijgen of de handgrepen
aanleeren om de bedoelde handeling naar eisch
te kunnen verrichten : een jongen op stelen africhten; hij richt zijn paard op allerlei kunstjes af; honden, valken, enz. tot de jacht africhten; — soldaten
africhten, ze door onderricht en oefening tot de

vereischte vaardigheid in den krijgsdienst opleiden; — jongelieden africhten, hunne opleiding zoo
inrichten, dat men ze eenzijdig voorbereidt of klaarmaakt tot een bepaald bedrijf of tot het voldoen
aan bepaalde exameneischen, zonder acht te slaan
op algemeene ontwikkeling : op menige kostschool
worden de leerlingen maar afgericht; — ( smederij)
(ijzeren of stalen voorwerpen, inz. van zeisen)
geheel afsmeden in den vereischten vorm.
AFRICHTER, m. (-s). AFRICHTSTER, V. (- s).
AFRICHTING, v. (-en), de daad van africhten:
de africhting van een ruiter vereischt meer tijd dan die
van een infanterist; de africhting van honden tot
de jacht; die kostschoolhouder maakt bijzonder zijn
werk van africhting voor de Militaire Akademie;
(smederij) na de africhting der zeis volgt het gladhameren het harden, het .vf ketsen, enz.

AFRIEMEN, (riemde af, heeft afgeriemd), aan
riemen afdeelen : de graszoden, de plaggen afnemen.
AFRIJ, m. het afrijden, de afrit, inz. in gebruik
van harddravers die afrijden en den wedren beginnen; — verboden afrij, het is verboden hier af te
rijden; —, v. (-en) , helling langs welke men afwaarts
rijdt : van dien hoogen dijk is het hier eene gevaarlijke
afrij; (ook) weg langs welken men van een erf
rijdt.
AFRIJBRIK, v. (-ken), brikwagentje, inz. gebruikt

om paarden af te rijden en af te richten.
AFRIJDEN, (reed af. is en heeft afgereden), (van
ruiters en schaatsenrijders, alsmede van rijtuigen of
de daarin gezeten personen) zich rijdende verwijderen,
wegrijden : de ruiters. reden van het plein af (of het
plein af); te zeven uren rijden wij af; de vrachtwagen
rijdt om 8 uur af, vertrekt; — (van hardrijders te

paard of op schaatsen) den rit beginnen, van de
meet af, op het bepaalde oogenblik; — (van rijtui gen of de daarin gezeten personen) van eene hooger
gelegen plaats naar eene lagere rijden : van een
heuvel, van eene hoogte afrijden, ook den heuvel, de
hoogte afrijden; -- door hard, lang of onvoorzichtig
rijden doen verliezen of kwijt raken : een paard

een hoefijzer afrijden; het paard heeft zich een hoefijzer afgereden; zij raakten op hol, en reden eene
lantaren van het rijtuig af; zij reden een rad van den
wagen af; — een afstand ten einde toe doorrijden,
rijdend afleggen : in hoeveel tijd kan men dien weg
afrijden I; — de vlugste (schaatsen -) rijder reed de
geheele baan in 20 seconden af; — ( inz. in het krijgsw.)
een afstand afrijden, dien te paard doorrijden om

de lengte ervan te berekenen; — (eene landstreek,
een dorp enz.) roovend en plunderend in alle
richtingen doorrijden : eene vijandelijke ruiterbende
reed het geheele landschap af; — ( ruiters, schaatsenrijders, ook paarden,) mededingers overwinnen,
zoodat die afvallen : op de ijsbaan heeft hip wel
eenigen afgereden, doch nooit een prijs behaald; —
(fig. in de scheepvaart) een storm afrijden, bij op-

komend stormweer voor anker gaan liggen en den
ketting vieren, waardoor het schip met den golfslag
op en neer kan gaan, alsof het rijdt, vgl. voor anker
rijden; — ( een paard) door veel rijden en jakkeren
bederven, onbruikbaar maken : 't is schande, zooals
die voerman zijne paarden afrijdt; een afgereden
knol; — ( fig.) eene afgereden kween, een door ontucht

versleten oud wijf; -- (een paard) het door lang of
hard rijden zwaar vermoeien, geheel afmatten, uit
: hij heeft gisteren zijn paard zoo afgereden,-puten
dat het niet meer kon; — ( een paard) wat laten
rijden, ten einde te voorkomen dat het stijf of
onhandelbaar wordt door te lang op stal te staan;
— zich afrijden, (vooral van ruiters en schaatsen-

AFRIJGEN.
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rijders) zich uitputten, afmatten, door veel, lang of
hard te rijden. AFRIJDER, m. (-s).
AFRIJGEN, (reeg af, heeft afgeregen), (kleedingstukken die om het lichaam sluiten en met een
rijgsnoer bevestigd zijn) losrijgen en van het lijf
doen;— (allerlei voorwerpen die aan een draad, koord,
snoer, spijl enz. geregen zijn) daarvan afnemen,
afdoen; — (tabaksb.) tabaksbladen afrij gen, ze van de
spijlen afdoen, nadat ze behoorlijk gedroogd zijn.
AFRIJGER, m. (-s). AFRIJGSTER, v. (-s). AFRIJGING, v.
AFRIJMEN, (rjntde af, heeft afgerijmd), (een
dichtwerk in rijmende verzen) voltooien, geheel en
al berijmen : min of meer schertsende uitdrukking,
met minachting gezegd, waar het de verzen van een
ander geldt, of met bescheidenheid, waar men van
zijn eigen werk spreekt : na veel zwoegen heeft hij
eindelijk zijn verjaarvers afgerijmd; — veel verzen
rijmen : in dat genootschap is al heel wat afgerijmd.
AFRIJMING, v.
AFRIJTEN, (reet af, heeft afgereten), losrijten,
met een krachtigen ruk afscheuren (meest in hoogeren stijl) : het roosje is van zijn stengel afgereten;
deze jonge stam is ten wortel afgereten.

AFRIJTER, m. (-s). AFRIJTING, v.
AFRIJVEN, (reef af, heeft afgereven), alles
rijven of harken, wat er te rijven valt: de paden
afrijven; — ( gew.) een stuk van de kaas, ook de kaas
afrijven, afraspen.
AFRIJZELEN, (rijzelde af, heeft en is afgerijzeld),
(w. g.) (gewest.) allengs en bij gedeelten losgaan en
afvallen : er is uit die schooven vrij wat graan afgerijzeld, vrij wat graankorrels zijn uit de aren gevallen; — de kalk begint van den muur af te rijzelen,
af te bladderen; ook die muur begint hier af te rijzelen. AFRIJZELING, v.
AFRIJZEN, (rees af, is afgerezen), (van personen) (w. g.) oprijzen en zich verwijderen: zij vielen,
maar rezen terstond weder van den grond af; — (Zuidra. )
zich van den berg laten afrijzen, naar beneden laten

glijden, (gew.) (van dingen die aan iets anders vastzitten, inz. van de bladen en zaden van planten)
allengs en bij gedeelten afvallen, er van losgaan
en neervallen, afrijzelen : als men het koren langer
te velde laat staan, zal er veel graan afrijzen, veel
korrels uit de aren vallen; als men de graanschooven
te ruw oplaadt, rijst veel zaad af. AFRIJZING, v.
AFRIKA, o. een der vijf werelddoelen.
AFRIKAAN, m. (...kanen), persoon die in Afrika
woont; —, v. (...kanen), eene sierplant (tagetes),
tot de familie der samengesteldbloemigen behgorende, in onze tuinen veelvuldig gekweekt wordende,
met gele of geel en rood (of donkerbruin) geschakeerde bloemen en een sterken, onaangenamen
reuk : de afrikaan is uit Mexico afkomstig en ontleent
haar naam aan de onjuiste meening, dat zij tijdens
den tocht van Karel V naar Tunis, in 1535 uit
Afrika naar ons werelddeel overgebracht zou zijn; —
de bloem der afrikaan : afrikanen deugen niet voor
een ruiker; — benaming eener soort van aardappelen; — de afrikanen gaan omlaag, obligatiën van

Zuidafrikaansche spoorwegmaatschappijen; — effecten der (voormalige) Zuidafrikaansche republiek.
AFRIKAANDER, zie AFRIKANER.
1. AFRIKAANSCH, bn. uit of van Afrika: Afrikaansche diamanten.

2. AFR(KAANSCH, o. de Zuidafrikaansche taal.
1. AFRIKANER. ru. (-s), in Z.- Afrika geboren
blanke van Europeeschen oorsprong.
2. AFRIKANER, bn. van Zuid-Afrika : Afrikaner
schapen, een in Z.-Afrika inheemseh schapenras,
dat zich door een zwaren, vetten staart onderscheidt.
AFRIKAANTJE, o. (-s), Afrikaan (tagetes), de
sierplant of de bloem ervan.
AFRIKA-REIZIGER, m. (-s), ontdekkingsrei
-ziger,nd
binnenlanden van Afrika.
AFRISTEN, (ristte af, heeft afgerist), (voorwerpen
die aan Bene rist verbonden zijn, en van vruchten
die aan risten groeien) van de rist afstroopen, afnemen : uien afristen; aalbessen, druiven afristen.
AFRISTING, v.
AFRIT, m. het afrijden, het vertrek van ruiters,
schaatsenrijders, rijtuigen of de daarin gezeten
personen : bij den afrit tegenwoordig zijn; -- (w. g.)
het naar beneden rijden : de afrit van zulk eene steile
hoogte was zeer gevaarlijk; — de helling langs welke
men afwaarts rijdt.
AFRITSEN, (ritste af, heeft afgeritst), (waterbouwk. en krijgsw.) eene lijn afritsen, afbakenen

door afgraven langs een gespannen koord, met de
spade schuin in den grond te steken als aan
aanvang van het kielspit (zie aldaar); —-wijznge
(houthandel, kuipersamb. enz .) (houtwerk) met
het ritsijzer de nodige merken erin krassen; —
hoeven van paarden afritsen: de ijzers afritsen, merken. AFRITSING, v. (-en).
1. AFROEIEN, (roeide af, heeft en is afgeroeid),
zich door roeien verwijderen : roei wat van den
kant af; — stroomafwaarts roeien : wij roeiden
langzaam de rivier af; — een roeivaartuig — of de
personen die zich daarin bevinden — door roeien
verwijderen van de plaats of het voorwerp waarbij
het zich bevindt : eene boot van wal, van een paal
afroeien; ge hebt ons een heel eindje van de stad afgeroeid; — ( een afstand) roeiende afleggen, tot het
einde ervan voortroeien : eene vaart afroeien; -zeer veel roeien : we hebben al heel wat afgeroeid !; --

zich afmatten door lang achtereen te roeien : ik

heb mij gisteren afgeroeid en ben er nog stijf van.

2. AFROEIEN, (roeide af, heeft afgeroeid), (van
wijn of sterken drank) gedaan maken met roeien of
peilen.
AFROEPEN, (riep af, heeft afgeroepen), (personen)
iem. tot zich roepen en daardoor hem nopen zich te
verwijderen van datgene waarmede hij zich bezig
houdt : iem. van zijn werk, van eene karwei afroepen;
iem. van tafel (van het eten) afroepen; een soldaat van
zijn post afroepen; -- (fig.) hij is van zijn post (arbeid,
levenstaak enz.) afgeroepen, is gestorven, van de

aarde opgeroepen; — iem. die zich op eene boven
hoogte bevindt, naar beneden-verdipngof
roepen : de meid van den zolder, een metselaar van het
dak afroepen; telkens word ik van mijne studeerkamer
afgeroepen; — namen afroepen, de namen één voor

één luide uitspreken, zoodat elk persoon achtereen
naar de rij af, opgeroepen wordt : bij de-volgens,
openbare stemming werden de leden der vergadering
één voor één afgeroepen; — ( elliptische zegsw.) de
rijtuigen afroepen, na den afloop eener bijeenkomst

achtereenvolgens de namen afroepen van de aanwezigen wier rijtuig vóór is om hen naar huis te brengen; -- (gew. bij Bene veiling) afslaan; — roepen tot
iem. die beneden staat; -- mededeelingen en kennisgevingen, (inz. bekendmakingen die vanwege de
overheid of een bevoegd gezag ter kennis van het
algemeen moeten gebracht worden) afkondigen,
aflezen terwijl men op eene verhevenheid staat: de
huwelijksgeboden afroepen; — zich afroepen, zich
erg vermoeien, afmatten, door hard of lang achtereen te roepen : ik heb mij letterlijk afgeroepen, maar
niemand hoorde mij.

AFROEPER, m. (-s). AFROEPING, v. (-en).
AFROESTEN, (roette af, is afgeroest), door

roesten van het geheel gescheiden worden, er afgaan:

de knop is van de tang afgeroest. AFROESTING v.

het afroesten.

1.AFROFFELEN, (roffelde af, heeft afgeroffeld),
(ruwe stukken hout, als planken, ribben enz.) de
ruigste oneffenheden en vezels van de oppervlakte
met de roffelschaaf wegnemen : die planken moeten
afgeroffeld worden; —voldoende met de roffelschaaf
bewerken : wanneer deze deelen afgeroffeld zijn, moeten zij met den voorlooper overgeschaafd worden; —

(fig.) slordig en achteloos iets afmaken, hetzij uit
onverschilligheid of weerzin, hetzij om er spoedig af te
wezen (afraffelen ziet meer op het haastig afmaken) :
hij is tegenwoordig zoo onverschillig, dat hij alles maar
afroffelt.

2.AFROFFELEN, (roffelde af, heeft afgeroffeld),
(w. g.) met roffelslag iets afgelasten; — (fig.) iem.
afroffelen, hem eene ferme schrobbeereng geven
wegens gepleegd verzuim of verkeerd gedrag.

AFROFFELING, v. iem. eene afroffeling geven,

Bene ferme schrobbeering geven.
AFROLBAAR, bn. geschikt om afgerold, ontrold,
uiteengerold te worden.
AFROLBORD, o. (- en), een houten bord in de fabrieken van geweer- of jachthagel, dienende om de
slechtgevormde, onronde hagelkorrels uit te schiften.
AFROLLEN, (rolde af, heeft en is afgerold), door
te rollen of wentelen verderaf brengen : rol die vaten
wat van den muur af; — opgerolde voorwerpen (papier, lint enz.) ontrollen, uiteenrollen: een stuk lint.
eene kaart afrollen; — ( van opgerolde voorwerpen)
rollend afgaan van datgene waarom zij opgerold
zijn, zich ontrollen : steek eene speld aan dat rolletje
lint, anders rolt het af; — ( fig.) (van den tijd en wat
in den tijd voorvalt, inz. van het leven en de lotge-

AFRONDEN.
vallen der menschen) voortgaan, zich allengs ontrollen of ontwikkelen : hoe vluchtig rolt de draad van
's menschen leven af!; (dicht.) de afgerolde (afgeloopen)
levensbaan; — (een voorwerp dat om zijne as rolt of
wentelt) zoo lang rollen als het kan, zoo lang om wentelen totdat het is afgeloopen : afrollen ' als een
braadspit, (w. g.) onophoudelijk doorpraten, zonder
Benige verpoozing; — zooveel rollen als noodig is :
is het deeg nog niet afgerold ?; in de pijpenfabriek
hadden de werklieden juist afgerold; — langs eene helling naar beneden rollen of wentelen : men was bezig
de vaten langs de plank af te rollen; de jongens ver
zich met steenera van den berg af te rollen; —-makten
zich van eene hoogte naar beneden laten rollen :
de jongens vermaakten zich met van de helling af te
rollen; — van eene hoogte naar beneden rollen :
een groote sneeuwklomp die van het gebergte komt af rollen; — afvallen : hij rolde (van) de trappen af; hij
rolde van zijn paard af; (ook fig.) zijne zaken rollen
den berg af, gaan in toenemende mate achteruit; —
(van tranen) in dikke druppels afvloeien; -- (fig.)
(van de baren of golven van zee of stroom) bij herhaling en telkens verderaf of zwakker weerkaatst
worden; -- (landerijen, wegen, paden, enz.) zooveel
met de landrol bewerken als noodig is: hebt ge al de
wandelpaden afgerold ?; — eerst afrollen, en dan
harken; — iem. iets afrollen, het hem behendig uit
den zak rollen en ontstelen; —(gemeenz.) hij heeft
vroeger wat afgerold, dikwijls aan den rol zijn, een
losbandig leven leiden. AFROLLING, v. (-en).
AFRONDEN, (rondde af, heeft afgerond), geheel of
gedeeltelijk rond maken : eene schijf op de draaibank
afronden; eene scheefhoekige ruit, wier scherpe hoeken
een weinig afgerond zijn; — (vestingb.) de hoeken in
het tracé van een vestingwerk vervangen door
cirkelbogen; — straathoeken afronden; — die arabesken dienen om de figuur bevallig af te ronden, aan te
vullen hetgeen aan den ronden vorm ontbreekt; —
(fig.) 's levens scherpe hoeken worden lieflijk afgerond, rond gemaakt, d. i. schooner, aangenamer; —
(fig.) een afgerond geheel, een volledig geheel, zonder
gapingen of leemten; — een volzin afronden, dien
zoodanig inrichten en besnoeien, dat al de deelen
met elkander in behoorlijk verband staan en eene
volkomen eenheid vormen : een afgeronde volzin; —
de getallen naar boven afronden, er zooveel bijvoegen,
dat zij op nullen eindigen.
AFRONDING, V. (-en), het afronden; — de ronde
vorm van een voorwerp op eene figuur, die men
afgerond heeft; — de kromme lijn door het afronden
ontstaan; — dat gedeelte van een voorwerp of van
eene figuur waar zij afgerond zijn; -- (vestingb.) de
cirkelboog die den hoek vervangt : de afrondingen
der gracht; — (geschutg.) afronding der ziel, (van een
stuk geschut) de rond bijloopende vereeniging van
den cilindervorm igen wand der ziel met den stootbodem.
AFRONDINGSFREES, v. (...zen), eene frees (cirkelvormige schijf van staal) om voorwerpen met
gebogen oppervlakte af te werken.
AFRONDINGSMACHINE, v. (... ․ ), werktuig tot
het afronden der tanden bij kleine raderen.
AFRONDINGSVIJL, v. (-en), dunne halfronde,
over de gansche lengte even breede vijl waarvan
alleen de platte zijde behouwen (gegroefd) is.
AFRONSELEN, (ronselde af, heeft afgeronseld),
soldaten en matrozen die in iemands dienst zijn op
listige en bedrieglijke wijze tot desertie verleiden
en voor zich zelven of voor een ander in dienst
nemen; — iem. iets afronselen, op listige wijze het
hem afhandig maken door het tegen iets van minder
waarde te ruilen.
AFROOIEN, (rooide af, heeft afgerooid), (gronden,
erven, gebouwen enz.) volgens de rooiing afscheiden; --- door het afbakenen der lijn in welke men
bouwen zal de gronden enz. aaanwijzen die men

daarvoor noodig heeft en die van den belendenden
grond afscheiden, afpalen. AFROOIING, v. (-en).
AFROOKEN, (rookte af, heeft afgerookt), (kunstterm bij het vroegere vergulden en verzilveren van
metalen voorwerpen) het kwikzilver door verhitting
van het in het vuur vergulde of verzilverde voorwerp
uit het goud- of zilverbekleedsel wegnemen, het als
't ware in rook of damp doen vervliegen, zoodat alleen
het goud of zilver overblijft; — (dingen die gerookt
moeten worden, inz. vleesch en visch) zooveel rooken
als noodig is; -- alles afdoen wat er te rooken valt;
-- ten einde toe rooken, oprooken (eene sigaar) :
afgerookte eindjes sigaar; — zeer veel rooken : hij

AFRUKKEN..
heeft van avond wat afgerookt; -- (w. g.) zich afrooken,
zich mat en ziekelijk maken. door veel te rooken.
AFROOKER, m. (-s), (veroud.) hij die het kwikzilver afrookt.
AFROOKING, V. ( -én), (veroud.) het afrooken
van het kwikzilver.
AFROOMEN, (roomde af, heeft afgeroomd), den
room afscheppen van : die melk, ook die vaten moet
ge nog afroomen; — (fig.) dat vak is ook al afgeroomd,
de room is er al af, het levert geen voordeelen meer
op. AFROOMIMG, v.
AFROOVEN, (roofde af, heeft afgeroofd), iem. iets
afrooven, het hem door roof met geweld ontnemen:
men had den reizigers in het bosch alles afgeroofd; --roovend in alle richtingen doorkruisen : de vijand
roofde het geheele land af, afloopen en alles wegrooven
wat men aantreft. AFROOVING, v.
AFROSSEN, (roste af, heeft afgerost), (paarden)
geheel, of alle met den roskam reinigen; — (menschen en dieren) zoo lang of zooveel rossen of ranselen als men dienstig acht of totdat men voldaan
is, hun een duchtig pak slaag geven; — (fig. scherts.)
een schrijver afrossen, hem duchtig doorhalen; -(w. g.) een boek afrossen, het zeer streng beoordeelen; — (de kleederen die men aanheeft) (gemeenz.)
erg havenen, scheuren en verslijten door stoeien,
ravotten, klauteren enz.; — (paarden) door hard
of lang rijden zwaar vermoeien. AFROSSER, m.
(-s). AFROSSING, v. (-en), afranseling.
AFROTTEN, (rotte af, is afgerot), door rotten
afgaan, hetzij door geheel weg te rotten, hetzij door
af te vallen tengevolge van rotting : zijn neus was
geheel afgerot; men heeft de vruchten maar laten af rotten. AFROTTING, v.
AFROUWEN, (rouwde af, heeft afgerouwd), afruwen.
AFROVEN, (roofde af, heeft afgeroofd), (gemeenz.
in de kinderwereld) ontdoen van het roofje (het
korstje of vliesje, dat op de spijzen ligt die met suiker
kaneel enz. bestrooid zijn) : de kleintjes roven
de rijstebrij af, eten er de suiker en kaneel af. AFROVING, v.
AFRUIEN, (ruide af, heeft afgeruid), (van vogels
en andere dieren) het ruien eindigen : nauwelijks
hadden die hoenders afgeruid of ze begonnen weer te
leggen; — afgeruide vederen, bij 't ruien uitgevallen.
AFRUILEN, (ruilde af, heeft afgeruild), iem. iets
afruilen, het van hem door ruiling verkrijgen (met
het bepaalde bijdenkbeeld, dat men een voordeeli gen ruil doet, terwijl de persoon die het voorwerp
in ruil afstaat daarbij schade of ongerief lijdt).
AFRUIMEN, (ruimde af, heeft afgeruimd), alles
(van eene gedekte tafel) wegruimen, ook : de tafel
moet nog afgeruimd worden. AFRUIMING, v.
1. AFRUISCHEN, (ruischte af, heeft en is afgeruischt), (alleen in den hoogeren, meest in dichterlijken
stijl) (van stroomend vocht) ruischend nederstroomen
van eene hoogte : een beekje dat langs de helling van
den berg afruischte; — (van een koeltje) ruischend
langs eene helling van eene hoogte komen: een liefelijk koeltje ruischte van de bergen af; — (van klanken,
vooral muziek en zang) door den luchtstroom naar
beneden gevoerd worden: de herderszangen die van
de heuvels afruischten.
2. AFRUISCHEN, (ruischte af, heeft afgeruischt),
(Zuidn.) afwrijven: hij heeft er al de verf afgeruischt.
AFRUITEN, (ruitte af, heeft afgeruit), kruislijnen
of ruiten op eene teekening, plaat, kaart enz. trekken om deze (soms ook verkleind of vergroot) na
te teekenen.
AFRUKKEN, (rukte af, heeft en is afgerukt), (een
voorwerp dat aan een ander vastzit of een deel ervan
uitmaakt) plotseling 'en met een ruk lostrekken en
wegnemen : hij rukte den tak van den boom, het hangslot van het hek af; de storm rukte de bladeren af; —
met geweld uit de hand, van het lijf rukken : die
jongen rukte het meisje den hoed van het hoofd af; hij
rukte haar het mandje af; — (fig.) iem. de eerekroon af rukken, ervan berooven; — (fig.) iem. den blinddoek,
het masker, de mom afrukken, plotseling en met geweld
voor de waarheid plaatsen, op ruwe wijze ontmaskeren; — (menschen of dieren) met geweld aftrekken,
wegrukken hetzij van de plaats waar zij zich bevinden, hetzij van den persoon of het voorwerp waarmede
zij — in eigenlijken of figuurlijken zin -- verbonden
zijn : de dood rukt mij niet van u af; hij werd met geweld
van zijne vrouw afgerukt; -- zich van iets of iem.
afrukken, zich met geweld ervan aftrekken, zich
eraan ontrukken; — zich verwijderen van de plaats

AFRUWEN.
waar men zich bevindt, aftrekken, wegrukken,
meest met het bijdenkbeeld, dat de aftocht onverwachts en met gezwinden mars oh geschiedt : op die
tijding rukte de vijand af; - op iem. of iets afrukken,

met gezwinden marsch daarheen trekken, erop
aanrukken, t. w. met vijandige bedoeling; - (van
krijgsbenden die zich op eene hoogte bevinden)
naar beneden rukken, met gezwinden marsch nederwaarts trekken : hij rukte met zijne troepen (van) den
heuvel af. AFRIJKKER, m. (-s). AFRUKKING,
V. (- en).
AFRUWEN, (ruwde af, heeft afgeruwd), (weverij)
het ruwen ten einde brengen; de wolhaartjes van
het laken, van de dekens in de streek brengen, vervilten.

AFSABELEN, (sabelde af, heeft afgesabeld), (een
aanvallenden vijand) met de sabel afweren, van
zich afhouden: hij wist zijne aanvallers rechts en links
af te sabelen; -- (vooral het afslaan van tegenstanders
in een strijd die met woorden gevoerd wordt) (gemeenz.) : al de tegenstanders werden één voor één
ferm door den spreker afgesabeld; - met de sabel afslaan, afhouwen : met een flinken slag sabelde hij
zijn aanvaller den rechterarm af. (Het woord is weinig
gebruikelijk; vgl. neersabelen.) AFSABELING, v.
AFSCHAAFSEL, o. (-s), (meest in het enkelv.
gebezigd als collectieve stofnaam) de fijne stofdeeltjes die door schaven, bijwerken en vijlen van
de oppervlakte worden afgescheiden : het afschaafsel van drukletters (die na het gieten geslepen en geschaafd worden); (de grootere spaanders die van het
houtwerk met de schaaf worden afgesneden, heeten
krullen).

AFSCHACHEREN, (schacherde af, heeft afge.
schacherd), iem. iets afschacheren, het door koop
van hem verkrijgen met het bepaalde bijdenkbeeld,
dat de verkooper ongaarne afstand doet van het
verkochte, en dat de kooper die na lang loven en
bieden er eindelijk in slaagt den koop te sluiten,
daarbij een meer dan rechtmatig voordeel behaalt.
AFSCHADUWEN, (schaduwde af, heeft afgeschaduwd), (w. g.) de schaduw van een voorwerp opvangen, natrekken en het zoo afschetsen; - (w. g.)
zeer onvolkomen afschetsen, beschrijven : het lijden
van de vrouwen der Boeren in de concentratiekampen
kon men slechts afschaduwen, niet beschrijven; - (fig.)

(zichtbare en onzichtbare dingen) er Bene gebrek

zinnebeeldige voorstelling van geven : naar het-kige
gevoelen van vele qodgeleerden moesten de offeranden,
in het Oude Testament voorgeschreven, dienen om den
dood van Christus af te schaduwen; - de schaduw
van iets op eene teekening aanbrengen; - zooveel
als noodig is schaduwen : eene blokteekening afschaduwen.

AFSCHADUWING, v. (-en), het afschaduwen; eene afbeelding van iets, hetzij - in den eigenlijken
zin - door het aftrekken der schaduw vervaardigd,
hetzij - bij uitbreiding - slechts in omtrekken
en hoofdlijnen geschetst, een schaduwbeeld : eene
silhouet is niet meer dan eene afschaduwing van het
gelaat; - een schaduwbeeld, in fig. zin, van zichtbare

en onzichtbare dingen, eene flauwe schets of gegebrekkige nazbootsing.
AFSCHAFFEN, (schafte af, heeft afgeschaft),
het tegenovergestelde van aanschaffen: zijn rijtuig
afschaffen, het wegdoen om voortaan geen rijtuig
meer te houden; - de meid afschaffen, voortaan niet
meer houden; - één knecht afschaffen, onb'laar: met
het doel er voortaan één minder te houden; (bij afdanken, ontslaan denkt men aan vervangen : den
ouden knecht afdanken en een nieuwen weer nemen;

als men een knecht afschaft neemt men r geen
ander voor in de plaats); - iem. afschaffen (scherts.
gemeenz. )_, voor goed verwijderen, geen omgang meer
met hem hebben; - de boerderij, den winkel afschaffen, aan kant doen, opgeven; - eene gewoonte,
een gebruik doen ophouden, niet voortbestendigen :

het fooiengeven afschaffen; - een tijdschrift afschaf
niet langer lezen, - hij heeft den zwarten rok-fen,
afgeschaft, kleedt zich daar niet meer mede; - den
middagborrel afschaffen, niet langer gebruiken; het rooken afschaffen, opgeven; - een einde maken

aan, opheffen, 'tzij langs wettelijken weg, 't zij
langzamerhand onder den invloed der veranderde
omstandigheden : de slavernij, de doodstraf, de kermis
afschaffen.

AFSCHAFFER, m. (-s), iem. die iets afschaft of
afgeschaft heeft, inz. iem. die geen sterken drank meer
gebruikt en ook meestal anderen tracht te bewegen

AFSCHAVEN.
dien niet te drinken; - een lid van een afschaffingsgenootschap; - ( schertsend) hij is ook geen afschaffer, houdt wel van eenglaasje. AFSCHAFSTER,
V. (- s).

AFSCHAFFING, v. de daad van afschaffen : de
afschaffing der slavernij, der geeseling, der doodstraf,
der tienden, van het dagbladzegel enz.; de afschaffing
van paarden en rijtuigen, van bedienden enz.; het afschaffen van het gebruik van geestrijke dranken:

hij is van de afschaffing, gebruikt geen sterken drank

meer: (ook) is lid van een afschaffingsgenootschap; (--n), (fig. gemeenz.) afschaffingsgenootschap : je zult
waarschijnlijk lid van de afschaffing worden.

AFSCHAFFINGSGENOOTSCHAP o. (-pen), genootschap of vereeniging ter bestrijding van het
alcoholisme; vereeniging van geheel-onthouders.
AFSCHAFFINGSIJVER, m. ijver voor de afschaffing van 't gebruik van sterken drank.
AFSCHAFFINGSMAATSCHAPPIJ, v. (-en),
(scherts.) maatschappij of vereeniging van personen
die zich verbonden hebben om de afschaffing van
een bepaald gebruik te bevorderen, door zelven zich
daarvan te onthouden en anderen tot onthouding
op te wekken,
AFSCHAFTEN, (schafte af, heeft afgeschaft), (van
schepelingen en werklieden) gedaan maken met
schaften, d. i, in een tusschenuur tusschen hun werk
eten of drinken; - het eten en drinken ten einde
brengen, zoodat men het werk kan hervatten.
AFSCHAKELEN, (schakelde af, heeft afgeschakeld), (kettingen) vieren of loos geven; - los maken
wat met een ketting verbonden was; het tegenovergestelde van opschakelen, aaneenschakelen.
AFSCHAKEN, (schaakte af, heeft afgeschaakt),
(werktuigk. zeew.) (een touw dat over schijven en
door blokken loopt, t. w. bij het strijken of vieren
van een opgeheschen last) het touw doorsteken, van
boven af met de hand toesteken om het te vieren
en gemakkelijker te doen afloopen, toeschaken, het
tegenovergestelde van doorhalen ; - het schaken
ten einde brengen : het spel afschaken; - in het
schaakspel overwinnen.
AFSCHALEN, (schaalde af, heeft afgeschaald),
(houtzagerij) (boomstammen of gedeelten daarvan)
van de schaal (het buitenste gedeelte van den boomstam) ontdoen, vlak behakken of beslaan, zoodat
de buitenste ronding met den bast wordt weggenomen. AFSCHALING, v.
AFSCHALINGSVLAK, o. (-ken), (houtz.) vlakke
afgeschaalde zijde.
AFSCHALLEN, (schalde af, heeft afgeschild),
(klanken) (dicht.) met luid geschal weerklinken, zoodat zij beneden gehoord worden : een luid gejuich
schalt van de bergen af; blijde tonen schalden den heuvel
af.

AFSCHAMPEN, (schampte af, is afgeschampt),
(van iets dat geschoten of geworpen wordt, en van
wapenen of andere werktuigen bestemd om te slaan
of te houwen, als kogels, pijlen, zwaarden, bijlen
enz.) bij het raken van het voorwerp afglippen en
ter zijde uitschieten, of langs de oppervlakte afglijden zonder veel schade of letsel te veroorzaken :

de kogel schampte op den helm af; - bij het omhakken
van een boom was de bijl afgeschampt en had hem in
't been getroffen, gleed ter zijde uit; - ook (fig.) van

woorden die tegen iemand gericht worden zonder
indruk op hem te maken. AFSCHAMPING, v. (-en).
AFSCHAMPER, m. (-s), een kogel, een schot,
houw of slag die afschampt. Afschampertje, o. (-s).
AFSCHANSEN, (schanste af, heeft afgeschanst).
(w. g.) thans verschansen.
AFSCHARREN, (scharde af, heeft afgeschard),
(Zuidn.) afschrappen, afschrapen.
AFSCHAVEELEN, (schaveelde af, is afgeschaveeld), (van touwwerk) door aanhoudende wrijving
of schuring tegen een hard voorwerp allengs ver
afbreken (in de volksspraak thans veelal-slijten
afschavielen).
AFSCHAVEELING, AFSCHAVIELING, v. het
afschaveelen van touwwerk.
AFSCHAVEN, (schaafde af, heeft en is afgeschaafd), (hout of zacht metaal) met eene schaaf de
oneffenheden of een deel der oppervlakte wegnemen,

gladschaven, ook de balken, planken afschaven; -

schaven voor zooveel noodig is, met de schaaf afwerken; - alles schaven wat er te schaven valt; gedaan maken met schaven; - door sterke wrij ving of schuring langs Bene ruwe oppervlakte wegnemen : zich het vel van de hand afschaven; de sterke
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stroom heeft hier vrij wat (ook den oever) afgeschaafd,
door langs den oever te schuren er een deel van meegenomen; — (fig.) ruwe karakters verzachten, beschaven; — de deur klemt tegen den dorpel, al de verf
zal ervan afschaven, gaat eraf • door te schaven; —
zijn rechterarm kwam met de machine in aanraking
en is letterlijk afgeschaafd, van het vel ontdaan. AFSCHAVING, v.
AFSCHAVIELEN, (schavielde af, is afgeschavield),
zie AFSCHAVEELEN.
AFSCHEEP, m. (handel) het afschepen; het te
scheep verzenden t. w. van koopwaren; — afscheep plaats.
AFSCHEEPPLAATS, v. (-en), de plaats waar het
afschepen geschiedt.
AFSCHEID, o. het scheiden van personen van
welke de een den ander gaat verlaten, vooral met
het oog op de omstandigheden waaronder de scheiding plaats heeft, de aandoeningen die erbij opgewekt worden en de betuigingen die men elkander
geeft : een teeder, hartelijk, aandoenlijk, treffend,
hartroerend, weemoedig, droevig, beleefd, koel, stijf
afscheid; — afscheid nemen (van iemand), hem

vaarwel zeggen, terwijl men op het punt staat
van te vertrekken; — de zieke heeft reeds afscheid
genomen (van zijne vrienden en naastbestaanden
met het oog op zijn naderend einde ), heeft hun
voor het laatst toegesproken; — bij iem. afscheid
nemen, hem een bezoek brengen om hem vaarwel
te zeggen; — nog geen afscheid nemen (van iem.),
het vaarwel zeggen nog wat uitstellen in 't vertrouwen, dat men vóór zijn vertrek hem nog eens
ontmoeten zal; — zijn afscheid nemen, de aanwezenden groeten met het oogmerk om zich te ver
afscheid nemen van een geliefd-wijdern;—(fg.)
plekje, van een dierbaar voorwerp, verlaten, achterlaten; — de zomer zal weldra zijn afscheid nemen,
ons weldra verlaten; — een glaasje, een kus tot afscheid, ten afscheid, bij wijze van afscheid, vooral
als een teeken van hartelijkheid bij het afscheid
afscheidsgroet; de woorden die-nem;—(fig.)
iem. bij het heengaan zegt : „ God zegen u !" Dit
was zijn afscheid; — (ook fig.) afscheidspreek :
hebt gij het afscheid van Ds. A gehoord ?; — zijn
afscheid ereeken, als leeraar der gemeente zijne laat
leerrede voor haar uitspreken; — afscheids--ste
partij : zijt gij niet op het afscheid van A geweest ?
minder gebruikelijk voor ontslag : iem. zijn afscheid geven, hem uit zijn dienst of uit zijne betrekking ontslaan (doorgaans, doch niet noodwendig
tegen zijn verlangen), ook van mijnenden : dat
meisje heeft haar minnaar zijn afscheid gegeven, hem
bedankt, afgezegd; — iem. zijn afscheid verleenen,
hem op zijn verzoek ontslaan; —zijn afscheid bekomen
(krijgen enz . ), ontslagen worden meest, doch niet
noodwendig tegen wil en dank; — (veroud . gew.)
afscheiding, scheiding. Afscheidje, o. (-s), afscheidspartij .
AFSCHEIDBAAR, bn. (w. g.) afgescheiden kunnende worden, geschikt om te worden afgescheiden,
(vgl. onafscheidbaar) van iets waarmede het verbonden is; — vroegere spraakkunstige term waarvoor
men nu scheidbaar zegt.
AFSCHEIDELIJK, bn. (w. g.) afgescheiden kunnende worden, voor afscheiding vatbaar (vgl. onaf scheidelijk).
AFSCHEIDEN, (scheidde af, is en heeft afgescheiden), (voorwerpen die aan andere vastzitten of er
mede verbonden zijn) daarvan losmaken en afnemen, zoodat zij ervan gescheiden raken : het zwaard
scheidde het hoofd van den romp af; — (scheik.)
(stoffen die in chemische verbindingen of in mengsels
voorkomen) door scheikundige middelen vrij maken en afzonderen uit de verbinding of het meng sel waarin zij voorkomen : door middel van zoutzuur
scheidt men het zilver uit zilverzouten af; dierlijke
kool scheidt metaalzouten uit het water af; -- (scheik.)
afzetten; — (physiologic) eene stof aan het algemeene voedingsvocht onttrekken, ze daarvan
afzonderen en tot hare bijzondere bestemming
bewerken : de melk wordt door de zogklieren afgescheiden; de lever scheidt de gal af; —
(eene ruimte) van eene aangrenzende ruimte
afzonderen door middel van iets dat tusschen beide
geplaatst wordt en dus eene scheiding uitmaakt:
de hokken werden door tusschenschotten van elkander
afgescheiden; de Pyreneeën scheiden Frankrijk van
Spanje af; ook de oceaan scheidt de Engelschen van
de Amerikanen af; het weideland was door eene sloot
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van den weg afgescheiden; — ( aardkunde) afgescheiden steensoorten, steensoorten die verdeeld zijn in
afdeelingen van een bepaalden vorm, als in teerlingen, zuilen, platen enz.; — (dingen of personen
die zich onder of te midden van andere bevinden)
van die andere verwijderen, zoodat zij van elkander
gescheiden zijn : het kaf van het koren afscheiden;
de schapen van de bokken afscheiden (Zie KAF en
BOK); in vele scholen zitten de jongens van de meisjes
afgescheiden; — ( personen die zich bij of in het
gezelschap van hunne betrekkingen, vrienden enz.
bevinden) van die anderen verwijderen, zoodat
zij ervan gescheiden zijn; met het bijdenkbeeld,
dat zij door die scheiding het bijzijn of de hulp
hunner vrienden moeten missen of daarover leedwezen gevoelen : zij werden, door het overmatig
getal der F ranschen omsloten, van het leger afgescheiden; van u afgescheiden kan ik niet gelukkig zijn;
hij leefde afgescheiden van zijne familie; —
(fig.) (van personen die Of tot andere personen
of tot eenige zaak in zekere betrekking staan, verbonden zijn) die betrekking of gemeenschap doen
ophouden : dit alles was niet toereikend om hem van
de liberale partij af te scheiden; — ( zaken en personen als zaken beschouwd, die met iets anders in
verband staan) in zijne gedachten daarvan scheiden,
ze beschouwen als daarmede niet in verband
staande : hij weet de zaak niet van den persoon af
te scheiden; — wat is menschlievendheid anders,
dan den mensch, afgescheiden van alle vooroordeelen,
in den mensch te beminnen ? zonder the vooroor
aanmerking te nemen; — afgescheiden-delni
van uw verzoek was ik toch gekomen, ook zonder
uw verzoek; —
zich afscheiden, losmaken en gescheiden raken:
de verf begint zich van het hout af te scheiden; —
(scheik.) (van stoffen die in chemische verbindingen
of in men gsels voorkomen) zich bij het ondergaan
eener scheikundige bewerking uit de verbinding
of het mengsel afzonderen : voegt men bij de oplossing
van een zilverzout eene oplossing van keukenzout,
dan scheidt zich een wit bezinksel van chloorzilver af; -(ook fig.) (physiologic) (van verschillende dierlijke
en plantaardige stoffen) zich van het algemeen
voedingsvocht afzonderen, daaraan onttrokken
en tot eene bijzondere bestemming bewerkt worden :
in die ziekte scheidt zich veel slijm af; — (van personen die zich bij of in het gezelschap van anderen
bevinden) zich van hen verwijderen en afzonderen,
hun gezelschap verlaten : hij voelde behoefte aan
eenzaamheid, en scheidde zich van het gezelschap
af; — (van personen die Of tot andere personen
Of tot eenige zaak in zekere betrekking staan, eraan verbonden zijn) zich aan die gemeenschap onttrekken, die betrekking afbreken : hij scheidde zich
van zijne kameraden af; — (zegsw.) zich van de
wereld afscheiden, de wereld, de aardsche vermaken
en beslommeringen verlaten, zich daaraan onttrekken; ---- zich van een kerkgenootschap afscheiden,
het verlaten, er uittreden, vgl. afgescheidene. AFSCHEIDER, m. (-s).
AFSCHEIDING, v. (-en), de daad van afscheiden : men liet greppels en slooten graven tot afscheiding der landerijen; — (scheik .) de afscheiding van
bezinksel, zuren; — ( physiol.) de afscheiding van
slijm, speeksel; — de scheiding die tusschen voorwerpen, ruimten of personen bestaat : de strenge
afscheiding van de verschillende standen der maatschappij is noodlottig voor de ontwikkeling des volks;
— het uittreden uit eene gemeenschap : dergelijke
maatregelen kunnen de eendracht in de Kerk niet
bevorderen; zij leiden tot onenigheid en afscheiding;
inz. het uittreden der Christelijk Gereformeerden
uit de Hervormde kerk ïn 1834; — het voorwerp
dat de scheiding tusschen twee ruimten of twee
voorwerpen uitmaakt, of de lijn die ze zichtbaar
voorstelt : eene bieede sloot was de afscheiding tusschen de beide stukken land. AFSCHEIDINKJE, o.
(-s), kleine afscheiding : ik zal hier een hekje of een
ander afscheidinkje laten zetten.

AFSCHEIDINGSLIJN, v. (-en); ...MUUR, m.
(...muren); ...SLOOT, v. (-en), sloot waardoor
twee stukken land van elkander gescheiden worden; ...STREEP, v. (...strepen); ...TEEKEN, o.
(-s); ... VAT, o. (-en), de vaten, cellen en klieren die
in planten en dieren verschillende vochten afscheiden.
AFSCHEIDJE, o. (-s), afscheidspartijtje.
AFSCHEIDNEMEN, o. AFSCHEIDNEMING, V.

AFSCHEIDSBEZOEK.
het nemen van afscheid, het vaarwelzeggen, wanneer
men op het punt staat te vertrekken.
AFSCHEIDSBEZOEK, o. (-en), een bezoek waar
afscheid neemt; ... BLIK, n - . (-ken), een-bijmen
blik tot afscheid.
AFSCHEIDSBRIEF, m. (...ven), brief om afscheid te nemen; — (w. g.) brief of schriftelijke
verklaring waarbij men iem. zijn afscheid geeft,
hem uit zekere betrekking ontslaat; — (scherts.)
,een brief waarbij men iemand als vriend zijn afscheid geeft, d. i. hem te kennen geeft, dat men de
vriendschapsbetrekking met hem afbreekt.
AFSCHEIDSDRONK, m. (-en), de laatste dronk
voor het afscheid, voordat men weggaat; een heildronk toegebracht aan iern . die op het punt is te
vertrekken.
AFSCHEIDSEL, o. (-s), een middel tot afscheiding; iets dat dient om eene ruimte van de aan
ruimte of twee voorwerpen van elkander-grenzd
af te scheiden; — iets dat door afscheiding ontstaat; eene stof die door de cellen en klieren in het
dierlijk lichaam of in planten wordt afgescheiden.
AFSCHEIDSENGEL, m. (w. g.) de Doodsengel
die oproept tot afscheid van het leven.
AFSCHEIDSFEEST, o. (-en), ...FUIF, v. (...fuiven), feest, fuif ter eere van iemands vertrek gegeven; laatste feestelijke bijeenkomst.
AFSCHEIDSGEDICHT, o. (-en), laatste gedicht;
— gedicht ter eere van iem. die vertrekken gaat.
AFSCHEIDSGEHOOR, o. laatste audiëntie door
den vorst aan een vertrekkenden gezant gegeven,
waarbij hij plechtig afscheid neemt.
AFSCHEIDSGESCHENK, o. (-en), geschenk dat
iem. bij zijn vertrek, - zijn afscheidnemen tot aandenken geeft of ontvangt; ...GESPREK, o. (-ken),
laatste gesprek met iem. naar aanleiding van
zijn aanstaand vertrek gehouden; ...GEZANG, o.
(-en).
AFSCHEIDSGLAASJE, o. (-s), ...GLAS, o.
(...zen), glas bij het afscheidnemen geledigd.
AFSCHEIDSGROET, m. (-en), een groet tot
afscheid, een laatste groet bij 't vaarwelzeggen; ook
(fig.) (dicht.) de zon straalt op de aarde nog een
laatsten afscheidsgroet; -- iem. den (laatsten)afscaeidsgroet bieden, hem voor altijd verlaten; — (ook

scherts. en ironisch) eene onaangename of smadelijke bejegening die men iem.. bij 't heengaan
aandoet.
AFSCHEIDSKAARTJE, o. (-s), naamkaartje dat
een afscheidsbezoek vervangt; — (kaartspelers)
het laatste spelletje dat men voor liet heengaan
speelt; — het kaartspelen en genoeglijk samenzijn
naar aanleiding van iemands aanstaand vertrek.
AFSCHEIDSKUS, m. ( -sen), een kus tot afscheid,
een laatste kus bij 't vaarwelzeggen; ( ook fig. en
dicht.) .
AFSCHEIDSLEERREDE, v. (-nen), afscheidspreek.
AFSCHEIDSLIED, o. (-eren), lied bij liet heen
gezongen; — lied door een vertrekkende tot-gan
afscheid gezongen of hein door de achterblijvenden
toegezongen.
AFSCHEIDSMAAL, o. (...malen), maaltijd om
een afscheid feestelijk te vieren.
AFSCHEIDSPARTIJ, v. (-en), gezellige bijeen
-komst
viering van een afscheid.
AFSCHEIDSPREEK, v. (-en), laatste preek die
een leeraar voor zijne gemeente uitspreekt en
waarin hij afscheid van haar neemt.
AFSCHEIDSRECEPTIE, v. (-s), receptie waarbij
men afscheid neemt.
AFSCHEIDSREDE, v. (-nen), toespraak bij een
plechtig afscheid: meest gezegd van eene ernstige
toespraak door iem. die den dood te gemoet gaat,
tot zijne achterblijvende betrekkingen of vrienden
gericht; — de laatste redevoering die een redenaar
bij het nederleggen zijner betrekking voor zijn
gehoor uitspreekt en waarin hij van zijne toehoor ders afscheid neemt; ...REDEVOERING, v. (-en).
AFSCHEIDSSCHOT, o. (-en), schot gelost in
het scheidingsuur van het oudejaar; ... SMART,
v. smart gevoeld bij het nemen van een gedwongen of een langdurig afscheid; smartgevoel bij het
verscheiden van vrienden of betrekkingen; ...SNIK,
m. (-ken), doodssnik (dicht.); ...TRAAN, m.
(...tranen); ...UUR, o. (...uren); ...VISITE, v. (-s,
-n); .ZOEN, m. (-en).
AFSCHELFEREN, gew. voor AFSCHILFEREN.
AFSCHELLEN, (schelde af, heeft afgescheld),
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(personen die zich op eene bovenverdieping bevinden) door te schellen naar beneden roepen; hetzelfde als afbellen; — ook gew. voor afschillen.
AFSCHEMEREN, (schemerde af, heeft afgeschemerd). (van een licht) met een zwak en flauw
schijnsel van iets afstralen of naar beneden stralen.
AFSCHEMERING, v. (-en), (fig.) een zwak afschijnsel, schaduw : eene afschemering van vroegere
lang vervlogen dagen.

1. AFSCHENKEN, (schonk af, heeft afgeschonken), uit een trekpot enz. in een kopje schenken :
thee, kamille afschenken; — schenk niet in eens al
de thee af; afgeschonken thee, een zeer slap aftreksel

van thee, doordat men er telkens opnieuw water
bijgedaan heeft; — (een vocht dat boven op een
ander vocht drijft, of waarin zich een bezinksel
heeft afgezet) door overschenken daarvan wegnemen : den room van de melk afschenken.
2. AFSCHENKEN, (schenkte af, heeftafgeschenkt),
(pijpenm.) (eene pijp) van het overtollige gedeelte
van den schenk (d. i. de uitstekende zoom die door
het aaneenpersen der beide helften van den vorm,
boven en onder aan den steel is overgebleven)
ontdoen.
AFSCHENKER, m. (-s), (pijpenra.) de werkman
die den overtolliger zoom boven en onder aan den
steel wegneemt; — het werktuig uit een gebogen
ijzerdraad bestaande, waarmede men die bewerking verricht, meest in 't verkl. Afschenkertje.
AFSCHENKING, v. (-en), het afschenken.
AFSCHEPEN, (scheepte af, is en heeft afgescheept), (goederen, inz. koopwaren en ook
pers.) inschepen en wegzenden : er is in den
laatsten tijd weinig turf afgescheept; — kveroud.
bijb.) zich te scheep van eene plaats verwijderen,
vandaar afvaren; — (fig.) iem. afschepen, hem met
een bits bescheid of onder eenig voorwendsel van
zich afzenden; hem nopen om onverrichter zake af
te trekken ; — zich niet laten afschepen, zich niet
met een kluitje in bet riet laten sturen.
AFSCHEPER, m. (-s), minder gebruikelijk dan
bevrachter; iem . die ter afscheping, ter verzending
van koopmansgoederen, een schip of ander vaartuig huurt en bevracht.
AFSCHEPING, v. (-en), het afschepen, het te
scheep verzenden van goederen; — (w. g.) de handeling of het gezegde waarmede men zich van
iemand afmaakt.
AFSCHEPPEN, (schepte af, heeft afgeschept),
(vochten, alsmede vaste stoffen die geschept kunnen worden welke zich boven op iets anders
bevinden) met lepel, schop of dergelijke werktuigen
opnemen en verwijderen : den room van de melk,
het vet van den ketel afscheppen, ook fig. voor : het
beste wegnemen, met de grootste verdiensten gaan
strijken. AFSCHEPPING, v.
AFSCHEREN, (schoor af, heeft afgeschoren),
(haren, wol enz. die nog op het lichaam van mensch
of dier zitten) door scheren ervan wegnemen, met
een scheermes of schaar afsnijden : iem. (of zich)
het haar, den baard, den knevel afscheren, ook zijn
hoofd glad laten afscheren, kaalscheren; — een
schaap de wol afscheren; — een haag afscheren, af-

knippen; — (fig.) (van grazend vee) te velde staand
gras of ander kruid met de tanden langs den grond
afsnijden, afbijten en opvreten : zijn vee scheert
het gras, de weide, de gronden af; — geheel en al
scheren, zoodat er niets meer te scheren overblijft :
de schapen zijn afgeschoren; — wij hebben afgeschoren, gedaan gemaakt met scheren. AFSCHEER -

DER, m. (-s). AFSCHERING, v. (-en).
AFSCHERMEN, (schermde af, heeft en is afgeschermd). (een slag, stoot, steek of houw) schermend afkeeren, met stok, degen, sabel enz. afwen den, afweren, maken dat die niet treft, (het Ned.
woord voor pareeren, afpareeren); — zich afschermen, zich afmatten door lang te schermen : ik heb
mij gisteren zoo afgeschermd, dat ik niets meer uit
kon voeren; ik ben afgeschermd, ik kan niet meer.

AFSCHERMING, v.
AFSCHERVEN, (scherfde af, heeft en is afgescherfd), (van steen en steenen voorwerpen) door
het bekomen van barsten allengs scherven of gedeelten der oppervlakte loslaten, laten vallen en daardoor in beschadigden toestand geraken : die pot
heeft altijd afgescherfd; die kan begint erg af te scherven.

AFSCHERVING, v. (-en), het afscherven; — dat
gedeelte van een steepen voorwerp, waar het afgescherfd is.
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AFSCHETSEN, (schetste af, heeft afgeschetst),
eene schets maken van, in hoofdtrekken afteekenen: dat beeld bevalt mij uitnemend, mag ik het
eens afschetsen ?; - (fig.) (zedelijke hoedanigheden,
aandoeningen, toestanden, gebeurtenissen enz.)
met vluchtige trekken in hoofdzaken beschrijven :
hij schetste ons 's mans ijdelheid af; onnoodig, u
mijn angst af te schetsen; de schrik schetste zich op
zijn aangezicht af, zich uitdrukken; — (Zuidn.)
op zijn aangezicht was eene diepe droefheid afge schetst, te lezen; — (iets dat men bezig is te schetsen) voltooien : die heele teekening kan ik vandaag
niet afschetsen.
AFSCHETSER, m. (-s). AFSCHETSING, v. (-en).
AFSCHEUREN, (scheurde af, heeft en is afgescheurd), met geweld afrukken, zóó, dat er bij de
plotselinge scheiding eene scheuring of verbreking
van deelen plaats heeft : een lap van een stuk linnen
afscheuren ; hij scheurde de pleister van de wond
af; ook het gordijn begint boven af te scheuren, gaat
los door te scheuren, scheurt van zelf; — (fig.)
hij bewees, dat deze landstreek met geweld van het
grondgebied des vaderlands was afgescheurd, was
afgerukt; — iem. de kleederen van het lijf afscheuren,
met geweld van het lijf rukken; --- het aanplakbiljet
was door het volk afgescheurd, van den muur getrokken; — zich afscheuren (bij persoonsverbeelding) : de aardbeving deed het gebergte trillen; groote
steenklompen scheurden zich van de rotsen af en
stortten in de diepte; -- (fig.) met geweld losscheuren,
verwijderen van : hij werd van zijne vrijheid beroofd
en van zijne vrouw en kinderen afgescheurd; -- (zegsw.)
niet van iemand af te scheuren zijn, zich zoozeer
aan hem of haar gehecht betoonen, dat men zich
niet dan met de grootste moeite aan het geliefde
bijzijn onttrekt; — mijn eenige werd van mijn vader
afgescheurd, door den dood mij ontrukt. AF--hart
SCHEURDER, n-i. (-s).
AFSCHEURING, v. (-en), het afscheuren, (eig.
en fig.) de daad van zich af te scheuren : de oor
geschonden door afscheuring der handtee--kondewas
kening; — eene onvermijdelijke scheiding van personen van hunne betrekkingen, vooral door den
dood : eene afscheuring van wat op deze aarde het
dierbaarst kan zijn, is zeer smartelijk; — scheiding,
die met geweld of op heftige wijze plaats. heeft : ik
ben evenzeer bang voor vereenigingen als voor openbare
afscheuringen; — afscheiding in een kerkgenoot schap.
AFSCHIETEN, (schoot af, heeft en is afgeschoten), (pijlen, kogels enz.) door middel van het
schiettuig (boog, pistool, geweer, kanon enz.) van
of uit het schiettuig uitdrijven, hetzij door het
loslaten der koord van een gespannen boog, hetzij
door het ontsteken der buskruitlading bij vuurwapenen, of door het persen der lucht bij windroeren : een pijl, een kogel op iem. afschieten; — (fig.)
pijlen op iem. afschieten, hem lasteren; — (fig.)
(licht- en bliksemstralen) van zich doen uitgaan,
afzenden : toornige blikken op iemand afschieten; —
zijn oog schoot vuur en vlammen (vlammende blik
op mij af, richten, werpen; -- (een geladen-ken)
schietgeweer, hetzij boog of vuurwapen enz.) doen
afgaan, afvuren : een kruisboog, pistool, geweer,
kanon afschieten; — (Zuidn.) een vuurwerk afschieten,
afsteken; — een pistool op iem. afschieten, op hem
richten om hem te treffen; — (menschen of dieren
en voorwerpen die op eene hoogte of verhevenheid
staan) daarvan doen aftuimelen door een goed
gemikt schot : musschen van het dak afschieten ;
Tell schoot zijn zoon den appel van het hoofd af;
een schildwacht van de borstwering afschieten; —
(Zuidn.) den vogel afschieten, (fig.) het gewonnen
hebben, er bovenop zijn: hij denkt dat hij den vogel
heeft afgeschoten, dat hij iets buitengewoons heeft ver
(voorwerpen die aan iets anders vastzitten-richt;—
of een deel van een geheel uitmaken) daarvan afscheiden door - ze met een geschoten werptuig te
treffen : hij heeft den kop van den papega.zi afgeschoten; in het gevecht was hem eene epaulet afgeschoten; —
(ook ledematen van menschen of dieren) : bij Waterloo zijn hem de beide beenen afgeschoten, — dood
daardoor den eigenaar ervan berooven :-schietn
iem. al zijn duiven, eenden enz. afschieten; — (Zuidra. )
geld betalen, opdokken: zijn vader heeft veel moeten
afschieten, om de zaak klaar te krijgen; —
(van menschen en dieren, inz. honden) zich
plotseling en met snelheid verwijderen van de plaats
waar men zich bevindt en elders heen schieten :

toen wij bij het hek kwamen, schoot er een hond
,an het erf af; — op iem. of iets afschieten, plotse
snel erop afkomen, haastig of driftig naderen-linge
met of zonder vijandige bedoeling; -- (van menschen
en dieren: inz. honden en roofvogels, en voorwerpen
die zich op eene hoogte bevinden) plotseling en
snel naar beneden loopen, springen, vliegen of
vallen, nederwaarts snellen of storten : eensklaps
schoot een arend van den -top der rots af en greep
het lam; de hond schoot den heuvel af; — (van stroo mend vocht) met snelle vaart naar beneden stroomen : daar ginds schiet de Rijn met snelle vaart
van de rotsen af; — zich stroomend verwijderen (van
een tak eener rivier); —
(van voorwerpen die aan iets anders vastzitten)
ervan losgaan en plotseling afglijden : die knoop
is niet genoeg aangehaald : het touw zal afschieten; —
(van lichtstralen) van een lichtend voorwerp uitgaan, afstralen : de weerglans van het licht schoot
met doffe schemering in de spelonk af; —
(eene ruimte) van de belendende ruimte afscheiden of afzonderen door het aanbrengen van een
houten schot of beschot, eene schutting of rasterwerk : ik heb op den zolder een meidenkamertje laten
afschieten. AFSCHIETING, V.
AFSCHIJN, m. (fig. dicht.) afschijnse_.
AFSCHIJNEN, (scheen af, heeft afgeschenen),
(van lichtstralen) van een lichtend voorwerp uitgaan, zich van daaruit verspreiden : het licht dat
van de brandende huizen afscheen, wierp een akeligen
gloed op het slagveld; --- (ook en inz. fig.) Zonne der
ziel is 't Geloof; licht en stralen schijnen haar af van
't gelaat; — (fig. dicht.) de doodsangst scheen hem
af van 't gelaat, was daar duidelijk op te lezen; -(van een lichtend voorwerp) licht of schijnsel van
zich geven, rondom zich verspreiden : die vlam
schijnt te fel af; die fakkels schijnen niet helder af; —
(w. g.) (van lichten en kleuren, of van hetgeen
daarmede wordt vergeleken) door een helderder
schijnsel afsteken van het omringende : het goud
scheen bij het wit zeer af; - naar beneden schijnen,
zijn schijnsel verspreiden, loodat het beneden
gezien kan worden : wij vervolgden onzen weg bij
het flauwe licht dat van den toren op ons afscheen.
AFSCHIJNSEL, o. (-s, -en), een teruggekaatst
lichtbeeld : het afschijnsel der ondergaande zon op
de ruiten; — (fig. in den hoogeren stijl) de welgelijkende afbeelding van zichtbare dingen the als
iets luisterrijks of heerlijks worden voorgesteld
of wel, de zichtbare openbaring van onzichtbare
wezens en onzinnelijke begrippen waaraan luister
en heerlijkheid worden toegekend; - een evenbeeld, voorgesteld als zijn glans aan het voorbeeld
ontleenende, inz. in bijbeltaal: Jezus wordt het
afschijnsel der heerlijkheid zijns Vaders genoemd.
AFSCHIJVEN, (schijfde af, heeft afgeschijfd),
(kunstterm in de metaalgieterij), (gesmolten metaal) in schijven vaneenscheiden, afdeelen door de
oppervlakte met koud water te besproeien, de
daardoor gestolde korst als eene dunne, ronde schijf
er af te lichten en die bewerking zoolang te herhalen, totdat al het metaal tot schijven verwerkt
is, ook schijftrekken en rosetteeren genoemd.
AFSCHIJVER, m. (- s). AFSCHIJVING, v.
AFSCHIKKEN, (schikte af, heeft en is afgeschikt),
schikkende of opschuivende zich verplaatsen en
daardoor zich verwijderen van een persoon of een
voorwerp waarbij men zit, staat of ligt : leun zoo
niet op je ellebogen; schik wat van de tafel af.
AFSCHILDEREN, (schilderde af, heeft afgeschilderd), in schilderij nabootsen, met kleuren afbeelden op paneel of doek : een mensch, een dier, een
boom, eene bloem afschilderen; --- iem. naar het
leven afschilderen, sprekend, gelijkend afbeelden; —
(fig.) iem. of iets door zinnelijke teekenen, zichtbaar of hoorbaar, zoodanig voorstellen, dat men
bij den aanschouwer of hoorder een duidelijk beeld
ervan verwekt : die redenaar legt er zich op toe de
hartstochten door zijne stem en gebaren af te schil
woede was op zijn gelaat afgeschilderd; —-Jern;d
schrik en angst stonden in zijne trekken afgeschilderd, waren te lezen; -- iem. of iets in geschreven
of gesproken woorden zoo levendig beschrijven,
dat men bij den lezer of hoorder eene heldere voor
ervan verwekt, hem als 't ware een dui --steling
delijk beeld voor oogera stelt : zal ik nu het plechtig
stercensuur des vaders en de wanhoop der dochter
afschilderen ?; hij was veel zwarter afgeschilderd dan
hij is, voorgesteld; - iem. of iets met sombere
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zwarte kleuren afschilderen, er een somber tafereel 1
van ophangen; -- zich iemand of iets afschilderen
(in zekere hoedanigheid), zich in den geest zulk een
beeld ervan vormen; — (een schilderstuk dat nog
niet afgewerkt is) afmaken, voltooien : waarom
schildert ge dit stuk niet eerst af, voor ge iets nieuws
opzet ?; — zeer veel schilderen.
AFSCHILDERING, v. (eig. en fig.) de daad van
afschilderen; —, (-en), de geschilderde afbeelding; —
voorstelling, afbeelding in woorden.
AFSCHILFEREN, (gew. ook AFSCHELFEREN),
(schilferde af, heeft en is afgeschilferd), in schilfers
loslaten en afvallen : de witkalk begint van dien muur
af te schilferen; zijne huid schilfert af; -r- inz. daardoor
in beschadigden toestand komen : die muur heeft
al lang afgeschilferd en zal opnieuw gepleisterd moeten
worden; dat paarlemoeren doosje is niet fraai meer,
het is overal afgeschilferd; — de jongen zat met zijn mes
de verf van de deur af te schilferen, de bovenste laag
in schilfers ervan afscheiden; — een muur, een ei
afschilferen, van de buitenste deelen ontdoen door
die in schiflers eraf te scheiden
AFSCHILFERING,(gew. ook AFSCHELFERING),
v. (-en), de schilfertand is eene afschilfering of een
verkeerde groei der hoektanden bij het paard; — afschilfering der huid, schubsgewijze afstooting van
deeltjes der huid.
AFSCHILLEN, (schilde af, heeft en is afgeschild),
met een mes of ander scherp werktuig het buitenste
omkleedsel van eene plant wegnemen : de schors
van de boomen afschillen, ook boomen afschillen, van
de schil ontdoen; — (boomvruchten enz.) van de
schil ontdoen, gewoonlijk schillen genoemd : appels
afschillen; — geheel en al schillen; — zich laten
schillen: die peren schillen niet gemakkelijk af, ze zijn
nog onrijp; — de schil loslaten : die twijgen schillen
niet zuiver af; — ( fig.) ontdoen van alle overtolligheden, zoodat de kern overblijft : uw geheele brief is
niets anders, als ik al de complimenten er afschil, dan
alleen eene zeer nederige sollicitatie om uw vriend
te sparen.
AFSCHILLER, m. (-s). AFSCHILLING, v. (-en).
AFSCHILSEL, o. (-s), afgesneden schillen enz.
AFSCHIMPEN, (schimpte af, heeft afgeschimpt),
(gemeenz.) schimpend afschepen, met schimpende
woorden hoonend bejegenen.
AFSCHITTEREN, (schitterde af, heeft afgeschitterd), (van een licht of lichtend voorwerp) (dicht.)
schittering van zich geven, een schitterenden glans
rondom zich verspreiden; — (van lichten en kleuren)
bij iets anders schitterend afsteken, door schitterender licht sterker uitkomen; — (van een licht of
lichtend voorwerp) een schitterenden glans ver
hetgeen lager geplaatst is : het licht-spreidno
schitterde uit de bovenzaal op de straat af. AFSCHITTERING, V.
AFSCHOBBEN, (schobde af, is afgeschobd),
(veend., van lange turf) aan de buitenste deelen
door de werking der lucht of der warmte allengs
barsten of splijten en daardoor dikke schobben of
schilfers loslaten. AFSCHOBBING, v.
1. AFSCHOFFELEN, (schoffelde af, is afgeschoffeld), met slependen gang naar beneden komen:
daar komt de oude sukkel de trap afschoffelen.
2. AFSCHOFFELEN, (schoffelde af, heeft afgeschoffeld), (deelen van planten, als wortels, loten
enz.) bij het schoffelen van pad of tuinbed met de
schoffel van de plant afsnijden : zorg dat ge de wortels van het jonge plantsoen niet afschoffelt; — (gras
en onkruid op paden en tuinbedden) met de schoffel
verwijderen : ge moet het onkruid van het bed afschof felen, ook de paden, tuinbedden afschoffelen, door
schoffelen van gras of onkruid ontdoen; — (paden
en tuinbedden die geschoffeld moeten worden)
geheel en al schoffelen : hebt ge alles behoorlijk afgeschofeld ?; schoffel eerst maar af en begin dan te harken.
AFSCHOFFELING, v.
AFSCHOKKEN. (schokte af, heeft en is afgeschokt), met een schok afgeworpen worden, van iets
afraken : het kussen was van de ledige achterbank
afgeschokt; — met een schok van iets afwerpen : een
hevige stoot van den wagen schokte mij van de bank af.
AFSCHOMMELEN, (schommelde af, is en heeft
afgeschommeld), gedaan maken met schommelen;
de beurt van te schommelen verloren hebben; —
zich afschommelen, zich afmatten door langdurig
schommelen; — (fig.) in eene schommelende beweging afdalen (langs eene helling of eene hoogte) :
op een ezel schommelde zij den heuvel af; --- schom-
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melend en waggelend naar beneden, de trap af
komen (alleen van zwaarlijvige personen gezegd)
AFSCHOOIEN, (schooide af, heeft afgeschooid),
door schooien of bedelen iets van iem. weten te ver
: die bedelaar weetje altijd iets af te schooien; —-krijgen
(eene landstreek) schooiend afloopen : hij heeft lang
de heele streek hier afgeschooid.
AFSCHOONEN, (schoonde af, is afgeschoond),
(gew.) van de (luchtsgesteldheid) schooner, helderder
worden door het afdrijven der donkere regenwolken,
opklaren.: de lucht begint af te schoonen, is mooi afgeschoond. AFSCHOONING, v.
AFSCHOPPEN, (schopte af, heeft afgeschopt),
door te schoppen verwijderen of verjagen : een
straatjongen, een hond, een emmer (van) de stoep af.
schoppen; — door een schop van eene hoogte doen
tuimelen : iem. de trap (of van de trap) afschoppen;
een steen van het dak afschoppen; — ( fig.) (hooggeplaatste personen) op smadelijke wijze en zonder
verschooning uit hunne hooge betrekking verwij deren, wegjagen : een vorst van den troon afschoppen;
de ministers werden van hunne zetels afgeschopt.
AFSCHOT, o. de helling waaronder men een vlak
plaatst, waarvan men het water vlug wil laten afloopen : men heeft aan het plat geen voldoend afschot
gegeven, zoodat het water erop blijft staan; — de
riolen moeten een beter afschot hebben, een beter afvloei vermogen; — (inz. in de waterbouwk.) de helling der
schoepen of schepplanken van een scheprad, de hoek
dien zij met den straal van het rad maken.
AFSCHOUW, m. de schouwing en goedkeuring
van wegen, dijken enz. van opgeleverde werken.
AFSCHOUWELIJK, (w. g. voor) AFSCHUWELIJK.
AFSCHOUWEN, (schouwde af, heeft afgeschouwd), (zaken die geschouwd moeten worden,
inz. in den waterst. dijken, dammen, sluizen, bruggen, wegen enz.) alles schouwen voor zooveel noodig
is : de commissie heeft alles afgeschouwd; — de schouw
ten einde brengen : nadat men had afgeschouwd; -(aanbestede en als voltooid opgeleverde werken)
onderzoeken of zij zich in den vereischten staat
bevinden en tengevolge van dat onderzoek ze voor
behoorlijk afgewerkt of voltooid verslaren : de
aannemer beweert dat het gebouw in de volgende week
kan afgeschouwd worden; — in den zin van afschuwen, zie aldaar.
AFSCHOUWER, in. (-s). AFSCHOUWING, v.
afschouw; alleen in : na afschouwing van het werk.
AFSCHRAAPSCHAAR, v. ( ... scharen), (glas
schaar waarmede men het op te blazen-blazerij)n
glas aan het ondereinde van de blaaspijp brengt,
ook afsnijschaar genoemd; ... STAAL, o. Zie
SCHRAAPSTAAL.
AFSCHRAAPSEL, o. het van een voorwerp afgeschraapte, fijner dan afschrabsel : afschraapsel van
metaal, horens; afschraapsel van darmen, het vet
ervan.
AFSCHRABBEN, (schrabde af, heeft afgeschrab d), (stoffen die aan de oppervlakte van een hard
voorwerp vastzitten , of de buitenste deelen ervan
uitmaken en die als onrein of althans onbruikbaar
beschouwd worden) door schrabben ervan wegnemen : het roest, de schimmel, het slijk van iets afschrabben; de verbrande korst van een brood afschrab
ook een ijzeren pot, een beschimmeld brood af--ben,
schrabben, door schrabben van het vuil, de schimmel
ontdoen; — geheel of ze alle schrabben : nieuwe
aardappels afschrabben; — alles afdoen wat er te
schrabben valt : die wortelen kunt ge best in een uur
afschrabben; laten we eerst afschrabben en dan gaan
wasschen. AFSCHRABBER, m. (-s). AFSCHRAB BING, v. (-en).
AFSCHRABSEL, o. wat van een voorwerp afgeschrabd en bestemd is om weggeworpen te worden; — (gemeenz. zegsw.) het is geen afschrabsel van
een nagel waard (liever geen nagelschrab waard),
niets hoegenaamd; — (bijb. fig.) personen of zaken,
die men met de uiterste verachting bejegent als iets
oereins dat weggeworpen wordt, uitvaagsel.
AFSCHRAPEN, (schraapte af, heeft afgeschraapt),
(met een mes of eenig ander scherp voorwerp) de
stoffen die aan de oppervlakte van een voorwerp

vastzitten, zorgvuldig afkrabben, met het doel om
de voorwerpen te reinigen, of om de oppervlakte
effen te maken, of ook om de afgeschraapte stof te
gebruiken: het vet van de borden afschrapen; geschaafd
hout met een stukje vensterglas glad afschrapen; het
vet van de darmen afschrapen voor talk; - ook (een
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hard voorwerp) door schrapen ontdoen van stoffen
die aan de oppervlakte vastzitten, of wel van de
buitenste stofdeeltjes : beenderen, vuile borden af-

schrapen; vele eenvoudige gietvaren uit messing worden afgeschraapt in plaats van afgevijld; — geheel
en al schrapen; — alles afdoen wat er te schrapen

valt: ge moest eerst maar al de schorseneeren afschrapen; laten we eerst maar afschrapen; — door slink-

ssche streken of door geweld iem. zooveel afzetten,

;als maar eenigszins mogelijk is : de sluwe vrek
-wist hem door allerlei middeltjes tot op den laatsten
cent toe af te schrapen.
AFSCHRAPER, m. (-s), de werkman die iets van
-eenig voorwerp afschraapt; — het scherpe werktuig
waarmede men die bewerking verricht, inz. aldus
genoemd in de metaalbearbeiding waarbij men voor
dat werk afzonderlijke gereedschappen bezigt. AFSCHRAAPSTER, v. (-s). AFSCHRAPING, V. (en).
AFSCHRAPPEN, (schrapte af, heeft afgeschrapt),
(overtollige stof aan de buitenzijde van een hard

voorwerp) door schrappen met een mes of eenig

ander scherp werktuig ervan afscheiden en wegne men : de punt van dat potlood is nog niet fijn genoeg;
ge moet er nog wat afschrappen; — (een hard voor
schrappen van de overtollige stof ont--werp)do
doen : de punt van een potlood afschrappen; — (geschreven woorden, namen en cijfers) doorschrappen
of met een schrap aanwijzen, een schrap erdoor halen
of erbij zetten : dezen post moet ge van de rekening

afschrappen; dat getal is veel te groot, schrap er eenige
cijfers af; — iemands naam, ook iem. van de lijst
afschrappen, ervan verwijderen, (fig.) van het lid-

maatschap vervallen verklaren; — (zalen wier omtrek, uitgestrektheid of richting enen wil te kennen
geven) in omtrek zichtbaar voorstellen, afschetsen
door het zetten van schrapjes die de grenzen of het
beloop ervan aanwijzen : de lengte en breedte van
iets op eene plank afschrappen.
AFSCHRAPPER, m. (-s). AFSCHRAPSTER, V.

(-s). AFSCHRAPPING, v. (-en).
AISCHRAPSEL, o. het van een voorwerp afgeschrapte; vgl. AFSCHRABSEL.
AFSCHREEUWEN, (schreeuwde af, heeft en is
afgeschreeuwd), (scherts. fig.) iem. de ooren van 't
hoofd afschreeuwen (of enkel schreeuwen), zóó luid
of zóó lang schreeuwen, dat hem hoorera en zien ver
— zich de keel afschreeuwen, zóó hard of zóó-gat;
lang schreeuwen, dat men als 't ware zijne keel, het
vermogen om te spreken, verliest; — zóó hard
schreeuwen, dat het geluid op zekeren afstand reikt,
,op dien afstand gehoord wordt : ge kunt onmogelijk
die geheele laan afschreeuwen; — wat (vrij wat, enz.)
afschreeuwen, veel of hard schreeuwen; — (van
personen die zich in de hoogte bevinden) iets aan iem.
die beneden is, toeschreeuwen : de werklieden op het
dak der kerk schreeuwden hun makkers iets af; — zich
afschreeuwen, zich erg vermoeien door hard of lang
te schreeuwen : ik heb mij afgeschreeuwd, maar geen
mensch hoorde mij; het kind was letterlijk afgeschreeuwd, zoodat het eindelijk van vermoeidheid in
slaap viel.

AFSCHREIEN, (schreide af, heeft en is afgeschreid),

zeer veel schreien : in haar huwelijk heeft zij wat
afgeschreid; — zich afmatten door overmaat van
schreien; vooral in 't verl. deelw. afgeschreid, uitgeput
,door diepe en langdurige smart : zij heeft zich letterlijk afgeschreid.
AFSCHRIFT, o. (-en), de schriftelijke kopie in
tegenstelling van het oorspronkelijk geschrift : een

afschrift van een brief, een testament, een vers, eene
redevoering, een contract enz.; van dit verslag werd
door de leden een afschrift verzocht.; — in afschrift,

van opstellen gezegd die vervat zijn in een afgeschreven stuk, in tegenstelling van het oorspronkelijke; — voor eensluidend afschrift, zie EENSLUIDENO.
AFSCHRIFTENBOEK, o. ( - en), boek waarin men

afschriften van brieven enz. bijeenhoudt en bewaart,
kopieboek.

AFSCHRIJFGELD, o. (-en), AFSCHRIJFLOON,
o. (-en), geld of loon voor het afschrijven of kopieeren van schrijfwerk.
AFSCHRIJFPUNT, v. (-en), eene stalen punt of
spits in een houten hecht waarmede men op houten,
metalen en andere voorwerpen de bewerkingslijnen
afschrijft of trekt, die de afmetingen, het beloop enz.
van een werkstuk aanwijzen, ook traceerijzer genoemd.
AFSCHRIJVEN, (schreef af, reeft en is afgeschre-
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ven), geld op eene rekening afsc,^rijven, het bedrag
der rekening daarmede verminderen; -- gelden van
het grootboek afschrijven; -- (in het giro-verkeer) eene
som geld van iemands creditrekening afnemen om
ze op die van eei ander over te schrijven; – (hand.)
het debet met een oninbaar, gerestitueerd of bij
vergissing geboekt bedrag verminderen; – (fabr. )
de waardevermindering van het vaste kapitaal
(gebouwen, machines enz.) gedurende het boekjaar
in rekening brengen.; —
iem. iets afschrijven, den belanghebbende schrij ven dat men iets wat men vroeger voorgenomen
heeft te doen, zal nalaten of uitstellen : ik ga morgen
niet naar Leiden, ik heb het al afgeschreven; -- eene
vergadering afschrijven, den belanghebbenden melden, dat zij niet plaats zal hebben; — schriftelijk
afbestellen: — iem. afschuiven, hem schriftelijk
melden dat men hem niet kan ontvangen, of dat men
van zijne diensten geen gebruik zal maken, of ook
dat mets zijn aanzoek niet kan inwilligen; (ook)
hem van eene bepaalde lijst (bv. van de inwoners eener stad, leden eener vereeniging, leerlingen
eener school) schrap pen; — (gerneenz.) je moet dat
vooreerst maar afschrijven, er niet op rekenen; –
een minnaar afschrijven, bedanken; — geheel en
al schrijven : ik moet deze bladzijde nog afschrij ven; — gedaan maken met schrijven; — zeer veel
schrijven : ik heb vandaag wat afgeschreven; — (in
het biljartspel) door zijn naam op 't leitje te
schrijven, aangeven dat men wil spelen; —
(schrijfpennen) er zooveel mede schrijven, dat zij
niet meer deugen : die pen is afgeschreven, — zich
de vingers (of zijne vingers) afschrijven, ze door lang
snel schrijven zóó vermoeien, dat zij - verderen-durigof
dienst weigeren; — zich afschrijven, zich moe maken
door veel of lang achtereen te schrijven: ik heb mij
gisteren zóó afgeschreven, dat mijne vingers er stijf

van zijn; — veel of zwaar schrijfwerk verrichten; —
afschriften maken van, kopieeren : een brief, een
gedicht, eene redevoering afschrijven; verzen uit een
boek afschrijven; iets netjes, nauwkeurig, letterlijk,
slordig afschrijven; — schriftelijk wedergeven of
mededeelen : hij heeft mij het gesprek in zijn brief

afgeschreven;

—

(bouwk., hout- en metaalbewerking enz.) (de lijnen
waarmede men de afmetingen, het beloop enz. der

onderdeelen van een werkstuk aangeeft) met een
potlood, met eene metalen stift enz. op bouw- of
grondstoffen trekken, aanteekenen; — pennen en
gaten afschrijven, de plaatsen aanteekenen, waar
de pengaten moeten geboord worden; – dat hout is
afgeschreven, de daaraan te maken afsnijdingen,
inkepingen enz. zijn er alle op aangewezen, zoodat
de timmerman het nu kan bewerken; — (in het
schaatsenrijden) streken afschrijven, in zwierende
beweging kromme lijnen met de schaats op het ijs
beschrijven.
AFSCHRIJVER, m. (-s, -en), A.FSCHRIJFSTER,
v. (-s), de persoon die iets afschrijft, of afgeschreven
heeft, kopiïst.
AFSCHRIJVING, v. (-en), het afschrijven : afschrijving in een spaarbankboekje; de af- en overschrijvingen op de begrooting werden door den raad
goedgekeurd; — voor afschrijving op de machines (bij

het opmaken eener balans), in waarde vermindering
der machines; — de afschrijving op dit stuk hout
begrijp ik niet, de aanduiding der daaraan te maken
bewerkingen.
AFSCHRIJVINGSBANK, v. (-en), bank waarop
houtwerk enz. afgeschreven wordt; — (handel) girobank.

AFSCHRIK, m. het gevoel dat personen, voorwerpen of handelingen opwekken die (in eig. of fig.
zin) iets afzichtelijks hebben, zoodat men bij het
zien ervan terugschrikt en er zich van afkeert; —
met afschrik, met eene onwillekeurige gewaarwording van afkeer en huivering

; —

een afschrik hebben

van iem. of iets, er een hevigen afkeer van hebben,
zoodat men er niet zonder huivering aan denken
kan; — een afschrik gevoelen (koesteren, voeden) voor of
jegens (dicht. ook van) iem. of iets, er een hevigen
afkeer voor gevoelen; -- afschrik wekken,i?thoezemen,
dicht. ook afschrik baren enz., een hevigen afkeer verwekken; -- iets dat afschrik wekt, een voorwerp van
afschrik: tot (of ten) afschrik worden, (vér)strekken,
maken enz., de uitwerking van iets dat afschrik verwekt; — een middel om af te schrikken: men wil de
doodstraf invoeren tot afschrik voor misdadigers.
AFSCHRIKKEN, (schrikte af, is en heeft afge-
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schrikt), verwijderd houden door vrees aan te jagen
door verschrikking afweren : vogelverschrikkers om
,de musschen af te schrikken; de boer liet zijn grooten
hond losloopen om de bedelaars af te schrikken; — iem.
-van iets afschrikken, hem den moed ertoe benemen

door het aantoonen van het gevaar, de moeilijkheden en de onaangename gevolgen waaraan hij zich
zou blootstellen : de uitslag der gymnastiek-examens
schrikt tegenwoordig velen af, (om zich aan dat examen te onderwerpen); — een afschrikkend voorbeeld,
geschikt om af te schrikken; — zich door niets laten
,afschrikken, zich niet door vrees voor gevaren,
moeiten, kosten enz. laten terughouden; — (veroud.
en gew.) door schrik bevangen worden en onwillekeurig zich terugtrekken; — (metaalgieterij ) (gesmolten metaal) plotseling in warmtegraad doen
verminderen, snel afkoelen.
AFSCHRIKWEKKEND, bn. ( -er, -st), geschikt
om afschrik te verwekken, om een hevigen afkeer
in te boezemen (van personen, voorwerpen, handelingen enz. gezegd) : eene afschrikwekkende straf-oefening.

AFSCHROBBEN, (schrobde af, heeft afgeschrobd),
door schrobben verwijderen : het vuil van iets afschrobben; de modder van de stoep afschrobben, ook
de stoep, den vloer afschrobben, door schrobben van
vuil en vlekken reinigen; — verslijten, onbruikbaar
maken door er veel of ruw mede te schrobben : die
,

meid heeft in een ommezien alle bezems en boenders
afgeschrobd; die luiwagen is zoo afgeschrobd, dat hij
niet meer mee kan; — in voldoende mate schrobben; — gedaan maken met schrobben: jemoet eerst
maar afschrobben en dan de boodschappen doen.

AFSCHROBBING, v.
AFSCHROEIEN, (schroeide af, heeft en is afgeschroeid), door schroeien verwijderen : de stoppels
van een geplukten eendvogel afschroeien; zich den baard
afschroeien; — geplukte eendvogels afschroeien, ze van

<Ie stoppels ontdoen door die eraf te branden; — door
schroeiende hitte verteerd worden en daardoor zich
van het voorwerp afscheiden : die deur staat zoo op
,de. felle zon, dat al de verf er zal afschroeien. AFSCHROEIING, v.
AFSCHROEVEN, (schroefde af, heeft afgeschroefd), door het terugdraaien eener schroef ver wij deren, verderaf brengen: schroef de plaat een weinig
, af; schroef de pletrollen wat van elkander af; — door
de schroeven los te draaien, een voorwerp van een
ander losmaken, zoodat men het er afnemen kan:
het slot van een geweer afsehroëven; kunt gij het deksel
-van dit doosje ook afschroeven ?; — ( plat) aan de ge-

slachtsdrift voldoen. AFSCHROEVING, v. (-en).
AFSCHUBBEN, (schubde af, heeft afgeschubd),
(visschen) van de schubben ontdoen door die eraf te
schrappen : baars afschubben. AFSCHUBBING,
v. (-en).
AFSCHUDDEN, (schudde af, heeft afgeschud),
appels, peren van den boom afschudden, door den
boom te schudden eraf doen vallen; — den boom
afschudden, van de vruchten ontdoen; — het stof
van de kleeren (ook de kleeren, zich zelf) afschudden,
door ze te schudden van het stof bevrijden; — kluisters (boeien enz.) van zijne leden afschudden, zich

door eene krachtige inspanning ervan bevrijden,
(fig.) zich vrij maken; — een juk, een last enz. van de
schouders (den nek, den hals) afschudden, zich er met
eene krachtige inspanning van bevrijden; (fig.) het
juk,de boeien afschudden, zich onafhankelijk maken;
— den mantel, de kleeren afschudden, afwerpen; —
door eene schuddende beweging van zijn lichaam,
van zijne kleeren verwijderen : de sneeuw van zich
afschudden, ook (fig.) hij schudde die sombere gedaehten van zich af, zette ze uit zijne gedachten; —
(scherts.) aan de theetafel schudt hij de geleerdheid,
den professor af, houdt hij niet van geleerdheid, vertoont hij zich niet als professor; — (fig. gemeenz.)
dat schud ik van mij af als een poedel (n.l. verwijten,
bedreigingen enz.), dat trek ik mij niet aan, ik geef
er niet om. AFSCHUDDING, v.
AFSCHUDDER, m. (-s). AFSCHUDSTER. v. (-s).
AFSCHUIEREN, (schuierde af, heeft afgeschuierd),
(stof, vuil) door strijken met een schuier of borstel
van iets wegnemen : het stof van een kleed afschuieren;
zijne kleederen (ook iern., zich zelf) afschuieren; —
een bestoven hoed afschuieren, door schuieren van stof
reinigen; — (w. g.) (fig.) iem. den mantel afschuieren
(schuieren, uitvegers), hem duchtig doorhalen, hem

eens ferm de les lezen. AFSCHUIERING, v.
AFSCHUIMEN, (schuimde af, is en heeft afgeVan Dale.

AFSCHUREN.
schuimd), schuim of andere onzuivere stoffen die op
een vocht of op eene gesmolten zelfstandigheid
drijven, ervan wegnemen : het vet van den ketel, het
vuil van gesmolten suiker afschuimen, ook de soep,
gesmolten lood afschuimen, met de schuimspaan of op
andere wijze de onzuivere stoffen die bovenop drijven, wegnemen; bij uitbr. ook gezegd van het vaatwerk waarin het vocht gesloten is, en vaste stoffen
die zich in het vocht bevinden : den ketel, de pan
afschuimen; vleesch, visch afschuimen; — een stoomketel afschuimen, het schuim of andere op het water

drijvende stoffen uit den ketel door de schuimkraan
verwijderen; — den grond afschuimen, de bovenste
slijkerige aardlaag (een paar duim diep) met de
zoogenoemde schuimschop afnemen; - (fig. dicht.)
(de zee of andere vaarwaters) als zeeschuimer of
vrijbuiter in alle richtingen doorkruisen, her- en
derwaarts bevaren en alles wegrooven wat men
aantreft; — (w. g.) hij heeft in zijn leven wat afgeschuimd, gepierewaaid; — schuimend naar beneden
komen : de beek schuimt van de rotsen af. AFSCHUIMING, v.
AFSCHUIMER, m. (-s), AFSCHUIMSTER, v. (-s).
AFSCHUIMLEPEL, m. (-s), lepel waarmee men
afschuimt.
AFSCHUINEN, (schuinde af, heeft afgeschuind),
(verschillende voorwerpen, inz. stukken hout) aan de
kanten of aan het uiteinde schuins of schuiner doen
afloopen door iets van de dikte in schuinsche richting weg te steken of weg te nemen; — schuin af of bijwerken: tegenwoordig worden vele straathoeken
afgeschuind.

AFSCHUINING, v. (-en), het afschuinen; — de
schuinsche lijn of vorm door het afschuinen ontstaan;
— de schuins bewerkte kant.
AFSCHUIVEN, (schoof af, heeft en is afgeschoven), door schuiven verwijderen, verschuiven :
de tafel van den wand, de stoelen van het vuur. het
theeblad van zich afschuiven; ook schuif wat van het
vuur af, ge zult u branden, verderaf gaan zitten; —
het kleed schuift van de tafel af, glijdt er af; --- (van

grond bij opgeworpen of afgegraven aardwerken)
loslaten en langs de helling afglijden, afzakken : er
is een heel stuk van den dijk afgeschoven; — ( boekdr,)
(gezette bladzijden van boek- of tabelwerk in groot
formaat) van de galei verwijderen door middel van
de daartoe bestemde schuif; — een grendel (bout enz.)
afschuiven, dien achterwaarts schuiven en daardoor
van den deurpost, het kozijn enz. verwijderen; —
(fig.) (w. g.) het juk van zich afschuiven, het juk af
schudden, zich van vreemde overheersching bevrij den; — (fig.) iets van zich afschuiven, van zich afzetten
(onaangename gedachten), er zich aan onttrekken
(aan moeite, arbeid), van zich afwerpen (de schuld,
de verantwoordelijkheid); — (fig. en scherts. in gemeenz. stijl) betalen, afdokken (met het bijdenkbeeld
dat men het moet afstaan en missen) : hij zal moeten
afschuiven; — hij is nogal goed van afschuiven, niet
karig met zijn geld; — aan 't schuiven raken en
daardoor van iets anders afglij den : als ge het kleed
niet recht op de tafel legt, zal het er afschuiven.

AFSCHUIVING, v. (-en), inz. het afzakken van
grond langs de helling van aardwerken, vanwaar
de samenst. aard -, grond -, oever- en zandafschuining ;
er heeft op den dijk eene afschuiving plaats gehad ter
breedte van vijftig M.

AFSCHUREN, (schuurde af, heeft en is afgeschuurd), (roest of vlekken van een metalen of
steenen voorwerp) door schuren wegnemen : het
roest van ijzerwerk, het zwart van een ketel, olievlek
marmeren plaat enz. afschuren, ook-kenva
den ketel, de plaat afschuren; — de buitenste stof-

deeltjes van harde voorwerpen door schuren losmaken en wegnemen; ook in toepassing op de huid
van het dierlijk lichaam : hij heeft met de hand
aan de machine geraakt en zich de huid van de vingers
afgeschuurd; — door schuring, wrijving losraken:
de deur klemt, de verf zal er afschuren; — de buitenste
deelen door wrijving verliezen : 't ijzer is wat ruw,
maar zal door 't gebruik wel afschuren; — ( fig.) iem.
den bolster afschuren, hem van zijne natuurlijke

ruwheid of onhandigheid genezen door hem in
aanraking met fijner beschaafden te b c engen; —
door schuren de oneffenheden der oppervlakte
wegnemen en daardoor deze effen of glad maken:
de vernislaag wordt : als ze droog is, met puimsteen
en water om ze glad en fijn te krijgen, afgeschuurd; —

door de schuring van den stroom loswerken en wegspoelen : de stroom schuurt den oever af; de grond,

AFSCHUURDER.
de oever schuurt af; — ( voorwerpen die geschuurd

moeten worden) geheel of alle schuren ; alles af doen wat er te schuren valt : is al dat koperwerk
nu al afg schuurd ?; — gedaan maken met schuren : hebt ge al afgeschuurd ?; -- zeer veel schuren.
AFSCHURING, v. (-en).
AFSCHUURDER, m. (-s). AFSCHUURSTER,
V. (- s).
AFSCHUURSEL, o. hetgeen een voorwerp door
afschuren heeft verloren.
AFSCHUTSEL, o. (-s, [zelden -en}), iets dat
dient om eene ruimte van de belendende ruimte
af te scheiden : een schut of beschot, eene schutting,
heining, een gordijn of soortgelijke afsluiting; iets
dat dient om wind of tocht af te schutten of af
te weren : dat scherm is een goed afschutsel voor
den tocht.

AFSCHUTTEN, (schutte af, heeft afgeschut),
(eene ruimte van eene belendende ruimte) afscheiden of afzonderen door het aanbrengen van een
gemakkelijk weg te nemen schut of heining : een
moestuin, een erf, een bleekveld afschutten; •-- door
middel an schutten of schutsluizen afsluiten:
Bene sloot, eene wetering afschutten; — ook van den
polder enz. gezegd, waarvan men de watergemeenschap met de aanliggende landerijen dooi- middel
van schutsluizen enz. afsluit; — in een lager pand
van een kanaal schutten; — (papierm.) den hollander afschutten, in den hollander den toevoer van
het schoone en den afvoer van het vuile water
stoppen door de aanvoerpijp met de kraan af te
sluiten en vóór de waschschijf of raamzeef in de
kap het sluitplankje dicht te schuiven; — (wind
en ruw weder) door het aanbrengen van een schut
afweren : die hooge muur schut den noordenwind af;
laat hier een tochtscherm zetten, dat schut af; —

(fig.) (w. g.) (wapenen, slagen, stootera, gevaren,
ongevallen) afweren, verhinderen te treffen.
AFSCHUTTING, v. (-en), het afsluiten van eene
ruimte door middel van eene schutting enz. of het
afweren van iets dooi ' iddel van eene beschutting : de afschutting van een terrein aanbesteden; —
het middel om af te schutten, afschutsel: men
plaatste om het geheele werk eene afschutting; — ( inz.
in de bouwk.) elke afsluiting, hetzij beschotwerk
of hek, van hout, steen of metaal waardoor eene
bepaalde ruimte van een kerkgebouw (het koor,
Bene kapel enz.) van de overige ruimte wordt afgescheiden. Afschuttinkje, o. (-s).
AFSCHUW, m. onweerstaanbaar en hevig gevoel
van afkeer of walging, dat ons overmant bij het
hooren of bij de bloote voorstelling van iets ontzettends, inz. op zedelijk gebied van wreedheden
of schanddaden, of van personen die er zich aan
hebben schuldig gemaakt; — met afschuw, met een
gevoel van hevigen afkeer, met verfoeiing; — van
afschuw, door een gevoel van hevigen afkeer, eene
aandoening van verfoeiing; — een afschuw hebben
van iemand of iets, (hem of het) verafschuwen, verfoeien; — afschuw verwekken, wekken, (iemand) inboezemen, in dichterlijken stijl ook afschuw baren
enz. voor of van iemand of iets, een hevigen afkeer
ervoor bij iemand verwekken; — iets dat afschuw
wekt, een voorwerp van afschuw; — tot afschuw
worden, strekken enz.; (bijb.) gij hebt van den boom
der kennis gegeten, en zijt u zelven een afschuw geworden.
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danigheid van afschuwelijk; iets dat afschuwelijk is,
dat afschuw verwekt, t. w. een voorwerp, eene
handeling, eene gebeurtenis, een toestand enz.; iets
zeer verschrikkelijks of verfoeilijks.
AFSCHUWWEKKEND, bn. ( -er, -st), geschikt,
om afschuw te verwekken.
AFSEINEN, (seinde af, heeft afgeseind), door
seinen (hetzij scheepsseinen, hetzij met de telegraaf
of anderszins) bericht geven, dat de handeling niet,.
althans niet op den vroeger bepaalden tijd zal
plaats hebben, of dat de bestelde of ontboden
voorwerpen niet behoeven gezonden te worden,
afzeggen, afbestellen, afgelasten. AFSEINING,
v. (-en).
AFSEIZEN, (seisde af, heeft afgeseisd), in den
scheepsterm : de kabelaring afseizen, die na het
lichten van het anker weder losmaken door het
wegnemen van de seizing of een reep waarmede
zij bij 't inwinden aan het zwaartouw of aan den
kabelketting verbonden wordt, het tegenovergestelde van opseizen, ook : seis (de kabelaring) af !
AFSEIZING, v.
AFSIJPELEN, (gew. afsiepelen), (sijpelde af, is en.
heeft afgesijpeld), (van vocht) langzaam en droppelsgewijze van iets afvloeien, zachtjes afloopen :
het water sijpelt langs den wand af. AFSIJPELING,v.
AFSIJPEREN, (gew. afsieperen), (sijperde af, is en
heeft afgesijperd) = AFSIJPELEN.
AFSINGELEN, (singelde af, heeft afgesingeld),
(een paard) den singel of buikriem afdoen; — (stof
alles afdoen wat er te singelen valt.-ferdstm)
AFSJORREN, (sjorde af, heeft afgesjord), (voord. i. met stevig aangehaalde
die
gesjord
werpen
touwen aan iets anders of aan elkander gebonden
zijn) losmaken en wegnemen door het lostrekken
der touwen.
AFSJOUWEN, (sjouwde af, heeft en is afgesjouwd), een zwaar voorwerp of eene groote hoeveel
naar beneden dragen : wie zal de kisten van.-heid

den zolder afsjouwen ?; — wat (vrij wat, heel wat)
afsjouwen, heel wat zwaren of lastigen arbeid verrichten; — zich afsjouwen, zich sterk vermoeien
door veel zwaar werk te verrichten : ik heb er mij
vergeefs op afgesjouwd, het werk was mij te zwaar; —
die jongen sjouwt veel kleeren af, draagt af; — (gemeenz.) hij heeft heel wat afgesjouwd in zijn leven,

een geruimen tijd een losbandig leven geleid; —
(gemeenz.) door een ongebonden of liederlijk leven
zijne krachten vernietigen, zijne gezondheid bederven : er afgesjouwd uitzien.
AFSLAAN, (sloeg af, heeft en is afgeslagen), door
slaan verwijderen, plotseling verjagen of doen
afstuiven : het stof, de sneeuw, den regen van de
kleeren, ook zijne kleeren, zijn hoed, zichzelf afslaan,
zijne kleeren van het stof, de sneeuw ontdoen;

iem. den hoed, de jongens van de stoep, de vliegen.
van het vleesch afslaan; — de merrie heeft afgeslagen: zij is zeker vol (bevrucht), den hengst met de
achterpooten afweren; — den vijand, een leger,
een aanval afslaan, den aanvallenden vijand met

geweld van wapenen noodzaken den aanval te
staken en terug te trekken; — van zich afslaan,
slagen uitdeelen aan ieder die durft naderen; -- 't

is geen katje om zonder handschoenen aan te tasten,
hij weet van zich af te slaan; — (fig.) dreigende gevaren, stormen afslaan, het hoofd bieden; — (fig.>
hij verdedigde zijne stelling met veel talent en wist
alle bestrijders met kracht af te slaan, hunne argumenten te ontzenuwen ; de aanvallen der tegenpartij
sloeg hij schitterend af; — van alle kanten werd zijn
gevoelen bestreden, maar hij wist van zich af te slaan,

AFSCHUWBAAR, bn. (-der, -st). (dicht.) afschuw
verwekkend, afschuwelijk.
AFSCHUWELIJK, AFSCHUWLIJK, (voorheen
ook AFSCHOUWELIJK, AFSCHOUWLIJK), bn.
krachtig van zich af te spreken, zich met nadruk
en bw. ( -er, -st), afschuw verwekkende, hevigen
te verdedigen; —
afkeer of afschrik inboezemende in de ruimste
kortaf weigeren aan te nemen ot zich te laten
toepassing van allerlei stoffelijke en onstoffelijke
welgevallen : een aanbod, geschenk, eerbewijs, eene
dingen gezegd; — (fig. bij schertsende overdrijving)
uitermate slecht of leelijk, verfoeilijk om te zien, j belooning, schadevergoeding enz. afslaan; — iets
volstrekt niet afslaan, het gaarne aannemen; -- eente hooren enz., zóó terugstootend dat men er als
vrijer, minnaar afslaan, iemands hand afslaan,
't ware een afschuw van voelt : welk een afschuweeene -partij afslaan, weigeren iemand tot echtgenoot
Engelsch;
lijk weder !; — hij sprak een afschuwelijk
aan te nemen, met dien persoon in het huwelijk te
-- op eene afschuwelijke, verfoeilijke wijze; in onttreden; - (scherts.) niets afslaan dan (als) vliegen,
zettende mate, in de gemeenzame spreektaal een
alles aannemen wat aangeboden wordt; — stellig
krachtig versterkingswoord; op eene uitermate
weigeren gehoor aan iets te geven : een aanzoek,
leelijke wijze, zóó dat het gezicht of gehoor aller een verzoek, eene bede, eene uitnodiging, een voorstel,
onaangenaamst aangedaan wordt : die rok staat

u afschuwelijk; die jongen schrijft afschuwelijk; hij
spreekt zijn Engelsch afschuwelijk.

AFSCHUWELIJKHEID, ook AFSCHUWLIJKHEID, (voorheen ook AFSCHOUWELIJKHEID,
AFSCHOUWLIJKHEID), v. (...heden), de hoe-

een eisch, afalaan; — een kamp, een wedstrijd afslaan, weigeren dien te ondernemen; — iem. iets
afslaan, weigeren aan zijn verzoek te voldoen; —

door een slag, hetzij met de hand, hetzij met
een stok, sabel, bijl of ander voorwerp iets van een
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voorwerp waaraan net vastzit of waarvan het een

ten einde slachten, de slacht voltooien : wij kunnen
nu niet weg : wij moeten eerst afslachten; — een
walvisch afslachten, het spek afsteken; — (gew. en

deel uitmaakt, afzonderen : een stuk van iets afslaan;
den kop van een spijker afslaan; de worteleinden
of bleezen van den hennep afslaan, aftrekken; —

Z. A.) villen, de huid afstroopen. AFSLACHTER,
m. (-s), vilder.
AFSLAG, m. het afslaan of afspoelen van grond
door den golfslag of door de kracht van het ertegen
of langs stroomende water : de afslag neemt hier
meer en, meer toe; -- vermindering van een bedrag,
een prijs, schuld, straf : de pachters kregen van den

door een krachtigen slag met een snijdend werktuig
(zwaard, sabel, bijl enz.) afhakken, afhouwen :
iem. het hoofd, den arm afslaan: iem.. het hoofd van
den romp, den arm van het lijf afslaan; --- met een

krachtigen ruk afscheiden, roet geweld afscheuren :
de storm heeft een stuk van het dak afgeslagen, er
plotseling afgerukt, — het schip is van nacht van
het anker, hij is van zijn anker afgeslagen, zijn

landeigenaar afslag; de gevangene kreeg zes maanden
afslag; — eene gedeeltelijke afbetaling waardoor het
bedrag der schuld vermindert : ik was hem f 100
schuldig, maar heb reeds f 30 op afslag betaald; —
dat vóór Kerstmis vriest, doet geen afslag, verkort

ankertouw of kabelketting is in den storm gebroken en het schip van zijne ankerplaats weggedreven; — het land allengs doen afnemen door den
stroom of golfslag die er telkens de buitenste
deelera van wegslaat of wegspoelt : de sterke

de vorst niet die men nog te wachten heeft; —
vermindering van den gevorderden koopprijs : men
komt altijd vroeg genoeg tot den afslag, men kan
zijne eischen altijd nog lager stellen; — het dalen
van den prijs van koopwaren : men verwacht een

stroom heeft hier een heel stuk van den oever afgeslagen; -- de zee slaat de duinen, de dijken af, ook de
duinen slaan ieder jaar af, nemen af; —

(krijgslieden die onder iemands bevel staan) hem
ze doen verliezen door ze te verslaan, te dooden
of buiten gevecht te stellen : hij vervolgde den wij-

aanmerkelijken afslag van die waar; --

openbare verkooping of verpachting waarbij de
prijzen door een bevoegd persoon in afdalende
reeks worden genoemd, en de koop of pacht aan
den hoogst afmijnende wordt toegewezen : afslag

kenden vijand onvermoeid, waarbij hij hem vrij wat
volk afsloeg; — ('s vijands wapenen, veldteekenen

enz.) op hem veroveren, buitmaken; — (fig.) (de
stukken die tot het spel van iemands tegenpartij
behooren) hem doen verliezen naar de regelen
van het spel; — (w. g.) iem. afslaan, afranselen; —
(metaalg.) stollend metaal met hamers in elkander
slaan en zoo voor de verdere bewerking geschikt
maken; — (wev.) de spillen afslaan, een paar
slagen achteruitdraaien; —
met een slag van de hoogte naai beneden doen
tuimelen, afwerpen : in zijne woede sloeg hij al de
boeken van de tafel af; — plotseling van iets afvallen, omvallen en met een slag naar beneden storten : opeens werd hij door eene duizeling bevangen
en sloeg van de ladder af; — met eene snelle beweging van een ander voorwerp afbrengen, ervan ver
: hij sloeg met zijne vingers een stuk van-wijdern
den kant af, --- (gew.) het kind slaat af, loopt voor
het eerst alleen; —
de hand van iemand of iets afslaan, zich eraan
onttrekken, zich er verder niet mede bemoeien; —
(kleederen, wapenrusting enz.) haastig of driftig
afdoen : zij had haar sluier afgeslagen; — ( zeew.)
eene vlag afslaan, ze losmaken van de vlaggelijn
waarmede zij geheschen werd; — de zeilen afslaan,
ze losmaken en wegnemen; -- (wev. en spinn.)
een draad van de spil afslaan, dien daarvan afwinden
en wegnemen; — (rp il.) de bajonet afslaan, ze vlug
van het geweer afnemen; — door slaan of kloppen
met een hamer losmaken en wegnemen : een naambordje afslaan, van den deurpost, den r uur enz.
waaraan het gespijkerd zit; — (munten en penningen) met de vereischte beeltenis vervaardigen
door den stempel op het metaal te slaan (met
den hamer, als voorheen of te persen met de
schroef, als thans geschiedt) : die gulden is niet

van visch; bij den afslag wordt het goed aan den eersten
afmijner toegewezen; — bij afslag, het tegenovergestelde van bij opbod; bij afslag veilen, verkoopen,
verpachten; eene verkooping bij afslag; — de plaats
waar iets bij afslag verkocht wordt : ga eens naar
den afslag, en zie of ge goede tongen kunt krijgen; —

(krijgsw.) signaal op de trom waarbij den troep
gelast wordt op te houden met exerceeren enz.
en in te rukken : de tamboer sloeg den afslag; —
afslag, (-en), een exemplaar van een geslagen munt
of penning. bepaaldelijk met de bijgedachte aan
de meerdere of mindere zuiverheid der bewerking
of aan de soort van het metaal waaruit het stuk
vervaardigd is : fraaie afslagen van een gedenkpenning.

AFSLAGBANK, v. (-en), (gew.) vischbank.
AF SLAGDRAAD, m. (... draden), (wev. en spinn.)
ook opwinder genoemd.
AFSLAGER, m. (-s), die iets afslaat; inz. persoon
die bij eene openbare verkooping of verpachting
belast is den afslag te regelen; — (oneig.) verkooper
bij eene veiling die bij opbod geschiedt.
AFSLAVEN (ZICH), (slaafde zich af, heeft zich
en is afgeslaafd), zich door zwaren of langduriger
(ook geestelijken) arbeid sterk afmatten, uitputten:
hij heeft zich altijd voor zijne kinderen afgeslaafd;
nu wordt hij door hen met ondank beloond; — (w. g.)
zijn leven afslaven, zich afsloven zoolang men leeft.

zuiver afgeslagen; —

(den prijs van koopwaren) verminderen, lager
stellen, het tegenovergestelde van opslaan : de bakkers hebben den prijs van het brood afgeslagen; —

(de koopwaren zelve) in prijs verlagen, den koop
ervan verminderen : de bakkers hebben het-prijs
brood afgeslagen; — minder worden : de prijzen
van het graan slaan af; — in prijs verminderen :
het vleesch slaat nog steeds niet af; --- minder eischen
(bij het verkoopen of verhuren) : doordat er zooveel
huizen gebouwd worden, bezint hij al af te slaan; —
zich met minder tevreden stellen : nu er telken
fare zoovelen voor de hoofdakte worden afgewezen,
slaan de examen-commissiën reeds af; -- (sommige

koopwaren en goederen die in het openbaar geveild,
en zaken die openlijk verpacht worden) bij afslag
verkoopen of verpachten : terwijl men op de markt
bezig was de visch af te s aan; bij die verkooping

zou hij afslaan, de prijzen in afdalende reeks noemen

en ze aan den hoogst afmijnende toewijzen; —
den weg verlaten om op een zijweg, en dus in
eene andere richting voort te gaan : links, rechts
van den weg afslaan; — op een zeker punt eene zij waartsche richting aannemen : daar ginder, bij die
boerderij waar de weg links afslaat; —

(gew.) uitslaan, polderwater op den boezem uit
: door het hooge water konden de molens niet-malen
afslaan; — ( gew.) zijn water afslaan, wateren.

AFSLACHTEN, (slachtte af, heeft afgeslacht),
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AFSLECHTEN, (slechtte af, heeft en is afgeslecht),
oneffenheden aan de oppervlakte wegnemen; —
(metaalbewerking) gedreven metalen voorwerpen
door een luchtig kloppen aan de buitenste oppervlakte met een daartoe ingerichten gepolijsten hamer
gladhameren; — (scheepsbouw) (de spanten van
een schip dat in aanbouw is) de oneffenheden afen bijhakken om de buitenhuid te kunnen aan
(zeevaart) (eene onstuimige zee) slech--breng;—
ten, effener, stiller, minder onstuimig maken : die
slagregen zal de zee wel wat afslechten; — afslechten,

(zeew.) (van Bene onstuimige zee) effener, stiller
worden, verminderen in onstuimigheid, bedaren :
de zee slecht af; is al vrij wat afgeslecht; — (gew.)
het land, den grond afslechten, de hoogten wegnemen,
effen maken. AFSLECHTING, v.
AFSLECHTHAMER, m. (-s), hamer met twee
bijna volkomen platte gepolijste banen, dienende
tot het afslechten of gladhameren van gedreven
metalen voorwerpen, ook planeerhamer genoemd.
AFSLEEPEN, (sleepte af, heeft afgesleept), (voorwerpen en personen die zich op of bij iets bevinden ) verwijderen door te sleepen, over den grond
voort te trekken : sleep die balen wat van den
kant af : ze mochten eens in het water rollen; ze
sleepten een dronken man van den slootkant af; —
zware voorwerpen met veel moeite van de Bene
plaats naar de andere dragen : de voerman had de
koffers maar op den grond neergezet en was wegge reden; ik heb alles alleen van de straat moeten afs leepen; — ( lange vrouwenkleederen die langs den

grond slepen) verslijten door er veel mede te loopera
en ze daarbij te laten slepen; — tot het laatst toe
afdragen : ' t is een heel oude japon die ik in huis

nog afsleep; die jongen sleept wat kleeren af; —
naar beneden sleepen : als gij die kist niet dragen

AFSLEEPER.
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kunt, sleep ze dan maar de trappen af; de jongens
sleepten elkander bij de beenen de duinen (of van
de duinen) af; — ook van sleepbooten die vaartuigen en vlotten stroomafwaarts sleepen : alle
kolenschepen worden den Rijn afgesleept; — (fig.
dicht.) dwingen stroomafwaarts te stevenen; —
van eene hoogte naar beneden dragen of torsen
(met het bijdenkbeeld dat het een zwaar of lastig
- werk is) : de boeken stonden op zolder; ik heb ze alle
af moeten sleepen.
AFSLEEPER, m. (-s), (w. g.) die veel kleeren
afsleept; ook een kleedingstuk dat men afsleept.
AFSLEEPSTER, v. (-s).
AFSLEEPING, v. (-en), het stroomafwaarts
sleepen van vaartuigen en houtvlotten : de kosten
der afsleeping van houtvlotten van Keulen tot Rotterdam.
AFSLENTEREN, (slenterde af, is afgeslenterd),
doelloos en zonder haast te maken zich van iets
verwijderen : ' t is vervelend met hem te wandelen,
telkens slentert hij 'van 't gezelschap af; — slenterend
naar beneden gaan van eene hoogte of langs eene
helling : wie komt daar van den heuvel afslenteren I;
daar kwam hij juist de trap afgeslenterd; — zeer
veel slenteren : hij heeft deze week wat afgeslenterd,
geene minuut heeft hij gewerkt.
AFSLEPEN, (sleepte af, heeft afgesleept), tot op
den grond afhangen en daardoor, bij voortgaande
beweging langs den grond voortschuiven : eene
lange staatsiejapon met afslepende breede strooken.
AFSLEUREN, (sleurde af, heeft afgesleurd), met
ruw geweld voortsleepen en verwijderen: de pelgrim
die de heilige oorden bezoekt, wordt beroofd, mishan
voorwerpen zijner aanbidding afgesleurd;-del,van
-- (Zuidn.) (kleerera enz.) afrukken; — naar beneden
sleuren, met ruw geweld naar beneden sleepen :
toen de woestaard alles stuksloeg, werd hij gegrepen
en de zaal (de trap) afgesleurd.
AFSLIBBEN, (slibde af, heeft afgeslibd), (in de
metaalbereiding) (de ertsen) ziften en wasschen; --(scheik.) de asch afslibben, uitloogen.
AFSLIBBEREN, (slibberde af, is afgeslibberd),
(van menschen en dieren), uitglijden en daardoor
van iets afraken of afvallen, afglippen: de grond was
zoo glad, dat ik bij het opklimmen telkens afslibberde.
AFSLIEREN, (slierde af, is afgeslierd), (gew.)
slierend van iets verwijderen, ervan afraken, of
slierend naar beneden komen, hetzij glijdende, hetzij
in slepende en zwaaiende beweging : de schaatsen
slierde van de baan af; de jongens slierden van-rijde
de duinen af.
AFSLIJPEN, (sleep af, heeft afgeslepen), door
slijpen wegnemen : de scherpe kanten van een prisma,
het roest van een mes, van eene bijl afslijpen; — van
vreemdsoortige bestanddeelen of oneffenheden ontdoen, reinigen, glad maken : verroeste bijlen afslij pen, ontdoen van 't geen eraan kleeft; - het afslijpen der loopen wordt in elk geval eerst na de polijsting
geheel ten einde gebracht; - (fig .) het verkeer in eene
hoofdstad zal bij hem de scherpe kanten, het ruwe er
wel afslijpen, zal hem wel betere vormen en manieren doen verkrijgen; — (personen) door wrijving
in het verkeer met menschen van het ruwe of onbeschaafde dat hun aankleeft, ontdoen, ze fijner
beschaven; — (scherpe of spitse voorwerpen dienende om te snijden, te hakken, te steken enz.)
zoo dikwijls of zoo lang slijpen, dat zij allengs ver
voor hun doel onbruikbaar worden : we-slijten
zullen de nieuwe messen moeten gaan gebruiken:
de oude zijn afgeslepen; -- (voorwerpen die geslepen moeten worden) alle, of geheel en voldoende
slijpen; alles afdoen wat er te slijpen valt : als ge
alles afgeslepen hebt, kunt ge naar huis gaan; slijp
eerst maar af en doe dan het andere werk. AFSLIJ-

PING, v. (-en).
AFSLIJPER, m. (-s). AFSLIJPSTER, v. (-s).
AFSLIJPSEL, o. de door slijpen weggenomen
deeltjes.
AFSLIJTEN, (sleet af, heeft en is afgesleten),
door veelvuldig of achteloos gebruik, door wrij ving of schuring de buitenste deelen geheel of gedeeltelijk verliezen of doen verliezen : de zolen van
zijne schoenen afslijten; die jongen leunt altijd op
zijn elleboog en heeft terstond de wol van zijne mouwen
afgesleten; — ook zijne schoenen, zijne kleeren
afslijten, door langdurig en meestal slordig gebruik
geheel verslijten, afdragen; — door slijting van het
voorwerp afgaan: de verf slijt van den drempel af,
is van het kozijn afgesleten; mijne zolen slijten nu
reeds van mijne nieuwe schoenen af; — (fig .) de scherpe

puntjes beginnen bij hem af te slijten, of zijn er afge-

sleten, zijne geestvermogens beginnen door ouderdom of verzwakking te verstompen of zijn reeds
verstompt; — ('s menschen lichaam of geest) door
voortdurende of zware inspanning of door hevige
aandoeningen in krachten afnemen of doen afnemen : lichaam of geest worden niet afgesleten door
sterke driften; — ( van den persoon wiens krachten
van lichaam of geest door inspanning of aandoeningen verteerd worden) : de slingerende maalstroom
is de menschelijke maatschappij waarin de man
als een stroohalm wordt gestort; hij valt, hij gaat te
gronde, hij verheft zich weder, hij duikt opnieuw,
hij wordt gefolterd, gekneusd, verpletterd, afgesleten; —
ook zijn lichaam, geest slijt af, neemt in krachten

af, wordt onbruikbaar; — verteren, van kracht
en heerlijkheid berooven; doelloos of nutteloos
verloren laten gaan, verslijten : de rest van zijne
dagen in troosteloos treuren afslijten; —
(van aandoeningen, gewaarwordingen enz.) allengs afnemen en uitslijten of doen afnemen en
ophouden : eene vroolijke omgeving slijt het geleden
verdriet af, ook: die droefheid zal wel (af)slijten; de
zucht naar vermaken slijt met de jaren (af); — onze
vriendschap, briefwisseling slijt af, wordt langzamerhand minder; — (gew.) (van de buitenste deelen
van een grond door stroomend water bespoeld)
door schuring van het water allengs van het land
losgaan, en weggespoeld worden : door den golfslag
van de stoombooten is reeds een groot stuk land afge sleten, ook die landen slijten voortdurend af; (fig.)
als men die nieuwmodische dingen alle dagen gebruikt, dan slijt de aardigheid er gauw af; — afne men, in omvang verminderen, door langdurig gebruik of door sterke schuring : op zandwegen slijt
het schoeisel niet zoo sterk af als op keiwegen en
straten; — door langdurig gebruik of door sterke
schuring allengs vergaan, verteerd worden, of onbruikbaar worden : een boerenwagen met krakende
wielen en afgesleten rammelende assen; — (inz.)
afgesleten (van kleedingstukken), door langdurig
gebruik onbruikbaar geworden : een paar afgesleten
schoenen; — ( fig.) het (het verstand) slijt niet bij het
behandelen af, neen, 't krijgt er glans en gladheid
door; — (ongewoon) afgesleten, (van onstoffelijke
dingen als instellingen, zeden, gebruiken, gezegden)
door lengte van tijd versleten en nu onbruikbaar
geworden : eene afgesleten opmerking, vergelijking;
een afqesleten onderwerp; - zich afslijten, (van stof
voorwerpen) allengs verslijten, vergaan,-felijk
verteerd worden door eigen werking of door het
gebruik dat ervan gemaakt wordt : dit wonder
samenstel slijt zich door 't leven zelf in luttel jaren
af; (fig.) (van het menschelijk leven) doelloos of
nutteloos verloren gaan. AFSLIJTING, v.
AFSLIJTER, m. (-s). AFSLIJTSTER, v. (-s).
AFSLINGEREN, (slingerde af, heeft en is afgeslingerd), (menschen, dieren en voorwerpen) met eene
slingerende beweging wegwerpen, met een krachtigen zwaai van den arm wegdrijven of doen wegstuiven : hij pakte den hond beet en slingerde hem het
erf (of van het erf) af; — iem. van zich afslingeren,
hem ruw van zich afstooten; — iets van zich afslingeren, het met geweld van zich werpen; -- door
slingeren verwijderen, afscheiden door de centrifugale werking : de afgeslingerde stroop heet melasse
en bevat nog 51 °/p saccharose; — ( een voorwerp
dat aan iets anders vastzit of er een deel van uit
geweld losmaken en wegslingeren : de-makt)e
storm slingerde de pannen van de daken af; — naar
beneden slingeren : een steen van het dak afslingeren;
-- de bezetting op den muur slingerde brandende pek kransen op de bestormers af; — ( voorwerpen die
zich op of aan andere bevinden) eraf doen vallen
door ze te treffen met een voorwerp dat men er
tegenaan slingert : een bal van den paal afslingeren;
baldadige jongens hebben het standbeeld den neus
afgeslingerd; — slingerend naar beneden vallen :
in den rukwind slingerde een der matrozen van het
schip af; - (van rivieren, beken, wegen, paden enz.)
zich in een slingerenden loop van eene gegeven plaats
verwijderen : het beekje slingert bij dien molen van
den straatweg af; — (gew.) zich afslingeren, een
losbandig leven leiden; zich door een losbandig
leven uitputten : er afgeslingerd uitzien.
AFSLIPPEN, (slipte af, is afgeslipt), aan 't glij den raken en daardoor van zijn steunpunt afschuiven : de strop is van den takel afgeslipt; pas op ! het
touw slipt af. AFSLIPPING, v.

AFSLOBBEREN.
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AFSLOBBEREN, (slobberde af, heeft afgeslobberd), vochten of weeke vloeibare spijzen ergens van
wegnemen door ze op te slobberen : de soep van een
bord, de melk van een schoteltje afslobberen, ook een
bord afslobberen; de vijver ligt vol kroos, maar de
eenden zullen het er wel gauw afslobberen. AFSLOB-

BERTNG, v.

AFSLOFFEN, (slofte af, heeft en is afgesloft), de

verf, het boensel van een vloer afsloffen, afschuren, afslijten door er sloffend over heen te gaan; — (schoeisel, als muilen, pantoffels, schoenen enz.) verslijten
en bederven door ermede te sloffen, door het over
den grond te laten slepen : dat kind licht nooit zijne
voeten genoeg op en heeft in een, ommezien een paar
schoentjes afgesloft; - ( gemeenz.) (van hande-

lingen, bedrijven enz.) allengs met minder kracht
en ernst behandeld worden : de handhaving van
die wet begint merkelijk af te sloffen. AFSLOF FING, v.
AFSLONZEN, (slonsde af, heeft afgeslonsd),
(kleederen) verslijten en bederven door ze achteloos en slordig te dragen en te behandelen : 't
is schande, zooals dat kind hare kleeren afslonst !;
eene afgeslonsde kamerjapon vol scheuren en vlek
AFSLONZING, v.
-ken.

AFSLONZER, m. (-s), AFSLONSSTER, v. (-s),
iem. die zijne kleeren afslonst.
AFSLOOPEN, (sloopte af, heeft afgesloopt),
(gebouwen, vaartuigen enz.) geheel en al sloopen,
de bouwstoffen geheel uit elkander nemen : als

al die huizen afgesloopt zijn, zal er eene groote ver
afbraak plaats hebben; - (fig.) (per--kopingva

sonen en hunne lichaarnskrachten of geestvermogens) zoodanig verzwakken dat zij geheel en
al uitgeput zijn : door zielesmart en jammer afgesloopt.

AFSLOOTEN, (slootte af, heeft afgesloot), (een
stuk gronds, inz. bouw- of weiland) van een aanliggenden grond afscheiden of afzonderen door het graven
van eene of meer slooten, vgl. afgreppelen; ik zal
dat stuk land laten afslooten; — de slootkanten schuin
afsteken, vgl. opslooten;— gedaan maken met het op maken der slooten. AFSLOOTING, v. (-en).
AFSLORPEN, (ook AFSLURPEN), (slorpte af,
heeft afgeslorpt), (vochten of weeke, vloeibare spijzen) van iets wegnemen door ze met halfgesloten
lippen, snuit of snavel, in te zuigen : den room van
de melk, het vet van den bouillon afslorpen; zij liet de
kat de melk van het schoteltje afslorpen AFSLOR-

PING, AFSLURPING, v.
AFSLOVEN, (sloofde af, heeft afgesloofd), (lichaam
en ziel, lichamelijke en geestelijke vermogens) zwaar

vermoeien door sterke en langdurige afmattende

inspanning, door overmaat van arbeid en zorg : zijn
lichaam, zijn brein afsloven; - hij heeft zijne dagen
afgesloofd in pijn, onder aanhoudende inspanning,

arbeid en zorg, met moeite ten einde brengen; zich afsloven, zich zwaar vermoeien, zich aftobben
door overmaat van arbeid of bekommering : menig
burger moet zich dagelijks afsloven om voor zijn gezin
den kost te verdienen; - zich voor iemand afsloven,

te zijnen behoeve zich alle moeite getroosten; -

zich voor iets, voor zeker doel afsloven, zich zware in-

spanning getroosten om het te bereiken;- (gemeenz.)
zich veel moeite voor iets geven, zijn uiterste best
ervoor doen : menig verkiezingsagent slooft zich af
om zijne partij de meerderheid te verschaffen; hid slooft
zich af voor het welslagen van die buitenpartij; die
hartelijke gastvrouw slooft zich af om hare genoodigden
flink te onthalen.

AFSLOVING, v. zware vermoeienis als het gevolg
van sterke inspanning : de dag is zonder merkelijke
afsloving om, eer . men het eens gewaarwordt.
AFSLUIPEN, (sloop af, is afgeslopen), zich slui-

pend verwijderen, stil en ongemerkt heengaan : hij
sloop stilletjes van mij af; (dicht.) wie zal hem, als hij
van dit tooneel afsluipt, een traan heiligen ?; - stil
en ongemerkt naar beneden gaan : de kat sloop
van den zolder af; de dief wist ongemerkt de trap af te
sluipen.
AFSLUITDAM, m. (-men); AFSLUITDIJK, m.
(-en), dam of dijk dwars door een water heen : de
Amelander afsluitdam was door den storm stuk ge-

slagen; - dijk waarmede een water wordt afgesloten.

AFSLUITDUIKER, m. (-s), duikersluisje.
AFSLUITEN, (sloot af, heeft afgesloten), eene
ruimte door sluiting ontoegankelijk maken : eene
kamer, een kantoor, eene kast, eene kist, een koffer
afsluiten, de deuren of het deksel op slot doen; - een

tuin, een buiten afsluiten, door middel van eene schut-

ting, een rasterwerk, eene sloot enz. afscheiden, ook
die sloot, muur sluit den tuin goed af; - zij kwamen
op een breed plein dat rondom door gewapende Javanen
was afgesloten, die daar in het ronde stonden geschaard; - (in den waterstaat) een waterplas afsluiten,

dien door middel van een dijk of dam van andere
wateren afscheiden; - een weg (toegang, uitgang enz.)
afsluiten, voor het verkeer ontoegankelijk maken; (fig.) iem. den weg tot promotie afsluiten, hem de
mogelijkheid ontnemen om vooruit te komen; hij had zich de mogelijkheid afgesloten om in meer
vertrouwelijken kring te worden toegelaten, had het

zichzelf onmogelijk gemaakt; - (voorwerpen) buiten
het bereik van anderen stellen door het sluiten van
de ruimte waarbinnen zij zich bevinden : zijn geld.
zijne papieren afsluiten; een licht afsluiten, het met de hand of iets anders

schutten om het buiten den tocht te houden, of om
te maken dat het niet in de oogen schijnt; -- iets
aan de waarneming van anderen onttrekken door
het sluiten van de ruimte waarbinnen het plaats
heeft : de jaloezieën sloten alles a.f wat binnen voor
een weg (toegang, uitgang enz.) afsluiten,-viel;m.
voor ieni. versperren, ontoegankelijk maken door
hem als eene sluiting of afscheiding in den weg te
staan, (hem) den toegang of uitgang versperren:
het plekje dat zij zich zoo gaarne tot een van de wereld
afgesloten verblijf hadden verkozen; - ( menschen en

dieren) van iets of van iem. verwijderd houden door
den toegang ertoe te sluiten : een hond van eene kamer,
eene kat van den zolder afsluiten, door de deur of het
luik dicht te doen; - (lucht, wind, licht, water,
stoom, gas enz.) door eene afscheiding beletten
door te dringen : een scherm om den tocht van de
kamer af te sluiten; stevig metselwerk om het water van
den kelder af te sluiten; - ( in het stoomwezen) den
stoom afsluiten (ook afsnijden), door het sluiten der

kraan, schuif of klep, den stoom den toegang .tot
den stoomcilinder afsnijden; (bij uitbr.) de toevloeiing, den toevoer, de gemeenschap enz. van stoom,
water, gas enz. afsluiten, ook de waterleiding, het gas
(de gasleiding), de hoofdkraan afsluiten; - (w. g.) beraadslagingen afsluiten, voorkomen, afsnijden; - het
gemeen overleg afsluiten, afsnijden; - geheel en al
sluiten : hebt ge de voordeur goed afgesloten ? op het
nachtslot gedaan; - (stoomw.) de afgesloten klep,
Bene der veiligheidskleppen (de gouvernementsklep)
op een stoomketel, die van een slot of Bene afsluiting
voorzien is om ongeoorloofde (te zware) belasting te
beletten; een afgesloten tijdperk, een tijdperk dat voorgoed
geëindigd is, dat als een gesloten geheel achter ons
ligt; - eene rekening (balans enz.) afsluiten, het ge zamenlijke bedrag der rekening opmaken en bepalen;
ook : de rekening volkomen sluiten en afrekenen in
tegenstelling van openen, d. i. beginnen; - een
(koopmans)boek afsluiten, op een bepaald tijdstip de
doorloopende reeks der geboekte posten sluiten; een (dienst)jaar afsluiten, alle ontvangsten en uit
rekening van een afgeloopen j aar voor--gavenopd
goed vaststellen ; - eene levensverzekering afsluiten,
sluiten met inachtneming der verschillende formaliteiten (alleen van den verzekeraar gezegd) ;-- (in den
handel) vele posten, een koop afsluiten; - zich afsluiten, zich in zijne kamer afzonderen, den omgang
met anderen vermijden; - hij sluit zich geheel en al
af, vermijdt den omgang met anderen; - hij leeft
van de buitenwereld afgesloten, afgezonderd; - (w. g.)
zich in zich zelven afsluiten, buiten omgang of aan
anderen zich alleen met zich zelven-rakingmet
bezighouden, in zich zelven teruggetrokken of een
leven : het verlies van zijne vrouw deed heija-zelvig
zich in zich zelven afsluiten, zich zelven genoeg zijn.

AFSLUITER, m. (-s), een persoon die afsluit of
een werktuig om af te sluiten : een afsluiter van de
hekken aan den spoorweg; - ( in de werkt., inz. in
het stoomw.) klep door middel eener schroef beweegbaar en meestal in Bene kast besloten, dienende om
de gemeenschap tusschen twee vaten geheel of ge deeltelijk af te sluiten. AFSLUITSTER. v. (-s).
AFSLUITING, v. de daad van afsluiten : de afsluiting van Bene kamer, van een terrein, van een water,

van den stoom, van eene rekening, van een koopmansboek, van een dienstjaar; - het zich afsluiten : de
afsluiting van de wereld maakt het hart niet beter; -,

(-en), iets dat dient om Bene ruimte van de aan grenzende ruimte of twee voorwerpen van elkander af
te sluiten; het voorwerp dat de sluiting uitmaakten
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den uitgang of toegang belet : eene schutting, een ring muur, een wal, een hek, een traliewerk en dergelijke
afsluitingen; — (in 't bijz. in den watersi.) een dijk,
dam of kade waarmede een water wordt afgesloten;
— (orgelm.) eene klep in een orgel om den wind af
te sluiten, dien te beletten in de pijpen te dringen
en deze te doen spreken. Afsluitinkje, o. (-s).
AFSLUITINGSDEELEN, o. mv. (scheepsb.) de
deelen van een schip die bestemd zijn om het af te
sluiten van hetgeen er buiten is, bepaaldelijk om het
waterdicht te houden
AFSLUITINGSHEK, o. (-ken), het afsluitingshek
rondom 's Rijks werf te Nieuwediep; ... KANAAL,
o. (...kanalen); ...MUUR, m. (...muren).
AFSLUITINGSSTELSEL, o. (-s). AFSLUITINGSTOESTEL, m. en o. (-len), toestel om wind, stoom
enz. af te sluiten.
AFSLUITKADE, v. (-n); ...KLEP, v. (-pen);
...KRAAN, v. (...kranen).
AFSLUITPREMIE, v. (...premiën, ...premies),
belooning voor het afsluiten eener verzekering.
AFSLURPEN, (slurpte af, heeft afgeslurpt). Zie
AFSLORPEN.
AFSMAKKEN, (smakte af, heeft afgesmakt),
met geweld naar beneden werpen, met kracht afgooien : in woeste drift smakte de jongen al het speel
tafel af; iemand de trappen (of van de-goedvan
trappen) afsmakken.
AFSMALLEN, (smalde af, heeft afgesmald), (w.
g.) iets sm aller maken door er in de breedte iets van
af te nemen : eene plank, een rand afsmallen (beter
versmallen). AFSMALLING, v.
AFSMEDEN, (smeedde af, heeft afgesmeed), een
stuk van een ijzeren staaf afsmeden, in 't vuur gloeien
en afkappen; — (voorwerpen die gesmeed moeten
worden) alle, of geheel en voldoende smeden; alles
afdoen wat eraan te smeden valt : kleine voorwerpen
worden meestal bij eene enkele verhitting afgesmeed;
laten we eerst maar afsmeden; — (smidshamers) door
veelvuldig smeden, door langdurig gebruik allengs
verslijten : die hamer mag wel eens vernieuwd worden,
hij is geheel afgesmeed; — zichafsmeden, zich door
zwaar of langdurig smidswerk sterk vermoeien, afmatten : we hebben ons op dat werk zóó afgesmeed,
dat we letterlijk niet meer konden. AFSMEDING, v.
AFSMEEKEN, (smeekte af, heeft afgesmeekt),
(w. g.) door smeeken afwenden, dringend, hartstochtelijk of ootmoedig afbidden: een dreigend ongeluk, eene gevreesde ramp afsmeeken, smeeken dat zij
mogen wegblijven; — iets door dringend, hartstochtelijk of ootmoedig bidden van iemand trachten
te verwerven : iem. eene aalmoes, eene gift, hulp,
bijstand, vergeving afsmeeken, — iets van boven afsmeeken, van den Hemel, van God vurig afbidden :
's Hemels zegen op het werk afsmeeken; — eene arme
weduwe die met hare drie jonge kinderen het brood der
barmhartigheid moet afsmeeken, afbedelen; ook hoe
menige kranke die vruchteloos den dood ligt af te
smeeken; (dicht.) eene bede afsmeeken; — datgene
dat het voorwerp der bede uitmaakt : afgesmeekte
hulp. AFSMEEKING, v.
AFSMELTEN, (smolt af, is en heeft afgesmolten),
door smelten er afgaan :. toen hij de kokende olie
met een tinnen lepel wilde omroeren, smolt er het heele
blad af; — laten afsmelten : de onvoorzichtige jongen
heeft het heele blad van den lepel afgesmolten; — door
te smelten naar beneden druipen, in gesmolten
toestand afdruipen : de sneeuw die van de boomgin
afsmolt. AFSMELTING, v.
AFSMEREN, (smeerde af, heeft afgesmeerd), (de
stof die op iets gesmeerd zit) strijkend geheel of
gedeeltelijk daarvan wegnemen, er afstrijken: dat
ijzer is te dik met vet ingesmeerd: smeer er wat af; —
van het aanklevende smeersel reinigen door het op iets
anders af te strijken, af te vegen : hij smeert het mes
op zijne broek af; — (dingen die gesmeerd moeten
worden) geheel en al smeren; alles smeren wat er
te smeren valt : ik zal eerst de boterhammen maar
afsmeren; — gedaan maken met smeren : smeer eerst
maar af en roep dan de kinderen om te komen ontbijten; — (w. g.) iem. afsmeren, een duchtig pak slaag
geven. AFSMERING, v.
AFSMETTEN, (smette af, heeft afgesmet), (voorwerpen die aan de oppervlakte vuil of vettig zijn)
bij aanraking vuil of vet loslaten, afgeven en op
het aanrakende voorwerp overbrengen, zoodat dit
smetten of vlekken krijgt : houd den ketel wat van
uw lijf : hij smet af; vgl. afkladden, afplekken.
AFSMIJTEN, (smeet af, heeft afgesmeten), (iets
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dat zich op of aan iets anders bevindt) ervan ver
scheiden door er met eenin voorwerp-wijdernof
in drift of met geweld tegen aan te werpen : iem. met
een sneeuwbal den hoed afsmijten (van zijn hoofd); -appels, peren, kastanjes, noten enz. afsmijten, van de
boomen doen vallen door er met steenen of stokken
tegen aan te smijten; — met drift en geweld weg werpen, verwijderen : hij pakte den aanrander beet
en smeet hem van zich af; — iem. van het roer afsmijten,
hem uit het bestuur verwijderen; — (kleedingstukken, wapenen, sieraden), haastig en zonder de minste
zorg afdoen : den mantel, een doek, een gordel, het
schootsvel, den hoed afsmijten; — met drift of geweld
naar beneden werpen : iem. de trap (de trappen, of
van de trap, trappen) afsmijten; sneeuw van het dak
afsmijten; turf afsmijten (van den zolder door den
turfkoker); — (veroud. Zuidn.) een gebouw, eene brug
enz. afsmijten, haastig en zonder orde afbreken; —
(gew. en minder juist) voordeel geven, winst afwerpen: die zaak smijt geen voordeel af, levert geen voordeel op. AFSMIJTING, v.
AFSMOKKELEN, (smokkelde af, heeft afgesmokkeld), (gew.) (kleinigheden) op slinksche wijze afhandig maken, stilletjes ontfutselen : ik heb dat boek
niet meer, hij heeft het mij afgesmokkeld; — zeer veel
smokkelen : in Brabant en Limburg werd vroeger
heel wat afgesmokkeld.
AFSNAUW, m. ism. een afsnauw geven, hem afsnauwen; — hij kreeg een afsnauw, norsch, bits antwoord.
AFSNAUWEN, (snauwde af, heeft afgesnauwd),
(iem.) snauwend van zich afstooten, op nerschen
of bitsere toon kortaf antwoorden of bejegenen en
daardoor hem den lust benemen om verder te spreken
of te naderen, (scherper en vinniger dan afgrauwen):
als hij hen bespotte en afsnauwde, was het met de
hooghartigheid van een meerdere.
AFSNAUWER, m. (-s). AFSNAUWSTER, v. (-s).
AFSNEDE, v. (-n), AFSNEE, v. (afsneeën), (in de
munt -en penningkunde) de ruimte onder den beeldenaar van een munt of penning, gewoonlijk door
eene streep daarvan gescheiden en bestemd om er
den naam des graveurs, het jaartal, een wapenteeken
enz. op te plaatsen.
AFSNELLEN, (snelde af, is en heeft afgesneld),
(personen — voetgangers, ruiters en schaatsenrij ders — in dichterlijken stijl ook van werptuigen),
zich met snelheid verwijderen, ijlings wegspoeden; —
(van personen) op iem. of iets afsnellen, recht op iem.
of iets toesnellen, zich ijlings daarheen spoeden: met
een kreet van blijdschap snelde de vreemdeling op hem.
af; — van eene hooger gelegen plaats naar eene lagere
snellen : van een heuvel, van eene hoogte afsnellen, ook
den berg, den heuvel, de helling afsnellen; — snel naar
beneden stroomen : langs die kanalen snelt het brui
af; — een afstand ten einde toe met snelle-sendwatr
vaart doorloopen, ijlings afleggen : binnen het uur
snelden de ruiters den heelen straatweg af.
AFSNIJDEN, (sneed af, heeft en is afgesneden),
iets door snijden afscheiden : eene snede van een brood,
een tak van een boom afsnijden; — snijd mij van dit
laken een rok af, zooveel als voor een rok noodig is,
afknippen; --- (ongewoon) schrappen, doorhalen:
het snoeimes der censuur heeft alles afgesneden, wat
vaderlandsche zucht of Hollands luister raakt; — (in
bijb. en dicht. taal) : de mensch komt voort als eene
bloem, en wordt afgesneden, sterft; — deelen van het
lichaam (gezonde of zieke) door snijden afscheiden
en wegnemen : haarlokken, neus en ooren enz. afsnijden; — (zegsw.) wie zijn neus afsnijdt, schendt
zijn aangezicht, thans meer gewoon : wie zijn neus
schendt, enz., zie NEUS; — doorsnijden en daardoor
onbruikbaar maken : eene zenuw, eene spier, eene
ader afsnijden; — een mensch of dier den hals (de keel,
den gordel, den strot) afsnijden, ze dooden door het
doorsnijden van den hals; — door afgraving wegruimen om een geschikten doorgang te verkrijgen:
om den straatweg te verleggen, zal men een deel van den
ouden wal afsnijden; —
(opgehangen personen) losmaken door het doorsnijden van den strop ten einde ze zoo m o gelijk nog
in 't leven te behouden; — (fig.) (in ouderwetsche
kerktaal) : iem. afsnijden als een verrot lid, of bij
verkor.,ing, iem. afsnijden, hem als een onwaardige
van de gemeenschap, van de familie uitsluiten, alle
betrekking met hem verbreken; — een draad, een
touw, een koord afsnijden, op de vereischte lengte
doorsnijden; — boeken afsnijden, met den boekbin dersploeg op de kanten gelijksnijden; — zijne nagels
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afsnijden, met een mesje afkorten; --- (fig.) iemands
levensdraad (leven, levensdagen) afsnijden, hem doen
sterven; — zijn levensdraad wordt afgesneden, is af,gesneden, hij sterft, is gestorven; meest van een
plotselingen of onverwachten dood gezegd : haar
levensdraad werd afgesneden in 't bloeien van haar
jeugd; — ( w.g.) afzonderen door eene afscheiding of
afpaling te maken: ik heb een stuk van mijn tuin laten
, afsnijden om tot moestuin in te richten!; (dicht.) mijn
,ouderlijk gebied is voor mij afgesneden, ontoegankelijk,
gesloten; — (w. g.) verdeelen : de moestuin was door
lage schuttingen in vier vakken afgesneden; -eene waterleiding afsnijden, door het aanbrengen

van eene versperring afsluiten, ook : de hoofdkraan
afdraaien; — een weg bezetten, voor anderen ontoegankelijk maken : men zond troepen af om alle wegen
af te snijden langs welke de vijand tot ontzet der vesting
kon opdagen; — ( fig.) de wet is gebrekkig, maar de
weg tot herziening is niet afgesneden, is nog open; —
iiem. den toegang, den aftocht, den terugtocht, de gemeenschap enz. afsnijden, hem dien beletten door

het bezetten, versperren of afsluiten van den
weg; — (fig.) iem. den terugtocht afsnijden, hem
beletten zich terug te trekken in eene handeling
of handelwijze die hij eenmaal begonnen heeft; —
iem. den pas afsnijden, in den weg komen, hem
tegenhouden, belemmeren (eig. en fig.); — iem. bij
een ander den pas afsnijden, hem bij een persoon vóór
zijn en daardoor in eenig voornemen verhinderen; —
iem. de loef afsnijden, thans afsteken, overtreffen;
-- ontoegankelijk maken, versperren : de regens
,
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en de overstroomingen die er volgden, sneden hem dien
weg af; de graaf was opnieuw de stad komen belegeren:
ditmaal vergenoegde hij zich met den toevoer van
levensmiddelen af te snijden, te beletten, onmogelijk

te maken; —
(in het krijgswezen, vijandelijke troepen en schepen) van de overige vijandelijke macht scheiden,
zoodat zij zich niet kunnen hereenigen; — een
schip van den wal afsnijden, het beletten aan wal
te komen, door zich tusschen den wal en het schip
te plaatsen; — een dier beletten te ontsnappen
(jagersterm); — de wanhopige klachten des ongeluk
reizigers die van zijn weg verdwaald, van zijne-kigen
reismakkers afgesneden, (geheel en al gescheiden,
afgezonderd) alleen in dit treurig gewest omdoolt; —

(fig.) (stroomend water en andere vloeistoffen) door
eene afscheiding belemmeren door te stroomen,
elders heen leiden; — (in het stoomw.) den stoom
afsnijden, den stoom den toegang tot den stoom
afsluiten, (bij uitbr.) de toevloeiing, den toe--cilnder
voer, de gemeenschap enz. (van stoom, water enz.)
afsnijden; — er werd besloten om alle onderhandelingen met den vijand af te snijden, plotseling en voor
goed af te breken; — (w. g.) iemands rede, woorden
enz. afsnijden, of iem. het woord enz. afsnijden, hem

beletten te spreken door hem plotseling in de rede
te vallen; — iemands verwachting, hoop, uitzicht
enz. afsnijden, of iem. de hoop enz. afsnijden, er
voorgoed een einde aan maken, ze hem in eens
en voor altijd ontnemen; — aanzoeken, verzoeken,
pogingen van anderen afsnijden, hun de gelegenheid
daartoe benemen; — een gezegde, een antwoord,
Bene vraag, eene aanmerking, een gesprek, een onder
enz. afsnijden, ze plotseling voorkomen, ze-houd

in eens beletten op 't oogenblik dat zij geuit zouden
worden of zouden aanvangen; —
de aanleiding, gelegenheid, mogelijkheid enz. tot
iets afsnijden, die in eens en voorgoed voorkomen,
maken dat zij zich niet voordoet; -- de vriendschap,

den omgang, de verkeering, de betrekking waarin
men met iem. staat, afsnijden, voorgoed afbreken; —
een gezelschap, een persoon afsnijden, den omgang,

de verkeering ermee afbreken; — (gemeenz.) met
eene zekere vaart en zonder ophouden naar beneden loopen : onder deze woorden hadden beiden zich
in hunne mantels gewikkeld en sneden de stoeptrap af.

AFSNIJDER, m. (-s), arbeider in Bene machinale
steenfabriek die met behulp van een raam waarin
draden geplaatst zijn, den steen van den klomp
klei afsnijdt. AFSNIJDSTER, v. (-s).
AFSNIJDING, v. het afsnijden (eig. en fig.): de
afsnijding van een uitwas, eene wrat, enz.; de afsnijding van een weg, van eene gemeenschap, van
hulpmiddelen, van den vijand; de afsnijding van
betrekkingen; — ( in 't bijz. in de Protestantsche Kerk)

de kerkelijke handeling waarbij een lidmaat der gemeente uit het kerkgenootschap geworpen wordt; —
(-en), een middel om eene ruimte, een weg, den

toegang, de gemeenschap, terugtocht, toevoer af
te snijden; — (krijgsw.) eene verschansing in een
vestingwerk om den reeds binnengedrongen vijand
te stuiten : in de keel van een bastion eene afsnijding
opwerpen; — ( in de wapenk.) een heraldiek stuk,
bestaande in eene afgescheiden ruimte aan een der
hoeken van het wapenschild, gevormd door liet
trekken eener schuinsche lijn, hetzij uit het midden
van den bovenschildrand (bovenafsnijding), hetzij
uit dat van den scheldvoet (benedenafsnijding) naar
het midden van eene der schildzijden; -- (in de
meetk.) cirkel- of bolsegment.
AFSNIJDSEL, o. (-s), een afgesneden stuk; meest
gezegd van de kleine deelen die van iets afvallen,
wanneer het met een mes of ander snijdend tuig
bewerkt wordt; — inz. bij slagers : allerlei kleine
overgeschoten stukjes spek of vleesch, bankvleesch;
— ook in gebruik bij kleermakers, van de lappen
die bij het snij den van een kleed van het laken worden afgesneden : dit afsnijdsel kan nog voor den
kraag dienen.

AFSNIJHOUT, o. (-en), (vuurw.) het hout waarop
men afsnijdt : een esschenhouten afgeknotte kegel
die in de hulzen der vuurpijlen gestoken wordt om
deze daarop gelijk aL te snijden.
AFSNIJSCHAAR, v. (...scharen), (glasbl.) eene
schaar waarmede men het op te blazen weeke glas
naar het ondereinde der blaaspijp brengt, hetzelfde
als afschraapschaar.
AFSNIPPEREN, (snipperde af, heeft afgesnipperd), bij snippers, bij kleine stukjes of reepjes
afscheiden en wegnemen : de ongelijke kanten; van
een stuk papier afsnipperen; — ( fig.) (kleine tijdruimten) met overleg uitwinnen, uitsparen, uitbreken door de gewone bezigheden wat te bespoedigen : ik heb moeite genoeg om dagelijks een uur
voor mijne liefhebberijstudie af te snipperen; — afgesnipperde uren, snipperuren, met moeite en als

bij kleine gedeelten aan de gewone bezigheden
onttrokken. AFSNIPPERING, v.
AFSNOEIEN, (snoeide af, heeft afgesnoeid), (de
takken en twijgen van boomen en planten die
overtollig, hinderlijk, of voor den groei of de vruchtbaarheid schadelijk geacht worden) met het snoeimes van den boom of de plant afsnijden, wegne men : die boom groeit te geil, er zal vrij wat afgesnoeid
moeten worden, ook de boomen, planten afsnoeien,
ze ontdoen van de overtollige takken; — (fig.)

opgevoed door een vader die elke uitschietende waterloot zoo afsnoeide, dat er geene vrees overbleef, dat
zij weder uit zou spruiten; — ( de buitenste deelen

van metalen voorwerpen, inz. munten) met een
snijdend werktuig van het voorwerp afscheiden,
wegnemen : de ongelijke kanten van een blikken

schijf met de schaar afsnoeien; -- van een groot
aantal onzer oude munten waren de randen bijna
geheel afgesnoeid, afgesneden en het muntstuk
daardoor aan gewicht verminderd; ook de munten
afsnoeien, van den buitensten rand ontdoen; —
uwe verhandeling is veel te rijk aan bijzonderheden
die het onderwerp niet genoeg raken : gif kunt er vrij
wat van afsnoeien, overtollige deelen weglaten,
(besnoeien is beter); — (kleine tijdruimten) met

moeite uitwinnen, uitsparen, afsnipperen; — (fig.)
in bedrag of waarde verminderen, verkleinen : zijn
rijkdom is afgesnoeid; — ( in 't bij z.) met de tanden
afsnijden, afbijten, afscheren : de paarden snoeien
in 't veld het gras af; — geheel en al snoeien :

zoodra ik deze boomen afgesnoeid heb, begin ik aan
die struiken daar; zijn al de ketels al afgesnoeid ?;gedaan maken met snoeien : ik zal eerst afsnoeien.

AFSNOEIER, m. (-s). AFSNOEIING, v. (-en).
AFSNOEISEL, o. (-s), het afgesnoeide, vooral de
deelen die bij het snoeien van metalen voorwerpen
afvallen.
AFSNOEPEN, (snoepte af, heeft afgesnoept), iets
lekkers stilletjes wegnemen en opeten; — iem. iets
afsnoepen, het hem ontnemen door het weg te
s toepen, ook : hem vóór zijn met iets te doen of
mede te deelen; — een meisje een kusje afsnoepen,
op eene behendige wijze van haar nemen; — zeer
veel snoepen : dat kind heeft al wat afgesnoept.
AFSNOEVEN, (snoefde af, heeft afgesnoefd),
zeer veel snoeven : altijd bluft hij op zijn geld en
zijne familie; van avond heeft hij weer heel wat
afgesnoefd.

AFSNORKEN, (snorkte af, heeft afgesnorkt), (w.
g.) zeer veel snorken of grootspreken; ook : veel
snorken in den slaap.
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AFSNORREN, (snorde af, is afgesnord), (van
pijlen en werpspietsen die afgeschoten of geworpen
worden) in snorrende vaart voortgedreven worden,
afgaan; — alles doorzoeken om iets op te sporen,
opsnorren; — zeer veel snorren (in een huurrijtuig
rijden) : hi heeft de heele stad afgesnord.
AFSNUFFELEN, (snuffelde af, heeft afgesnuffeld),
doorzoeken, doorsnuffelen.
AFSNUISTEREN, (snuisterde af, heeft afgesnuisterd), (Zuidn.) overal snuisteren, nieuwsgierig alles
doorzoeken, afsnuffelen.
1. AFSNUITEN, (snoot af, heeft afgesnoten), de
pit eener kaars, ook de kaars afsnuiten, met een
snuiter het verkoolde gedeelte der pit wegnemen.
2. AFSNUITEN, (snuitte af, heeft afgesnuit, ook:
afgesnoten), (bouwk.) (een stuk hout dat schuins in
een ander moet ingelaten worden) den uitersten
scherpen hoek (snuit) er afsnijden teneinde de inlating
onder een rechten hoek, of in de straallijn van een
rond voorrwerp, te doen plaats hebben; als b.v. bij de
verbinding van karbeels met kapstijlen, kap - of
hanebalken enz. bij het kruiselings lippen van balken, bij de wellen van trappen en in 't algemeen
overal waar inwendige uitsnijding vermeden moet
worden ; de wellen van eene wenteltrap moeten bij

de inlating in de spil afgesnuit worden; de damplanken worden aan Bene zijde schuin afgesnoten,
schuin bijgesneden. AFSNUITER, m. (-s).
AFSNUITING, v. de daad van afsnuiten; —, (-en),
het afgesnuite vlak : bij de verbinding van karbeels

met kapstallen heeft afsnuiting plaats; de afsnu'iting
is niet zuiver, zij moet nog wat bijgesnuit worden.

AFSNUITSEL, o. (-s), de afgesnoten verkoolde
deelen eener pit.
AFSOLLEN, (solde af, heeft en is afgesold),
(dicht.) (van een schip) door den wind of de zee
heen en weer slingeren en daardoor voor de vaart
onbruikbaar worden : een afgesold vaartuig; — de
afgesolde schepelingen, door de hevige slingeringen
van hun vaartuig geteisterd en afgemat; — veel in
dicht. toepassing op de stormen des levens : afgesold op 's levens woeste vloeden; — ( fig.) door hevige
hartstochten, kwellingen enz. iem. afmatten; --•
iem. zwaar vermoeien, afmatten door met hem te
stoeien : de jongens zijn met haar aan 't stoeien geweest en hebben haar afgesold, dat het een aard had !;zich afsollen, zich afmatten door roet anderen te

stoeien en elkander her- en derwaarts te trekken :

zij hebben zich gisteren zoo afgesold, dat zij allen
doodmoe waren.

AFSOPPEN, (sopte af, heeft afgesopt), (dunne
vloeibare spijzen, als vla, saus, vleeschnat enz. die
zich op een schotel, bord enz. bevinden) ervan
wegnemen door ze te laten trekken in een stuk
brood of beschuit dat men erin doopt en daarna
opeet : saus van een bord, vla van een schaaltje,

vleeschnat van een schotel afsoppen, ook schotels,

borden enz. afsoppen, de dunne vloeibare spijs die

zich daarop bevindt, wegnemen door te soppen.
AFSOPPING, v.
AFSPADEN, (spaadde af, heeft afgespaad)en AFSPAAIEN, (spaaide af, heeft afgespaaid), met de
spade afsteken; tabaksland afspaden, voor den
verbouw van een ander gewas geschikt maken door
met de spade de door ophooging gevormde akkertjes
af te graven en de voren met aarde aan te vullen,
zoodat het geheele stuk grond gelijk of effen wordt.
AFSPADING, v.
AFSPANEN, (spaande af, heeft afgespaand),
(weeke stoffen als boter, smout enz.) met Bene spaan
van eene grootere hoeveelheid afsteken, afnemen,
afspitten : het botervat is te vol, ge moet er een laagje
afspanen. AFSPANING, v.

AFSPANNEN, (spande af, heeft afgespannen),
(á-óór rij - en voertuigen enz. gespannen trekdieren) van het trektuig losmaken, uit het span doen,
uitspannen, het tegenovergestelde van aanspannen;

— hier zijn we, waar we wezen moeten, span de paarden terstond af; — den wagen, den ploeg, de slede

afspannen, de trekdieren die ervoor gespannen zijn,
losmaken; — gij kunt afspannen, het trekdier van

den wagen . scheiden; -- (den zoogenaamden wagen
in sommige spinmachines, d. i. den heen en weder
schuivenden bak die de spillen van de rekrollen
verwijdert) dien doen stilstaan door hem te doen
stooten tegen den lossingshefboom, waardoor
de gemeenschap tusschen de voerwielas en het
raderwerk wordt opgeheven; - (eene draaibank
of andere machine die in werking is) doen stilstaan
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door de gemeenschap met de bewegende kracht
op te heffen; — (voorwerpen die op de draaibank
aangespannen zijn om daarop bewerkt te worden) van de spil losmaken en afnemen : zóó is
het knopje al mooi genoeg, span het maar af; ' — ( een
gespannen boog) in den staat van rust terugbrengen door het loslaten of afbinden der koord; — de
snaren van eene viool afspannen, losser draaien,.
ook : geheel afnemen; — te gelijk met den duim
het eene, met den pink het andere einde bereiken

met uwe kleine hand kunt ge die breedte niet afspannen;
— eene lengte afspannen, meten hoeveel spannen

zij groot is. AFSPANNER, m. (-s).
AFSPANNING, v. (w. g.) het afspannen in al
de opvattingen van het woord : er kwam bevel tot
afspanning van het geschut; —, (- en), (Zuidn.) eene
herberg of stalhouderij waar men kan pleisteren,
de rij - of voertuigen af- of uitspannen en de trekdieren stallen, uitspanning.
AFSPATTEN, (het spatte af, is afgespat), (van
vochten of andere min of meer vloeibare stoffen)
ten gevolge der beweging gedeeltelijk in spatten of
droppels ter zijde wegvliegen : waterdroppels spatten

van het molenrad af; slijk dat van een voorbijsnellend rijtuig afgespat was; — (van splinters, vonken en
sprankels van gloeiend ijzer enz.) met snelheid
afgeworpen worden, afspringen : het schip bekwam

een schampschot dat eenige splinters deed afspatten;
vonkjes die bij het vuurslaan van het staal afspatten.

AFSPATTING, v. het afspatten; —, (-en), de
plek of het gedeelte van een voorwerp, waar het
beschadigd is, doordien er een stukje van is afgespat.
AFSPELDEN, (speldde af, heeft afgespeld),
(kleedingstukken, doeken, stukken papier enz.)
losmaken en wegnemen door de spelden uit te
trekken : een doekje, een kraagje afspelden; het

kind heeft haar voorspeldertje vuil gemaakt; speld het af en doe haar een schoon voor.

AFSPEKKEN, (spekte af, heeft afgespekt), het
spek van walvisschen, robben enz. van 't lichaam
snijden.
AFSPELEN, (speelde af, heeft en is afgespeeld),
in het spel afwinnen : iem. zijn geld, eene kleinigheid,
eene groote som, zijn geheele vermogen afspelen; — een
spel uitmaken, ten einde spelen; — eene geheele
reeks van spelen tot het einde toe voortzetten; ---

(fig.) ze moeten dat spelletje maar onder elkander
afspelen. afmaken; — gedaan maken met spelen,
ten einde toe spelen, geheel vertoonen of voor dragen : eene rol, eene komedie, een blijspel afspelen;
(fig.) de komedie, de klucht afspelen; — de geheele
vertooning ten einde brengen : hij kon die komedie,

klucht niet afspelen : zijn toeleg bleek te duidelijk; —
een treurspel afspelen, eene treurige, ontzettende

gebeurtenis uit eene reeks van droevige voorvallen bestaande, ten einde brengen; — zijne rol af spelen, zijne taak ten einde brengen; — (fig.) zijne
rol is afgespeeld, zijn werk is ten einde, hij heeft
zijne taak volbracht; — (een muziekstuk) ten einde
toe spelen, geheel uitvoeren : eene aria, eene ouver-

ture afspelen; laat haar die wals eerst afspelen; het
programma (al de aangekondigde muziekstukken)
werd vlug afgespeeld; — ( een muziekinstrument of

een deel daarvan) door veelvuldig bespelen allengs
bederven en onbruikbaar maken : de piano is een
rammelkast geworden; ze is letterlijk afgespeeld; —
zich afspelen, zich zwaar vermoeien, afmatten door

te lang, te ingespannen of te wild te spelen; —
afgespeeld, door overmaat van spelen afgemat,

inz. van muzikanten die de muziek als handwerk
beoefenen en van spelende of stoeiende kinderen
gezegd : we hebben ons gisteren op het concert mooi

afgespeeld; de jongens hadden zich zoo afgespeeld,
dat ze doodmoe waren; — op goed af spelen, zie AF.

AFSPETEN, (speette af, heeft afgespeet), ( ' er. g.)
(gebraad en dergelijke dingen) van 't spit of van
't speetje afnemen : gebakken -paling afspeten, de
mootjes van het houtje afnemen, waaraan zij geregen zijn.
AFSPEUREN, (speurde af, heeft afgespeurd),
(gew.) (van kleuren en kleurige stoffen) door helder
kleur sterk in 't oog vallen, goed uitkomen -heidvan:

haar aangezicht blinkt van dat frissche rood en dat
glanzige wit waarbij het moer van bloedkoralen zoo
helder afspeurt.

AFSPIEDEN, (spiedde af, heeft afgespied), (thans
uitsluitend Zuidn.) ter sluik afkijken, heimelijk
afzien; met een arglistig oogmerk ongemerkt
naar iets kijken, vgl. afloeren : iem. het geheim eener
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kunst afspieden; — iets van iem. afspieden, eene

handeling van hem bespieden; — (eene uitgestrektheid) loerend afkijken : de struikroover spiedde
den weg af om den reiziger te overvallen; — ( levende
wezens) loerend afwachten, ter sluik op hun weg
bespieden veelal met een listig oogmerk; — de
natuur afspieden, wanneer zij ontwaakt, haar herleven afwachten en bespieden; — in stilte oplet
naar iets uitzien om er gebruik van te maken-tend
of dienovereenkomstig te handelen : een oogenblik
afspieden; nacht en dag had zij bij de bedsponde
hears vaders gewaakt en zijne minste wenschen afgespied; — eene gelegenheid, eene kans, een voordeel afspieden, ze in stilte oplettend afwachten.

AFSPIEDING, v. (-en).
AFSPIEDER, ru. (-s), iem. die afspiedt, inz. die
van bespieden zijn werk maakt of zich door anderen daartoe laat gebruiken. AFSPIEDSTER,
V. (- s).
AFSPIEGELEN, (spiegelde af, heeft afgespiegeld), licht als in een spiegel terugkaatsen : het
heldere watervlak dat het maanlicht afspiegelde; de
schakeering van al die tinten spiegelde zich op het
watervlak af; (dicht.) de morgenzon spiegelt in den
gloed van helm en schild en borstkuras en degen een
lichtstroom af die de ooges schemeren doet; — het
heldere water dat de boomen en huizen aan den oever
afspiegelde, het beeld ervan door spiegeling als in

een spiegel terugkaatsen; — (fig.) (van gezegden,
gelaatstrekken, den aard, den toestand of de werking van iem. of iets) het beeld van iets weergeven, zoodat men het als in een spiegel aanschouwt,
eene duidelijke voorstelling van iets bij den aanschouwer of hoorder verwekken : haar geheele voorkomen
spiegelde de reinheid van haar gemoed af; iemands
trekken spiegelen niet altijd zijne meening af; --- zich
afspiegelen, (van het licht) zoodanig op eene spie-

gelende oppervlakte schijnen, dat de stralen worden teruggekaatst in de oogen van den aanschouwer : het heldere maanlicht dat zich in het effen meer
afspiegelde; — ( eig.) (van zichtbare voorwerpen)
door terugkaatsing het beeld van het voorwerp
aan den aanschouwer vertoonen : de boschrijke
heuvels aan den oever spiegelden zich liefelijk af in
het heldere meer; (fig.) (van onstoffelijke dingen)

van hun aanzijn of hun aard en wezen blijken
geven door het aanzijn of de hoedanigheid van iets
anders dat er mede in verband staat : eene consti-
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lijk plan af te spinnen; (zegsw.) het is niet al gewonxen, al is het afgesponnen; — ( zegsw. w. g.)
die dat spel gerokkend heeft, mag (moge) het afspinnen, die den misslag begaan heeft, moet er ook de

gevolgen van dragen.
AFSPITTEN, (spitte af, heeft afgespit), door spitten wegnemen, met de spade of schop afgraven
en wegvoeren, zoodat de ondergrond bloot komt:
de bovenste zandlaag in de veenderij laat de turfmaker
afspitten; — ( een ondergrond) van den bovengrond

ontdoen, ontblooten, door dezen af te spitten; inz.
gezegd van het vlakmaken van gronden door het
wegnemen van hoogten en oneffenheden, meestal
om ze daardoor voor bebouwing geschikt te maken,
vgl. afspaden : ik zal dat stuk grond laten afspitten
om er boekweit op te telen; — eene zekere mate van
werk dat in spitten bestaat, volbrengen : hoeveel
kunt ge op een dag wel afspitten ?; we hebben gisteren
vrij wat afgespit; —zijne taak van spitwerk afmaken, gedaan maken met spitten : morgen zullen
we afgespit hebben; — afspanen : het botervat staat
in den kelder; de meid spit alle dagen zooveel af, als
zij noodig heeft. AFSPITTING, v.

AFSPLIJTEN, (spleet af, is en heeft afgespleten),
door het ontstaan van eene spleet losgaan en afvallen : door de hitte zijn er heele stukken van die
tafel afgespleten; — door het bekomen van spleten
allengs stukken loslaten en daardoor van de bui
ontdaan worden : dat hout begint erg-tensdl
af te splijten; door lengte van tijd was de rotswand
meer en meer afgespleten; — door splijten afscheiden : dat hout is te dik voor een hoepel; ge moet er
wel de helft afsplijten; — het zoodanig splijten, dat
er stukken van afspringen of afvallen : een bliksemstraal had den boom aan de eene zijde geheel afgespleten. AFSPLIJTING, v.

AFSPLINTEREN, (splinterde af, is en heeft afgesplinterd), in splinters, in langwerpige en spitse
stukjes van een hard voorwerp loslaten en afvallen : dat hout is zoo bros, dat er telkens stukken van
afsplinteren; — aan de buitenste deeles splinters
loslaten en daardoor beschadigd worden : aangezien
bij het gewelddadig indringen van den stempel het
hout allicht afsplintert; — splintersgewijze afbreken
of afsteken : de jongen zat met een mes stukjes van
het been af te splinteren; — van de buitenste of uiter-

ste deelen ontdoen, door die in splinters af te scheiden : de schooljongens hadden overal hunne namen

tutioneele monarchie, zooals die zich in de Britsche
constitutie het volkom, enst afspiegelt; hoe zich de zeden
afspiegelen in de onderscheidene beteekenis, in ver-

ingesneden en alle tafels en banken afgesplinterd,

schillende eeuwen aan de woorden gehecht.

g.) een deel afscheiden en daaraan een afzonderlijk
en zelfstandig bestaan geven : „ Vrijheid," dezelfde
naam welke vanouds gegeven werd aan die geestelijke
goederen die in vroegaren en lateren tijd van het Land
waren afgesplit, en eigen recht verkregen hadden.

AFSPIEGELING, v. het (zich) afspiegelen, in de
verschillende opvattingen des woords : de afspiegeling in het water van de boomen langs den oever; —

(-en ), een spiegelbeeld (eig en fig.), het beeld van
iets onstoffelijks dat zich in iets anders afspiegelt,
zich daarin als in een spiegel vertoont; — de zinnelij ke uitdrukking van het onstoffelijke, waardoor
het zijn aard en wezen openbaart : zijn kalm gelaat
was de afspiegeling van zijn vreedzaam gemoed; de
wetten van een volk zijn veelal afspiegeling van zijne
zeden.

AFSPINNEN, (spon af, heeft afgesponnen), (eene
bepaalde hoeveelheid ruwe grondstof die tot draad
gesponnen moet worden, als wol, vlas, hennep,
ruwe zijde enz.) geheel spinnen : het vlas, een bundel
hennep afspinnen; zij heeft hare taak nog niet afgesponnen; — een rokken afspinnen, al de grondstof

die op het rokken gewonden is, spinnen; — gedaan
maken met spinnen; alles afdoen wat men te spinnen heeft : laten we eerst maar afspinnen; — ( eig.)
(een draad van eene bepaalde lengte) door spinnen
voltooien, afmaken : in hoeveel tijd kunt ge een draad
van die lengte afspinnen ? ; ( dicht. fig.) opnieuw is
aan 's levens draad een aandeel afgesponnen; — ( fig.)
zijn levensdraad is afgesponnen, zijn einde is daar,
hij gaat sterven; of wel : hij is gestorven; — (fig.)
(wegen, vaarten enz. die zich in verschillende richtingen uitstrekken en elkander doorkruisen evenals
de draden van een weefsel, en daarom met een
web of net worden vergeleken) alle geheel aanleggen
en voltooien; — (fig.) volbrengen, afmaken, vol
mijne taak is afgesponnen; — ( eene reeks-toien:
van handelingen) in de juiste volgorde volvoeren
(dicht.) : het wieltje wervelt op een draf, en spint eene
gansche historie af, een blijspel in drie bedrijven; —
geheel ten einde brengen, naar het voorgenomen
bestek volvoeren : het gelukte hem niet zijn verrader-

aan de kanten besneden. AFSPLINTERING, v.
AFSPLITTEN, (splitte af, heeft afgesplit), (w.

1. AFSPOELEN, (spoelde af, heeft en is afgespoeld), door de werking van den stroom wegspoelen of weggespoeld worden : het overstroomende water
heeft al het goed van de bleek afgespoeld; het goed is
van de bleek afgespoeld; — door de kracht van den

golfslag of de werking des stroom s van het strand
of den oever afscheiden en wegspoelen of wegge spoeld worden: de golfslag spoelt groote stukken van
dit land af; in de laatste jaren is hier veel van de
duinen afgespoeld; — afnemen of doen afnemen

door het wegspoelen van gedeelten gronds, ook:

het land spoelt hier sterk af; groote stukken spoelen
van dit land af; het heeft hier reeds jaren afgespoeld;
in den laatsten tijd is het hier duchtig afgespoeld, vgl.
aanspoelen; — door de schuring van het water

allengs de buitenste stofdeelen verliezen en daardoor
in omvang verminderen, afnemen : de keisteenen

aan den oever der rivier zijn ten gevolge van den
sterken stroom in lengte van tijd vrij wat afgespoeld; —
luchtig afwasschee : het stof van de handen afspoelen, ook de handen afspoelen; -- (fig.) (zedelijke

onreinheden enz.) afwisschen; — (kwade of schadelijke stoffen in het lichaam die als onreinheden worden voorgesteld) uit het lichaam verwijderen door
het drinken van een hartversterkend vocht, ze met
een lustigen dronk als 't ware wegspoelen : ik ben
nu recht gezind eens lustig af te spoelen; vgl. zijne
keel spoelen; — ( zorgen, bekommeringen, onaan genaamheden, aandoeningen enz.) uit den geest
verwijderen, verdrijven, uitwisschen : kom, kom!

laat die naargeestige bijgedachten varen en spoel ze
af met een hartigen dronk; — alles of geheel spoelen:
we zullen eerst al het linnen maar afspoelen; — alles

AFSPOELEN.
afdoen wat er te spoelen is : zoodra we afgespoeld
hebben, — zich afspoelen, zich in het water reinigen,
baden : dat een werkman gaarne eenige stuivers van
zijne verdiensten afzondert om zich een paar malen
's weeks in schoon water af te spoelen; -- (van water
of ander vocht) in min of meer golvende strooming
wegvloeien, wegstroomen; — af- en aanspoelen,
wegstroomen en weder toevloeien; — (w. g.) (water
of ander vocht) stroomend van iets nedervloeien,
afstroomen.
2. AFSPOELEN, (spoelde af, heeft afgespoeld),
(wev.) (draden van garen, zijde enz.) ze alle op
spoelen of klossen winden, opklossen : eerst moet
al het garen afgespoeld worden; — alles afdoen
wat er op te klossen is : hebt ge nog niet afgespoeld ?
AFSPOELING, v. het wegspoelen van een gedeelte
gronds door de kracht van den golfslag of de
werking van den stroom, of wel, het afnemen van
den vasten bodem door het wegspoelen van gedeelten gronds : bij ophooging en afspoeling der
gronden; — het wegnemen van vuil of van vreemd
vermindering van-soitgebandl;—
uitgebreidheid van het strand of den oever ten
gevolge van het afspoelen van den grond : de afspoeling van de duinen bij Scheveningen; — de van
een voorwerp afgespoelde onreinheid, de vuile
stoffen die door het afspoelen van een onrein voorwerp in het water komen.
AFSPOELSEL, o. afgespoeld vocht.
AFSPONSEN, (sponste af, heeft afgesponst),
(vuiligheid, vlekken enz.) met eene natte spons van
iets wegnemen, afvegen, afwisschen : van dat fijne
lakwerk moet ge de vlekken niet met een doek afvegen,
maar voorzichtig afsponsen; ook de stalknecht was
bezig het rijtuig af te sponsen, met eene natte spons
van het vuil te reinigen; — schoonmaken, afwisschen. AFSPONSING, v. (-en).
AFSPOREN, (spoorde af, heeft afgespoord), een
afstand met den spoortrein afleggen : in hoeveel
tijd kan men dat heele traject afsporen ? ; hoeveel
mijlen hebben we gisteren wel afgespoord ?; — zeer
veel met den spoortrein reizen.
AFSPOUWEN, (spouwde af, heeft afgespouwen),
(hout) door spouwen afzonderen, met een scherp
werktuig afsplijten. AFSPOUWING, v.
AFSPRAAK, v. (afspraken), mondelinge of schriftelijke overeenkomst waarbij twee of meer personen
onderling zich verbinden tot hetgeen vereischt
wordt voor de uitvoering van een gezamenlijk
beraamd plan of de vervulling van een gemeenschap
het was onmogelijk tot eene bepaalde-pelijknwsch:
afspraak met hem te, komen; niet weten aan welke afspraak men zich moet houden; aan de afspraak getrouw blijven; — eene afspraak maken (met iem.),
mondeling met hem overeenkomen omtrent hetgeen
men van weerszijden doen zal; -i- eene afspraak sluiten, mondelinge wederzijdsche verbintenis betreffende handelszaken : de handelingen en afspraken ter
beurze gesloten; — (w. g.) in afspraak staan (met iem.),
door eene gemaakte afspraak met hem in betrekking
staan; — zich aan eene afspraak houden, handelen
volgens hetgeen men afgesproken heeft; -- volgens
afspraak, volgens de (onze, hunne énz.) (gemaakte)
afspraak, in overeenstemming met hetgeen men
afgesproken heeft; — tegen de (gemaakte) afspraak,
in strijd met hetgeen men afgesproken heeft; - dat
was de afspraak, dat hadden wij (zij) afgesproken; —
zooals afspraak was, of anders dan de afspraak was,
overeenkomstig het afgesprokene, of in afwijking
daarvan; — als ware het eene afspraak (of bij afspraak), alsof het afgesproken ware, als ware men
daaromtrent te voren overeengekomen. Afspraakje,
o. (-s), een afspraakje met een meisje hebben, afgesproken hebben op eene bepaalde plaats bijeen te
komen; afspraakjes maken.
AFSPREKEN, (sprak af, heeft en is afgesproken),
iets (met iem.) afspreken, het bij mondelinge overeen
beramen, vaststellen : wij hebben ons plan-komst
goed afgesproken; ik heb met den uitgever afgesproken
geene veranderingen in de proeven te brengen; menig
vriend en vijand spraken af den minister te dwars
afspreken (met iem.) iets te doen, monde--bomen;
ling daartoe overeenkomen; — het is dus (dan, alzoo)
afgesproken, wij zijn het dus eens, dat wij zóó zullen
handelen; — het blijft dus (dan, alzoo) afgesproken, wij
zijn het dus eens en komen er niet op terug; — ie is
voor afgesproken houden, het ervoor houden, dat men
daaromtrent goed en wel overeengekomen is; —
zooals (als) afgesproken is, of zooals vrij (zij) afge-
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sproken hebben, overeenkomstig de gemaakte afspraak; — alsof het afgesproken was, als ware het iets
waaromtrent men te voren was overeengekomen; —
afgesproken werk of afgesproken spel, vooraf beraamd
om iem. te verschalken of te benadeelen; — (w. g.)
elkander afspreken, zich wederzijds tot iets verbinden;
— zeer veel spreken: als men zoo vier uren achtereen
les geeft, kan men wat afspreken; — afgesproken zijn,
zich mondeling tot iets verbonden hebben en daardoor verplicht zijn het na te komen : wij zijn afgesproken, morgen om tien uur te vertrekken; uw voogd is
met mij afgesproken u dit jaar geen examen te laten
doen.

AFSPRINGEN, (sprong af, is en heeft afgesprongen), met een sprong naar beneden komen : van een
stoel afspringen; de kat is van de tafel afgesprongen; —
met een sprong van een rijdier of voertuig afstijgen :
zij sprong van aen ezel af; hij klom op den wagen en
sprong gezwind er aan de andere zijde af; — ( dicht.)
van eene hoogte nederschieten: de waterval sprong de
rotsen af en ruischte door het loover; — zich met een
sprong verwijderen : van de boot afspringen; — van
eene zitplaats afspringen, opspringen en er zich van
verwijderen; — (fig.) (in het spreken of schrijven)
onverwachts afwijken, plotseling tot iets anders
overgaan : houd toch voet bij stuk en spring niet ieder
oogenblik van de zaak af, waarover wij spreken; plotseling en met snelle vaart van iets wegvliegen,
als met een sprong ervan verwijderd en voortgedreven worden : de afspringende druppels der fontein
schitterden in het zonnelicht; de vuurslag klinkt, de
vonk springt af; - (van den haan van een handvuurwapen) door het losdrukken van den trekker uit den
staat van rust overspringen, zoodat hij op het pankruit nederslaat en het schot afgaat; — (van werp tuigen, als steepen, pijlen, kogels enz.) bij het raken
van een hard voorwerp ervan afschampen of terugspringen zonder in te dringen en veel schade of
letsel te veroorzaken : de kei dien hij tegen het hoofd
kreeg, sprong tegen den helm af; - op iem. of iets afspringen, met vijandige bedoelingen recht op iem.
of iets toespringen : de honden sprongen op het hert
af; - plotseling zich afscheiden en wegvliegen of
losschieten : hij sloeg hem met het zwaard op den helm,
dat er de spinters afsprongen; het vernis begint van
die schilderij af te springen; —
(van voorgenomen handelingen en aangeknoopte
betrekkingen, inz. van onderhandelingen en ontworpen plannen en van eene liefdesbetreliking of
een voorgenomen huwelijk) plotseling afraken, door
eene onverwachte belemmering ontbonden raken of
ophouden te bestaan : ons plan is afgesprongen; dat
huwelijk is ook weer afgesprongen; —
afscheiden door op of langs het voorwerp te springen : de jongens hebben de pas geplante struiken, de
aarde van den wal afgesprongen; — zeer veel springen : we hebben vandaag wat afgesprongen. AFSPRINGING, v.
AFSPROKKELEN, (sprokkelde af, heeft afgesprokkeld), dorre takjes afbreken en medenemer.
AFSPUITEN, (spoot af, heeft afgespoten), (stof,
vuil enz.) door spuiten verwijderen : het vuil van de
glazen afspuiten, ook : de glazen afspuiten; — hebt ge
de wielen van 't rijtuig al afgespoten ? het zich
daarop bevindende stof of vuil door spuiten verwijderd.
AFSTAAN, (stond af, is en heeft afgestaan), van
iets verwijderd staan : sta van die deur af, ga weg van
die deur; — (fig.) met iets niet voortgaan, het opgeven, laten varen : staat af van uw roekeloos bestaan !
sta van uwe dwaling af; (dicht.) leer uwe deugden
recht beschouwen: ken het valsche zelfbetrouwen: sta
van dezen afgod af !; — van iets afstaan, ongaarne
afstand doen van, zijne aanspraak laten varen :
'k sta van mijne aanspraak af; de dood staat van haar
prooi niet af; thans vooral zijne bezittingen, zijne
rechten op iets, eene kroon aan een ander afstaan; bij
den vrede moest Frankrijk Elzas - Lotharingen af staan; — die vader wil zijne dochters afstaan,
ten huwelijk geven; — die eer wil ik u gaarne
afstaan, overlaten; — (Zuidn.) het leven afstaan, het
leven laten, uit het leven scheiden en daardoor al
het goede verliezen dat men erin genoot : mijn arme
vader ! ik veroorzaakte hem niets dan schaamte en
verdriet, en hij, hij had zijn leven afgestaan om mij
gelukkig te zien; —
iets aan een ander tijdelijk ten gebruike geven,
zoodat men het voor een tijdlang missen moet :
iem. welwillend zijne kamers afstaan; iem. iets ter
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leen, ten gebruike afstaan; — iem. eenige oogenblikken afstaan, die te zijner beschikking stellen
tot een kort onderhoud en daardoor zich zelven het
vrije gebruik van dien tijd ontzeggen; — iemand het
woord, eene spreek- of preekbeurt enz. afstaan, van
het verkregen verlof om te spreken, of van de taak
als spreker of prediker op te treden, afstand doen ten
behoeve van een ander, ten einde dezen de gelegenheid te geven er gebruik van te maken; —
het water staat af, staat niet meer op het vuur;
de aardappelen. staan al af, zijn reeds gekookt en
afgegoten.
AFSTAAND, bn. (w. g.) afgelegen : een afstaand
huis; — ( plantk.) afstaande bladsteel, met de as een
hoek van 40° of 50° vormende; --- een hond met
afstaande ooren, die van het hoofd afstaan.
AFSTAARTEN, (staartte af, heeft afgestaart),
(w. g.) (paarden die aangestaart zijn) van elkander
scheiden door den kop van het ééne paard los te
maken van den staart van het voorgaande: zoodra de
paarden op het weiland aangekomen en afgestaart
waren. AFSTAARTING, v.

AFSTAMMELING, m. en .v (-en). AFSTAMMELINGE, v. (-n), gezegd van al de personen die van
een zelfden persoon afstammen; de kinderen en
kindskinderen., zoowel als de verdere, bloedverwanten
in de nederdalende lijn tot in den verwijderdsten
graad; nakomeling; — (scherts.) woorden, gebruiken,
voorwerpen enz. in betrekking tot datgene waaruit
zij voortgesproten of waarvan zij afgeleid zijn :
drank is een afstammeling van drinken; een stamwoord
met zijne afstammelingen; ongetwijfeld is het kloot
een der oudste balspelen en een onmiddellijke-schietn
afstammeling van 't Germaansche steenwerpen.

AFSTAMMEN, (stamde af, is afgestamd), (van
personen) van of uit iem. afstammen, van hem afkomen, tot zijn nageslacht behooren : in de rechte lijn
van iem. afstammen; zij stamt van moederszijde van
Cats af; — ( ook van dieren gezegd, hetzij in de

dierkunde, waar van de afkomst en geslachtsbetrekking der diersoorten sprake is, hetzij in 't algemeen,
waar een bepaald dier als een bijzonder merkwaardig
of edel wezen voorgesteld en als met een mensch
vergeleken wordt : de hoogere diersoorten stammen

van de lagere af; een paard dat van een beroemden
volbloed hengst afstamt; — ( van woorden aan welke

eene onderlinge familiebetrekking of verwantschap
wordt toegekend en bij welke men mede van een
stam, wortel enz. spreekt): van een (grond)woord afstammen, of uit een stam afstammen, er van afgeleid
zijn door middel van klankwisseling of door aanhechting van voor- of achtervoegsels : schot stamt van

schieten af, gewicht van wegen, bedoelingen van doel; —

(w. g.) van gebruiken, zeden, toestanden enz., of wel
van voorwerpen, waar die een gebruik vertegenwoordigen) : van of uit iets afstammen, er zijn oorsprong
aan ontleenen, er van afkomstig zijn : de rommelpot
stamt waarschijnlijk uit de Germaansche wouden af.

AFSTAMMING, v. de bloedverwantschap in de ne

lijn : de afstamming van wettige kinderen-deraln
wordt bewezen door de akten van geboorten; — aan
afstamming, van afkomst; — een edelman-zienljkva
van afstamming, wiens voorouders tot den adelstand

behoorden; — (fig.) de verwantschap van een woord
met zijn grondwoord; de betrekking waarin de beteekenissen der woorden, de begrippen die zij uit
staan tot de grondbeteekenis waaruit zij-druken,
zijn afgeleid : de woordafleidkunde onderzoekt de afstamming en vorming der woorden; —, (-en), (dicht.)
het afstammende of afkomende; de personen die
van iemand afstammen, het kroost, nakroost, de
nakomelingen.
AFSTAMMINGSLEER, v., ...THEORIE, v. de
theorie van Darwin, dat de tegenwoordig levende
soorten niet afzonderlijk geschapen zijn, maar langs
den weg der voortplanting, onder den invloed van
den strijd om het bestaan en de natuurlijke teeltkeus,
uit elkander zijn voortgekomen.
AFSTAMPEN, (stampte af, heeft afgestampt), iets
door het stooten met een stamper of door er met de
voeten op te stampen, scheiden, of doen loslaten van
iets anders : daar heeft me die lompe jongen een stuk
van den vijzel afgestampt; — alles stampen (tot gruis,
vaster ineen) wat er voor is aangewezen : is al die

peper nu afgestampt ?; 't is een heel werkje, al die straat
af te stampen; — door veelvuldig stampen,-sten

door langdurig gebruik verslijten of onbruikbaar
maken : die vijzel is heelemaal afgestampt, ge moogt
wel eens een nieuwen opdoen.

AFSTANDNEMER.

AFSTAND, ni. (bijb. dicht.) het laten varen van
een voornemen, eene handeling of Bene gezindheid:
afstand van ongerechtigheid; — den eigendom of het
bezit van of wel de aanspraak op iets laten varen :
hij schrikt van een testament, als ware het een voor
afstand van zijn goed; in den daarop volgenden-barige
morgen werd Napoleon een enkel uur tijd gegeven
om te kiezen tusschen een vrijwilligen afstand en
eene gedwongen afzetting; — afstand doen van de
regeering, van den troon, van de kroon, van den
schepter enz., van verder regeeren afzien; — afstand
doen als graaf, van de grafelijke waardigheid; — de
mensch wil nooit afstand doen van alle hoop, alle hoop
opgeven; - afstand doen van de vrijheid, zich die
vrijheid ontzeggen; — afstand doen van de wereld,

het wereldlijk leven laten varen om zich aan een
geestelijk leven te wijden; — akte van afstand, wette
oorkonde waarbij men een bezit of een recht-lijke
afstaat en aan een adder overdraagt; — verdrag van
afstand, verdrag tusschen vorsten of staten waarbij
de afstand van Bene kroon, een gebied geregeld
wordt; -, (- en), de lengte der denkbeeldige rechte lijn
tusschen twee plaatsen: een groote, verre, onmetelijke,
kleine, geringe, onbeduidende afstand; — (w. g.) (spr.)
afstand verzwakt geen vriendschap, de vrienschap
blijft onverzwakt, al leeft men ver van elkander; —
een afstand afleggen, doorsnellen, doorvliegen enz., dien
van liet begin tot het einde doorloopen op de wijze
als in het ww. is uitgedrukt; — op een afstand, op een
grooten, verren, kleinen afstand enz., op Bene min of
meer verwijderde plaats : als ge die teekening op een
afstand houdt, komt zij beter uit; — op eerbiedigen
afstand, met Bene tusschenruimte die van eerbied

getuigt, als een blijk dat men zich niet verstout
naderbij te komen, vaak schertsend : ik bleef op
eerbiedigen afstand van den stinkenden poel; — op
korte (kleine, groote regelmatige enz.) afstanden, met

tusschenruimten als in de bepaling is uitgedrukt; -iem. op een afstand houden, hem noodzaken op eene
verwijderde plaats te blijven, hem beletten te
naderen; (ook fig.) zorgen dat hij niet te gemeenzaam wordt; — zich op een afstand houden, een
zekeren afstand bewaren, van iem. of iets verwijderd
blijven staan, niet te dicht bij komen; (ook fig.) zich
niet gemeenzaam met hem inlaten; — (fig. zegsw.)
iem. of iets op een afstand navolgen, een voorbeeld
onvolkomen navolgen;
(in het krijgsw. te land en ter zee) de ruimte tusschen de onderdeelen van een troep, die in kolonne
marcheert, of tuschen de schepen eener zeilende,
stoomende vloot : afstand bewaren, houden, nemen; —
(in de behandeling van vuurwapens) de denkbeeldige
lijn van de monding van een vuurwapen naar het
doel waarop men aanlegt: de juiste kennis van den
afstand is tot het richten noodig; — ( in de zeev.) af stand nemen, den boog meten van den grooten cirkel
die tusschen twee hemellichan' en begrepen is, als
b. v. tusschen de maan en de zon (maansafstand),
tusschen de maan en Bene vaste ster (stersafstand),
tusschen twee planeten onderling of tusschen eene
planeet en de maan (planetenafstand); — (muz.) het
verschil in hoogte van twee tonen: de afstand van e
tot g is de zuivere quint; — hij naderde van verren af stand, van Bene ver verwijderde plaats; — (dicht.)
in den afstand, in de verte, in 't verschiet; uit den af stand, uit de verte; — van afstand tot afstand, op
regelmatige afstanden : aan beide zijden van de
baan worden van afstand tot afstand paaltjes gezet en
een touw er langs geschoren om de toeschouwers buiten
de baan te houden; -- de verwijdering tuschen twee
tijdstippen : het nageslacht beschouwt de gebeurtenissen
op een afstand; —(w. g.) de afstand van jaren, verschil in leeftijd : de afstand van jaren tusschen de beide
echtgenooten is groot; — het verschil tusschen twee

handelingen of toestanden, het onderscheid tusschen
de Bene en de andere : tusschen een stil engagement

en een formeel huwelijk was de afstand zoo groot, dat
Karel daarover zich nog niet bezorgd behoefde te maken;
— (w. g.) op een afstand geraken (met iem.), in minder

vriendschappelijke betrekking tot hem komen; —
het verschil in rang of stand : de afstand htsschen.
officier en soldaat, tusschen fabrikant en fabrieker.

AFSTANDIG, bn. (veroud.) op een afstand geplaatst, verwijderd.
AFSTANDMETER, m. (-s), werktuig om afstanden
te meten.
AFSTANDNEMER, m. (-s), waarnemer van den
afstand tusschen hemellichamen.

AFSTANDSBEPALING.
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AFSTANDSBEPALING, v. (-en), AFSTANDSMETING, v. (-en), bepaling, meting van een zekeren
afstand.
AFSTANDSLEIDING, v. (-en), electrische geleiding over een grooten afstand.
AFSTANDSPAAL, m. (...palen), paal op zekeren
afstand van een station langs den spoorweg, waarop
's avonds de afstandssignalen geplaatst worden.
AFSTANDSPUNTEN, o. mv. de punten die het
begin en het einde van een afstand uitmaken.
AFSTANDSRIT, m. (-ten). wedstrijd te paard,
per rijwiel enz. tusschen twee plaatsen, speciaal met
het doel om na te gaan in welken toestand de rij dieren of rijtuigen aankomen : de afstandsrit per
automobiel van Peking naar Parijs.

AFSTANDSSIGNAAL, o. (...signalen), (spoorw.)
signaal dat een bepaalden afstand van eene brug,
een station enz. aangeeft.
AFSTANDSWIJZER, m. (-s), tabel, aanwijzende
den afstand tusschen onderscheidene plaatsen.
AFSTANGEN, (stangde af, heeft afgestangd),
(w. g.) (paarden) van den toom ontdoen..
AFSTAPELEN, (stapelde af, heeft afgestapeld),
(opeengestapelde dingen) achtereenvolgens van den
stapel wegnemen, het tegenovergestelde van opsta pelen.

AFSTAPPEN, (stapte af, is en heeft afgestapt),
zich met vaste, gelijkmatige schreden verwijderen:
van het erf, van zijne plaats afstappen; — zijdelings
afstappen, zijwaarts stappen en zich zoodoende van
een gegeven punt verwijderen; -- (fig.) van iets afstappen (t. w. voorwerpen van bezit) noode ervan
scheiden, het laten varen, afstaan; - van iets astappen (t. w. van handelingen, gezindheden, voor -

nemens), ervan afgaan, er mede ophouden, uitscheiden; — van zijn onderwerp afstappen (t. w. van het
onderwerp waarover men spreekt of schrijft), met
opzet niet verder behandelen; — op iem. of iets
afstappen, recht op ier- . of iets toestappen; —
naar beneden stappen : (van) de trap, de stoep af.
stappen; ook (w. g.) van den bissehoppelijken stoel,
van den troon afstappen, afstand doen van; — (inz.)
van een rij dier of voertuig afstijgen; hij stapt van 't
paard af en geeft zijn heer of den eigenaar de zweep
over; de nieuwe Spaansche gezant is te 's-Gravenhage
aangekomen en in den Ouden Doelen afgestapt; —
bij iem. afstappen, bij hem aan huis komen, zijn

intrek bij hem nemen of althans er eenigen tijd ver

-toevn;—
een weg komen afstappen, langs dien weg stappend
aankomen; — een afstand stappende ten einde toe
doorloopen: in hoeveel tijd hebt ge dat eind afgestapt ?; —
de lengte en breedte van een veld afstappen, tellen, hoeveel stappen men in de lengte en breedte doen kan; —
iemand zwaar vermoeien, uitputten door hem lang
of hard te laten stappen : gisteren heeft de meester ons
op de wandeling zóó afgestapt, dat we allen doodmoe
waren; — een paard een wandelrit laten doen met

matige vermoeienis, hetzij om te voorkomen dat het
stijf of onhandelbaar wordt door te lang op stal te
staan, hetzij om het te laten bekoelen wanneer het
te veel verhit is : de koetsier moet vandaag de paarden
eens afstappen; --- (scherts.) alle dagen stapt hij zijne
vrouw af, gaat met haar eene wandeling doen. AFSTAPPING, v.
AFSTAPPERSGELD, o. (-en), de bij opschorting
der reis aan de schepelingen verschuldigde schade
voor reiskosten enz. (Wetb. v. Kooph.-losteing
art. 412).
AFSTAREN, (staarde af, heeft afgestaard), (dicht.)
van eene hoogte met strakken blik naar beneden
zien : reeds staart het uit den Hoogen op ons, zijn weenende oudren, af; — een afstand met strakken blik
afzien om het einde ervan te bespieden, of met een
onweerstaanbaar gevoel van verwondering enz.,
dat den blik als 't ware geboeid houdt: vermoeid en
in gedachten verzonken zat hij den langen weg af te
staren, dien hij had afgelegd; (ook fig.) op eene tijd-

ruimte waarop men met eene dergelijke aandoening
terugziet, toegepast.

AFSTEEK, m. (Zuidn.) in 't oogvallend verschil;

(bij uitbr.) leelijk contrast.
AFSTEEKBEITEL, m. (-s), een beitel bij kunstdraaiers in gebruik, dienende om groeven in de
oppervlakte van het hout te draaien.
AFSTEEKGAT, o. (-en), gietgat om gesmolten
ijzer af te steken.
AFSTEEKSEL, o. (-s), het van een voorwerp afgestokene, een afgestoken gedeelte; meest gezegd van
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veenaarde die met de spade van den ondergrond
afgegraven is: — de oesters worden per pan, per afsteeksel verkocht, de van de pan losgemaakte laag kalk
met het daarop zich bevindende oesterzaad; —
(Zuidn.) afsteek.
AFSTEKEN, (stak af, heeft en is afgestoken), (een
licht vaartuig) door het duwen met een boom of
haak van den wal of van een schip verwijderen,
doen afgaan om eene vaart te beginnen : hij stak de
schuit met een boom af; — van den wal of een grooter
schip afvaren : terwijl ik stond te praten, stak de boot
van wal (af); — (van personen in een vaartuig) afvaren; — zich op weg begeven, vertrekken (van
voetgangers, schaatsenrijders en ruiters); — afvliegen
(van vogels); — afrijden (van rijtuigen en spoortreinen); — zich van stoel of wand verwijderen, de
eerste vrije stappen doen (van kleine kinderen)
durft die kleine nog niet afsteken; —

aan den gang, aan het werk gaan (van personen die
eene handeling zullen beginnen); (in de metaalg.)
het gietgat, den oven afsteken, de prop uit het gietgat
steken om het gesmolten metaal te laten uitvloeien;
— (wijn, bier enz., zich in een vat bevindende) het
vocht aftappen, uit het vat in de fiesschen of kruiken
laten loopen : de knecht was bezig den Rijnwijn af te
steken; hebt gij dat vat al afgestoken ?; — ( veroud.
spreekw.) die veel kennissen heeft, doogt veel afstekens, moet veel wijn of bier tappen, veel drank
schenken; in lateren vorm : die veel kennissen heeft,
moet veel opdisschen; —

(geschut) doen losbranden door het aansteken der
lading; — (scherts.) de brandspuit afsteken, ze water
laten geven, een waterstraal daaruit doen schieten; —
(vuurwerk) doen ontbranden, doen afgaan; (fig.) een
vuurwerk afsteken, eene vertooning van vuurwerk geven : we zullen van avond een vuurwerk af steken, laten afsteken; —(fig. dicht.) want mooie
Mieke stak een vuurwerk af van lonkjes en straalde
een regenbui van heete minnevonkjes; —

(fig. vaak scherts.) (toespraken, heilwenschen,
toosten en plichtplegingen) ze voor den dag brengen,
uiten, uitspreken : een speech afsteken; er zijn op
dat feest gloeiende toosten afgestoken; ook hij
moet straks afsteken, spreken, examen doen enz.; de
grove complimenten die hij zoo even bij oom en tante had
afgestoken; — eene visite, een bezoek afsteken, af-

leggen; —
(in 't algemeen) (verschillende voorwerpen) van
iets anders verwijderen of scheiden door er met een
puntig voorwerp tegenaan te steken; iem. van het
paard afsteken, iem. in een gevecht of in een tornooispel uit den zadel lichten ;— met een puntig of
scherp werktuig, inz. beitel, spade en schoffel, wegsteken, wegnemen, (vaak : daardoor verkorten,
versmallen, enz.) : de ruwe kanten van een stuk hout,
ook het hout afsteken; dat hout is te breed, ge moet het
aan de kanten wat afsteken; — de plaggen van het
heideveld, ook het heideveld afsteken, afgraven; —
(fig. ) men moet geene spelden, naalden of messen ten geschenke geven, die steken de vriendschap, de liefde af; —
een mensch of dier den hals (de keel, den gorgel,
den strot) afsteken, dooden door het doorsteken van
den hals; — (fig.) hij steekt het varken de keel af en
laat het liggen doodbloeden, hij begint een werk,
maar laat het onvoltooid liggen; — hij kan zwijgen
als een hoen, dat de keel is afgestoken, hij kan zich

doodstil houden, een geheim goed bewaren; — (fig.)
iem. de keel afsteken, (van lekkere spijzen gezegd)
hem erg doen watertanden; — iem het hart of de
hartader afsteken, hem dooden door het doorsteken

van het hart of het doorsnijden der hartader, (ook)
hem veel verdriet, hartzeer berokkenen; — (fig.)
(van zaken) iets (of aan iets) de hartader afsteken, het
dooden, geheel vernietigen : de hoop, de onschuld,
de snoode afgoderij de hartadr afsteken; — ( Zuidn.)
ik heb alweer eene koe moeten afsteken, moeten
slachten wegens ziekte, (ook) moeten wegdoen,
verkoopes; — (Zuidn.) de merrie zal gauw moeten
afsteken, veulenen, jongen werpen; —
(in de waterb. en het krijgsw.) het beloop van een
werk op een terrein aangeven, door met de spade
in de vereischte richting een gedeelte gronds uit
te steken of graszoden weg te nemen : het beloop
der sterreschans is van morgen afgestoken; — eene
ruimte, een werk, eene legerplaats, een gebouw enz.
afsteken, het beloop, den plattegrond ervan op het

terrein aanwijzen door het uitsteken der grenslijnen,
vgl. afbakenen; (fig. veroud.) gartseh Amsterdam
is in eilanden afgestoken, afgedeeld; ---
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wegnemen met een platten lepel, eene spaan of
spatel : het botervat is te vol, ge moet er een laagje
afsteken; den room van de zoetemelk afsteken; —
(hooi) met den hooivork van den hooiberg of van

den hooizolder naar beneden brengen : ik heb van
morgen een voer hooi afgestoken; — ( fig., w. g.) (een
gedeelte van bezittingen) van 't geheel afnemen,
afzonderen en daardoor den omvang of de waarde
der bezitting verminderen : ik kan niets meer
van mijne bezittingen afsteken; — ( gew.) hij moest
afsteken, betalen, afschuiven; — (veroud .) iem.
,ets afsteken, iets van iemand wegnemen, het hem
ontnemen; (nog bewaard in) iem. de loef afsteken,
(eig. van zeevarenden) met zijn schip bovenswinds
van een ander vaartuig komen en zoodoende aan
dat vaartuig (of den opvarenden) het voordeel van
den wind benemen, thans de loef afwinnen, af knij pen; (fig.) iem. de loef afsteken, het in zekere handeling, eigenschap enz. van hem winnen, hem te
boven gaan, overtreffen : de meisjes zoeken elkaar
de loef af te steken door mooie japonnen en sierlijk
kapsel; in onbeschoftheden elkaar de loef afsteken; —

(scheepst.) (een eind touwwerk dat met een steek
aan iets vastgemaakt is) daarvan scheiden, afnemen door het losmaken van den steek : steek die
touwen eens af, maak ze los; — van zich afsteken,
met degen, dolk of mes rondom zich steken, wanneer
men wordt aangevallen; —
(van kleuren en kleurige voorwerpen) door verschil van kleur sterk in 't oog vallen, goed uitko men : de sneeuw der hooge kruinen steekt schitterend
af tegen den blauwen hemel; de goudgele brem stak
vroolijk af tegen den donkeren pagedoorn; — ook
in andere opzichten sterk in 't oog vallen, goed uitkomen, zoodat het de aandacht trekt : die museums

melijk ontvreemden; — (fig.) hij mag mij afgestolen worden. ik wil hem gaarne missen (van iem.
gezegd op wiens bijzijn men niet gesteld is).
AFSTELLEN, (stelde af, heeft afgesteld), (w. g.)
(voorgenomen handelingen of beraamde plannen)
besluiten dat zij niet uitgevoerd zullen worden of
niet zullen plaats hebben, ervan afzien, vgl. afstel :
't schijnt afstellen te wezen; - — ( gew.) de boerderij,
een paar koeien afstellen, afschaffen; — (veroud.
en Zuidn.) op willekeurige wijze iem. uit zijn ambt,
zijne bediening of betrekking verwijderen, ontslaan,
het tegenovergestelde van aanstellen (thans beter :
afzetten); de Vlamingen stelden al de ambtenaren af,
welke door den graaf benoemd waren; hij stelde den
Staatsraad naar zijn believen af en aan.

1. AFSTEMMEN, (stemde af, heeft afgestemd),
(voorstellen, wetsontwerpen enz.) bij stemming
verwerpen : de zaak is beslist, de meerderheid heeft
het voorstel afgestemd; had de Tweede Kamer het
amendement afgestemd, dan zou de toestand veel
zuiverder zijn geworden; de. vergadering stemde, de
leden stemden het voorstel af, ook dat lid heeft de
begrooting afgestemd, tegengestemd; — (w. g.) de

stemming ten einde brengen, naar de rij af zoo lang
stemmen tot ieder lid der vergadering zijne stem
heeft uitgebracht.
2. AFSTEMMEN, (stemde af, heeft afgestemd),
(muz.) gedaan maken met stemmen (van snaar instrumenten); — geheel zuiver stemmen; — een
toestel voor draadlooze telegrafie afstemmen met een
ander, het dezelfde capaciteit of zelfinductie geven,

zoodat het met het andere resonneert.
AFSTEMMER, m. (-s). AFSTEMSTER, v. (-s).
AFSTEMMING, v. het bij stemming verwerpen:

na de afstemming van het wetsontwerp; de afstemming
steken teelijk af tegen de woonhuizen; zijn dos stak j van zijne begrooting gaf den minister aanleiding om
af te treden; — de afstemming van een Marconiafzichtelijk af bij al de pracht die hem omgaf; dit
toestel.
contrast doet de weldaden zooveel te meer afsteken
tegen,
bij
iets
—
en plaatst ze in het helderste licht;
AFSTEMPELEN, (stempelde af, heeft afgestemafsteken, door groot verschil met iets anders bijzonpeld ), postzegels afstempelen (t. w. ambtshalve op
het postkantoor), de op een brief geplakte postder in 't oog vallen, sterk uitkomen : zijn toornige
blik stak kluchtig af tegen zijn rond en vroolijk gezegels door het opdrukken van een stempel of
laat; uw portret zou bij het mijne mooi afsteken;
vernietigingsteeken voor het vervolg onbruikbaar
maken; —coupons afstempelen, door het opdrukeene weelde die zoozeer afsteekt bij de matigheid zijner
ken van een stempel verklaren, ' dat de betaling
ouders; — ( van pers.) bij iem. afsteken, op eene in

't oog vallende wijze van hem verschillen, zoowel
in uiterlijke gedaante als in innerlijke hoedanig
wat zullen onze Zeeuwsche bruintjes bij-hedn:

zulk eene schoone blonde afsteken !

AFSTEKER, m. (-s), iemand die iets afsteekt:
een stuk geschut, een vuurwerk, de uitgestrektheid
en het beloop van een aan te leggen werk op een
terrein en dat aanwijst door het uitsteken der grens
er zal hier eene schans aangelegd worden,-lijne:
de afstekers zijn juist op het terrein bezig; — ( in de
metaalg.) ijzeren stang met houten steel aan een
ketting opgehangen waarmede de giettap naar
binnen in den oven gestoken wordt om het gesmolten metaal te laten uitvloeien; — eene kleine spade
dienende om grond af te steken (in de tabaksteelt);
— (in den boterh. in Friesland) de boter die als
bovenste laag van de vaten afgestoken wordt en
als van mindere hoedanigheid afzonderlijk ter markt
komt, in tegenstelling van de beste soort die puik
genoemd wordt. AFSTEEKSTER, v. (-s).
AFSTEKING, v. het afsteken, in verschillende
beteekenissen van het woord : na de afsteking
(liever : het afsteken) van het vuurwerk.; —, (- en),
de plaats waar eene afsteking geschied is; — (in
de veenderij) de plaats waar het veen is afgestoken
of doorgesneden, de lijn in welke de doorsnijding
heeft plaats gehad; — de doorsnij ding (concreet
opgevat).
AFSTEKKEN. Zie AFSTIKKEN (iste art.).
AFSTEL, o. het opgeven of laten varen van eene
voorgenomen handeling of van een beraamd plan,
in tegenstelling van uitstel : uitstel, vrees ik, zal
hier afstel wezen; — van uitstel komt afstel, bij verkorting ook uitstel, afstel wanneer men een plan
telkens uitstelt, komt er ten laatste niets van; —
uitstel is geen afstel, al stelt men iets uit, men behoeft het daarom nog niet op te geven; vooral in
toepassing op schulden die men te vorderen heeft,
of op iets waarmede men iemand bedreigt.
AFSTELEN, (stal af. heeft afgestolen), een gedeelte wegstelen : van het geld dat op tafel lag zijn
tien gulden afgestolen; — iets heimelijk wegnemen
en zich onwettig toeëigenen, ontvreemden; — iem.
iets afstelen, het hem door diefstal ontnemen, hei-

ervan heeft plaats gehad en dat zij dus verder zonder
waarde zijn; — bankbiljetten afstempelen, van een
stempel voorzien en daardoor aan de circulatie
onttrekken; — een postwissel afstempelen, door
stempelen het aantal guldens van den wissel aangeven, n . 1. door stempelen in de waardekringen
op den rand van den wissel; — recepissen afstempelen (t. w. niet volgefourneerde), door het opdrukken van een stempel verklaren, dat eene der voorge schreven stortingen heeft plaats gehad; —' recepissen
afstempelen (t. w. volgefourneerde), door het opdrukken van een stempel verklaren dat de rentebetaling
van een bepaalden termijn geschied is; — (boeken,
tot eene openbare boekerij behoorende en haren
stempel dragende, die het bestuur der boekerij
verkoopen of verruilen wil) door het opdrukken van
een anderen stempel op het titelblad van de verklaring voorzien dat zij door het bestuur der boekerij
op wettige wijze ontvreemd zijn : als de bibliotheek
hare dubbelen verkoopt, moeten zij eerst afgestempeld
worden; — ( eene verklaring die op geldswaardige

en andere papieren gestempeld wordt) met den
stempel op liet papier drukken; — tien procent op
de aandeelen, ook de aandeelen afstempelen, de ver mindering ie het maatschappelijk
ppelijk kapitaal door
verliezen heeft geleden met een stempel op de
aandeelen drukken, waardoor deze eene kleinere
waarde krijgen; — (van de handeling gezegd die
in de afgedrukte verklaring vermeld wordt) : op
de oude Russen placht voorheen de afgifte van nieuwe
couponbladen afgestempeld te worden; — ( munten

op welke een opschrift of eene figuur met den stempel gedrukt wordt) het opschrift of de figuur met
den stempel erop afdrukken : beide muntjes zijn
van tamelijk ruwe bewerking, en waarschijnlijk
door het harde metaal slecht afgestempeld; — ( papieren,

boeken, munten enz.) alle stempelen, tot het laatste
toe van een stempel voorzien, zoodat er niets meer
te stempelen overblijft : moet al dat papier vandaag
nog afgestempeld worden ?: — zeer veel stempelen:
op dat (zegel)kantoor wordt jaarlijks heel wat afge stempeld; — gedaan maken met stempelen. AI'STEMPELING, v.
1. AFSTERVEN, (stierf af, is afgestorven), iemand
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afsterven, door den dood voor hem verloren gaan; —
sterven, overlijden (met de bijgedachte van het
gemis dat de achtergebleven betrekkingen en vrienden door dit verlies ondervinden; bijna alleen
gebruikelijk in de onbepaalde wijs, als zn. genomen
en in het verl. deeles. als bn. gebezigd) : gij hebt
uwe afgestorven ouders nooit gekend; wie heel jong
is afgestorven, heeft voor arbeid rust verworven; afgestorven zielen, afgestorven geest; — (van betrekkkingen
tusschen twee of meer personen, inz. van zwagerschap ) ophouden te bestaan door den dood van
den man of de vrouw die den band tusschen de
personen uitmaakte : die familietak is geheel afgestorven; een neef van wijlen mijne vrouw; ja 't spijt
mij voor jou, maar de betrekking is afgestorven,
heeft opgehouden door den dood mijner vrouw; —
(dicht.) (van aandoeningen, gewaarwordingen,
hartstochten, betrekkingen enz.) ophouden te
bestaan, te niet gaan, uitslijten; — hare vriendschap
sterft af, slijt uit, wordt niet langer onderhouden; —
(fig.) der wereld afsterven, het wereldsche leven
laten varen om zich aan een geestelijk leven t3 wijden; --- (fig.) der zonde afsterven, ophouden in zonde
te leven; — iets afsterven, er geheel vreemd aan
worden, er geheel van afraken : hij is de academie
(het leven aan de academie) afgestorven; — ( dicht.)
zich zelven afsterven, alle gedachte aan zich zelven
laten varen, zoodat r en zich geheel aan het goddelijke wijdt; — (van takken, twijgen, bladeren
enz.) verdorren en sterven en daardoor van den boom
of de plant afvallen, (ook van boomen en planten)
sterven, doodgaan; — (scheik.) (van suiker) uit
den toestand van eene dichte massa in een gekristalliseerden en meestal vezelachtigen toestand
overgaan : suikergoed begint aan de oppervlakte
af te sterven en dit breidt zich steeds meer naar het
midden uit.
2. AFSTERVEN, o. het overlijden (inz. met de
gedachte aan het smartelijk verlies dat de achtergeblevenen daardoor ondervinden): de ziekte en het
afsterven van zijn eenig kind.
AFSTERVING, v. het afsterven : de boom heeft
veel geleden door afsterving, van takken; afsterving
van suiker; door afsterving hunner zwagerschap zijn
zij allengs geheel van elkander vervreemd.
AFSTEVENEN, (stevende af, is afgestevend), (van
schepen of de personen die daarin varen) van een
bepaald punt afvaren om naar elders te zeilen of
te stoomen : in den vroegen morgen stevenden wij van
het eiland af; — op iem. of iets afstevenen, (eig.) (van
schepen of de personen die daarin varen) met een
bepaald doel en in volle vaart ergens op afvaren:
wij kregen een kaper in 't gezicht, daar stevenden
wij op af; — (fig.) de Remonstranten zien Li we
Doorl. aan als eene baak in zee, waar zij allen op afstevenen, waarnaar zij zich richten; — (fig. en scherts.)
op iem. of iets afstevenen, (van voetgangers) regel
reet snellen tred op iemand of iets afko--rechtn
men : zoodra hij mij zag aankomen, stevende hij op
mij af.
AFSTIJGEN, (steeg af, heeft afgestegen), (stijgen heeft hier nog de beteekenis van gaan), naar
beneden komen of gaan : zij stegen ettelijke trappen
af en kwamen in den tuin; mijn reisgenoot was in
eene andere boot afgestegen die reeds naar wal was gegaan; - (in 't bijz.) van een rijdier stijgen of uit
uit een rijtuig: hij was inmiddels de trede-stapen
van de diligence afgestegen; stijg af en bind uw paard
vast; — (fig. w. g.) van het voorgoed verlaten van
een vorstelijker zetel, afstand doen van de regeering. AFSTIJGING, v.
AFSTIJVEN, (steef af, heeft afgesteven), (linnengoed) alles stijven; -- iets geheel en voldoende
stijven : ge moest eerst al het linnen maar afstijven;
zijn die overhemden nog niet afgesteven ?; - gedaan
maken met stijven : hebt ge nog niet afgesteven?
AFSTIKKEN, (stikte af, heeft afgestikt), (in
den land- en tuinb.) met eene spade of dergelijk
werktuig wortels, distels enz stootende afsteken :
gij hebt met uwe spade de wortels van die plant afgestikt; -- (in de veenderij) (den veengrond die door
middel van het treebord of de stikkersplank in ruiten
is afgedeeld, de maat der te snijden turven aanwij zende) afsteken, in turven afdeelen door het indrukken van het daartoe bestemde scherpe ijzeren
werktuig aan een houten steel bevestigd, dat stikker
of stikschop genoemd wordt; — (kleerm. en naai sterst.) een stikwerk afmaken, voltooien; — (iets)
afwerken door er een rand om te stikken; —
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alles afdoen wat er te stikken valt. AFSTIK KING, V.
AFSTIKKER, m. (-s), veenarbeider die afstikt.
AFSTIPPEN, (stipte af, heeft afgestipt), (lijnen,
figuren enz.) teekenen door het zetten van stippen
of punten die het beloop der lijn of de omtrekken
der figuur aangeven : ik zal u de lijnen even op de
lei afstippen; ook AFSTIPPELEN. AFSTIP PING, V.
AFSTOFFEN. (stofte af, heeft afgestoft), (bestoven voorw.) reinigen door er het stof met een
schuier of drogen doek af te vegen : zijne boeken,
zijn lessenaar afstoffen; -- iem. afstoffen, t. w. de
kleederen of schoenen die hij aanheeft; — zich
afstoffen, zijne eigen kleederen of schoenen van het
stof reinigen. AFSTOFFING, v.
AFSTOKEN, (stookte af, heeft afgestookt), door
hard stoken het vuur zoo hevig doen branden. dat
iem. van de hitte het daar niet ui* kan houden :
ik houd veel van de hitte; ge zoudt werk hebben mij
van de kachel af te stoken; — (in de distilleerderij)
het vocht door verhitting in dampvormigen toestand verwij deren uit den ketel, de retort enz. om
het in het daartoe bestemde vaatwerk op te vangen :
r,uraQaao w(,rdt vervaardigd door F'ranschen spiritus
af te -ztoken op curacaosche schillen; - (een gedeelte
van een voorraad brandstoffen) verstoken: van 't
najaar lag de heele zolder vol turf; nu is er al heel
wat (van) afgestookt; — (fabrieksovens, inz. in de
kalkbranderij, steenbakkerij enz.) zoo lang stoken
als voor het doel vereischt wordt : is de oven al
afgestookt ?; — gedaan maken met stoken : wij
zullen eerst maar afstoken; — wat (vrij wat, heel
wat enz.) afstoken, veel verstoken; — (vuurhaarden,
kach ls, ovens enz.) allengs verslijten door er
lang of hard in te stoken : die spaaroven is geheel
afgestookt : ge moogt wel eens een nieuwen opdoen.
AFSTOKING, v.
AFSTOMMELEN, (stommelde af, is en heeft
afgestommeld), (van pers.) stommelend, met onzekeren gang, hortend en overal tegenaan stootend
naar beneden gaan : midden in den nacht hoorde
ik iem. de trap afstommelen; daar komt de oude
man ook nog de trappen afstommelen (of afgestommeld).
1. AFSTOMPEN, (stompte af, heeft afgestompt),
(w. g. gemeenz.) iem. met vuistslagen of elleboog
wegduwen of wegjagen : iem. (van) de-stoen
bank afstompen.
2. AFSTOMPEN, (stompte af, heeft en is afgestompt), (scherpe of puntige voores.) stomper
maken door iets van de scherpte of van de punt weg
te near. en : eene bijl, een paal wat laten afstompen;
de horens van een stier laten afstompen; — een steen
afstompen, de scherpe kanten ervan wegnemen; —
boomstammen of takken afstompen, stomp afhouwen; - (fig .) de ongegronde ergernis kan alleen
weggenomen worden, wanneer zij door herhaalde
slagen afgestompt wordt; 's levens prikkel af stompen; - ( scheik.) (w. g.) de scherpte van zure vloeistoffen door toevoeging van alcaliën verminderen,
gedeeltelijk neutraliseeren : voegt men bij azijn
telkens kleine hoeveelheden koolzure soda, dan wordt
het zuur allengs afgestompt en ten slotte geheel geneutraliseerd; - (fig.) ('s menschen geest, gevoel, zintuigen enz.) allengs de scherpte doen verliezen,
ze verstompen : het spel is iets dat den geest afstompt
en verdierlijkt, evenals de drank en de opium; al die
wederwaardigheden hebben hem (zijn geest) geheel
afgestompt; — zich afstompen, zich zelf stomp maken
of verstompen : menige leerling stompt zich helaas
nog tegenwoordig op de spraakkunst en de sommen
af; — ('s menschen karakter, zeden, manieren enz.)
door den omgang met anderen ze allengs het hoekige en kantige doen verliezen, van de sterksprekende eigenaardigheden berooven (scherts.): grieven moet men niet aanscherpen, veeleer afstompen,
minder scherp voorstellen. AFSTOMPING, v.
AFSTOOMEN, (stoomde af, is en heeft afgestoomd), stoomend zich verwijderen (van een
trein, stoomboot); — met den spoortrein afrijden,
met een stoomschip afvaren (van personen of de
personen die zich daarin bevinden), naar beneden
stoomen, van eene hoogte of langs eene helling:
hebt ge den Rigi al eens op- en afgestoomd ?; —
van stoombootee of de personen die daarmee
varen : eene rivier, een stroom afstoomen, stoomen
in de richting van den oorsprong naar den mond :
het prachtige gezicht der bootee die den Rijn afstoom -
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den; --- zekeren afstand ten einde toe doorstoo stoot : de afstootende kracht van gelijknamige polen; —
men, (met spoortrein of stoomboot) afleggen : in
zijn optreden, zijn spreken was in hooge mate afhoeveel tijd kan men die hele baan afstoómen ?; —
stootend, was onsympathiek, boezemde afkeer of
wat (vrij wat, heel wat enz.) afstoomen, veel stoozelfs tegenzin in; — een afstootend karakter, stug,
men, veel reizen (met spoortreinen of stoombooten).
het tegengestelde van innemend.
AFSTOOTBANK, v. (-en), (leerl.) bank waarop
AFSTOOTIJZER, o. (-s), (leerl.) een stomp
de huiden gelegd worden om ze af te stooten.
ijzeren werktuig in den vorm van een gebogen mes,
AFSTOOTBOOM, m. (-en), (leerl.) de boom of
aan weerskanten van een handvatsel voorzien,
balk waarop de huiden gelegd worden om ze met
waarmede men de huiden afstoot, ook stootroes
het stootmes van onzuivere of vreemdsoortige begenoemd.
standdeelen te ontdoen, ook stootboom genoemd.
AFSTOOTING, v. (-en), de daad of werking van
AFSTOOTEN, (stiet af, stootte af, heeft en is
afstooten, het afstooten : na de afstooting worden de
afgestooten), iets met een stoot verwijderen van
huiden weder in de kalkkuip gelegd; --- (eig.) (van
datgene waarbij het zich bevindt : de biljartspeler
lichamen in de natuur) de werking der natuurkracht,
stoot den bal van den band af; -- iets van zich afwaardoor een lichaam een ander van zich verwijdert,
stooten, het met een stoot van zich afduwen; (fig.)
het tegenovergestelde van aantrekking : de onder
er niets van willen weten, met verontwaardiging
gelijknamige polen van den-lingeafstov
verwerpen of weigeren : de toegestoken hand als
magneet; — (fig.) (van pers.) de invloed waardoor
teeken van vrede en vriendschap van zich afstooten; —
eene zaak of een persoon iemand als 't ware terug
iem. van zich afstooten, (eig.) hem met een forschen
doet deinzen, hem afkeer of tegenzin inboezemt:
stoot van zich afduwen, terugduwen : hij stootte
het zoeken naar eene verklaring voor de beurtelingsche
de omstanders rechts en links van zich af; ze wilde,
aantrekking en afstooting welke de makker op hem
hem terughouden, maar hij stiet haar van zich af;
uitoefende.
(fig.) (bij een bezoek, toespraak, vraag, aanzoek enz.)
AFSTOOTINGSKRACHT, v. het tegenovergestelde
door eene ruwe bejegening of door bitse woorden
van aantrekkingskracht.
iem. den lust benemen om te naderen of verder
AFSTOOTINGSKUNST, v. kunst om iem. af te
te spreken : de predikant sprak eenige woorden tot
stooten, op een afstand te houden, geen toenadering
opbeuring, doch de patiënt stiet hem op minder aan
toe te laten : zij bracht al de aantrekkings- en afstootoon van zich af; — ook (iem. die hulp,-genam
tingskunsten eener handige coquette in werking.
steun, eene gunst enz. verzoekt) op norschen
AFSTOPPEN, (stopte af, heeft afgestopt), eene
toon of meedoogenloos afwijzen en ongetroost wegwaterloozing, een riool enz.) van binnen afsluizenden: hij stiet mij van zich af : ik sta alleen op
ten, toeram etselen om den verderen afvoer van het
aarde; —
water of de meststoffen te beletten; -- openingen.
iem. afstooten, hem van zich afkeerig maken,
gaten, reten, tusschenruimten enz. aanvullen, dichthem afkeer of tegenzin inboezemen, het tegenover
m aken : zijn al de reten behoorlijk afgestopt ?; —
aantrekken : de minister moge vele-gestldvan
(voorw. die gestopt moeten worden) geheel stopvrienden (van zich) afstooten, karakter en liefde voor
pen, ze alle stoppen, alles afdoen wat er te stoppen
het vaderland mag men hem niet ontzeggen; -- (onaanvalt : zijn die kousen niet afgestopt ?; — gedaan
gename gedachten) als 't ware met geweld van zich
maken met stoppen : zoodra ge afgestopt hebt; —
verwijderen, zich uit den geest zetten, zich inspan(scheepst.) het getij afstoppen, tot aan het einde
nen om er niet aan te denken : dat wreede denkbeeld
van het tij voor anker blijven om niet af te drijven.
trachtte ze telkens van zich af te stooten, doch geheel
AFSTORMEN, (stormde af, heeft en is afgeuit haren geest kon ze het niet verbannen; — ( dicht.)
stormd), (van voetgangers en ruiters) zich in snelle
doen afstuiten; ook (van pijlen, wapenen, werktuien geweldige vaart verwijderen, wegspoeden : de
gen bestemd om te slaan of te houwen enz.) niet
soldaten legden aan en verschrikt stormde het volk
doordringen, afstuiten : hij sloeg den krokodil met
van de markt af of de markt af; op het gegeven bevel
een bijl in den nek, welke daarvan afstootte als van
stormden de ruiters het plein af; — ( ook dicht.)
een aanbeéld; —
van zeevarenden gezegd die in aller ijl van eene
(nat.) door de werking eener physische kracht
plaats wegzeilen; — (van voetgangers en ruiters) :
van zich verwijderen, of trachten dit te doen :
op iemand of iets afstormen, met hevigheid recht
gelijknamige polen van den magneet en gelijknamige
op iem. of iets toesnellen, in volle vaart erop aan
electrische lichamèn stooten elkander af; ongelijk
: de trompet klonk en daar stormde de ruiterij-ren
trekken elkander aan; — (fig.) (van zedelijke-namige
op den vijand af; -- (van voetgangers en ruiters)
eigenschappen, hoedanigheden enz.) iem. onaanin volle vaart naar beneden spoeden : de huzaren
genaam aandoen. zoodat hij zich niet aangetrokken
stormden (van) den heuvel af; hoe dikwijls hebben
gevoelt, maar veeleer terugdeinst, hem afkeer of
wij als jongens de trappen op- en afgestormd; —
tegenzin inboezemen : haar schijnbare koelheid en
(ook dicht.) van afwaarts stroomend water : de
ondankbaarheid hebben den jonkman die haar nog
bruisende beek, langs de helling der rots afstormende; —
lief had, van zich afgestooten; — zich afgestooten
iem. of iets (door een stormwind) wegdrijven: een
gevoelen (door iem. of iets), een onaangenamen indruk
hevige orkaan heeft het schip van de kust afgestormd;
ondervinden die van nadere kennismaking af— (w. g.) door den storm losgerukt en afgeworpen
schrikt; —
worden : afgestormde boomera, heuvels, door den
niet een stoot van iets scheiden of afzonderen:
stormwind van bladeren, takjes, zand ontbloot; —
ik heb mij het vel van den elleboog afgestooten; wij
de orkaan heeft in het bosch eene menigte takken en
stooten de asch onzer sigaar op den rand van het
bladeren afgestormd, afgerukt; — (w. g.) een hevige
aschbakje af; — het hert stoot zijn gewei, zijne horens
rukwind heeft een aantal schoorsteengin en dakpannen
af; (fig.) hij heeft zijne horens nog niet afgestooten,
afgestormd, afgeworpen; — de zee stormt hunne
hij is nog niet aan 't einde van zijn aanval of van
dijken af, ontneemt ze hun in den storm; — (dicht.)
zijne verdediging, hij heeft zijne kracht nog niet
afgestormde schepen, door stormen tot het uiterste
verloren; — hij heeft zijne horens afgestooten, hij
geteisterd; — (fig.) (dicht.) door den storm der
heeft (ten gevolge van ondervonden tegenstand)
hartstochten afmatten en uitputten : uw hart door
zijne drift gematigd, is makker, handelbaarder
't geweld der driften afgestormd; (bijti.) de afgestormde
geworden; — (zeew.) (van een schip) door het
ziel; — ( dicht.) (vestingen, wallen, muren legerstooten op den grond of op eenig hard voorwerp
plaatsen enz.) door aanhoudende bestorming zooiets kwijtraken : het schip heeft zijne kiel afgestooten;
danig teisteren, dat zij in ontredderden toestand
- (w. g.) iem. (of zich zelven) het hart of de hartader
geraken; — eindelijk had het afgestornnd, was het
afstooten, hem (zich) dooden door het doorstooten
weer kalmer geworden, was de storm bedaard.
van het hart of het doorsnij den der hartader; —
AFSTORTEN, (stortte af, heeft en is afgestort),
(toonk.) een toon afstooten, dien van den voorgaan plotseling of met kracht naar beneden storten
den of volgenden afscheiden, door tusschen de
geweldige rotsblokken zijn hier afgestort; — eene
beide tonen eene kleine tusschenruimte te laten; — 1 gevaarlijke plaats : hier is menig toerist in de diepte
(leerl.) de huiden met een stootrloec op den afstoot afgestort, naar beneden gestort; — met snelle vaart
boom van de nerf, het vet, bloed, slijm enz. reininederstroomen : het leven is gelijk aan een dier
gen; ook de huiden afstooten, met het stootmes
reuzenstroomen van Imerika die eengen tijd vreedreinigen; -- naar beneden stooten, met een stoot
zaam tusschen lachende oevers vloeien, maar dan
nederwaarts werpen: iem. de trappen afstooten; — met
eensklaps van eene berghoogte afstorten: — ( dicht.)
geweld van een vorstelijken troon of uit een eerevochten naar beneden gieten, doen nederstroomen :
ambt verwijderen. AFSTOOTER, m. (-s).
de Rijngod stort verheugd zijn wateren van de Alpen
AFSTOOTEND, bn. ( -er, -st of meest -), wat afaf; — ( dicht.) (zegeningen of straffen des hemels,
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weldaden en onheilen, klanken en tonen enz.) ze
als 't ware uitgieten en doen nederstroomen, ze (op
iemand of iets) doen nederkomen : stort op mijn
hoofd alleen elk naderend onheil af; — ( stof, gruis,
puin enz.) plotseling of met kracht naar beneden
werpen, nederstorten : eene lading steenkolen af storten; - ( fig. w. g.) op iem. of iets afstorten net
drift of geweld aankomen op; — zich van eene hoogte
op iem. of iets nederstorten; — zich in de diepte
afstorten, laten vallen of naar beneden springen.
AFSTORTING, V.
AFST OVEN, (stoofde af, heeft afgestoofd), (spijzen
die gestoofd moeten worden) alle, of voldoende
stoven, zoodat alles behoorlijk gestoofd is : zijn die
appelen nog niet afgestoofd ?; zoodra het vleesch afgestoofd is; — alles afdoen wat er te stoven valt:
hebt ge nog niet afgestoofd ?

AFSTRAAL, m. (eig.) het licht, de glans van
een lichtgevend voorwerp afstralende; — (w. g.)
(fig.) (in den hoogeren stijl) de zichtbare of waarneembare openbaring van onzichtbare wezens en
onzinnelijke begrippen waaraan luister en heerlijkheid worden toegekend : de vatbaarheden en het
doorzicht van den eersten mensch, de waarheid en
klaarheid van zijn geest, als afstraal der godheid
en spiegel van het geschapene; vgl afschijn.

AFSTRAALSEL,o. (-s), (w. g.) (eig.) afstraling,
(doch alleen fig. gebruikt) een evenbeeld, voorgesteld als zijn glans aan het voorbeeld ontleenende,
vgl. afschijnsel.
AFSTRAFFEN, (strafte af, heeft afgestraft),
iem. afstraffen, hem de noodige straf toedienen (inz.
lichaam sstrafien) : soldaten, matrozen afstraffen;

het afstraffen met klingslagen is vervallen; — zich
laten afstraffen, zich gewillig aan de verdiende straf
onderwerpen.: de knaap liet zich geduldig afstraffen;

— iem. duchtig doorhalen, hem den mantel uitvegen, hem ferm op zijne plaats zetten, inz. om hem
zijne minderheid te doen gevoelen : gisteravond, toen
hij weer zoo het hoogste woord voerde, heb ik hem eens
duchtig afgestraft; — ( in de volkstaal) eene vrouw
afstraffen, haar gebruiken, vleeschelijke gemeen-

schap met haar plegen. -AFSTRAFFING, v. (-en).
AFSTRALEN, (straalde af, heeft en is afgestraald),
(van licht, glans, luister, gloed enz.) stralende van
iets uitgaan, of van zich doen uitgaan : het l,cht
dat den heelen avond van de lamp heeft afgestraald;
persgloeilicht straalt veel meer licht af en is goedkooper
,dan gewoon gloeilicht; — ( fig.) het scheen dat een
glans van goddelijke genade uit hare oogen afstraalde;

— (van warmte) stralend van een verhit voorwerp
uitgaan, zich van daar verspreiden, waardoor het
- voorwerp afkoelt : er straalt vrij wat hit*e van dien
oven af; wat straalt die kachel af, wat eene warmte
geeft, verspreidt die kachel; — men behoort te zorgen,
dat de warmte niet te veel uit den stoomketel afstraalt,
ook de stoomketel straalt te veel warmte, te veel af; —

(van aangename gewaarwordingen en toestanden,
of schoone hoedanigheden) door het gelaat duidelijk
uitgedrukt worden : de blakende gezondheid die hem

niet alleen uit zijne oogen blinkt, maar zelfs van zijn
gelaat afstraalt; — ( van schoone hoedanigheden
en eigenschappen) zich duidelijk openbaren in :
uwe eeuwige algenoegzaamheid straalt in de wijsheid
heerlijkst af; — op iem. of iets afstralen, glans of
eer eraan mededeelen; — (van heilrijke werkingen
of invloeden, of wel van hoedanigheden of eigen
verband gedacht met den invloed-schapen,i
dien zij oefenen) aan iem. of iets zijn oorsprong
ontleenen en op andere personen of zaken zijn
invloed doen gevoelen : (bijb.) God, het waarachtige
licht, verlichte alle heilbegeerige harten met de afstralende genade van Zijn Heiligen Geest; als mensch
deel ik in de eer die afstraalt van Zijn luister; — ( van
een licht) naar beneden stralen : het licht, dat van
de gaslantaarns afstraalt; — ( dicht.) (fig.) (van

schoone hoedanigheden of eigenschappen) zich zóó
schitterend vertoonen, dat zij als een stralend
licht den beneden geplaatsten aanschouwer duidelijk in 't oog vallen : hoe straalt Zijne almacht in

die luchtzee van azuur, van den eindeloozen archipel
der starren af ! ; — ( van water of andere vloeistoffen)
stralend afloopen, in stralen afstroomen : het water
straalde van het dak af; het zweet straalde langs de
wangen af.
AFSTRALING, v. (van licht) : de afstraling van
het maanlicht op de toppen der boomen; het beeld
van een voorwerp, door afstraling op een spiegelvlak
gevormd; — ( van warmte) de stoomketel wordt geheel

ingemetseld om het verlies van warmte door afstraling
te voorkomen; — ( van een warmtegevend vóorwerp ):
de stoomketels zoodanig in te richten, dat de minst
mogelijke warmte door den schoorsteen, en door afstraling van den ketel verloren gaat; —, (- en), de zichtbare

of waarneembare openbaring van onzichtbare wezens
en onzinnelijke begrippen (hoedanigheden, toestanden of gewaarwordingen) waaraan luister en heerlijkheid worden toegekend; — een evenbeeld, voorgesteld als zijn glans aan het voorbeeld ontleenende,
afspiegeling : waarin wij eene flauwe afstraling der
onnaspeurlijke wijsheid van den onbegrijpelijken
Schepper eerbiedigen moeten.

AFSTRATEN, (straatte af, heeft afgestraat), (een
weg) geheel en voldoende bestraten : de weg is afgestraat en nu moet er een paar duim dik zand over
gebracht worden; — ( een bestraten weg) op het

punt waar een zijweg erop uitkomt, verbreeden en
goed doen aansluiten aan dien zijweg.
AFSTRATING, v. het afstralen; —, (en), de bestrating tusschen hoofd- en zijweg.
AFSTREELEN, (streelde af, heeft afgestreeld),
(dicht.) iem. de rimpels, het verdriet van zijn gelaat
afstreelen, door streelen, liefkoozen wegnemen.
AFSTREVEN, (streefde af, is afgestreefd), (in
hoogeren stijl) op iem. of iets afstreven, met voort
kracht, met ijver of drift recht op iem. of-varend
iets toesnellen; — zich afstreven, zich uitputten
door langdurig streven.
AFSTRIJDEN, (streed af, heeft en is afgestreden), een strijd tot het einde toe strijden, volstrij den; (ook fig.) het broze lichaam heeft zijn aardschen
strijd afgestreden; --= (fig.) (plagen, ellenden, ziekten, gevaren enz.) tot het einde toe doorworstelen,
geheel en volkomen doorstaan : de martelaar had
geen enkel leed meer af te strijden; --- iem. afmatten
door langdurig of hevig strijden en worstelen (eig.
en fig.); — (gew.) iem. iets afstrijden, (t. w. eene
bewering, eene meening enz.) in een woordenstrijd
ze hem uit het hoofd trachten te praten, ze loochezien, tegenspreken : ge moet me dat niet afstrijden,
ik weet zeker dat gij het gedaan hebt; — zich afstrij
den, zich afmatten door langdurigen of hevigen

strijd.
AFSTRIJKEN, (streek af, is en heeft afgestreken), (w. g. gemeenz.) zich wegpakken, maken dat
men wegkomt: ik stïijk af, hoor, ik smeer hem, ga
heen; — op iem. of iets afstrijken, in snelle vaart
recht erop afkomen; — (van menschen) in snelle
vaart recht naar beneden komen langs eene helling
of langs een touw : hij was langs de taaie koord ter
tinnen afgestreken; — ( van vogels en gevleugelde
insecten) in snelle vaart van eene hoogte recht
naar beneden vliegen zonder veel te fladderen :
de leeuwerik streek naar het klaverveld af; — ( kleedingstukken, sieraden, boeien enz.) een ander of
zich zelven van het lijf strijken, zich ervan ontdoen;
— iemand de • broek afstrijken, hem die gedeeltelijk
van 't lijf doen, ze losmaken en tot op de beengin
laten zakken en hem eene flinke dracht slagen
toedienen; (fig.) toonera iem. de baas te zijn; — de
(zijne) broek afstrijken, (door schippers, boeren enz.
gebezigd) (over boord, op het veld) aan eene natuur
behoefte voldoen; — (lucifers) ze langs een-lijke
oppervlakte heen strijken om ze te doen ontbranden; — door strijken, of strijkende wegnemen,
verwijderen (vuil, kleverige stoffen, vochten of
lichte voorwerpen), ook : de voorwerpen van het
aanklevende vuil., vocht enz. ontdoen : de zalf van
een pleister afstrijken; de boterhammen zijn te vet
gesmeerd, ge kunt er wel de helft afstrijken; het
mes op het brood afstrijken; een hoed met een borstel
afstrijken; — van eene rijpe kuitforel de kuit afstrij ken, door met de hand langs den buik te strijken; —
geld van de tafel afstrijken; (gemeenz.) een winstje
(voordeeltje enz.) afstrijken, het behalen, erlangen; —
het overtollige koren van de maat afstrijken; eene
maat afstrijken (t. w. eene maat voor droge waren),

nadat ze gevuld is, van boven (met het strijkhout
of met de hand) vlakstrijken om de overtollige hoeveelheid weg te nemen; — akkers afstrijken, ze van
boven gelijkstrijken en de overtollige aarde verwij deren (vooral in de tabaksteelt gebruikelijk); -steenen afstrijken, de versche steenen in den vorm
met het strijkhout van boven glad strijken; —
(linnengoed) het alles of het geheel en voldoende
strijken : — alles afdoen wat er te strijken valt :
ge moet eerst al het linnen maar afstrijken; — gedaan
maken met strijken : als ge afgestreken hebt, kunt ,cie
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uitgaan; — zeer veel strijken : ik heb vandaag wat
afgestreken. AFSTRIJKING, v.

AFSTRIJKER, m. (-s), (steenb.) arbeider die de
in den vorm overtollige klei afstrijkt; — strijkmes;
strijkhout. AFSTRIJKSTER, v. (-s).
AFSTRIPPEN, (stripte af, heeft afgestript),
tabak, dek afstrippen, de beide helften van het blad
van den hoofdnerf (den steel) doen; — gedaan
maken met strippen; — veel strippen.
AFSTROMPELEN, (strompelde af, is en heeft
afgestrompeld), strompelend naar beneden komen
(van personen gezegd die door ouderdom of zwakte
zich kwalijk voortbewegen kunnen) : de stoep, de
trap afstrompelen.

AFSTROOIEN, (strooide af, heeft afgestrooid),
van iets wegnemen om te strooien (inz. van mest
gezegd); (bloemen, bladeren en andere lichte voorwerpen) strooiend laten vallen.
AFSTROOKEN, (strookte af, heeft afgestrookt),
(dicht. w. g.) afstrijken, wegnemen, door zacht
langs het voorwerp te strijken : liefde strook de stroeve
rimpels eens van 's winters voorhoofd af.

AFSTROOMEN, (stroomde af, is en heeft afgestroomd), naar beneden stroomen : met kracht
stroomde de rivier van de rotsen af; na den dooi
stroomde eene groote watermassa (van) den berg af;
de regen stroomt van het dak raf; — (van tranen, bloed,
zweet enz.) langs het lichaam enz. vloeien : hun
bloed stroomt af uit wond bij wond; — als een stroom
van eene hoogte afdalen : het volk stroomde weer
den heuvel af; — ( dicht.) (van licht en vuur) in een

onafgebroken stroom naar beneden vloeien of stralen:
het licht stroomt van den hemel af; — in een onafgebroken stroom van iemands lippen vloeien : de woorden

stroomen van hare lippen af met majesteit en luister;
vernuft en geest (vernuftige en geestige taal) stroomen haar lippen af; — ( van golvend hoofd- of
baardhaar) golvend en los afhangen : de goudgele
lokken stroomden in zwierigen overvloed over de schouders van zijn hoofd af; — (w. g.) van (voorwerpen

die in het water drijven) door de werking van den
stroom verderaf geraken, stroomend afdrijven : de
boom stroomde van ons af; — ( fig.) (van eene volks
getale heengaan, vertrekken; —-menigt)ro
door de werking des strooms van het strand of den
oever afgescheiden en weggevoerd worden, door
een krachtigen golfslag afspoelen : hier stroomt
jaarlijks veel grond af, ook het land, de oever stroomt
hier sterk af, neemt af door den stroom; — het is
hier sterk afgestroomd en daardoor is de oever zoo
smal; -- afscheiden en wegvoeren : de rivier stroomt
veel van haren oever af, ook de rivier stroomt den
oever sterk af. AFSTROOMING, v. (-en).

AFSTROOPEN, (stroopte af, heeft afgestroopt),
een haas de huid, een paling het vel afstroopen, ook
een haas, een paling afstroopen, van de huid, van het
vel ontdoen, ook die haas stroopt slecht af, is slechts
met moeite van de huid te ontdoen; — van een
wilgentak de bladeren, ook een wilgentak afstroopen;
de bladeren afstroopen, langs de oppervlakte de bladeren er afstrijken; — (dicht.) de wind heeft met
bruisenden adem de bladeren afgestroopt, losgerukt,
afgescheurd; — (kleedingstukken, wapenrusting,
sieraden, banden enz. die men aan 't lichaam draagt
en die nauw om 't lijf sluiten) iem. van het lijf
of de leden trekken : een drenkeling de kleeren van
het lijf stroopen; — ( fig.) een verslagen of gewonden
vijand van zijne wapenrusting, sieraden berooven; —
(Zuidn.) iem. afstroopen, afzetten, bedriegen bij het
verkoopen door te veel te doen betalen : die winkelier stroopt zijne klanten af; — katoenen garen laat
men bij 't spoelen bij voorkeur ]oor een borstel
kopen, ten einde losse knoopen, vlokjes en vezeltjes
daarvan af te stroopen, daarvan te verwijderen; —
de kuipers stroopen met de bandschaaf de gekloofde
wilgenteenen glad af, ontdoen ze zuiver van de

schil; — de buitenoppervlakte der duigen gladschaven en opwerken met de afstroopschaaf; —
(eene landstreek) stroopend afloopen, in alle
richtingen doortrekken om te stroopen, te plunderen
of te rooven, zoowel van troepen krijgslieden gezegd
als van eigenlijke stroopers of wilddieven : het toezicht op de jacht is daar zoo slecht, dat de wilddieven
ongedeerd het heele bosch afstroopen; het vijandelijke
leger was afgetrokken; alleen enkele kleine benden
stroopten nog het platteland af. AFSTROOPING, v.

(-en). AFSTROOPER, m. (-s).
AFSTROOPSCHAAF, v. (...schaven), eene eigen
ingerichte schaaf waarmede de kuiper de-ardig
Van Dale.
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oppervlakte van het vat aan de buitenzijde afstroopt.

AFSTUDEEREN, (studeerde af, heeft en is afgestudeerd), zijne studiën voltooien, inz. in toepassing op de studiën aan de Academie : hij heeft
in drie jaren afgestudeerd; — men beweerde dat de
Godgeleerdheid afgestudeerd was, volledig bestu-

deerd, zoodat de kennis ervan niet meer uitgebreid
kon worden; — (w. g.) iets bestudeeren, tot men
de vereischte kennis ervan verkregen of den verlangden graad erin behaald heeft : hij zal eerst
de letteren afstudeeren, en dan tot de rechten overgaan;
— zich afstudeeren, zich afmatten door langdurige
of ingespannen studie : ik heb me voor mijn examen
zoo afgestudeerd, dat ik er doodmoe van ben; — zeer
veel studeeren : wij hebben deze week heel wat afgestudeerd.

AFSTUIT, m. (w. g.) het afstuiten; de terugstuit, stoot waardoor iets bij de aanraking van een
hard voorwerp terugspringt, beter afstuiting of
weeromstuit.

AFSTUITEN, (stuitte af, is en heeft afgestuit),
zijwaarts stuiten, in eene andere richting voortgaan : de bal stuitte op den paal af; — (van
kogels, pijlen, steenera, zwaarden, bijlen, enz.) bij het
raken van een voorwerp er niet in doordringen,
maar zonder schade of letsel te veroorzaken, zij waarts stuiten : de kogel stuitte op zijn degenknop
af; de pijl stuitte tegen het harnas af; (fig.) gij hebt
de kracht uwer woorden zien afstuiten op de wapenrusting Gods die mij dekt; — ( fig.) elke poging stuitte
af als op een ondoordringbaar harnas, elke poging

was geheel vruchteloos; — (van personen) -bij een
aanval op iem. of iets stuiten, en zooveel weerstand
ondervinden dat men af moet deinzen; — (van
waterstroomen, vloeden, stormen, winden enz.)
door de kracht van een voorwerp dat aan hunne
beweging weerstand biedt, zijwaarts gedreven worden zonder schade aan te richten; — (van licht en
geluid) teruggekaatst worden; — bedrogen stuit de
blik op wal en weerstand af, kan niet verder doordringen; — (fig.) (van pogingen die men aanwendt
om een doel te bereiken, of wel van handelingen,
gezegden enz. die als pogingen om iets te bewerken worden voorgesteld) : op iets afstuiten, in iets
een onoverkomelijken weerstand, eene afdoende
belemmering ondervinden, waardoor zij voorgoed
verijdeld worden en alle uitwerking missen : zijn
herhaalde tranen en smeekingen stuitten op haar standvastigheid af als op eene onbeweeglijke rots; de laster
stuitte af op zijne deugd; — op iem. of iets afstuiten,

iem. of iets treffen, na van een ander persoon of
een ander voorwerp teruggestuit te zijn; —. (w. g.
fig.) (van handelingen, bemoeiingen, zorgen enz.):
op iem. afstuiten, op hem nederkomen, t. w. nadat
anderen ze van zich afgeschoven hebben : het stuit
alles maar op mij af; hij laat alles op zijn vriend
afstuiten, op hem aankomen; — (van personen,

voorwerpen of onstoffelijke begrippen die voorgesteld worden als iets dat dreigend aankomt) ze
stuiten in hunne vaart, afweren : geen weerstand
stuit hem af; de vloed scheert weg al wat hem afstuit; —
(afstuitende adeltrots, geur, enz, in den zin van terug stootend, afkeer of tegenzin wekkend verdient geene

aanbeveling). AFSTUITING, v.
AFSTUIVEN, (stoof af, is afgestoven), (van stof,
zand enz.) van eene plaats wegstuiven, door den
wind weggedreven worden : bij den laatsten storm
is hier vrij wat zand van de duinen afgestoven; — daar
kan wel wat op afstuiven, daar kan wel een klein
voordeeltje op overschieten; — (van zandheuvels
of duinen) door het wegstuiven van zand allengs
lager of kleiner worden : de duinen stuiven hier dage
af; — door den wind weggedreven worden,-lijks
afvliegen en wegwaaien : het waaide zoo hard, dat
de bladeren van de boomgin afstoven; — onder 't neder vallen door den wind verstrooid worden en stuivend
nederkomen : de goot werd schoongemaakt en de
bladeren stoven van het dak af; het water stuift van
den bergtop af; — plotseling wegwaaien : daar kwam
opeens een rukwind, en daar stoof mij de hoed van
het hoofd af; — zich snel verwijderen, wegsnellen :
zoodra de soldaten aanrukten, stoof het volk van de
markt af (of de markt af); ik gaf hem een duw, dat
hij van de kamer afstoof; — op iem. of iets afstuiven,

onstuimig of driftig recht op iem. of iets toesnellen;
— in onstuimige of driftige vaart zich naar beneden
spoeden : de trappen afstuiven; de jongens stoven

van den Blinkert af; de ruiters stoven den heuvel af;

—
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(gemeenz.) die kachel stuift erg af. straalt veel warmte
af; — (Zuidn. afstuiven = afstoffen; dit gebruik is
niet te billijken.) AFSTUIVING, v. ' (-en).
AFSTUREN, (stuurde af, heeft afgestuurd), (vaar
personen die zich daarin bevin--tuigenvad
den) zóó sturen dat zij zich van een bepaald punt
verwijderen : de veerman stuurde de boot van den

wal af; de veerman stuurde van den wal af; — een
vaartuig op iets afsturen, het daarheen sturen met
eene bepaalde bestemming : een grooter brander
daarna weder afgestuurd, strandde tegen den dijk; —
wegzenden, wegjagen : de jongen is van den molen
afgestuurd; pas op, of ik stuur je van de school af; —
iem. van zich afsturen, hem van zich wegzenden;

— ergens heen zenden met een bepaalden last of
eene bepaalde bestemming: zij stuurde er dadelijk
de meid op af; — (w. g.) kogels op iem. of iets afsturen,
ze daarheen schieten of werpen, met het doel om
te treffen en schade aan te richten.
AFSTUWEN, (stuwde af, heeft en is afgestuwd),
(zware voorwerpen) met inspanning van krachten
wegduwen; (van stroomend water, inz. van de zee
gezegd) zijne golven van en naar het strand of
den oever stuwen, beurtelings af- en aanstroomen.
AFSUFFEN (ZICH), (sufte zich af, heeft zich en
is afgesuft), door lang en onafgebroken over iets
te peinzen of te mijmeren zich zoodànig afmatten,
dat men er suf van wordt, zich suf denken : gij
zult u waarachtig nog afsuffen; ik heb geen lust mij
op die diepzinnige vraagstukken af te suffen; ook ik
ben afgesuft.

AFSUKKELEN, (sukkelde af, is en heeft afgesukkeld), ergens langzaam, als een sukkel vandaan
komen : daar komen onze ruiters van het plein af-

sukkelen (afgesukkeld); daar komt die luiwammes
weer de markt afsukkelen (afgesukkeld); — ( van

ruiters en rijdende personen) in een sukkeldrafjee
naar beneden rijden; — (van voetgangers, inz. van
luiaards en zwakken, of van personen die langs een
steil en moeilijk pad afdalen) met onzekere en langzame schreden naar beneden komen : met moeite
sukkelde hij de trappen af; — ( van ruiters en rijdende
personen) een afstand ten einde toe in een sukkeldrafje afleggen : wij hadden den langen weg afgesukkeld; — (van voetgangers, inz. van luiaards en
zwakken, of van personen die een moeilijk pad
betreden) met moeite en langzaam een zekeren
afstand afleggen : zij sukkelden het laantje af; —
wat (vrij wat, heel wat enz.) afsukkelen, veel sukkelen,
heel wat ziekelijkheid of ongesteldheid te verduren
hebben : ik heb van den winter wat afgesukkeld.
AFSULLEN, (sulde af, is afgesuld), (gew.)
nederwaarts glijden : zich langs een dak, langs eene
ladder enz. laten afsullen; de jongens waren druk
bezig van de brug af te sullen (op eene glij- of sullebaan); — kan jij die heele baan afsullen ? sullende

ten einde brengen.
AFTAFELEN, (tafelde af, heeft afgetafeld), (w.
g.) gedaan maken met het middageten, den maaltijd ten einde brengen.
AFTAKELEN, (takelde af, heeft en is afgetakeld),
(een schip) van zijne takelage, van het staand en
loopend want ontdoen, aftuigen : het schip werd
afgetakeld en opgelegd om vooreerst niet weder in zee
te gaan; — dat schip ziet er deerlijk afgetakeld uit,

heeft veel schade geleden aan het tuig; — (fig.)
van iets een gedeelte afnemen en gebruiken : nu wij
van de hoofdsom beginnen af te takelen (meer gewoon

de hoofdsom aanspreken) zijn wij dikwijls zeer bekommerd, dat wij in onzen hoogen ouderdom tot
armoede zullen vervallen; — de spreker takelde zijn
tegenstander danig af, wierp al wat deze gezegd

had omver, kleedde hem uit; — (w. g.) zich matigen

in zijne eischen : nu de assurantie -maatschappij hem
de gevraagde f 6000 niet inwilligde, is hij al tot f 4000
afgetakeld; — eerst werkte hij alle dagen zeven uur,
maar nu begint hij al mooi af te takelen, in ijver te
verminderen; — hij placht op een grooten voet te
leven, maar sedert die laatste speculatie is hij aan 't
aftakelen, bekrimpt hij zich in zijne levenswijze; —
in lichaamskrachten of geestvermogens achteruitgaan, verminderen : hij is aan 't aftakelen : hij is

ook al over de zeventig; — ik ben in die ziekte vrij wat
afgetakeld, verzwakt, vermagerd; — die dame begint
af te takelen, is niet meer zoo mooi als voorheen; —
seniele aftakeling, vermindering der geestvermogens

door hoogen leeftijd; -- in geldelijk vermogen, stoffelijke welvaart of bloei verminderen, achteruitgaan :

ten gevolge van den oorlog is hij erg afgetakeld; rijtui -
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gen en paarden heeft hij al afgeschaft. AFTAKE-

LING, V.
AFTAKKEN, (takte af, is afgetakt), als een tak
van het geheel afgaan : de verlichting der electrische
tram is hier afgetakt.

AFTANDIG, bn. (w. g.) van de tanden beroofd,.
tandeloos geworden door ouderdom; (gew.) een aftandig schaap, dat het tandenwisselen gedaan heeft.
AFTANDSCH, bn. (van paarden) het wisselen der
tanden geheel voltooid zijnde, een volwassen gebit
bezittende : met het zevende jaar is een paard gewoon
bij aftands`che paarden laat zich de-lijkaftndsch;
ouderdom niet meer met zekerheid bepalen; — ( ge
hij wordt al wat aftandsch, begint sporen-menz.)
van ouderdom te vertoonen; — (scherts.) die zangeres'
is al aftandsch, haar stem is versleten; — zijne
vrouw wordt al aftandsch, wordt oud, verliest het
aantrekkelijke eener jonge vrouw; (aftandig zou hier

eigenlijk juist zijn).
AFTAP, m. het aftappen van wijn, bier enz en.
van gesmolten metalen in de metaalgieterij.
AFTAPKRAAN, v. (... kranen), kraan, waardoor
men den tot water verdichten stoom uit den stoomcilinder aftapt, d. i. laat uitvloeien.
AFTAPPEN, (tapte af, heeft afgetapt), (wijn,
bier, azijn en andere vochten die zich in een vat
bevinden) in kruiken of flesschen tappen; — vatenaftappen, den inhoud ervan in kruiken of flesschen
tappen; -- (bloed uit het lichaam van een mensch of"
dier) door aderlating wegnemen; — (fig.) iem. het
bloed aftappen, zijne levenskrachten uitputten,
hem allengs van alle krachten berooven; (ook>
zijn stoffelijk vermogen uitputten, door drukkende
belastingen uitmergelen; — (fig.) iem. de krachten
(of iemands krachten) aftappen, die door het verliea
van bloed of andere levenssappen uitputten; -- (de
melk in de uiers van zoogende dieren) door het.
drukken der uiers er laten uitvloeien, afmelken; —
(heelk.) iem. het water aftappen, het door eene hee]kundige bewerking uit de blaas of uit eenig anderlichaamsdeel laten uitvloeien; — (gemeenz.) zijn.
water aftappen, urineeren, wateren; -- (stoomw.>
(het water dat door afkoeling of verdichting van
stoom in den stoomcilinder zich vormt) door 't.
openen van de daartoe bestemde kraan laten uitvloeien; — (in den waterstaat, den landbouw, het,
krijgswezen enz.) (het water in grachten, kanalen,.
vijvers, moerassen enz.) door middel van gegraven
afleidingen of van duikers, buizen, pijpen enz. laten
afvloeien; — grachten, kanalen aftappen, laten ledig
loopen, het water naar elders afleiden en doen weg stroomen; — (gesmolten metaal) door 't openen van
het steek- of gietgat uit den smeltoven laten uitvloeien; — (de sappen van boom-en, inz. de harsachtige
vochten van dennen en pijnboomen en van rubberboomen) door het maken van eene insnijding uit.
den boom laten uitvloeien. AFTAPPING, v. (-en)..
AFTAPPER, m. (-s).
AFTAPMES, o. ( -sen), mes om boomera af te
tappen.
AFTAPPLUG, v. (-gen), plug of stop aan het
stoomwerktuig, die men uittrekt om den tot water
verdichten stoom uit eenig deel van het werktuig af'
te tappen, d. i. te laten uitvloeien.
AFTARNEN, (tarnde af, heeft en is afgetarnd),.
(gewoonlijk AFTORNEN, zie aldaar); (fig.) afnemen,
verminderen in lichaamskrachten of geestvermogens : hij tarnt af, hij wordt oud; zij is in den laatsten
tijd erg afgetarnd; (w. g.) die handelwijze tarnt vrij
wat af aan uwe menschlievendheid, is oorzaak, dat
men haar minder hoog beschouwt.
AFTARREN, (tarde af, heeft afgetard), (band.>
voor tarra afrekenen; (fig.) hij overdrijft altijd, gij
kunt er gerust de helft aftarren, aftrekken, gij kunt er
de helft niet van gelooven; — (w. g.) oorzaak zijn
dat van iets een gedeelte wordt afgetrokken of afgenomnen, maken dat iets verminderd wordt : welk
overzicht ik intusschen vrees, dat van den lof der be-

keering wel iets zal aftarren: -- (Zuidn.) aftornen,
(ook) aftrekken, afvillen.
AFTEEKENAAR, m. (-s). AFTEEKENAARSTER, v. (-s).
AFTEEKENEN, (teekende af, heeft afgeteekend),
(zichtbare dingen, als menschen, dieren, voor
nauwkeurig in teekening-werpn,taflz.) afbeelden; iem. of iets in woorden afbeelden, juist en
volledig beschrijven : ik zal u mijne levenswijze in.
Indië eens afteekenen; — zinnebeeldig voorstellen: de
rots te midden der baren teekent ons de standvastigheid

AFTEEKENING.

af; - (eene teekening die nog niet afgewerkt is)
afnial en, voltooien; -- zeer veel teekenen : wij hebben
al heel wat afgeteekend; - de grenzen, richting, beloop of omtrek van iets in lijnen of met andere teekens afbakenen : den plattegrond van een plein afteekenen; - (fig.) nauwkeurig bepalen, aanwij zen of voor
mijne baan in de wereld is door God zelf-schrijven:
afgeteekend; - den gang afteekenen, welken de ontwikkeling van ons geslacht heeft gehouden, het beloop

dier ontwikkeling nauwkeurig aangeven , nagaan; ziedaar uw plicht, u afgeteekend, nauwkeurig voorge-

schreven wat ge te doen hebt; - (dicht.) een tijd
nauwkeurig vaststellen; - de grenzen, de richting,
liet beloop of den omtrek van iets aanwijzen : de
bouwvallen der muren teekenen nog den vorm en de
inrichting van het kasteel af; - door sterk sprekende

lijnen of omtrekken aan het gelaat een bepaald
karakter geven : zijn aangezicht was treffend en
mannelijk, en de hoekige lijnen die het af teekenden
gaven hem het voorkomen van een Grieksch gebeiteld
beeld; allengs nochtans verkregen de droeve gedachten,
welke hem door den geest waarden, een meer afgeteekenden vorm, werden juist begrensd; -- scheepspa
(of scheepsbrieven), paspoorten enz. afteekenen,-piern

ze met zijne naamteekening voor gezien verklaren,
er het exhibitum op stellen : de schipper moet bij zijne
aankomst in eene vreemde haven zijn dagregister door
den Nederlandschen consul laten afteekenen; een reizend militair is verplicht zijn paspoort door den plaat
adjudant te laten afteekenen; - een leeslijstje-selijkn
afteekenen (in boeken van een leeskring), met zijne
handteekening verklaren van en tot welken datum
men een boek of tijdschrift onder zijne berusting
gehad heeft; - (Zuidn.) eene rekening afteekenen, voor
voldaan onderteekenen; - zich afteekenen, zich in
sterk sprekende lijnen laten zien en daardoor goed
uitkomen, een helder beeld vertoonen : zijn beeld
teekende zich in den donkeren nacht duidelijk en
helder af, zijne afwisselende aandoeningen teekenden
zich scherp af op zijn gelaat; de in de zonnestralen
schitterende torenspitsen teekenden zich scherp af
tegen het azuur; - tegen een achtergrond scherp
afsteken; ook zonder zich: plekken welke in het roodbont nooit zoo scherp afteekenen als in het zwartbont.

AFTEEKENING, v. het afteekenen; -, (-en),
eene geteekende afbeelding van een mensch, dier,
voorwerp, tafereel enz.; (fig.) eene levendige voorstelling of beschrijving in woorden; het afteekenen
van een leeslijstje.
AFTEILEN, (teilde af, heeft afgeteild), (in den
landbouw) weilanden met de zeis ontdoen van de verdroogde grashalmen die het vee heeft laten staan,
(gew.) bossen genoemd : uw weiland staat vol dorre
grashalmen; ge moet het eens laten afteilen. AFTEILING, v.
AFTEISTEREN, (teisterde af, heeft afgeteisterd),
(dicht.) tot uitputting toe teisteren, kwellen, folteren : het afgeteisterd hart, brein, land.
AFTELEGRAPHEEREN, (telegrapheerde af, heeft
afgetelegrapheerd), (in het dagelijksch leven aftelegrafeeren), per telegraaf afbestellen, afgelasten, afzeggen.
AFTELEPHONEEREN, (telephoneerde af, heeft
afgetelephoneerd), (in het dagelijksche leven aftelefoneeren), door de telephoon afbestellen, afgelasten,
afzeggen.
AFTELLEN, (telde af, heeft afgeteld), al tellende
afnemen : ik heb van dit geld vijftig gulden afgeteld; aan 't aftellen zijn, van zwangere vrouwen gezegd
wier bevalling begint te naderen, aan de rekening
zijn; - eene hoeveelheid geheel of ten einde toe nauwkeurig tellen : moet ge dien stapel guldens nog aftellen ?; hebt ge nog niet afgeteld ?; - een deel van eene
grootere hoeveelheid met zorg en nauwkeurigheid
tellen, totdat men het vereischte getal verkregen
heeft : zij riep de linnenmeid om met haar de benodigde tafellakens en servetten te krijgen en af te tellen; ja,
onze dagen zijn met wijsheid afgeteld; zijn bidsnoer,
zijn rozenkrans aftellen; - geld aftellen, de,benoodigde

som afpassen om die uit te betalen; - (in den boekhandel) tot misdruk aftellen, de nog oningenaaide
bladen der onverkochte exemplaren van een boek
bij bepaalde hoeveelheden (meest van een boek-werk
of 24 bladen) doen afpassen, ten einde ze als misdruk
te verkoopes; - in aanmerking komen tot vermindering van iets : de tijd der preventieve hechtenis telt
niet af bij veroordeeling tot gevangenisstraf; - elke
dag van ons leven telt af, komt in mindering van den

levenstijd die ons nog rest; - (in het krijgertje -spelen)
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een aftelliedje of -rijmpje opzeggen en zoo aanwijzen wie „hem" zal zijn. AFTELLING, v.
AFTELLIEDJE, AFTELRIJMPJE, o. (-s), liedje of
rijmpje dat de kinderen, in een kring staande, opzeggen terwijl zij bij ieder woord of lettergreep een
volgende aanwijzen, om zoo een hunner door de
laatste lettergreep aan te wijzen, die „hein is."
AFTER-DINNER, (Eng.) m. (-s), fijne sigaar,
die men inz na het diner rookt.
1. AFTEREN, (teerde af, heeft en is afgeteerd),
(dicht.) kaalvreten; - (van eene natuurwerking,
ziekte, zorg, kwelling enz.) iem. of iets allengs doen
uitteren. vergaan : eene slepende koorts had hem geheel
afgeteerd; - ( dicht.) door ziekte, zorg of kwelling
allengs uitteren of vergaan : toch had ik hem in stugge
smart de bloem zijns levens af zien teren; - afgeteerd,
vermagerd; -- zich afteren, z ich verteren, zich door

onthouding, door zorg of kwelling uitteren, uitputten:
ijdel teert ge 'u af in 't waken, in 't gebed en ziels- en
lichaamsleed.

2. AFTEREN, (teerde af, heeft afgeteerd), iets
voldoende met teer besmeren; - alles behoorlijk
teren : 't is een heel werk, al die heiningen af te teren.
AFTERING, v.
AFTERGEN, (tergde af, heeft afgetergd), (dicht.)
door aanhoudende terging tot het uiterste drijven :
-

o, laat slechts één van uwe lonken dit afgetergde hart
ontvonken.

AFTERNOON-TEA, (Eng.) v. thee die men om
5 uur drinkt.
AFTIEN, (alleen : toog af, heeft en is afgetogen),
(in de meeste beteekenissen verouderd, alleen nog
dichterlijk, in proza zegt men thans aftrekken, weg
en afdoen); (fig.) het gemoed, den geest, de-trekn
zinnen, het hart enz. door een krachtigen invloed
aftrekken van iets of iem. waaraan zij gehecht zijn
of waarmede zij zich bezighouden : hebt gij uwe
liefde van mij onwaardig afgetogen; - iem . van een
ander aftrekken, scheiden door de betrekking die
hem aan dien persoon verbindt te doen ophouden :
van den bruidegom te worden afgetogen, dat is het
hoogste leed; (fig.) door een overwegenden invloed

van eene gewoonte, Bene handeling, bezigheid, begeerte, lust enz. afbrengen : van het gewoel der
wereld afgetogen; -- afgetogen worden, afgetrokken
worden van datgene waarop men de gedachten gevestigd heeft of behoorde te hebben: gij hebt mijne
ziel hare banden afgetogen, afgenomen; - zij had
zich den sluier afgetogen, afgedaan; 'k heb u 't masker
afgetogen, dat de harten zoo ontzet, afgerukt; -- aftrekken, afrukken, vertrekken, meest van krijgsbenden gezegd : David toog af en zijne strijdknechten
met hem; - ergens heen trekken van de plaats waar
men zich bevindt, vertrekken naar : David toog af
naar den burcht; - op iem. of iets aftien,erheen

trekken, zich derwaarts begeven; - naar beneden
trekken : de kinderen I sracls togen met hein af van
't gebergte.

AFTIEREN, (tierde af, heeft afgetierd), (Zuidn.)
door tieren vermoeien, afmatten: afgetierd komen,
al razend en tierend aankomen.
AFTIKKEN, (tikte af, heeft afgetikt), door een
zacht geklop met den vinger of met een kleinen hamer
afzonderen : een rand, een knopje, een hoekje van iets
aftikken; - iem. een ei aftikken, (gew. vooral met
Paschen) de eieren met de punten op elkander tikken
met de bepaling dat hij wiens ei breekt, het verloren heeft; - iem. aftikken, (in sommige kinderspelen) door de medespelers te tikken ze buiten het
spel stellen; - afkloppen : ik ben in geen tijd ziek geweest. Eerst aftikken, door een tikje onder het tafelblad de booze geesten bezweren, die ons anders zouden ziek maken.
AFTILLEN, (tilde af, heeft afgetild), met eenige
krachtsinspanning iets een weinig oplichten, opbeuren en dan van wat anders verwijderen : het deksel
van eene kist, de kap van eene kast, eene zerk van een
graf aftillen; kunt gij mij wel van den stoel aftillen?

AFTILLING, v.
AFTIMMEREN, (timmerde af, heeft afgetimmerd),
een timmerwerk voltooien : in hoeveel tijd kan zoo'n
schuur afgetimmerd worden ?; - alles doen wat er
aan iets te timmeren valt; - gedaan maken met
timmeren; - zeer veel laten timmeren: wij hebben
dit jaar heel wat afgetimmerd, de rekening zal groot
zijn. AFTIMMERING, v.

AFTINTELEN, (tintelde af, heeft afgetinteld),
(w . g.) mi, ne vingers tintelen af van de kou, ze tintelen
zoo hevig, dat ik er nagenoeg geen gevoel meer in
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heb; — door helderder flikkerend licht sterker uit
uitblinken, vgl. afblaken, afschijnen; — (van-komen,
een licht of een lichtend voorwerp) een tintelenden
of flikkerenden glans verspreiden op hetgeen lager
geplaatst is : de schitterende gaslichten die uit de
vensters op de straat aftintelden. AFTINTELING, v.
AFTIPPELEN, (tippelde af, heeft en is afgetippeld), afwandelen : een weg aftippelen, wandelende
afleggen; --- veel tippelen of wandelen : wij hebben
vandaag wat afgetippeld. AFTIPPELING, v.
AFTIPPEN, (tipte af, heeft afgetipt), ontdoen
van de tippen of uiterste einden, afpunten, afkorten:
zich het haar laten aftippen.
AFTOBBEN (ZICH), (tobde (zich) af, heeft (zich)
afgetobd), zich uitputten door zware inspanning
van lichaam of geest, door overmaat van arbeid,
moeite of zorg, of wel, door pijnlijke en afmattende
gedachten of gemoedsbewegingen zich afsloven :
het is ongelooflijk, hoeveel arbeids een jeugdig menseh
verrichten kan, indien hij zich niet aftobt door ongepaste drift; het arme schepsel tobde zich af om aan
den kost te komen; ook iem. aftobben. afmatten door
overmaat van arbeid, moeite, zorg : zorgen die de
ziel, den geest enz. aftobben; -- zij heeft veel met dat
.zieke kind afgetobd, dat kind heeft haar veel moeite,
zorgen veroorzaakt.
AFTOCHT, m. (het mv. (-en) w. g.), het in goede
, orde terugtrekken, afmarcheeren of afzeilen (van
legerbenden, vloten en schepen) voor den vijand:
ieder zocht zich maar weg te pakken, en zoo veranderde
-welhaast de aftocht in eene volslagen vlucht; — vrije
aftocht, gelegenheid om onverhinderd af te trekken;
-- vrijen aftocht bedingen, iem. vrijen aftocht vergunnen enz., het verlof om ongehinderd terug te trekken;
— in aftocht zijn, bezig zij n met terug te trekken;
afrukken; — in vollen aftocht zijn, met zijne geheele
macht aftrekken; -- den vijand tot den aftocht dwingen,
hem noodzaken terug te trekken; — den aftocht beramen, ondernemen; tot den aftocht besluiten, zich
tot den aftocht bereiden enz., plan maken, beginnen,
besluiten, zich gereedmaken enz. om terug te trekken;
— zijn behoud in den aftocht zoeken, zich in veiligheid
trachten te brengen door bijtijds terug te trekken; —
het bevel tot den aftocht geven, ook den aftocht bevelen,
de troepen of schepen gelasten terug te trekken; —
het teeken, het sein tot den aftocht (geven), het teeken
of sein geven, waardoor de aftocht bevolen of nood
gemaakt wordt; —
-zakelij
den aftocht slaan of blazen, door trommelslag of
sein
geven
om
door het blazen op de trompet het
terug te trekken; (fig.) den aftocht blazen, zich uit
een dreigend gevaar of een moeilijken toestand, uit
eene moeilijkheid terugtrekken; — den aftocht dekken,
de troepen of vluchtelingen onder het terugtrekken
beveiligen, behoeden; (fig.) iemands aftocht dekken,
zorg dragen dat hij zich ongedeerd en ongehinderd
uit eene moeilijkheid kan terugtrekken; — (fig.) het
zich terugtrekken uit een dreigend gevaar, uit een
moeielijken en onhoudbaren toestand enz. : iem.
een veiligen aftocht bezorgen, voor een veiligen aftocht
zorgen, enz.; — iemands aftocht verhinderen, belemmeren, stuiten enz., hem beletten zich terug te trekken uit een dreigend gevaar of een moeilijken toestand; — (fig.) (van personen) het heengaan, het ver
algemeen : de oude heer gaf het teeken tot-trekin'
den aftocht; — (Zuidn.) zijn aftocht nemen, heengaan,
aftrekken; — den aftocht blazen, weggaan, vertrekken,
(gem Benz.) sterven : hij heeft den aftocht geblazen; —
(Zuidn.) het vertrek van voer- of vaartuigen; —
(dicht.) het scheiden : de aftocht van den herfst.
AFTOCHTSSEIN, o. (-en); ...SIGNAAL, o. (...na
sein, signaal, teeken-len.);TEKN,o(s-en
tot den aftocht.
AFTOETEN, (toette af, heeft afgetoet), en AFTOETEREN, (toeterde af, heeft afgetoeterd), (gew.)
toetend afkondigen; — veel toeten of toeteren : zij
hebben heel wat afgetoeterd.
AFTOFFELEN, (toffelde af, heeft afgetoffeld),
(gew.) afranselen, slaan : iem. gevoelig aftofelen.
AFTOKKEN, (tokte af, heeft afgetokt), (gew.) iem.
iets aftokken, op behendige wijze ontnemen.
AFTONNEN, (tonde af, heeft afgetond), het vaar
aftonnen, met tonnen afbakenen; -- men-water
mocht die baai wel aftonnen, er tonnen in leggen om
het vaarwater er in aan te wijzen; — (zaken die in
tonnen gegoten of gepakt worden) geheel en al in de
tonnen doen : is al de haring al afgetond ?; — (eene
hoeveelheid turf, aardappelen enz.) bij tonnen afmeten : zoodra wij afgetond hebben.
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AFTONNING, v. afbakening met tonnen : de aftonning van een vaarwater.
AFTOOMEN, (toomde af, heeft afgetoomd),
(paarden, enz. in het krijgswezen) van den toom ontdoen, van het hoofdstel en de daaraan verbonden
teugels bevrijden. AFTOOMING, v
AFTOONEN, ( toonde af, heeft afgetoond), (ver oud. ) (van kleuren en kleurige voorwerpen) door
helderheid van kleur bij het omringende helder afsteken; sterk in 't oog vallen, goed uitkomen.
AFTOOVEREN, (tooverde af, heeft afgetooverd),
door tooverij scheiden of afzonderen : in één nacht
waren al de vruchten van den boom verdwenen: 't was
of ze er afgetooverd waren; wie heeft hier een stuk afgetooverd ! ; -- iem. iets aftooveren, het hem door
tooverij afhandig maken, behendig ontfutselen : ik
kan het ding nergens vinden: men kan het mij toch niet
afgetooverd hebben!
AFTOPPEN, (topte af, heeft afgetopt), ge moet die
boomen wat laten aftoppen, de toppen eraf laten
snijden; — (de toppen van boomstammen of takken)
wegnemen, afsnijden, afslaan; — haar laten aftoppen,
de lange haren met de andere gelijk laten afknippen,
afpunten. AFTOPPING, v.
AFTORNEN, (tornde af, heeft en is afgetornd),
ook AFTARNEN, (aangenaaide gedeelten van een
naaiwerk of kleedingstuk) daarvan losmaken en
afscheiden door het doorsnijden en uithalen van den
draad waarmede zij vastgenaaid zijn : eene strook
van 'eene japon aftornen; — een kleedje aftornen,
lostornen; — een afgetornd kleedingstuk, waarvan
lappen losgetornd en afgenomen zijn; .— (naaiwerk
dat losgetornd moet worden) tot het laatste toe geheel lostornen, zoodat alles behoorlijk uit elkander
genomen is; — (fig.) een gedeelte aftrekken of afkrij gen (gestelde voorwaarden of eischee, overdreven
berichten en beweringen enz.) : de voorwaarden die
hij stelt, zijn nogal kras: maar wij zullen er wel van
aftornen; hij vraagt vijftig gulden, maar er zal wel
iets van af te tornen zijn.
AFTORSEN, (torste af, heeft afgetorst), (zware
voorwerpen) met moeite en met inspanning van
krachten wegdragen : de werklieden waren bezig de
afbraak van het terrein af te torsen; — (zware voorwerpen) met moeite en groote inspanning naar bene den dragen : de knechts waren bezig de kisten van den
zolder af te torsen.
AFTOUWEN, (touwde af, heeft afgetouwd),
(huiden of vellen) ten einde toe touwen, ze geheel
bereiden en klaarmaken voor het gebruik : al de
vellen zijn afgetouwd; — (fig.) (w. g.) iem. aftouwen,
hem afranselen, hem een geducht pak slaag toedienen; ook : vinnig doorhalen. AFTOUWING, v.
AFTRANEN, (traande af, heeft afgetraand), (in
de lederbereiding) de huiden, nadat ze gelooid en getouwd zijn, nogmaals met traan besmeren en daarmede de bereiding voltooien : hierop worden de huiden volkomen gedroogd, daarna geglansd, en aan beide
kanten met traan en olie afgetraand en eindelijk met
wollen lappen gewreven. AFTRANING, v.
AFTRAPPEN, (trapte af, heeft en is afgetrapt),
(menschen, dieren en voorwerpen) met een krachtigen
stoot van den voet wegdrijven of doen wegstuiven:
als die hond weer op mij afkomt, dan trap ik hem van
me af; pas op, ik trap je de zaal af; flink van zich aftrappen, met trappen flink zich verweren, als men
aangevallen wordt; — met een trap naar beneden
doen tuimelen; - (iets van een voorwerp) zoodanig met den voet raken, dat het afbreekt: in zijne
woede trapte hij een stuk van den stoel af; zij heeft den
stootkant van haar japon afgetrapt; — (in de veenderij
van den veengrond gezegd) dien met de treeborden
die de trapper onder de voeten gebonden heeft, geheel en al vast en gelijk trappen: wanneer het veen dus
voor de eerste maal afgetrapt is, wordt dit werk ver
drie, vier of vijf keeren herhaald; — een weg-volgenst
aftrappen, fietsende afleggen; — (scherts.) hoe laat
trappen zij af ? vertrekken zij per fiets. AFTRAP PING, v.
AFTRED, m. (w. g.) het aftreden van eene hoogte,
het afstappen; — het aftreden van het tooneel; — het
aftreden uit een ambt of eene bediening; — eene
plaats waar men van eene (geringe) hoogte aftreedt,
een of twee treden naar beneden doen moet : pas op,
hier is een aftred.
AFTREDEN, (trad af, is en heeft afgetreden),
zich met bedaarde en gelijkmatige schreden verwij deren : onverwachts trad hij een paar schreden van
mij af; de boer trad zijn erf af; — af- en aantreden,
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beurtelings gaan en komen; — zijdelings (ter zijde)
aftreden, zijwaarts tredende zich verwijderen; —
op (naar) iem. of iets aftreden, recht op iem. of iets
toetreden; — van eene hooger gelegen plaats naar eene
lagere treden; — (fig.) verlaten (een eerezetel); —
afstand doen (van eene hooge waardigheid) : Jeruzalems Koning trad af van den troon; — ( w.g.) bij iem.
aftreden, voor eenigen tijd bij hem zijn intrek nemen;
— (w. g.) in een winkel aftreden, er binnen treden om
de verlangde inkoopera te doen; — het tooneel verlaten, nadat men zijne rol vervuld heeft: nauwlijks
was de acteur van het tooneel afgetreden, of hij werd met
daverend gejuich teruggeroepen; (fig.) van het tooneel
des menschelijken levens, van het staatstooneel, van
het krijgstooneel aftreden; —

(fig.) (van personen die een ambt of bediening bekleeden) zijn werkkring, ambt, bediening of betrek
neerleggen, t. w. omdat de diensttijd verstreken-king
is of omdat men het raadzaam acht niet langer in
die betrekking werkzaam te blijven: alle jaren treden
twee leden van het bestuur af; welke leden der Tweede
Kamer treden dit jaar af ?; door den uitslag der ver
treedt het Ministerie af; — een af tredend-kiezng
geslacht, een geslacht dat oud is en allengs afsterft

om zijne plaats en werkzaamheid aan een jonger
geslacht over te laten; — aan den waterkant is hier
vrij wat grond (door de beesten) afgetreden, door het
veelvuldig betreden in het water verzakt, losgeraakt
en afgevallen, ook de oever is afgetreden; — een
afstand met gelijkmatige schreden ten einde toe
doorloopen; — eene ruimte in verschillende richtingen doorkruisen : daarop spande hij de beide hanen
van zijn dubbelloop en begon het jachtveld af te
treden; — ( dicht.) de afgetreden levensbaan; --- (af-

standen) meten door ze in eene rechte lijn met gelijk
schreden te doorloopen en daarbij te tellen,-matige
hoeveel schreden of stappen men doet, vgl. afpassen, afstappen.

AFTREDING, v. het nederleggen van een ambt,
bediening of betrekking, gewoonlijk aftreden gezegd.
AFTREK, m. (dicht.) het aftrekken van vochten
in het dierlijk lichaam door prikkelende middelen
(in proza zegt men aftrekking of afleiding); — het
verminderen van iets in getal, gewicht, maat enz.:
de opbrengst der voorstelling zal na aftrek der onkosten
voor een liefdadig doel bestemd worden; — aftrek voor
kinderen, vermindering van belasting wegens het
hebben van minderjarige kinderen; -- hoe kan het
toch mogelijk zijn, dat er nog zoo groot een aftrek in
boeken is ? vraag naar; - aftrek hebben en aftrek
vinden, gereede koopers vinden (van koopwaren

gezegd); — (van spijzen en dranken die in een gezelschap aan de gasten aangeboden worden) : aftrek
hebben, vinden, gretig genuttigd worden, gezocht

zijn, veel liefhebbers vinden; —, (-ken), eene afteekefling op doorschijnend papier, linnen enz., overgebracht door het natrekken der lijnen : ik heb al verscheiden aftrekken van die brug gemaakt.

AFTREKHEKEL, m. (-s), (in de vlas- en hennepbereiding) de grovere hekel waarop het vlas en de
hennep voorloopig gezuiverd worden. Zie AFREEDER.
AFTREKKEN, (trok af, heeft en is afgetrokken),
iets wegtrekken van hetgeen waarbij, waaraan of
waarop het zich bevindt, door het naar zich toe te
trekken : trek die kisten wat van den muur af; ik zal
de tafel wat van de kachel aftrekken; — aftrekkende
spier, hetzelfde als aftrekspier; — ( waterb. bij het
maken van rijsbeslag) : rijsbossen aftrekken, de op-

volgende lagen rijsbossen over de reeds geplaatste
lagen doen heenschieten, ze zooveel achterwaarts
trekken als noodig is om de verlangde dikte te ver
— zwaar aftrekken, zoo dat de bossen weinig-krijgen;
over de daaronder liggende uitsteken, waardoor de
geheele rijsbedekking zwaarder of dikker wordt; —
(in de geneesk.) (vochten in het dierlijk lichaam) van
de plaats waar zij in te groote hoeveelheid aanwezig
zijn, naar een ander lichaamsdeel afleiden door op
dit laatste een prikkelend middel aan te brengen :
een heet voetbad om het bloed van het hoofd af te trekken; — ( de lading van een vuurwapen) door middel
van den aftrekker uit den loop of de ziel van het wapen
halen ten einde dit te ontladen; — een geweer, een
revolver aftrekken, een vuurwapen afschieten, de

lading door middel van den trekker doen ontbranden,
ook de kanonnier trok af: — ( Zuidn.) eene fteseh aftrek
ontkurken, opentrekken; — de (zijne enz.) hand-ken,
of handen (van iets) aftrekken, zich onthouden van datgene wat men begonnen of voornemens was te doen,
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zich er niet meer mede bemoeien; — de (zijne enz.)
hand of handen van iem. aftrekken, iem. zijne hulp
of bescherming onttrekken, hem aan zijn lot overlaten, zich niet meer met zijne belangen bemoeien; —
de (zijne enz.) oogen van iem. of iets aftrekken, afwen
— iemands oogen van iem. of iets aftrekken, af--den;
leiden van den persoon of het voorwerp waarop zij
gevestigd zijn om ze op iets anders te richten; —
de (zijne enz.) ziel, het hart, den geest, de zinnen, gedachten, aandacht, oplettendheid enz.) van ieee. of
iets aftrekken, er niet meer aan denken, zich er niet
meer mede bemoeien; — iemands ziel, hart, geest,
zinnen, gedachten, aandacht, oplettendheid enz. van
iemand of iets aftrekken, door een krachtigen invloed
afwenden om ze op iets anders te vestigen of te
richten; — iemand van iets of van iem. aftrekken,
hem daarvan verwijderen door hem naar zich toe
te trekken; - (fig.) iem. van een ander aftrekken, de
betrekking die hein aan dien persoon verbindt, doen
ophouden : men komt mij vriendschap aanbieden om
mij af te trekken van degenen die mij aanhangen; —
iem. aftrekken van eene partij, een bondgenootschap,
zijn plicht, eene verplichting enz., hem bewegen er
ontrouw aan te worden; — iern. aftrekken van eene
handeling, bezigheid, gewoonte, begeerte, lust, voornemen enz., hem door een overwegenden invloed

daarvan afbrengen, bewegen ze te laten varen of
ervan af te zien, ook iem. van een aangenaam gezel schap, de kinderen van hun spel aftrekken; -- iemand
aftrekken van eene gedachte, een denkbeeld enz., hem

daarvan afleiden door zijne opmerkzaamheid op iets
anders te vestigen; — afgetrokken van iets, er niet
meer om denkende, er niet op lettende; —
(kleedingstukken, sieraden enz.) ze een ander
of zich zelven van het lijf trekken: hij trok haar
den sluier af; — iemand het masker (de mom enz.)
aftrekken, afrukken, (fig.) ontmaskeren; — (Zuidn.)
zijne broek aftrekken, afstrijken; — korten, inhouden, een deel van Bene hoeveelheid, van het
geheel afnemen en daarvoor het bedrag zooveel
minder maken : de schade zou van haar huur afgetrokken worden; de kosten werden van het bruto bedrag
afgetrokken; — wegdenken : stel u eens een Hollandschen winter voor; trek er de sneeuw af; trek er alle
vorst, verstijving en fellen oostenwind met fonkelenden
winterhemel af; wat houdt gij over ? een zachten winter;

— eene hoeveelheid met Bene andere verminderen:
acht van veertien afgetrokken, blijft zes; — het verschil van twee getallen of vormen vinden volgens
de regels : kunt ge al optellen en aftrekken; — lostrekken en wegnemen, afrukken, met een ruk afscheiden : de bladeren en bloemen hadden de deugnieten
van die planten afgetrokken; — ( voorstellingen en
begrippen) uit Bene meer samengestelde of zinnelijke
voorstelling door wegdenking van al het overige dat
daarin voorkomt, afscheiden of afzonderen om ze op
zich zelve te beschouwen, abstraheeren, weinig in
gebruik, ofschoon zeer gewoon in het als bn. gebezigde afgetrokken, zie aldaar; —
(het vel of de huid van dieren en rnenschen, of
andere omkleedsels van lichaamsdeeleii) van het
lichaam of lichaamsdeel afhalen door eraan te
trekken, afstroopen : een haas, een paling het vel
aftrekken, ook een; haas, een konijn, een paling
aftrekken, villen; — (fig.) onze eigenaar zou een mensch
het vel aftrekken, de bloedzuiger !; — (w. g.) (wijn,
bier, azijn en andere vochten) aftappen; — (Zuidn.)
is het bier al afgetrokken? gebotteld; — (Zuidn.)
iemand bloed aftrekken, door aderlating wegnemen;—
iemand (t. w. der moeder, 't zij mensch of dier)
te veel aftrekken, door veel of langdurig zuigen haar
te veel kracht doen verliezen, zoodat zij allengs ver
vermagert; — (in de lakenbereiding) den-zwaktof
zoogenaamden persglans van het laken wegnemen
door het in water te krimpen; - (in de papierher. )
(een vel papier) met sapverf bedekken en kleuren,
door het op de oppervlakte van een verfbad te
leggen en vervolgens weder daarvan af te nemen of
weg te trekken, waarbij dan de verf aan het papier
blijft kleven; — (metalen) niet de vijl ontdoen van
de ruwigheden die nog op de oppervlakte gevonden
worden, met de vijl afnemen, afvijlen; — (vernis en verlakwerk) van de nog overgebleven oneffenheid
of dofheid ontdoen door het niet de daartoe dienstige
middelen glad te wrijven; -(plantaardige en andere stoffen die oplosbare,
geneeskrachtige, voedende, kleurende of andere
zelfstandigheden bevatten) van die zelfstandigheden
ontdoen door ze in cane vloeistof te laten trekken,
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er een aftreksel van maken : alantswortel op brann aftrekken; — thee laten aftrekken; — afgedwijn
trokken kruiden, die door aftrekken hunne kracht
verloren • hebben; — een afgetrokken kruid, het af-

treksel van dat kruid; — ook (oplosbare zelfstandig
zich in of aan kruiden enz. bevinden)-hedni
ervan weggenomen worden, er afgaan door het
trekken in eene vloeistof : het zout van ingelegde

groenten in water laten aftrekken; zet de oranjes in 't
water, dan trekt de bittere smaak er af; —
iem. klandizie, klanten aftrekken, op slinksche

wijze doen verliezen; — (gedrukte afbeeldingen, als
prenten enz.) op hout of andere stoffen overbrengen,
afdrukken, gewoonlijk decalqueeren genoemd; —
(voorwerpen en personen die zich op eene hoogte
bevinden) naar beneden trekken : het was een
heel werk, dat logge gevaarte van die hoogte af te
trekken; —
(gemeenz.) zich laten aftrekken, zich photogra-

phisch laten portretteeren; — (geteekende of gedrukte afbeeldingen, als prenten, kaarten, plans
enz.) op doorschijnend papier (linnen enz.) overteekenen door de lijnen ervan nauwkeurig na te
trekken, ook overtrekken genoemd : ik zal die plaat
eens aftrekken; — ( een drukvorm die door het
herhaald trekken van drukproeven te dik met inkt
besmeerd is en daardoor onzuiver afdrukt) dien
van den inkt ontdoen of reinigen, door op de handpers herhaaldelijk een zelfde vel papier te bedruk ken, dat men na elken druk verschuift, zonder den
vorm van nieuwen inkt te voorzien, zoodat allengs
de inkt van den vorm weggenomen wordt; — (een
zeker aantal exemplaren van een vel druks) op de
handpers trekken of drukken en daardoor dat gedeelte van den arbeid ten einde brengen, afdruk
-ken;—
zich aftrekken : zich van iemand aftrekken, de betrekking tot hem afbreken, zijne partij verlaten of
zich aan hem onttrekken; — zich van iets aftrekken,
(van iets waaraan men verbonden of gehecht is,
of waartoe men in eenige betrekking staat) zich
eraan onttrekken, zich ervan vervreemden; — zich
van de wereld aftrekken, het wereldsche leven laten
varen om zich aan de eenzaamheid of aan godsdienstige bespiegelingen te wijden; — zich aftrek
zich afmatten, door te zware lasten te trekken-ken,
(van trekdieren gezegd); — (plat) zich aftrekken,
onanie plegen; —
af - en aantrekken, beurtelings zich van eene
plaats verwijderen en daarheen optrekken; — (fig.)
zich terugtrekken uit een dreigend gevaar of uit
een moeilijken toestand, terugwijken om zich bij tijds in veiligheid te brengen : ik heb er hem op gediend, ja, en zóó, dat hij druipstaartend is afgetrokken; — zich verwijderen, heengaan, vertrekken:
daarmee moest ik aftrekken, zonder te weten, hoe ik
mij in het vervolg had te gedragen; onverrichter zake
aftrekken; — met stille trom aftrekken, zich stilletjes,

ongemerkt verwijderen; — (van krijgsvolk te
land of te water) terugtrekken, afmarcheeren of
wegvaren; — de bui is al afgetrokken; het onweder
trok langzaam af, voorbijtrekken, ophouden; —
vertrekken naar : toen de troepen zich op straat
vertoonden, trokken de oproerlingen naar hunne
vergaderzaal af; Blucher's leger was naar de Maas
afgetrokken; — op iem. of iets aftrekken, met een

bepaald doel zich op weg begeven, om iem. of
iets te bereiken; — naar beneden trekken : de
troepen waren reeds den heuvel afgetrokken; — de
aftrekkende wacht, de afgeloste wacht die van de

posten terugkeert; — (van vaartuigen of de opvarende personen) voor den stroom afvaren : de vloot
trok den Rijn af; — ( van personen, voertuigen
enz.) langs den oever stroomafwaarts trekken.
AFTREKKER, m. (-s), (w. g.) een vilder, af dekker; (gemeenz.) iem. die zich verwijdert als anderen
blijven; — (ontleedk.) aftrekspier : de aftrekker
van het linkeroog, de spier waarmede men dat oog
naar de linkerzijde beweegt; — (reken- en stelk.)
het getal dat van een ander afgetrokken wordt: —
(krijgsw.) een werktuig, dienende om de lading
uit een vuurwapen te trekken; — (tabakst.) een
ijzeren werktuig, bestaande uit een handvatsel met
vier kromstaande tanden en dienende om de oude
tabaksakkers om te halen; — (Zuidn.) kurketrekker; — (plat) onanist.
AFTREKKERIJZER, o. (-s), het ijzeren gedeelte
van den aftrekker.
AFTREKKING, v. het aftrekken van iets; —
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machine met scheeve aftrekking, machine waarin het
gerekte band in scheeve richting van de rekrollen
naar buiten wordt getrokken; — (w. g.) het afleiden
van den geest van vermoeiende of kwellende gedachten (afleiding is beter); — (rekenk.) de bewerking waardoor men het verschil tusschen twee
getallen of vormen vindt; — na aftrekking van,
nadat eene hoeveelheid van liet geheele bedrag is
afgetrokken, (hetzelfde als het meer gewone na
aftrek van); -- de leer van de wijze waarop men het
verschil van twee getallen of stelkunstige vormen
vindt : hij is al aan de aftrekking; — ( w. g.) het
aftrekken, abstraheeren; —, (-en), (in de rekenen stelkunde) een vraag- of werkstuk waarin opgegeven wordt het verschil van twee getallen of stel kunstige vormen te vinden; of wel, zulk een vraagstuk, in cijfers uitgewerkt; - (w. g.) eene afgetrokken voorstelling of begrip : daar zijn voorwerpen
of aftrekkingen van het verstand, wier besef of gewaar wording niets zintuiglijlcs oplevert, door de spraak
uit te drukken.
-deln

AFTREKRIEM, m. (-en), (in het krijgsw.) riem
met houten knevel, aan het uiteinde van een haak
voorzien en dienende om een stuk geschut af te
trekken; is het geschut van een percussietoestel voorzien, zoo wordt de riem die aan den hamer bevestigd is, ook aftrekriem genoemd.
AFTREKROL, v. (-len), (in de katoen- en wolsp.)
eene van het paar metalen rollen of cilinders die
het gerekte band door den trechter van de rekrollen
aftrekken en het in eene daaronder geplaatste kan
of korf laten vallen; ook afvoerrol geheeten.
AFTREKSEL, o. (-s), vloeistof waarin neen plantaardige stoffen heeft laten trekken en waarin dus de
oplosbare geneeskrachtige, voedende, kleurende of
andere zelfstandigheden die zij bevatten, zijn
opgelost : een aftreksel van lindebloesem en van vlier;
— een sterk aftreksel, dat veel opgeloste stof bevat; —
een slap aftreksel, met weinig opgeloste stof; — (fig.
scherts.) in dit geschrift vind ik het allerfijnste aftreksel van der Arminianen eigengerechtigheid en
der Farizeeën hoogmoed, de meeningen hierin verkondigd, berusten op hun beginselen. Aftrekseltje,
o. (-s).
AFTREKSELDIERTJES, o. mv. vroegere benaming der infusoriën.
AFTREKSOM, v. (-men), rekenkundige opgave
waarbij afgetrokken moet worden.
AFTREKSPIER, v. (-en), (in de ontleedk.) alge meene benaming van de spieren die dienen om een
lichaamsdeel van de as des lichaams, of van die van
het orgaan waarvan zij een deel uitmaken, te ver
ook aftrekkende spier, aftrekker en afvoer--wijdern,
spier genoemd.
AFTREKTAL, o. (-len), (reken- en stelk.) het
getal of de vorm waarvan een ander getal of vorm
moet worden afgetroklc en.
AFTREKTOUW, o. (-en), (krijgsw.) touw met
houten knevel, aan het uiteinde van een haak voorzien en dienende om een stuk geschut af te trekken,
tot welk einde de haak aan het wrijvingspijpje
geslagen wordt, dat in het zundgat geplaatst is.
AFTREKVIJL, v. (-en), eene groote vijl met een
groven rasphouw of met schuin ingevijlde scherp kantige kerven en aan beide uiteinden van een
houten hecht voorzien, dienende tot het aftrekken
of afvijlen van metalen voorwerpen, ook afvijlrasp
geheeten.
AFTREUREN, (treurde af, heeft en is afgetreurd),
tot het einde toe in stille smart lijden : helaas ! om
uw bedroefd verlies treur ik mijn leven af; — de
krachten van lichaam en geest uitputten door voortdurende stille smart; -- zich aftreuren, door voort
stille smart uitgeput raken.
-duren
AFTREUZELEN, (treuzelde af, heeft afgetreuzeld), (gew.) veel wissewasjes te doen hebben.
AFTRILLEN, (trilde af), (de samengestelde tijden
zijn niet in gebruik), trillend naar beneden klinken : de echo der donderslagen die van de bergen aftrilde.
AFTRIPPELEN, (trippelde af, is afgetrippeld),
zich trippelend, met kleine schreden en min of meer
huppelend, verwijderen : ongemerkt was de kleine
van hare moeder afgetrippeld; — van eene hooger
gelegen plaats naar eene lagere trippelen : een oud
vrouwtje kwam op haar stokje de stoep (of van de
stoep) aftrippelen; — zeer veel trippelen : die kinderen hebben vandaag wat, heel wat afgetrippeld.

AFTROETELEN, (troetelde af, heeft afgetroeteld), iem. (of van iem.) iets aftroetelen, het door
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liefkoozen en vleien van hein verkrijgen : met zoet
gevlei had zij hem zijne toestemming afgetroeteld.
AFTROEVEN, (troefde af, heeft afgetroefd), eene
kaart aftroeven, eene kaart die door een ander is
uitgespeeld, met eene troefkaart afslaan; - iem.
-eene kaart aftroevèn, door het uitspelen eener (hoo-

gere) troefkaart hem dien slag of trek doen verliezen; - een slag of een trek aftroeven door het
uitspelen van eene troefkaart dien van een ander
winnen; - iem. een slag of trek aftroeven, hem beletten dien te maken; - gewoonlijk zegt men
troeven of overtroeven; -iem. aftroeven (met woorden),
hem zijne ongepaste uitdrukkingen doen gevoelen
door ze met een bits en afdoend bescheid te beantwoorden, zoodat hij niets meer te zeggen heeft,
hem op zijne plaats zetten, hem de les lezen, den
mantel uitvegen; - iem. aftroeven (met daden),
hem een pak slaag geven, hem afranselen. AFTROEVING, v.
AFTROEVER, m. (-s). AFTROEFSTER, v. (-s).
AFTROFFELEN, (gew. AFTROEFELEN), (trof telde af, heeft afgetroffeld), (in de hooge veenderij)
den afgebonkten veengrond met de troffelschop
gelijkmaken, van de oneffenheden ontdoen. AFTROFFELING, v.
AFTROGGELAAR, m. (-s). AFTROGGELAAR
-STER,v.(s)
AFTROGGELARIJ, ((Zuidn.) AFTRUGGELARIJ), v. (-en), slinksche handeling waardoor men
iets op behendige en bedrieglijke wijze van iem.
weet te verkrijgen.
AFTROGGELEN, ((Zuidra.) AFTRUGGELEN),
(troggelde af, heeft afgetroggeld), iemand iets aftroggelen, door aanhoudende vriendelijke bede en zoet
gevlei het van hem verkrijgen : zij weet hem alles
-wat zij begeert met een zoet lijntje af te troggelen; -

(bij uitbr.) iets op behendige en bedrieglijke wijze,
door slinksche streken van iemand verkrijgen : ik
,

ben overtuigd, dat wij het geld nooit terugzien, dat
die listige slang ons heeft afgetroggeld. AFTROG-

GELING, v. (-en).
AFTROMMELEN, (trommelde af, heeft afgetrommeld), (krijgsw.) bij trommelslag in het openbaar
bekendmaken, afkondigen, ook aftrommen geheeten : het bevel werd op de hoeken der straten afgetrommeld; - ( een muziekstuk) haastig en zonder
veel zorg op de piano afspelen : wat heb je dat stuk
afgetrommeld ! ; - ( Zuidn.) iem. afrossen ; (ook)
hem erg bedriegen. AFTROMMELING, v.
AFTROMMEN, (tromde af, heeft afgetromd),
aftrommelen. AFTROMMING, v.
AFTROMPETTEN, (trompette af, heeft afgetrompet), (krijgsw.) in het openbaar bekendmaken, afkondigen bij trompetgeschal : het bevel werd in het
kanton afgetrompet. AFTROMPETTING, v.
AFTROONEN, (troonde af, heeft afgetroond),
iem. door een lokmiddel of door mooie praatjes
overhalen een persoon, eene plaats te verlaten:

hij wist het kind met een zoet lijntje van het dienstmeisje, ook van het venster af te troonen; - iem.
roan iets aftroonen, hem door mooie praatjes bewegen

eene handeling, eene gewoonte, een voornemen,
gewillig te laten varen : iem. van de Pesch aftroonen;
- iem. iets aftroonen, op behendige wijze van hem
verkrijgen, dat hij iets geef', of doet : hoeveel geld

heb je me wel niet afgetroond om onnoodige dingen te
koopgin ? ; - nu beproefde hij haar door strikvragen,
beloften en bedreigingen eene bekentenis af te troonen,

haar te ontlokken.
AFTROTSEN, (trotste af, heeft afgetrotst),
(dicht.) door uittartingen en bedreigingen afdwingen : iem. iets af trotsen.
AFTROUWEN, (trouwde af, heeft afgetrouwd),
iem. eene vrouw aftrouwen, eene vrouw trouwen
die een ander begeerde te huwen.
AFTUIGEN, (tuigde af, heeft en is afgetuigd),
(trekdieren) van trektuig ontdoen, ook onttuigen
genoemd : een paard, een ezel, een bok aftuigen; een schip, een mast, eene steng, eene ra aftuigen,
van-de tuigage ontdoen; - het spil aftuigen, de kabel-

aring er af- en de windboomen er uitnemen; - (fig.
scherts.) zich aftuigen, zich ontkleeden, vooral van
het afleggen der bovenkleederen gezegd : kom, nu

willen we ons eens aftuigen; zoo, ben je al afgetuigd ?

AFTUIGING, v.
AFTUIMELEN, (tuimelde af, is afgetuimeld),
naar beneden tuimelen, hals over kop van eene
hoogte nedervallen.
AFTUINEN, (tuinde af, heeft afgetuind), (w. g.)
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eene open ruimte door het zetten van eene omtuining,
eene heining of schutting van de aangrenzende
ruimte afzonderen, afheinen, afperken; - eene
jlesch aftuinen, van eene mandefiesch de gevlochten
teenen voor een deel losmaken en wegnemen; eene mand aftuinen,het vlechtwerk losmaken en
wegnemen.
AFTUINING, v. het aftuinen; -, (-en), omtuining,
heining of schutting.
AFTUREN, (tuurde af, heeft afgetuurd), eene
ruimte met scherpen en onafgewenden blik van
voren tot achteren bespieden : vergeefs stond ik
den weg af te turen en zag niemand komen; - van
't begin tot het einde naar iets turen om te zien,
hoe het afloopt.
AFTURVEN, (turfde af, heeft afgeturfd), gedaan
maken met turven, zoodat al de benoodigde turf
op zolder of in de schuur gebracht is : zoodra wij
hier afgeturfd hebben, beginnen wij hiernaast; (fig.) iem. afturven, afranselen, een pak slaag geven.

AFTWEERNEN, (tweernde af, heeft afgetweernd),
aftwijnen.
AFTWIJNEN, (twijnde af, heeft afgetwijnd), alles
twijnen, wat er te doen is; - gedaan maken met
twijnen : is al het garen al afgetwijnd ?
AFVAARDIGEN, (vaardigde af, heeft afgevaardigd), iem. als afgezant of bode naar een machthebbend persoon of regeerend lichaam zenden om een
bepaalden last te volbrengen : men vaardigde een
gezantschap naar Engeland af met de voordeeligste
aanbiedingen; - iem. afzenden en machtigen om
met of zonder bepaalden lastbrief eene vereeniging,
een gewest of eene stad, een kiesdistrict of een deel
des volks te vertegenwoordigen in eene vergadering
waarin de gemeenschappelijke belangen der ver
openbare aangelegenheden van staat-enigofd
of gewest worden behandeld : hij was voor het departement Leiden naar de Algemeene Vergadering der
Maatschappij afgevaardigd; de meeste districten
hebben tegenstanders van de tariefwet naar de Tweede
Kamer afgevaardigd; - om een bepaalden last, eene

boodschap of mededeeling over te brengen, deftig
voor : iem. ergens heen zenden; - (w. g.) (vloten en
schepen, en de opvarende zeelieden) als machthebbend persoon ergens heen zenden om een bepaalden
last te volbrengen : zij wisten Brazilië te winnen en
te behouden, in weerwil van eene machtige vloot die
tegen hen afgevaardigd werd; - ( brieven en druk-

werken) door een regeeringspersoon of lichaam aan
een persoon of aan een lichaam richten en toezenden
om hun een bepaalden last of eene mededeeling te
doen toekomen : Prins Maurits vaardigde een brief

aan al de steden van Holland af om ze van een verdrag
met den vijand af te schrikken; ook : (w. g.) een brief

of een gedrukt stuk aan iem. richten en toezenden :

hij verwijderde zich om een briefje af te vaardigen.
( fem. met bitse of scherpe taal afvaardigen, voor

afschepen, is een germanisme).
AFVAARDIGER, m. (-s), (w. g.) die afvaardigt.
AFVAARDIGSTER, v. (-s).
AFVAARDIGING, v. het afzenden van afgezanten
of boden vanwege een machthebbend persoon of
lichaam, of van vertegenwoordigers eener vereeniging; - het afzenden van schepen of van brieven
vanwege een machthebbend persoon of lichaam.
AFVAART, v. (-en), de daad van afvaren; het
vertrek van schepen of booten: - af- en aanvaart, of
aan- en afvaart, vertrek en aankomst van vaartuigen.
AFVAARTSUUR, o. (...uren), het uur van afvaart,
vertrek.
AFVADEMEN, (vademde af, heeft afgevademd),
(hout, touw, koord) bij den vadem meten.
AFVAGEN, (vaagde af, heeft afgevaagd), (dicht.
en Zuidn. voor afvegen), stof of vuil van iets wegnemen door met de hand, met een doek, borstel,
raagbol of iets dergelijks langs het voorwerp te
strijken : de spinnewebben, de zoldering afvagen; (bloed, zweet, tranen, het gelaat) afvegen; --- (fig.)
de tranen afvagen, de smart doen ophouden; - de
heldere Zuidenwind vaagt dikwijls de nevels van den
duisteren hemel af, verdrijft de nevels; - zware

staande voorwerpen met geweldige kracht van hun
plaats afrukken ; - (fig.) personen uit hun
werkkring wegnemen : de hand des tijds had de

meesten van hen van het wereldtooneel afgevaagd.

AFVAGING, v.
AFVAL, m. (dicht.) het nedervallen, de val; (w. g.) het losgaan en nedervallen van iets : de afval
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der bladeren van de boomen; — het ontrouw worden
aan een vorst of eene partij : de afval der Neder landen (van Spanje); op afval bedacht zijn (in België
ook — denken); tot afval overhellen (neigen enz.); —
iemands afval veroorzaken, iemand tot afval bewegen,
aansporen, brengen enz., hem tot ontrouw jegens

zijn wettigen heer of tot partijverzaking bewegen; —
iemands afval verhoeden, voorkomen, tegenhouden

enz., hem weerhouden van ontrouw te plegen jegens
zijn wettigen heer of zijne partij te verzaken; —
iem. tot afval van de kerk, van God bewegen, brengen,
dwingen, verleiden enz., hem tot verzaking van God

of godsdienst bewegen of trachten over te halen; —
—, (-len), benaming van een gebrek aan het
achterdeel van een paard, bestaande in het te plat
of vlak afloopen van het kruis naar den staart,
waardoor dat deel de vereischte ronding mist; —
—, o. en m.'(-len) , er was vandaag aan de fruitmarkt
niets dan afval, onrijpe of beschadigde vruchten;
— de afval op den dorschvloer, hetgeen na het dorschen
op den dorschvloer blijft liggen; — het afval (spaanders, krullen enz.) uit den timmermanswinkel is
uitmuntend geschikt voor den oven; — de minder
edele deden van geslachte dieren, die de vleeschhouwer ter zijde legt, als kop, pooten, pens, darmen
enz. of wel de kleine stukken daarvan, die van de
vleeschbank afvallen; — (in de leerlooierij) de
stukken die van de huiden voor de bewerking
worden afgesneden; — afschrapsel van goud, zilver
enz.; — de afvallende vezels, of stuk draad enz. (in
de spinnerij en weverij ); — eene mindere soort van
vlas, vgl. snuit; — ( bij landbouwers) overblijfsels
uit de keuken, die aan de varkens tot voeder worden
gegeven; — het overschot dat van iemands tafel of
huishouding overblijft; — van den (of het) afval
leven, zijn levensonderhoud vinden in hetgeen een
ander van zijn overschot ten beste geeft; — (scherts.)
in sommige kaartspelen en vooral in het commercespel, van een speler gezegd, die in dezelfde kleur
speelt als zijn voorganger en zich dus moet vergenoegen met de lagere kaarten die deze hem overlaat :
wij speelden allebei in harten, ik moest dus leven
van uw afval.

AFVALLEN, (viel af, is afgevallen), naar beneden
vallen : het boek viel van zijne knieën af; — zich
van het lichaam of een lichaamsdeel verwijderen
door neder te vallen : (dicht.) het dun gewaad valt
af, de schaamte alleen is kleed; (fig.) de kroon, met
zooveel glans gevoerd, viel af, ging plotseling voor
hem verloren; — (fig.) de schellen vielen hem van de
oogen (af), hij kwam tot beter inzicht of zag dat hij
misleid was; — de ketenen vielen af, het volk werd
vrij; — zijn masker viel af, zijne ware bedoelingen
kwamen aan het licht; — de steen die op zijn hart
lag, was er afgevallen, hij werd bevrijd van wat
hem drukte; — losgaan en nedervallen : de bloedzuigers vielen af naarmate ze zich met bloed gevuld
hadden; de bladeren, bloemen, takken vallen af; vaak
valt het fruit nog onrijp af; — nederwaarts hangen,
afhangen : gordijnen die in breede plooien op de ven
afvallen; twee golvende haarvlechten vielen-sterbank
langs den blanken hals op den zwellenden boezem af;

— (Zuidn.) (van de armen en handen) krachteloos
nederzakken, slap neerhangen van vermoeidheid
of ontsteltenis : een talrijk leger verscheen in het land
der Saksen die zoodanig verbaasd waren, dat hun de
handen afvielen; — (w. g.) (van het vleesch in het
dierlijk lichaam) door ouderdom wegslinken : zijn
oog zonk in, zijn vleesch viel af; —

(van menschen en dieren) door ouderdom, ziekte

vermageren, lichamelijk vervallen : hij is zoo oud
niet als hij wel lijkt; zeker is hij in de laatste jaren
merkelijk afgevallen; — afvallen als sneeuw voor de

hem verzetten, in opstand komen; — God afvallen,
aan God ontrouw worden, Hem verloochenen; —
van den godsdienst (het geloof, de Kerk enz.) afvallen,
zijn godsdienst verzaken; — door het naar beneden
vallen iets onwillekeurig afstooten of afscheuren
hij heeft zich het vel van zijn neus afgevallen.

AFVALLIG, bn. ( -er, -st), (van vaartuigen) niet
goed bij den wind blijvende, telkens zoodanig afwij kende, dat de wind meer van achteren inkomt en
dus ongeschikt om op te loeven : een afvallig schip: —
(in betrekking tot vorsten, staten of machthebbende
personen, of wel tot bijzondere personen met welke
men in zekere verbintenis staat) afgevallen, ontrouw
geworden aan dengene wien men trouw of gehoorzaamheid schuldig was of wel aan de partij waartoe
men behoorde; ontrouw, oproerig : de steden die

afvallig geweest waren, werden met geldboete gestraft; —
afvallig worden van iemand, dien persoon afvallen,
er ontrouw aan worden; — afvallig worden aan eene
partij, van die partij afvallen; — ontrouw geworden

aan God of aan de Kerk waartoe men behoorde :
Luther was immers die afvallige Augustijner tegen
wien vader Luciaan w arsch'uwde als tegen den Satan
zelven; — afvallig worden (van, ook tegen), afvallen

van, ontrouw plegen jegens, zich wederspannig
betoonen tegen (God of godsdienst); — een afvallig
priester; — iemand afvallig maken (van), hem tot
afval, tot ontrouw aan God of godsdienst bewegen;.
— (w. g.) (gew.) (van bladeren, bloemen, vruchten
enz.) licht afvallende, nog niet stevig vastzittende :

of er veel appels en peren zullen komen, daar is nog
weinig van te zeggen : dat jonge goed is nog zoo afvallig.

AFVALLIGE, m. en v. (-n), iem. die zijn (haar)
wettigen heer of zijne (hare) partij verloochend
heeft; een ontrouwe; — geloofsverzaker, geloofsverzaakster.
AFVALLIGHEID, v. de afvalligheid van een
schip, het niet goed bij den wind blijven, het afvallig
zijn; — de afvalligheid dier priesters, ontrouw aan,
afval van hun geloof.
AFVALMOLEN, m. (-s), molen waarin het afval
uit goud- en zilverfabrieken, uit de munt enz. wordt
uitgewasschen, d. i. zoodanig bewerkt, dat de deeltjes van het edele metaal eruit worden afgescheiden.
AFVALPLANT, v. (-en), eene plant die haar
el
voedsel uit organischen afval put, zooals schimmel
en paddenstoelen.
afvalproducten
de
o.
(-en),
AFVALPRODUCT,
eener fabriek, de producten gemaakt van, bereid
uit wat eertijds als afval beschouwd werd : de
afvalproducten der gasfabriek leveren meer op dan het
gas zelf.

AFVALWATER, o. water dat zijne diensten
gedaan heeft en gewoonlijk met verschillende
stoffen bezwangerd is : het afvalwater dier fabriek
doodt alle visschen.

AFVANGEN, (ving af, heeft afgevangen), (w. g.,
Zuidn.) de hond van den slager kwam alle dagen de
beentjes van de vleeschbank afvangen, opvangen wanneer die weggeworpen werden; — (dicht.) dan vang
ik van zijn mond de leer der wijsheid af, die lees ik van
zijne lippen af; — opvangen en behouden : iem.

zijne duiven, zijne eenden, zijn wild afvangen; — iem.
een bal afvangen, dien opvangen, vóOrdat de ander
hem grijpen kan; — (fig.) (Zuidn.) iem. afvangcn,

hem in verlegenheid brengen; (ook) hem bedriegen;
-- iem. eene vlieg afvangen, hem vóór zijn in iets
waarvan hij zich eenig genoegen, voordeel of eer
beloofde; — (gew.) iem. de vlooien afvangen, kalmer
maken; — (jagerst.) (van grof wild gezegd) het,
nadat het geschoten is, afmaken, dooden door het
met den hartsvanger in de borstholte te stooten of
met den nekvanger het ruggemerg af te steken: de

zon, zichtbaar en snel vermageren; — (scheepst.)

jagers hadden juist een hert geschoten en afgevangen.

van den wind afvallen, of wel kortweg afvallen, het
tegenovergestelde van aan- en oploeven, niet bij den

AFVANGING, v.
AFVAREN, (voer af, is en heeft afgevaren), zich
varende verwijderen, wegvaren : het schip voer (van.
den wal) af; — af- en aanvaren, vertrekken en aankomen; — (scheepst.) afgevaren breedte of — lengte,
het breedte- of lengtepunt van waar het schip de
vaart heeft begonnen; — (spreekw.) het bestek zetten
naar de afgevaren breedte, bij zijne berekeningen op
goede gronden te werk gaan; — vertrekken, de vaart
beginnen op het bepaalde uur en van de gewone
aanlegplaats : des morgens te acht uren voeren wij aÍ,
-- (Zuidn. en gew.) met een wagen afvaren, afrijden,
vertrekken; — ergens heen varen, vertrekken (naar):
wij voeren naar Londen af; — op iem. of iets afvaren,
er naar toe varen; — stroomafwaarts varen : wij

wind blijven liggen, zoodanig afwijken, dat de wind
meer van achteren inkomt; — van iets afvallen, niet,
meer medegerekend worden : van de lijst der genoodigden vallen er twee af die niet in de stad zijn; —
bij een wedstrijd afvallen, niet meer in aanmerking
komen; — dat zal hun afvallen, tegenvallen. hunne
hoop of verwachting teleurstellen; — je valt me af,
dat had ik niet van je verwacht; — afvallen bij iem.,

in vergelijking met hem een minder aangenamen
indruk maken; — van iem. of iem. afvallen, zijne
partij verlaten, hem ontrouw worden, zijne zaak
verloochenen, ook : vele steden vielen van het verbond
af, traden er uit; — van een vorst afvallen, zich tegen
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voeren langzaam de rivier af; — op- en afvaren, stroom

en al verven.; — gedaan maken met verven : zoodra

opwaarts en stroomafwaarts varen; — een afstand
ten einde toe doorvaren, varende afleggen: in hoeveel

het beter droogt, zal de schilder den voorgevel afverven;
nieuwe gebouwen worden niet dadelijk afgeverfd; —

tijd kan men dien afstand afvaren ? wij hebben al vrij
wat mijlen afgevaren; — wat (vrij wat, heel wat)
afvaren, veel varen; — een afgevaren schip, door lang
varen onbruikbaar geworden; — zich afvaren,-durig
zich uitputten door lang te varen : een afgevaren
matroos.

(van verfstoffen en geverfde voorwerpen) verf afgeven, bij aanraking verfstof loslaten en daarmede
bevlekken, vgl. afgeven, afkladden : doordat hare

AFVATTEN, (vatte af, heeft afgevat), (gew.)
afnemen : den pot van het vuur afvatten: het deksel
van de kan afvatten; den hoed afvatten; — een kind
een mes afvatten, afnemen, ontnemen.
AFVECHTEN, (vocht af, heeft en is afgevochten),
iem. zoo lang of zoo fel bevechten, dat hij den strijd
moet opgeven, of althans uitgeput en krachteloos
dien nauwelijks meer voortzetten kan, vgl. afstrijden; — zich afvechten, zich afmatten door lang
strijd : de arme soldaten die, inde-durigenofhv
1, ransche legers medegesleept, gedwongen werden zich
af te vechten voor de zaak van den geweldenaar.

AFVEDELEN, (vedelde af, heeft afgevedeld),
(w. g.) (een muziekstuk, vooral een wijsje, een deuntje enz.) op de viool afspelen; (vaak met de bijbeteekenis van : met weinig zorg en niet zonder verveling).
AFVEEGSEL, o. het afgeveegde stof.
AFVEGEN, (veegde af, heeft afgeveegd), stof,
vuil of vocht dat zich aan of op een voorwerp bevindt, door vegen met een doek, borstel, raagbol of
iets dergelijks wegnemen : het stof van de tafel, ook de
tafel afvegen; — het stof van de kleerera afvegen, ook
zijne kleeren afvegen, zich afvegen, het stof van zijne
kleederen verwijderen: — de voeten afvegen, zijne
schoenen van het stof of vuil reinigen door de voeten
over eene vloermat heen te strijken; — zijn mond afvegen, na het eten of drinken met de hand, een doek
langs de lippen vegen; — (spr.) hij kan zijn mond afve gen, hij krijgt niets, terwijl anderen Of zitten te smullen, Of kusjes krijgen; (fig. ongewoon) het geld zal den
inkt wel afvegen, die nog aan uwe vingeren kleeft, geld
verzoet den arbeid (al uw geschrijf); — (bloed, zweet,
tranen) met de hand of met een doek van het gelaat,
het lichaam wegstrijken : hij veegde de zweetdroppels
af, die langs zijne wangen liepen; zij veegde haar
natbeschreide oogen af; — zij nam haar zakdoek om
zich de oogen af te vegen, afdrogen door de tranen af

te wisschen; — (een kus) de sporen ervan wegnemen
door zich den mond te wisschen; — (scherts.) een
kusje is geen zonde, maar een afvegen, ook enkel :
een kusje is maar een afvegen, het is een onschuldig
iets, men veegt het af, en daarmede is de zaak uit; —
een kus is maar stof, die 't niet wil hebben, veegt hem
of (af), het is iets zonder gevolgen; (fig.) handen die
met een zachte palm langs het ontbloote voorhoofd
glijden om er als het ware alle zorgen van af te vegen,
weg te nemen; — (gemeenz.) (w. g.) iemand afvegen,

hem met kracht of geweld, als met een veeg, van
eene plaats wegjagen; — (in de suikerfabr.) suiker
afvegen, ze van de dekaarde ontdoen en-broden
schoonmaken.
AFVEGER, m. (-s), AFVEEGSTER, v. (-s). AFVEGING, v. (-en).
AFVELLEN, (velde af, heeft en is afgeveld), (w.
g.) (van lichaamsdeelen) het vel loslaten en verliezen : mijne lippen, handen beginnen zoo af te vellen.
AFVELLING, v.
AFVENEN, (veende af, heeft afgeveend), een
grond van de veenlaag ontdoen door het veen af te
steken; Bene veenlaag wegnemen, afsteken en daardoor den ondergrond blootleggen. AFVENING, v.
(-en).
AFVERGEN,(vergde af, heeft afgevergd), iemand
iets afvergen, van hem vergen, van hem eischen of
vorderen het te geven : hij had hem eene groote som
gelds afgevergd; — iem. eene belofte, een eed, eene verklaring, eene bekentenis afvergen, van hem vorderen
die te doen, te zweren, af te leggen; — (gew.) wilt
ge het paard niet verkoopgin ? verg me eens geld af,

noem de som maar waarvoor ik het kan krijgen; —
achting, bewondering afvergen, afdwingen, afpersen,
afvorderen. AFVERGING, v.
AFVERTELLEN, (vertelde af, heeft afverteld),
(een verhaal, een voorval, Bene gebeurtenis enz.) ten
einde toe vertellen, volledig verhalen : wacht een
oogenblik, laat mij eerst de geheele geschiedenis afvertellen; — wat (vrij wat, heel wat) afvertellen, veel ver

-teln.
AFVERVEN, (verfde af, heeft afgeverfd), geheel

kleeren afverven, heeft dat arme meisje telkens zwarte
handen. AFVERVING, v.

AFVETEREN, (veterde af, heeft afgeveterd), (gemeenz.) (een persoon) met vinnige verwijtingen
duchtig doorhalen; met scherpe woorden afschepen,
altroeven : ik werd boos, en veterde den vlegel zoodanig
af, dat hij zonder een woord meer te spreken druip staartend aftrok.

AFVETTEN, (vette af, heeft afgevet), het vet
afscheppen; — (Zuidn.) iem. erfvetten, hem zijn vet
geven, hem genoeg geven, afrossen.
AFVEZELEN, (vezelde af, heeft en is afgevezeld),
(van stoffen, uit plantenvezels vervaardigd, als linnen , katoen, touwwerk, papier enz.) vezels of rafels
loslaten, verliezen en daardoor allengs verslijten :
die stof is slecht geweven: zij heeft altijd afgevezeld;
dat touw is geheel afgevezeld; vgl. afrafelen, afharen.

AFVEZELING, v.
AFVIEREN, (vierde af, heeft afgevierd), (scheepstb )
(een touw) het geheel ten einde toe vieren, langzaam
laten schieten, totdat het geheel los is : vier af den
kluiverschoot ! geef den schoot van den kluiver bot,
totdat het zeil geen wind meer vat; het eerste commando om bij den wind over te wenden. AFVIERING, v.
AFVIJLEN, (vijlde af, heeft afgevijld), (metalen
of andere zeer harde voorwerpen) door vijlen afzonderen, doorvijlen en zoodoende wegnemen : een gevangene de handboeien afvijlen; de ring zat zoo vast
aan den vinger, dat hij er niet af te krijgen was; men
moest hem voorzichtig afvijlen; — ( de buitenste deelen

van metalen of andere zeer harde voorwerpen) met
Bene vijl wegschrapen en zoodoende de voorwerpen
dunner of stom per maken : de sleutel is te dik; ge
moet er wat afvijlen; de punt van een spijker afvijlen; — ( metalen of andere zeer harde voorwer-

pen) de ruwe oppervlakte glad vijlen; — door vijlen
ontdoen, hetzij van de buitenste deelen, hetzij van
ruwigheden of oneffenheden; of wel iets dat
zich aan de oppervlakte bevindt met de vijl afnemen : een ijzeren bout, een sleutel enz. afvijlen; —
(fig.) (woorden, taal, stijl enz.) met overdreven zorg
ontdoen van al wat ruw, onzuiver of wanluidend
is, zoodat alles er glad en netjes uitziet; — (voorwerpen die gevijld moeten worden) vijlen voor zooveel noodig is, ze met de vijl afwerken; — veel vijlen.
AFVIJLING, v. (-en).
AFVIJLER, m. (-s), die afvijlt.
AFVIJLRASP, v. (-en), aftrekvijl.
AFVIJLSEL, o. het van een metalen of ander zeer
hard voorwerp afgevijlde, de afgevallen vijlspaantjes, ook enkel vijlsel geheeten.
AFVIJZEN, (Zuidn.) afschroeven, de vijzen of
schroeven losmaken.
AFVILLEN, (vilde af, heeft afgevild), het vel van
een dierlijk lichaam geheel afhalen; —een kalf afvillen.
een ongeboren kalf in den draagzak of de baarmoeder
der koe zoodanig binnen de huid ontleden en bij
gedeelten naar buiten brengen, dat ten laatste de
huid met de nog cvergebleven gedeelten van den
romp kunnen worden afgetrokken; — (gew.) (in da
veenderij) de bovenste veenlaag (bolster) als onbruikbaar voor turf van het hoogveen verwijderen; vgl.
afbonken; — ( doode dieren die gevild moeten worden) alle of ze geheel en al villen, zoodat alles behoorlijk gevild is. AFVILLING, v. (-en).
AFVILLER of AFVILDER, m. (-s).
AFVISSCHEN, (vivchte af, heeft afgevischt), iem.
de paling afvisschen, hem ontstelen door ze in zijn
vischwater te vangen en te behouden; — maken dat
hij ze niet vangt, door hem te voorkomen en ze
zelf te vangen : gij zijt vandaag bijzonder gelukkig;
ge vischt ons de beste paling af, vangt ze ons voor
den neus weg; -- (een vischwater) het al visschende
langs gaan, van het eene einde tot het andere; het
uitvisschen, zoodat men de meeste visch eruit wegvangt : wij hebben het heele water afgevischt, maar
niet veel bijzonders gevangen; — ( een water) het
overal met baggernetten, dreggen. haken enz. langs
gaan, zoekende naar een voorwerp of een persoon
waarvan men weet of vermoedt dat zij daar in het
water gevallen zijn; geheel doorzoeken, vgl. afdreg
er worden twee kinderen vermist; reeds hebben-gen:
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de ongeruste ouders de grachten laten afvisschen, doch
tevergeefs; — gedaan maken met visschen. AFVIS -

afvliet; de beek die uit deze bron afvliet; het water vliet
van den berg af; — ( van tranen, bloed, zweet enz.) af-

SCHING, v.
AFVLAKKEN, (vlakte af, heeft afgevlakt), (voorwerpen met ronde of oneffen oppervlakten) vlak,
effen maken door het wegnemen van de ronding of
van de oneffenheden der oppervlakte: die palen
moeten aan den bovenkant afgevlakt worden; — afvlekken. AFVLAKKING, v.
AFVLE CHTEN, (vlocht af, heeft afgevlochten),
een vlechtwerk voltooien: hoeveel matten hebt ge al
afgevlochten?; — alles vlechten wat er gedaan moet
worden : zij hebben al heel wat afgevlochten, zeer
veel vlechten.
AFVLEEZEN, (vleesde af. heeft afgevleesd),
(leerl.) (de huiden) met een mes van de vleeschachtige bestanddeelen, vliezen, vezels, vet enz. die er
nog aan zitten, ontdoen; ze aan de vleeschzijde
schoonmaken : als de huiden onthaard zijn, worden

vloeien langs de leden van het lichaam; — (van
andere vochten, inz. de zoodanige die als aangenaam of liefelijk worden voorgesteld) (dicht.) afvloeien van of uit een voorwerp waarin of waaraan
ze zich bevonden : den balsem, afgevloten van voed-

ze in 't water afgespoeld en dan moeten ze afgevleesd
worden. AFVLEEZING, v.
AFVLEIEN, (vleide af, heeft afgevleid), iem. iets
afvleien, met vleiende woorden of liefkoozingen

hem bewegen het te doen, te geven of mede te deden:

zij heeft hem zijne toestemming behendig afgevleid.

AFVLEKKEN, (in de gemeenz. spreekt. ook wel
AFVLAKKEN), (vlekte af, heeft afgevlekt), (van
voorwerpen waaraan zich vuil, vet of kleurstof bevindt) bij aanraking die stof loslaten en op het aan
voorwerp overbrengen, zoodat dit vlekken-rakend
of smetten krijgt : sla uw schrijfboek niet dicht; het
schrift is nog nat: het zal afvlekken; — de blauwe stof
die ik in mijn koffer gepakt had, heeft op mijn linnengoed leelijk afgevlekt.

AFVLIEDEN, (vlood af, is afgevloden), de vlucht
nemen, zich wegspoeden : zoodra de ruiterij aan
vlood de menigte (van) het plein af; — zich ijlings-kwam.
naar beneden spoeden; — naar beneden vluchten.
AFVLIEZEN, (vliesde af, heeft afgevliesd), de
ingewanden van het vet ontdoen.
AFVLIEGEN, (vloog af, is en heeft afgevlogen),
zich vliegende van een bepaald punt verwijderen:
zoodra ik naderde, vlogen al de musschen het (of van
het) hek af; — af- en aanvliegen, wegvliegen en weder
aan komen vliegen; — op iem. of iets afvliegen, recht
op iem. of iets toevliegen : de musschen vlogen op de
broodkruimels af; — naar beneden vliegen : op eens
vloog een adelaar den berg af en schoot op het lam aan;
— op- en afvliegen, opwaarts en nederwaarts vliegen;

— (van menschen, viervoetige dieren en voertuigen)
zich met groote snelheid, met ijver of drift van
een bepaald punt verwijderen : zoodra ik erop aan-

kwam, vlogen de jongens van het hek af; in hollende
vaart vlogen de paarden het plein af; (w. g.) van
iemands bevel afvliegen of van iemands wenken afvliegen, thans op iemands wenken vliegen; — op iem.
of iets afvliegen, met ijver of drift recht op iem.. of iets

toesnellen (meest met vijandige bedoeling); — zich

in aller ijl naar beneden spoeden : de jongens vlogen
van de stoep af; in volle vaart kwamen de ruiters den
heuvel afvliegen (of afgevlogen); — snel en krachtig
voortgedreven of geworpen worden door den wind,
een werktuig, een schok : het waaide hard, de sneeuw

vloog van de daken af; een aantal pijlen vloog sissende
op de ruiters af; hij gaf den jongen een oorveeg, dat
hem de pet van het hoofd afvloog; zoodra ik op straat
kwam, vloog mijn hoed af; — wegstuiven door een
schok dien men ontvangt : hij gaf den ellendeling een
schop, dat hij de(of van de) kamer afvloog; — met

kracht en snelheid afgerukt en weggeworpen worden,

losgaan en wegvliegen : 't was een hevige storm, de
pannen vlogen van de daken af; — ( fig.) zij vochten,
dat er de stukken (of de lappen) afvlogen, zij takelden
elkander geducht toe; — een afstand vliegende of
in vliegende vaart ten einde toe afleggen, doorvlie-

gen : in . hoeveel tijd zou een arend dien afstand wel
afvliegen ?; de ruiters hebben den heelen weg binnen
't uur afgevlogen; Olieslagers heeft dien afstand in een
half uur afgevlogen; waar vliegt hij morgen af ? is het

punt waar hij zijn vliegtocht begint ? ; — (Zuidn.)
er afvliegen, niet herkozen worden; — (w. g.) zich
afvliegen, zich afmatten door te lang of te snel te
vliegen, of door te lang in vliegende vaart voort
te rennen : de jongens hebben zich gisteren in den
tuin zoo afgevlogen, dat ze doodmoe waren.

AFVLIETEN, (vloot af, is afgevloten), (in ongewonen stijl) (van stroomend water, beken, rivieren
enz., alsmede van bronnen), naar beneden vlieten
met een zachten stroom : het water dat van de bergen

raam vleesch, voor 't hoogaltaar genoten; — (fig. )

(dicht. van licht) in een onafgebroken en liefelijken
stroom naar beneden stralen; — (van gesproken woorden) in een onafgebroken en zachten stroom van
iemands lippen vloeien : de woorden van troost en
bemoediging, die van zijne lippen afvloten; — ( dicht.)
(van den tijd, met een stroom vergeleken) verloopen,
verstrijken : de dagen af zien vlieten; afgevloten jaren.
AFVLIETING, v.
AFVLIJMEN, (vlijmde af, heeft afgevlijmd), met
eene vlijm , een uiterst scherp mesje, afsnijden; inz.
in de heelkunde en in de lederbewerking : dit gezwel moet voorzichtig afgevlijmd worden; het leder is
op de kanten te dik om netjes opgeplakt te worden; de
boekbinder vlijmt er dus wat van af; — ( boekbinderij)
het dun afsnijden of dunnen der kanten van het leder
met de vlijm of het dunmes: om netjes te kunnen
plakken moet de boekbinder het leder op de kanten
afvlijmen. AFVLIJMING, v.

AFVLOEIBUIS, v. (...buizen), afvloeipijp.
AFVLOEIEN, (vloeide af, is en heeft afgevloeid),
(van stroomend water, de zee of hare golven) wegvloeien; — aan- en afvloeien, toevloeien en weder
wegvloeien; – (van vochten, in het menschelijk of dierlijk lichaam) uit het lichaam of een lichaamsdeel
wegvloeien: — (van eene volksmenigte) in grooten
getale allengs heengaan : uren lang zou ik kunnen
besteden in natuurbeschouwing van dien af- en aan vloeienden stroom van kunstbeschouwers; — ( van stroo-

mend water, beken, rivieren enz.) naar beneden,
in de richting van den oorsprong naar den mond
vloeien : het water dat van de bergen afvloeit; er , is
dezer dagen vrij wat water naar de zee afgevloeid; —
op- en afvloeien, opwaarts en afwaarts vloeien, rijzen

en dalen door vloed en ebbe; — (van tranen, bloed en
zweet) naar beneden vloeien : het koude zweet vloeide
langs al mijne leden met groote druppels af; — ( van
eene volksmenigte) in grooten getale afdalen van
eene hoogte; —
(van woorden, tonen enz.) op langzame, kalme
of plechtige wijze van iemands lippen vloeien:
deze bede vloeide van zijne lippen af; wanneer hij
zijne lippen opent, behoort overreding,, gezond oordeel,
bedachtzaamheid, redelijkheid en stof tot nuttige nagedachten ervan af te vloeien; (dicht.) 't is melodie wat
voortstroomt van die lippen, de ziele zelf die afvloeit
van 't koraal; (dicht.) dan zal uw leven kalm zijn en
als eene stille beek zachtjes afvloeien; — (w. g.) uit iets
afgeleid zijn (beter eruit voortvloeien): wat is van die
grondslagen ? vloeien daaruit de plichten en rechten zoo
gereedelijk en zoo blijkbaar af, dat een ieder in staat
is, die duidelijk te herkennen ?; -- (van schatten, rijk-

dommen, zegeningen, onheilen enz.) in overvloed

afkomen : velen stroomden naar Oost- Indië om rijk te
worden; en de helft van den rijkdom der wereld mag
men rekenen daaruit afgevloeid te wezen; (fig .) eene
ondeelbare samenvoeging der Nationale macht waarin
alles zich tot een middenpunt vereenigt en waaruit
alle andere uitoefening van macht afvloeit; — ( dicht.)
(van hoofd- of baardhaar, los omgeslagen kleederen,
tooisels enz.) in sierlijke bochten of plooien los afhangen : het haar dat afvloeit naar beneden; een sluier,
luchtig omgehangen, vloeide op haar schoudren af.

AFVLOEIING, v. (-en).
AFVLOEIPIJP, v. (-en), (in de werkt.) pijp of
buis, dienende om water of andere vloeistof te laten
wegvloeien; — (in het stoomw.) de pijp of buis waardoor het overtollige of hinderlijke water wegvloeit,
zooals aan den heetwaterbak bij een stoomwerktuig
van lage drukking. AFVLOEISEL, o.
AFVLOEIVERMOGEN, o. het afvloeivermogen
eener rivier, van riolen hangt af van de doorsnede en de
helling, het vermogen eene zekere hoeveelheid water

in eene bepaalde tijdseenheid te laten afvloeien.
AFVLOEKEN, (vloekte af, 'heeft afgevloekt), door
het uiten van hevige vloekwoorden wegjagen : men
wordt er bang van, als men hoort hoe hij de bedelaars
van zijn erf afvloekt; — iem. vloekend afschepen,
met vloeken bejegenen : 't is een ruwe apostel, hij
vloekt iedereen af; — wat (vrij wat, heel wat) afvloeken,
veel of erg vloeken : die oude matroos heeft in zijn
leven al wat afgevloekt.

AFVLOEREN.
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AFVLOEREN, (vloerde af, heeft afgevloerd), (w.
g.) het vloerwerk geheel voltooien : zoodra het huis
onder dak gebracht en afgevloerd was.
AFVLOOIEN, (vlooide af, heeft, afgevlooid), alle
vlooien wegvangen : een hond afvlooien; — (fig.)
iem. zijn geld afvlooien, het hem op eene behendige,
listige wijze bij gedeelten afhandig maken, (minder
plat dan afluizen): hij heeft met dat dametje heel prett ig kermis gehouden en zij heeft hem zoo netjes zijne
dubbeltjes afgevlooid, dat hij platzak thuis is gekomen.
AFVLOTEN, (vlootte af, heeft afgevloot), (gew.)
afroomen : de melk afvloten, den room er afscheppen.
AFVLOTING, v.
AFVLOTTEN, (vlotte af, is en heeft afgevlot),
(van vaartuigen of andere drijvende voorwerpen
en van de personen of goederen die zich daarin of
daarop bevinden) stroomafwaarts vlotten, langzaam
afdrij ven op den stroom : het bootje vlotte langzaam
den Rijn af; boomstammen die de rivier kwamen afvlotten: — (fig.) afvlieten, afvloeien; — (timmerhout,
als balken, planken enz.) tot een vlot vereenigd op
den stroom laten afdrijven : men was bezig eene aan
hoeveelheid timmerhout de rivier af te vlot--zienljk
ten; — afgevlot hout, aangedreven, ook : vlotsgewijze
aangevoerd hout. AFVLOTTING, v.
AFVLUCHTEN, (vluchtte af, is afgevlucht), (van
menschen en dieren) zich vluchtende verwijderen,
wegvluchten : zoodra de dagers verschenen, vluchtte de
wolf van zijne prooi af; — naar beneden vluchten :
op het zien der aanrukkende benden vluchtte de vijand
van de hoogte af.
AFVOEDEREN, (in de spreektaal gewoonlijk
AFVOEREN), (voederde af, heeft afgevoederd),
(dieren) van het noodige voeder voorzien: is het vee
al afgevoerd ? het is al laat en ik moet het vee nog afvoeren. AFVOEDERING, v.
AFVOEGEN, (voegde af, heeft afgevoegd), (metselwerk) geheel op de voegen met kalk toestrijken,
het voegen ervan voltooien : wij zullen eerst den
muur afvoegen en dan aan den schoorsteen beginnen.
AFVOER, m. het vervoer naar elders : de fabriek
is niet zeer gunstig gelegen voor den afvoer der goederen;
de afvoer van hout op den Rijn geschiedt door middel
van vlotten, het vervoer stroomafwaarts; — de hoeveelheid die afgevoerd is : de afvoer van wijn en
hout is dit jaar op den Rijn zeer aanzienlijk geweest; af - en aanvoer, het wegvoeren en aanbrengen; —
(van stroomend water of van hetgeen door den
stroom wordt meegevoerd) het afwaarts voeren ervan, het doen afloopen of afstroomen : boden pijpen
tot afvoer van het water; door den voortdurenden afvoer
van slib begint de mond der rivier te verzanden; — de
hoeveelheid afstroomend water: des zomers is op den
I Jsel de afvoer van water gering in vergelijking met
den afvoer des winters; — toe- en afvoer, het toevoeren
en laten afloopen.
AFVOERBANK, v. (-en), (in goud- en zilverbew.
bij het draadtrekken) de bank of trekrol waarop de
reeds eenmaal op de trekbank uitgetrokken metaalstangen worden overgebracht om ze eene tweede
uitrekking of verdunning te doen ondergaan.
AFVOERBUIS, (...buizen), Zie AFVOERPIJP.
AFVOERDER, m. (-s), de afvoerders of abductores
zijn de spieren die lichaamsdeelen van de middellijn
des lichaams af, naar ter zijde brengen. AFVOERSTER, V. (- s).
AFVOERDRAAD, m. (...draden), vroegere benaming van den draad eener electrische geleiding,
waardoor de negatieve electriciteit heenstroomt.
1. AFVOEREN, (voerde af, heeft afgevoerd), zie
AFVOEDEREN.
2. AFVOEREN, (voerde af, heeft afgevoerd), naar
elders voeren of geleiden !inz. gevangenen en krijgslieden): men voerde de gevangenen (van) de markt af; het
vee moet ow twee uren (van) de markt afgevoerd zijn;
af- en aanvoeren, van en naar eene plaats voeren,
doen vertrekken en naderen, (zaken) wegvoeren en
aanbrengen ; — van een bepaald punt wegvoeren,
wegbrengen : zij ijlde de allee van oranje -boomen door,
die haar van den jonkman afvoerde; dat pad voert u van
de stad af; — naar beneden voeren of geleiden : de
bevelhebber voerde zijne troepen van de hoogte af; de
herder voerde zijne schapen den heuvel af; (fig.) nieuws
belangstelling zou hem zeker met vroo--gierhdn
lijke drift de vreemdsoortige trap hebben afgevoerd;
ook wij sloegen een vrij steil zijpad in dat ons in wei
minuten den berg afvoerde; — naar elders vervoe--nige
ren, overbrengen; — afdrijven, uit den koers drijven:
daar men gedurende den nacht de St.-Paulus-Rots

AFVOUWEN.
moest passtieren en door den harden stroom wel iets
westelijker kon zijn afgevoerd; — af- en aanvoeren,

wegvoeren en aanbrengen; -- (van personen in
betrekking tot een lichaam of eene vereeniging
waartoe zij behooren) : iem,. van de ledenlijst afvoeren,
zijn naam op de ledenlijst schrappen; — stroomafwaarts voeren : de kolen worden met schepen den
Rijn afgevoerd; het hout wordt in vlotten de rivier
afgevoerd; — doen afstroomen,
en, ergens heen laten
afloopen : het water wordt door eene sloot of greppel
afgevoerd; — in den stroom meevoeren, stroomaf
voeren : die gele kleur heeft men toe te schrijven-warts
aan de ijzerstof welke de rivieren afvoeren.
3. AFVOEREN, (voerde af, heeft afgevoerd).,
(kleedingstukken) geheel, of alle met de noodige
voering bekleeden : ge moet eerst den rok en het vest
afvoeren. AFVOERING, v.
AFVOERGEUL, v. (-en), Bene geul, dienende om
water of andere vloeistof te laten afloopen; een
nauw afvoerkanaal.
AFVOERKANAAL, o. (...kanalen), een kanaal.
hetzij gegraven waterleiding, hetzij goot, buis of
pijp, dienende om water of andere vloeistof te laten
afloopen.
AFVOERMETING, v. (-en), meting betreffende
den waterafvoer op de rivieren : de afvoermetingen
op de benedenrivieren.
AFVOERMIDDEL, o. (-en), (gew.) middel om af
te voeren, te purgeeren.
AFVOERPIJP, v. (-en), pijp of buis, dienende
om water of andere vloeistof te laten afloopen.
AFVOERROL, v. (-len), (in de katoen- en wolspinnerij) eene van het paar rollen die het gerekte
band door den trechter van de rekrollen aftrekken
en het vervolgens in de kan of korf laten vallen.,
aftrekrol, — (in de vlas- en hennepspinnerij ) eene
van het laatste paar rollen der aanleg- of opleg machine, welk paar het vlas tot banden of zoogenaamde vlijen vereenigt en in de kan laat vallen,
afleveringsrol.
AFVOERSTROOM, in . (-en), vroegere benaming
van den negatieven electrischen stroom.
AFVOERVERMOGEN, o. het afvoervermogen eener
rivier, de hoeveelheid water die eene rivier per dag
naar zee kan voeren, zonder gevaar voor de dijken
op te leveren; — het afvoervermogen der hoofdriolen
is te klein, de doorsnede en de helling, zoodat er te
weinig water in eene bepaalde tijdseenheid kan
afgevoerd worden.
AFVOLLEN, (volde af, heeft afgevold), (het tot
laken bestemde ruwdoek) geheel vollen en tot
laken bereiden.
AFVORDEREN, (vorderde af, heeft afgevorderd),
iem. (of van iem.) iets afvorderen, van hem vorderen,
van hem vergen of eischen te geven (sterker dan
afvergen, en zwakker dan afeischen) : voor een
boterham met vleesch wordt u twee shilling, d i. 24
stuivers afgevorderd; van al de steden werd eene
schatting afgevorderd; — vorderen dat iem. iets
doet : iem. een lachje afvorderen; — zich (zelven) iets
afvorderen, iets van zich zelven vergen : hoe kunt gij
u afvorderen zóó iets te doen ?; — iemand eene belofte,
een eed, eene verklaring, eene bekentenis enz . afvorde ren, van hem eischen die te doen, dien te zweren,
af te leggen : hij had zich voorbereid op een antwoord,
hetwelk hij al dadelijk had begrepen dat hem afgevorderd zou worden; zulk eene edele daad vordert ons
bewondering en eerbied af, dwingt ons die op te
vatten, te gevoelen. AFVORDERING, v. (-en).
AFVORMEN, (vormde af, heeft afgevormd),
(voorwerpen die gevormd moeten worden) behoorlijk, geheel en al vormen; — alles vormen wat
gedaan moet worden: 't is een heel werk om al die
steenen af te vormen; — ( verschillende voorwerpen
van nijverheid of kunst) in een vorm (van zand,
leem, was, zwavel enz.) nabootsen; — ze nauwkeurig
afdrukken in een vorm, bestemd om daarin te
gieten en zoodoende een of meer exemplaren of
afbeeldsels van het voorwerp te verkrijgen : een
beeld in klei afvormen; tot het vervaardigen van galva
metalen beelden worden de pleistermo--noplastiche
dellen in guttapercha afgevormd, nauwkeurig afgedrukt. AFVORMING, v.
AFVORMER, m. (-s), die afvormt.
AFVOUWEN, (vouwde af, heeft afgevouwen),
(voorwerpen die gevouwen moeten worden) alle, of
geheel en voldoende vouwen; — alles afdoen wat
er te vouwen valt : in hoeveel tijd kan die machine
een riem papier afvouwen ? ; -- veel vouwen.

AFVRAGEN.
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AFVRAGEN, (vraagde (vroeg) af, heeft afgevraagd), iem. (aan of van iem.) iets afvragen, het van
hem vragen, hem verzoeken het te geven of te doen :
den overwonnene den degen afvragen; haar echtgenoot
met een vroolijken lach aanziende, als wilde zij hem
daarmede zijne goedkeuring en loftuiting afvragen;
ik vraag haar plechtig af: richt tussehen hem en mij - —
iem. eene belofte, eene verklaring, eene bekentenis
afvragen, hem verzoeken die te doen of af te leggen;
-- iem. rekenschap van iets afvragen, hem vragen
die te geven (te doen); — zich (zelven) rekenschap
afvragen (van iets), nadenken over zijne eigen handelingen en bedoelingen; — iem. (of aan iem.) iets
afvragen, zich vragende tot hem richten om het te

weten te komen; — met nadruk vragen, terwijl
men een bepaald antwoord verwacht : hij vroeg
mij af, welke ooqmerken ik daarbij had; ik vraag het
u af, of hij juist gehandeld heeft; ik moet u tevens
afvragen, welk belang gij daarin stelt; — ( spr.) zoo
vraagt men den boeren de kunst af, ik ben zoo onnoozel

niet om mij zóó te laten uithooren; — (Zuidn.)
eenen boer zijne wijsheid afvragen, te veel willen
weten, onbescheiden worden; - iem. zijne stem
afvragen, hem vragen hoe hij stemt (bij het

van die lange engagementen : het is niet goed dat
jongelui zich zoo afvrijen; wat ziet hij er afgevrijd uit.

AFVUREN, (vuurde af, heeft afgevuurd), (geladen
vuurwapenen) doen afgaan door het doen ontbranden der buskruitlading, afschieten : een pistool, een
geweer, een kanon afvuren; -- (scherts.) zijne kanon
is afgevuurd, zijne levenskracht is uitgeput, hij is
dood; — (fig.) toespraken, heilwenschen, toosten
en plichtplegingen voor den dag brengen, uiten,
uitspreken, vgl. afdraaien: dat was hem een pak van
't hart, dat hij eindelijk zijn toost had afgevuurd; hij
zit er mooi in, nu hij morgen eene plechtige toespraak
moet afvuren; - ( gemeenz.) op iern. of iets afvuren,

op iem. (meestal een afwezige) of eene zaak afgeven,
er zich zeer ongunstig over uitlaten; — op iem.
aangaan, razen; — (in het krijgsw.) de oefening
in het vuren of schieten ten einde brengen : de
recruten dezer compagnie hebben noq niet allen afgevuurd; — ( fig.) zijne taak ten einde brengen, afdoen
wat men te verrichten heeft : ook hebt gij nog geene
vacantie ? wij hebben al afgevuurd.

AFVURING, v. (-en), het afvuren of afschieten

zich (zelven) iets afvragen, zich zelven eene vraag

van vuurwapenen : bij de afvuring van zwaar geschut
moet men voorzichtig te werk gaan; — het laatste
vuren of schieten tot oefening : de afvuring kon
wegens het slechte weder nog niet plaats hebben.

stellen, nadenken over iets dat twijfel wekt en dat
men niet terstond weet op te lossen : de baatzuchtige

AFWAAIEN, (waaide (woei) af, heeft en is afgewaaid), waaien in de richting van iets af . de wind

werkgever moest zich zelven eens afvragen, of zijne
arbeiders een menschwaardig bestaan hebben; onwillekeurig vroeg hij zich af, welke gevolgen het zoude hebben;
ik heb mijzelven wel eens afgevraagd, waartoe ik nog
leefde; hoe heb ik zoo ezelachtig dom kunnen zijn ?
vroeg hij zich zelven af; dikwijls heb ik mij de reden
afgevraagd van zijn zonderling gedrag; — ( verschil-

woei van ons af; de wind heeft al lang van het land
afgewaaid; — ( van wolken, buien enz.) op den wind
afdrijven : de storm waait af, de wind gaat liggen,
het wordt stil weder; — (fig.) de booze bui waait
(van mij) af, ik word kalmer; — door den wind
weggedreven worden : de boot woei van den wal af;
het schip was van zijn koers afgewaaid; — (fig.)
van den wal afwaaien, zijn doel niet bereiken, zijn

nemen van eene beslissing in eene vergadering); —

lende dingen die gevraagd worden) alle tot het
laatste toe vragen : toen de rechter in het verhoor
alles afgevraagd had; als de aardrijkskunde afgevraagd

oogmerk missen; — (van stof, zand, sneeuw, bladeren enz.) door den wind weggewaaid worden:

is (alle vragen, dat vak betreffende, bij een examen),

er woei veel zand van den weg af; — ( dicht.) (van

beginnen wij aan de geschiedenis; het is een treurig
verschijnsel, dat men leerlingen die zelven reeds
onderwijzen de lessen moet afvragen, overhooren.

goederen, of van tijdingen die te scheep worden
overgebracht) : af komen waaien; -- (van het water
in zeeën, meren, boezems enz.) door den wind naar
elders gedreven worden, zoodat het waterpeil
tijdelijk lager wordt . bij dien hevigen storm is het

AFVRAGING, v.
AFVRAGER, m. (-s). AFVRAAGSTER, v. (-s).
AFVRETEN, (vrat af, heeft afgevreten), (van
dieren, en in platte taal van menschen) iets wegnemen door het op te vreten : de kat heef een heel stuk
van het vleesch afgevreten; — de bladeren van de
struiken, het vleesch van de beenderen afvreten, ook :
een boompje, een been afvreten, al de bladeren of

vruchten van het boompje, al het vleesch van het
been opvreten; — wegvreten : de plint is geheel
door de muizen afgevreten; — door eene bijtende,
knagende of verterende werking allengs van de
buitenste deelen ontdoen, langzaam verteren : het
koperen plaatje was door de roest rondom afgevreten
en ongelijkvormig geworden. AFVRETING, v.

AFVRIEZEN, (vroor af, heeft en is afgevroren),
(ook gew.: vroor af en afgevrozen), door de werking
van de vorst losgaan en afvallen : de kalk is van den
muur afgevroren; — ( van deelen van levende organismen als b. v. ledematen van een dierlijk lichaam
of de deelen daarvan; bladeren, bloesems, takken
enz. van boomera) door de werking van de vorst
versterven en tengevolge daarvan door de nog
levende aangrenzende weefsels afgestooten worden,
doodvriezen : al de bloesems van den appelboom zijn
van nacht afgevroren; de aardappelen zijn t it den grond
toe afgevroren; — het vriest wat (vrij wat, heel wat
enz.) af, het vriest lang en sterk, er is veel vorst.

AFVRIEZING, v.
AFVRIJEN, (vrijde af, heeft en is afgevrijd), (in
de volkstaal ook : vree af, heeft en is afgevreeën),
door vrijerij een meisje krijgen, dat een ander begeerde of waarnaar deze vrijde : hij was doodelijk
van een schoon meisje, maar talmde zoo lang met
zijn aanzoek, dat een ander ze hem afgevrijd heeft; —
evenzoo van een vrijer gezegd : de meid verkeerde
met een korporaal, maar eene harer kameraden
heeft hem haar afgevrijd; .— wat (vrij wat, heel wat)
afvrijen, veel, lang of hartstochtelijk vrijen; —
zich in - 't vrijen niet onbetuigd laten : hij heeft in
zijn leven wat afgevrijd; — door langdurige of harts-

tochtelijke vrijerij ontzenuwen, al zijne (of hare)
veerkracht doen verliezen : de jongen was maar
zwak en de meid, wat heel vurig van gestel, had hem
zoo afgevrijd, dat hij er uitzag als eene schim; —
zich afvrijen, zich ontzenuwen, verzwakken door
veel, lang of hartstochtelijk te vrijen : ik houd niet

water in het meer hier wel tien c.M. afgewaaid; de
jongste storm heeft hier het water vrij wat afgewaaid;

-- door den wind wegrukken of weggerukt worden :

de storm heeft een heel stuk van het dak afgewaaid;
er is een heel stuk van het dak afgewaaid; zijn hoed
was hem afgewaaid; — het waait wat (vrij wat, heel
wat) af, het waait lang of hevig, er is veel wind:
het heeft in de laatste weken heel wat afgewaaid; —
naar beneden waaien : er woei veel sneeuw van den
bergtop af; de wind woei het zand van de duinen af;
— afhangende heen en weder waaien: de vlaggen die
van de torens, huizen en schepen afwoeien; — weg
een rukwind woei de boot van den wal af;-waien:
de wind heeft al het zand van den weg afgewaaid; —
door eene waaiende beweging wegdrijven : met haar
waaier woei zij den rook van zich af. AFWAAIING, v.

AFWAARTS, bw. van richting; in de richting
van iets af : de ooggin afwaarts wenden; — beneden
naar omlaag : bij het afwaarts gaan moet-warts,
men voorzichtig zijn; — in de richting van den
oorsprong naar den mond : de talrijke schepen die
den Rijn opwaarts en afwaarts bevaren.

AFWAARTSCH, bn. naar beneden gericht : eene
afwaartsche beweging; in afwaartsche richting.

AFWACHTEN, (wachtte af, heeft afgewacht), op
iem. of iets wachten, totdat de persoon komt of
totdat de zaak gebeurt : wacht mij op het Spui af;
(fig.) de fortuin wil niet nagejaagd, zij wil afgewacht
worden; — ( personen) hunne komst verbeiden om
hen met verschuldigde eer naar behooren te ontvangen : drie lakeien in volle livrei stonden de gasten
af te wachten; — gereedstaan om iew . beleefd en
naar behooren te ontvangen : te huis gekeerd,
vereenigden wij ons in de zijkamer om aldaar de gasten
af te wachten, die tante ten eten genodigd had; — bezoek
afwachten, bij zich toelaten, ontvangen : bezoeken,
bezoekers worden heden niet afgewacht; — met vast-

beradenheid en moed de komst van den vijand
verbeiden en gereedstaan zijn aanval af te weren :
zij wachtten den vijand voor de poort der vesting af;
ook een aanval, een storm afwachten; — zijn degen

trekkende, stelde de moedige jongeling zich in postuur
om de beide anderen af te wachten; — (fig.) laat hem
tegen mij opkomen, ik zal hem afwachten, met kracht
te woord staan; — iem. niet ,durven afwachten, den
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erf afwaggelen (of afgewaggeld); — waggelende naar
beneden komen : wat voor eene dikke dame komt
daar de brug afwaggelen.

moed niet hebben om tegen zijn aanval stand te
houden; — iem. niet afwachten, voor her wijken
of de vlucht nemen; — met vijandige bedoelingen
opwachten om dan onverhoeds aan te vallen of
verraderlijk te overvallen : iem. verraderlijk af-

AFWAKEN (ZICH), (waakte zich af, heeft zich
en is afgewaakt), zich uitputten door veel en langdurig waken : nacht noch dag heeft vii het bed van

wachten en hem koelbloedig nedervellen, dit is eene
schandelijke euveldaad, — (vaar- en voertuigen)
wachten, totdat zij aankomen : wij wachtten op het
balkon van het logement de stoomboot af; hier verlieten
zij het rijtuig en wachtten den trein af die hen naar
Utrecht brengen zou; — wachten, totdat iets aangevoerd wordt : het leger wachtte de ontboden levensmiddelen af; — (dreigende wapenen, werptuigen

haar kind verlaten; zij heeft zich letterlijk afgewaakt;
ze is geheel en al afgewaakt.

AFWALKEN, (walkte af, heeft afgewalkt), (ver schillende dingen die gewalkt moeten worden, als.
wollen, katoenen en vilten stoffen of voorwerpen,
het leem of de klei in fabrieken van aardewerk
enz.) geheel, of alle walken, zoodat alles behoorlijk
bewerkt is : zoodra de weefsels gebleekt, geloogd, geenz. of een slag, stoot, schok enz.) tegemoet zien
:
van
j
het
zoontje
wasschen en behoorlijk afgewalkt zijn (vgl. afvollen
en hunne werking rustig verbeiden
dat vooral in de lakenbereiding wordt gebezigd); —
Tell wachtte rustig den pijl af; ik wil geen ijzer aan
de aarde is nog niet afgewalkt, ten tweeden male
mijn lijf, terwijl uwe bloote borsten het vijandelijk
—
doorkneed.
wapen durven afwachten;
AFWALLEN, (walde af, heeft afgewald), (eene
willen wil hier de bui, den storm afwachten, wachruimte) met een wal van opgeworpen aarde van
ten tot de bui voorbij is; — (ook fig.) (toekomstige
gebeurtenissen,
voorvalaangrenzende ruimte afscheiden; — (in het
de
tijdstippen, tijdruimten,
krijgswezen) (eene stad, vesting, legerplaats enz.,
len, ervaringen, enz ) wachten, totdat zij komen,
ook de troepen die daarbinnen gelegerd zijn) met
aanbreken, zich . voordoen : de jonge dichter wacht
een wal omgeven om den toegang ertoe af te sluigeduldig de jaren af, dat de verbeelding hare vlucht
ten en ze voor vijandelijke aanvallen te beveiligen:
neemt; hij betuigde bereid te zijn uwe meerderjarigheid
de veldheer liet de legerplaats terstond afwallen.
af te wachten; — zijn tijd afwachten, met geduld
wachten, totdat Bene gunstige gelegenheid zich
AFWALLING, v. (-en).
AFWALSEN, (walste af, heeft afgewalst), het
voordoet; — het is reeds zoolang dat zij dit feest met
walsen ten einde brengen; — zich walsende van iets
vroolijk ongeduld afwacht; ik wachtte niet af, of zij
verwijderen; — zich afwalsen, zich afmatten, zich
mij herkende; — iemands komst (terugkomst enz.)
uitputten door te veel te walsen.
afwachten, wachten, totdat hij komt; — den loop
AFWANDELEN, (wandelde af, is en heeft afgeder gebeurtenissen (zaken enz.) afwachten, wachten ;
wandeld), al wandelende zich van iem. of iets
om te zien welken loop zij zullen nemen; — het
verwijderen : ongemerkt wandelde hij van mij af;
einde, den afloop, den uitslag, de uitkomst van iets
wij waren al een eindje van het huis afgewandeld; —
afwachten, wachten, totdat de zaak ten einde is
naar beneden wandelen, langzaam en op zijn gemak
om te zien, hoe hij zal afloopen; — eene gelegenheid,
eene kans afwachten, wachten totdat zij zich voor - ! afwaarts gaan : wij wandelden langs een zeer gemakkelijk pad van de hoogte af; --- op- en afwandelen,
doet om er dan gebruik van te maken; — zijne beurt
naar boven en naar beneden wandelen, ook : heen
afwachten, wachten, totdat zijne beurt komt, tot
1 en weer wandelen; — een weg of eene ruimte afmen aan de beurt is; —
wandelen, dien weg al wandelende afleggen, die
eene afwachtende houding aannemen, zijne geruimte geheel en al doorwandelen : zij waren op
dragslijn laten afhangen van hetgeen er gebeuren
dit oogenblik juist den Vijverberg afgewandeld tot
zal; — wachten totdat iets geuit wordt om zich
aan den hoek van den Kneuterdijk; ik had met mijn
daarnaar in zijn handelen te regelen : eene nadere
verklaring afwachten; zij scheen elk woord uit zijn
mond af te wachten; — een antwoord (van iem.)
afwachten, wachten, tot hij geantwoord heeft om
zich daarnaar te regelen; — zonder (een, mijn enz.)
antwoord, af te wachten, zonder zich te bekommeren
wat men op het gezegde zou antwoorden; — een
bevel (last, wenk enz.) afwachten, wachten, tot het

bevel gegeven wordt om zich daarnaar te regelen;

vriend al de omstreken afgewandeld; (fig.) het zorgelijk
levenspad afwandelen; wat (vrij wat, heel wat) afwandelen, veel en langdurig wandelen.

AFWANNEN, (wande af, heeft afgewand), (graan,
zaad enz.) zooveel met de wan zuiveren, als noodig
is; — alles afdoen wat er te wannen valt : wij zullen
het koren maar eerst afwannen; vgl. afkranzen.

AFWAPPEREN, (wapperde af, heeft afgewapperd), (van los afhangende voorwerpen, als vlaggen,
wimpels, linten, pluimen enz.) in de richting naar
beneden wapperen : talrijke vaartuigen waar een

—

eene uitspraak (een vonnis enz.) afwachten, wachten,

tot de beslissing wordt uitgesproken en zich daaraan
onderwerpen; — (onaangename bejegeningen met
daden of woorden) zich laten aandoen, zich laten
welgevallen, verdragen: wij vrouwen zijn geschapen

bonte mengeling van wimpels en vlaggen van afwapperden, bedekten de breede rivier.

AFWASCH, m. (Zuidn.) het afwasschen; hetgeen
afgewasschen moet worden: de meid heeft den af-

one alle kwade luimen af te wachten en nog een blij
gelaat te toongin; ik behoef geene beleedigingen van u
af te wachten; ik wacht geene bevelen van u af, die

duld ik niet; —
(gew.) dijken, wegen, akkers laten afwachten, het
zich daarop bevindende, als gras, spurrie, stoppels
enz. onder geleide van een wachter (hoeder) laten
afvreten, vgl. afhoeden.
AFWACHTER, m. (-s), iem. die geduldig wacht
tot iets komen of gebeuren zal; - iem. die eene
afwachtende houding aanneemt; inz. in de politiek
van diegenen gezegd, die voorshands geene partij
kiezen, maar afwachten om naar den loop der
gebeurtenissen hunne handelingen te bepalen.
AFWACHTSTER, v. (-s).
AFWACHTING, v. het afwachten : in stille,

wasch weer laten staan

AFWASSCHEN, (wiesch (waschte) af, heeft en
is afgewasschen), door wasschen vlekken, vuiligheid,
bloed, zweet enz. verwijderen: het vuil van zijne han den afwasschen; die vlekken moet ge met brandewijn
afwasschen; ook de kopjes, het theegoed, de borden
afwasschen; de handen, het gezicht afwasschen; de
meid heeft alle kinderen afgewasschen; de dokter
waschte den gewonde het bebloede gelaat af; - (fig.,
dicht.) de tranen afwasschen (beter afwisschen),
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de droefheid lenigen; —
(bijb.) (zonden als zedelijke onreinheden) door
den doop wegnemen : laat u doopen en uwe zonden
afwasschen; — (fig.) (in bijbelsche taal) (reensehen
als besmet met zonden, of den mensch als zedelijk
wezen vertegenwoordigende) reinigen van de
zonden, t. w. in betrekking tot den doop of tot het
bloed van Christus : het is morgen het feest der

eerbiedige afwachting; in afwachting zijn (blijven),
wat er gebeuren zal; — het wachten op een persoon,
totdat hij komt : in afwachting van hen die komen; —

het wachten op eene zaak, totdat zij komt of gebeurt : in afwachting van de dingen die komen zullen;
— (in brieven) in afwachting van uw antwoord noem
ik mij enz.; — in afwachting, gedurende den tijd
dat men iem. (of iets) afwacht : in afwachting, of

geboorte onze Heilands, in wiens naam en bloed wij
gedoopt en afgewasschen zijn; hoe het zij, gij hebt
mij geleerd, dat het doopsel alle zonden afwascht; -

(fig.) (eene schuld die op iem. kleeft, of ondeugden,
gebreken en zwakheden waarmede iem.. behept is)
wegnemen, hem ervan zuiveren, als door eerre
zedelijke reiniging : al het water van de zee wascht

(hoe) het zou gaan, wie er zouden komen; in afwachting,

dat onze vriend terugkomt; wij bestelden een glas bier,

in afwachting (intusschen) nam ik een dagblad op.

AFWAGGELEN, (waggelde af, is afgewaggeld),
(van kortpootige zwemvogels, inz. van ganzen, of
van zwaarlijvige of beschonken personen gezegd)
zich waggelend en met moeilijken gang van iets
verwijderen : daar kwam juist een troep ganzen het

die schuldsmet niet af; dat kan al het water van de zee
niet afwasschen, dat valt niet te ontkennen, daaraan
!

valt niet te ontkomen; — (eene schuld of verdenking
die op iem. rust, of een smaad, hoon of beleediging
die hem is aangedaan) hem ervan zuiveren, door

AFWASSCHING .
hem te rechtvaardigen of door hem eene billijke

voldoening te verschaffen : wij allen zijn in u ge hoond en wij willen die smet afgewasschen hebben; —
— een smaad, hoon enz. in (of met) bloed afwasschen,

zich er voldoening voor verschaffen, zich er over
wreken op den persoon die de beleediging heeft
aangedaan, door zijn bloed te doen vloeien, hem te
dooden of te wonden; — eene schuld, eene schande
enz. met zijn bloed afwasschen, ervoor boeten door
zijn bloed te storten, er met zijn leven voor boeten;
-- (zorgen, bekommeringen, onaangenaamheden
enz.) uit den geest verdrijven door middel van een
lustigen dronk, vgl. afspoelen; — (fig.) zijne handen
van iets afwasschen, alle schuld van zich afwerpen,
de verantwoordelijkheid en de gevolgen ten laste
van anderen laten; — (w. g.) zijne (of de) handen
van iem. afwasschen, verklaren, dat men hem voor
zijne daden geheel verantwoordelijk en de gevolgen
voor zijne rekening laat; — (in de scheikunde) van
vreemde bestanddeelen zuiveren door het herhaald
opgieten van eene vloeistof die deze oplost : aarde
wordt met water afaewassehen om er de zouten uit te
trekken, vgl. afslibben; — zich afwasscherf . zijne

leden reinigen.
AFWASSCHING, v. (-en), het afwasschen:
afwasschingen kunnen bij zwakke personen het baden

vervangen; — het reinigen van een voorwerp of

van een persoon door middel van het vegen of
spoelen met water of ander vocht; — (in de scheikunde) de bewerking waarbij men vaste stoffen van
vreemde bestanddeelen bevrijdt door het opgieten
van eene vloeistof die deze laatste oplost; — (fig.)
(in bijbelsche taal) de zedelijke reiniging van den
nlensch, de zuivering van zonden, t. w. in betrekking
tot den doop of tot het bloed van Christus; afwas
zonden door het Doopsel, dat de erfzonde-schingder
en de dadelijke zonden wegneemt.
AFWATER, o. (veroud.) liet water dat in eene
rivier, beek enz. afwaarts stroomt,, thans opperwater geheeten; — eene overstrooming, door het
afkomende water veroorzaakt.
AFWATEREN, (waterde af, heeft afgewaterd),
het water laten afvloeien : het plat is eenigszins
hellend gebouwd voor het afwateren; de dijk heeft te
geringe welving voor het afwateren; — die lagen zijn
naar buiten flauw afwaterend bewerkt, zoo dat het

water er afvloeit; - (inz. in den landbouw en den
waterstaat, van gronden. landerijen en polders)
het overtollige water afvoeren of laten afvloeien :

door herhaalde afgravingen zijn deze gronden te laag
geworden om zonder kunstmiddelen te kunnen afwateren; Woerden watert op Rijnland af; Benige hooge
gronden buiten den ringdijk die, met eene kade omgeven, door een duiker in den ringdijk afwateren in
den polder: — (in de leerlooierij) het noodige water
op of in de huiden laten stroomen : men laat de huiden
in het kif dat behoorlijk wordt afgewaterd, twee, drie
of vier dagen staan; — (verschillende geweven
stoffen) geheel of alle behoorlijk wateren, moireeren,

door persen of kalanderen zoodanig bewerken, dat
ze alle naar behooren, golving en weerschijn ver
die taf is niet afgewaterd; — (gew. ook-krijgen:
afweteren) al het vee op den stal voldoende laten
drinken, vgl. afvoeren.
AFWATERING, v. het laten afloopen van het hinderlijke of overtollige water, de afvoer van water; —
(in de leerl.) het volbrengen der bewerking waardoor
men de voorwerpen afwatert, van het noodige water
voorziet : eene pomp tot afwatering der kuipen; —
(in de bewerking van geweven stoffen, vooral in
de perserij) het voltooien der bewerking waardoor
men geweven stoffen watert, golvend en weerschij nend maakt : na de afwatering van het lint, van de
taf enz.; —, (-en), de gelegenheid tot afvoer van het
water van landerijen : die hooischelven worden onder-

aan schuin afgestoken, zoodat het hooi eene vrije afwatering heeft; — eene inrichting tot afvoer van het

water, eene waterloozing.
AFWATERINGSBEEK, v. (...beken), beek tot
afvoer van water; ...BUIS, v. (...buizen); ...DUIKER, m (-s); ...GREPPEL, v. (-s), ...KANAAL,
o. (...kanalen), greppel, kanaal, waardoor het overtollige water wordt afgevoerd; ...POMP, v. (-en),
pomp tot afwatering (in de leerlooierij); ...PUT, m.
(-ten), put waarin het water afvloeit; ...PIJP, v.
(-en); ..SLOOT, v. (-en).
AFWEEKEN, (weekte af, heeft en is afgeweekt),
iets voorzichtig afscheiden door het te bevochtigen
en week te maken, zoodat het allengs loslaat : eene
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van eene wond afweeken; een postzegel van een
brief afweeken; het water heeft al de lijm van dat hout
afgeweekt; — door de werking van vocht allengs-werk
week worden en loslaten : leg het voorwerp in het
water en laat het vuil er afweeken; de pleister is af-

pleister

geweekt. AFWEEKING, v. (-en).

AFWEENEN, (weende af, heeft afgeweend),
(dicht.) een tijd tot het einde toe in stille smart en
tranen slijten: thans sta ik daar mijn nutteloos
leven af te weenen; -- zich afweenen, door voort
stille smart en geschrei uitgeput raken -duren
zij

is geheel afgeweend.

AFWEER, m. het afweren van dreigende slagen,
aanvallen, gevaren, rampen enz., de afwering of
verwering; — (veroud., geur) iets dat dient om iets
dreigends of onaangenaams af te weren, een middel tot afwering.
AFWEERBAAR, bn. afgeweerd kunnende worden : geen afweerbaar onheil zal u raken.
AFWEERDER, m. (-s). AFWEERSTER, v. (-s).
AFWEG, m. (-en), (gew.) een weg of pad, een
zijpad, van den gewonen en rechten weg afgaande,
afleidende; — (w. g.) (fig.) een pad dat van den rechten weg der deugd en rechtschapenheid afwijkt; een
verkeerde weg, een dwaalweg, als zinnebeeld van
Bene verkeerde en slinksche handelwijze.
AFWEGEN, (woog af, heeft afgewogen), met een
zeker gewicht verminderen, inz. in den handel de
tarra bij de berekening van het netto - gewicht van
koopwaren, : de geheele bezending thee weegt 1200
pond. maar men moet er de kisten, het theelood enz.
afwegen om het netto - gewicht te bepalen.; — alles wegen,
van alles het gewicht bepalen : weeg eerst deze kisten
maar af; — gedaan maken met wegen; — met zorg
en nauwkeurigheid wegen, er het juiste gewicht an
bepalen : ik heb al de voorwerpen zuiver afgewogen en
van elk he- gewwht aangeteekend; — (fig.) het gewicht,
de belangrijkheid bepalen van hoedanigheden,
werkingen, handelingen, gezegden, meeringen enz.:

weldaden angstvallig afwegen; woorden wier zin men
niet afwoog als ze slechts den lachlust prikkelden; —

eene hoeveelheid van zeker gewicht afzonderen : van
een voorraad koffie een pond afwegen; — het gewicht
dat iets hebben moet, behoorlijk vaststellen, ten
einde aan het geheel het juiste evenwicht te geven
(eig. en fig.) : in welk een evenwicht is alles afgewogen!
(in de hemelruimte); — aan een persoon of aan eene
zaak tot een bepaald bedrag toewegen, toewijzen:
ons

lot is door de Opperste Goedheid afgewogen; —

zorgvuldig en nauwkeurig den aard of de wijze van
hande'i.ngen. gezegden en begrippen vooraf bepalen :
zijne woorden in een goudschaaltje afwegen, angstvallig de draagkracht ervan overwegen; — want
hij zs braaf, want hij oprecht, die meet noch afweegt
wat hij zegt, ...maar 't hart laat rollen van de tong;
een kalm afwegen van wensch en plicht; — angstig
rechten en plichten afwegen, de juiste verhouding

tusschen beide bepalen. AFWEGING, v. (-en).
AFWEGER, m. (-s). AFWEEGSTER, v. (-s).
AFWEIDEN, (weidde af, is en heeft afgeweid),
al weidende afvreten : op die rotsen groeien geurige
kruiden die het rundvee afweidt; — afgrazen, afscheren, kaal vreten: menig boer laat zijn hooiland in het

voorjaar afweiden; de paarden hebben dit land geheel
afgeweid; — (fig.) een veiten grond afweiden, een rijk

man uitzuigen door hem op hooge kosten te jagen; —
(fig., dicht.) aan alle kanten van het vleesch ontdoen
door het te verslinden, het af te vreten; — (dicht.)
een afgeweide grond, te vuur en te zwaard verwoest,
door brand en plundering geteisterd. AFWEIDING,
-. (-en).
AFWELDIGEN, (weldigde af, heeft afgeweldigd),
(veroud. thans : ontweldigen), iem. iets afweldigen,
het hem met geweld afhandig maken, met kracht
ontrukken.
AFWELLEN, (welde af, heeft afgeweld), (veroud.)
door den golfslag wegspoelen, afslaan : elders slaat
men paaltjes in het strand, waartusschen stroo gevlochten wordt om dus het afwelleri van het zand (door de
golven) te beletten.

AFWELVEN, (in gewestelijke spraak ook AFWULVEN en AFWOLVEN), (welfde af, heeft n^fgewelfd), (gebouwen die overwelfd moeten worden)
het verwulf ervan voltooien, afwerken : die kelder
is niet netjes afgewelfd.

AFWENDEN (wendde af, heeft en is afgewend),
in Bene andere richting wenden of keeren waardoor
het voorwerp van een bepaald punt zich verwijdert:
de waterkeeringen en sluizen wenden het water af; de
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sluier die haar dekt, is nog niet afgewend, opgelicht;
— (fig.) hij heeft mijne wegen afgewend, aan mijne han
andere i ichting gegeven; — (vaar- en-delingr
voertuigen) in eene andere richting wenden en van
iets afsturen, ook (van varende personen): van den
wal afwenden, het vaartuig over den anderen boeg
wenden en van hef, land afsturen: — het schip wendde
van den wal af, verwijderde zich van den wal; —
een schip van den wal afwenden, in eene andere
richting wenden; — (toevallig of uit toorn, spijt,
minachting, schaamte enz.) het hoofd, het gelaat in
eene andere richting wenden en daardoor afkeeren
van datgene waarop het gericht is: zij wendde juist
dat oogenblik haar gelaat van mij af; — het hoofd
(aangezicht, de oogen) afgewend houden, naar een
anderen kant gericht houden; — de oogen (of het
oog, den blik) niet afwenden van iem. of iets, er
onafgebroken naar zien; — de oogen, den• blik niet
kunnen afwenden, zich niet kunnen verzadigen met
naar iets te zien; — het oog (of de oogen) van iets afwenden, zijne aandacht van iets aftrekken, er niet
meer op letten; — zijne ooren, het oor van iem. afwenden, niet meer naar hem luisteren: — in eene
andere richting wenden en daardoor van iem. of
iets verwijderen : keer, argelooze maagd, wend af uwe
vlugge schreden !; — (w. g.) iemand in eene andere
richting doen gaan, zoodat hij de plaats zijner bestemming niet bereikt : hem werd bevolen de ontboden
hulptroepen af te wenden; — (w. g.) iem. van iets afwenden, hem van eene handeling of van eene gedachte afbrengen; —
(fig.) vijandelijke aanvallen, slagen, stooten, gevaren, stormen afkeeren, (eig. en fig.) : alle gevaar
was nog niet afgewend; — ( scheepst.) eene hoos (waterhoos) afwenden, hare kracht breken door er met een
kogel in te schieten; — min of meer gevaarlijke handelingen tegengaan, afleiden : zij wist niet wat zij mij
doen zoude van genegenheid, maar ik wendde zulks
wat af, wetende dat te sterke aandoeningen haar nadeelig waren; — onheilen, rampen, onaangename
ervaringen, kwade behandelingen of bejegingen
enz. die als iets vijandigs, als aanvallend of
dreigend worden voorgesteld, afweren, keeren,
voorkomen : wij smeekten, dag en nacht voor het
altaar geknield, dat God die plaag van ons af mocht
wenden; moeder wist nog juist die onweersbui af te
wenden; — ook (dicht.) afgekeerd, afgeweerd
worden : het krijgsvuur bluscht, de brand gaat uit en
het schriktooneel wendt af; — iets niet kunnen afwenden, het niet kunnen voorkomen; — ook (gramschap, wrok en andere hartstochten, driften, neigingen, lusten, kwade vermoedens enz. die als gevaarlijk en dreigend worden voorgesteld), afweren,
keeren, de werking en de kwade gevolgen ervan
voorkomen : ' t gewoel der driften, als ze ontwaken te
bestrijden en af te wenden met beleid en matiging; Gods
toorn is afgewend, zijn zegen keert op ons huis
en onzen akker terug; (naderende onheilen wendt
men af, wat oogenblikkelijk dreigt keert men af'); —
(iemands aandacht, geest, zinnen enz.) op iets anders
vestigen, op een ander onderwerp doen overgaan:
om hare gedachten van treurige dingen af te wenden,
ging ze verstrooiing zoeken; — het gesprek (van iets)
afwenden, er eene andere wending aan geven; -- zich
afwenden, zich naar elders wenden; — zich afwenden
van iem. of iets, zich ervan afkeeren, er niet meer naar
omkijken, ook uit afschuw, verachting, onwil, vrees,
schaamte enz. ; —
(van varende personen) : zich van iets afwenden,
aan het vaartuig die richting geven, dat men zich
van dat punt verwijdert; — (fig.) zich van iem. afwenden, zijne zijde of partij verlaten; -- zich van iets
afwenden, zich eraan onttrekken, zich er niet meer
mede inlaten, zich afkeerig ervan betoonen; — (van
zaken, aan welke -- bij wijze van spreken — eene
eigen en vrije beweging wordt toegekend) zich in
eerie andere richting wenden, zich van iemand of
iets afkeeren : gij kondet toch even goed vragen, waarom een vallende steen zich niet afwendt, in stede van
up een mensch te vallen; — zich in Bene andere richting
wenden, afkeerig betoonen, naar elders keeren: hij
lag voor haar geknield en staarde smeekend in het oog
dat zich poogde af te wenden; — het hart, het gemoed
enz., zich van iem. of iets afkeeren, zich ervan
verwijderen, of wel, zich afkeerig ervan betoonen :
een vriend wiens gemoed zich van het onze heeft afgewend; — zijne schreden naar elders keeren : zijne
schreden wendden zich van mij af; — ( dicht.) afgestuurd worden van. AFWENDER, m. (-s).

AFWEREN.
AFWENDING, v. het afwenden, afweren van iets;
—, (-en), eene wending waardoor iets gevaarlijks of
onaangenaams bijtijds wordt afgekeerd; eene afleiding : het misnoegen dreigde reeds tot oproer over te
slaan, toen eene onverwachte gebeurtenis eene afwending gaf; — ( in het krijgsw.) eene handeling of beweging waardoor de vijand genoodzaakt wordt zijne
troepen geheel of gedeeltelijk elders heen te richten
en dus van het bedreigde punt af te trekken • een
strooptocht ondernemen in 's vijands land om eene
afwending te maken; — eene wending in het gesprek
waardoor het op iets anders gebracht wordt : ik
wist aan het gesprek eene andere (af)wending te geven; —
eene wending in den gedachtenloop, eene afleiding,
vooral van vermoeiende of kwellende gedachten :
gij zult daardoor gelegenheid vinden om ten minste in
uwe gedachten eenige aangename en vertroostende afwendingen te brengen. Afwendinkje, o. (-s). (w.g.).
AFWENKEN, (wenkte af, heeft afgewenkt), met
een wenk te kennen geven, dat men iets niet ver
: de schildwacht wilde het geweer presenteeren,-langt
maar de kolonel wenkte het af; — iem. afwenken, hem
door een teeken met de hand te kennen geven, dat
het verschuldigde eerbewijs achterwege kan blijven
de generaal wenkte den schildwacht af en trad onverwachts de kazerne binnen. AFWENKING, v.
AFWENNEN, (wende af, heeft en is afgewend),
maken dat iem. Bene gewoonte, Bene hebbelijkheid
allengs laat varen en eindelijk geheel aflegt : iem.
't spelen afwennen; een kind zijne kuren, eene zotte
gewoonte afwennen; — ( zuigende lammeren) van de
speen afnemen, spenen : als de lammeren 6 à 8 weken
oud zijn, worden zij afgewend; — kinderen van hunne
ouders afwennen, maken, dat zij gewoon raken hun
bijzijn te missen, ze allengs van hen vervreemden; —
zich opzettelijk wennen iets te laten varen : eene
kwade gewoonte afwennen; ik tracht het rooken af te
wennen; zich platte uitdrukkingen afwennen; — de
gewoonte van iets onwillekeurig kwijtraken, ten gevolge van veranderde omstandigheden (sterker dan
ontwennen, dat altijd onwillekeurig is) : ik was op
mijne reis bij gebrek aan goede tabak het rooken afgewend; hij begint de jenever (het drinken) mooi af te wennen; hij was het Engelsch (lezen of spreken) afgewend; —
ik ben het rooken niet alleen ontwend, maar geheel afgewend; door het stille buitenleven was hij het stadsgewoel geheel afgewend, er niet meer aan gewoon, er
vreemd aan geworden; — van iem. afwennen (t.w.
van iem. aan wiens bijzijn men gewoon is), allengs
gewoon raken zijn bijzijn te missen, allengs van hem
vervreemden. AFWENNING, v.
AFWENTELEN, (wentelde af, heeft en is afgewenteld), wentelend van iets verwijderen : wentel
die vaten wat van den wal af; — naar beneden wentelen
of rollen : de steen werd langs de glooiing van de hoogte
afgewenteld; ook de steen wentelde van de hoogte af,
rolde naar beneden; — door eene draaiende of rollende beweging wegnemen om Bene afgesloten ruim te t -- openen : zij vonden den steen afgewenteld van het
graf; — ( fig.) iem . of zich zelf van een drukkender
last bevrijden : hij zal willens of onwillens de schande
en de verdrukking van zijn geslacht helpen afwentelen;
ook : hoe de zware steen welke hem op het hart drukte,
plotseling was afgewenteld; -- (dicht.) eene reeks van
afgewentelde eeuwen, afgeloopen, verstreken; —
zich afwentelen, zich langs een hellend vlak naar
beneden laten rollen : de jongens hebben er pret in zich
van de duinen af te wentelen. AFWENTELING, v.
AFWEREN, (weerde af, heeft afgeweerd), (personen of dieren die met vijandige bedoelingen
naderen), op een afstand houden : den vijand van de
wallen afweren; een aanvaller, vliegen, muggen, wespen
van zich afweren; ook een aanvaller afweren; bajonetten weren den vijand beter af dan tractaten; deze
palissaden kunnen geen vijand afweren; — verwijderd
houden of verwijderen, hetzij met geweld of drift,
hetzij zacht of beleefd, inz. uit vrees, wantrouwen of
beschroomdheid : verleiders van iem. afweren; hij
wilde h zar het masker met geweld afnemen, zij weerde
hem af; het meisje weerde haar minnaar zachtkens af;
zij weerde zijne hand van hare wangen af; — iem.
niet afweren, geene moeite doen om iem. van zich
af te houden, zijne gemeenzaamheid toelaten : zij
weerde hem • niet af, toen hij haar wilde omhelzen; —
vijandelijke aanvallen en bestormingen afweren, afslaan, afkeeren; — slagen, gevaren, stormen, onheilen,
rampen, onaangename ervaringen, kwade behandelingen afweren, beletten te komen, geschieden; —
afwenden, voorkomen : kussen, liefkoozingen af-
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weren, ze niet toelaten; — beschuldigingen, verwijten,
kwade vermoedens afweren, er bij voorbaat tegen op-

komen, ze van zich werpen; — trachten een eisch
in rechten niet -ontvankelijk te doen verklaren :
om dien eisch af te weren, beriep men zich op een

koninklijk besluit; — een invloed afweren, zch ertegen
verzetten; — treurige gedachten afweren, ze uit zijn
geest verbannen, ze niet bij zich laten opkomen:

hij weert zooveel hij kan. die treurige gewaarwordingen
af; — lastige of onaangename vragen, aanzoeken, betuigingen afweren, ze afwijzen, hetzij door eene
weigering, hetzij door er zich af te maken: de F'ranschman weerde zijn aanbod af door eene fiere weigering en
door koelen spot; deze antwoordde slechts door ja of neen
en weerde telkens de samenspraak af. AFWERING. v.

AFWERKEN, (werkte af, heeft en is afgewerkt),
met moeite en inspanning van iets verwijderen:
werk die balen wat van den muur af; — met arbeid
of moeite afscheiden : dat hout is zoo hard dat het
een heele toer is er een stuk af te werken; — ( Zuidn.)
(cene schuld) niet in geld, maar in arbeid voldoen:
als zijne pachters hunne pacht niet betalen. kunnen
laat hij hen de schuld op zijn land afwerken; — af
stoom, stoom die nagenoeg geen arbeids--gewrkt

verrnogen meer bezit, of wel, de stoom dien wen
na het gebruik laat ontsnappen.; — iets voltooien,
geheel afmaken : die tafel is niet afgewerkt; de opgegeven taak afwerken; — wij zullen eerst maar afwerken
en dan gaan eten, gedaan maken met het werken
dat men te verrichten heeft; — (fig.) hij houdt van
afwerken, niets is hem aangenamer dan de zaken af
te doen, tot een einde te brengen; — dat is niet afgewerkt, niet voltooid, niet geleed; — eene zekere mate
van arbeid ten einde brengen : kunt ge dit alles op
éen dag afwerken ?; — wat (vrij wat, heel wat) afwerken, zeer veel werken; — de laatste hand aan iets
leggen : het afwerken en opsieren van houtwerk; die
voorwerpen zijn niet netjes afgewerkt; —

(voortbrengselen op het gebied van kunst en
smaak) geheel ten einde toe bewerken, afmaken, voltooien; — (fig.) ik moet mine teekening afwerken,
mijne beschrijving voltooien: die teekening is keurig
afgewerkt; een roman, eene verhandeling afwerken; —

door zwaren of langdurigen arbeid afmatten, uitputten : 't is schande, zooals hij zijne arbeiders heeft
afgewerkt; — met moeite en inspanning naar beneden
drijven, duwen of trekken : 't is eene heele inspan-ning die zware blokken (van) den dijk af te werken; —
(van varende personen of bij overdracht, van hunne
vaartuigen) met moeite en inspanning zich van zeker
punt verwijderen, inz. wanneer zij tegen den wind
opwerken : wij hebben aanhoudend van den wal afgewerkt; het schip dreigde op het rif te stooten, maar
laveerende is het er nog bijtijds afgewerkt en het gevaar
ontloopen; — zich afwerken, zich zwaar vermoeien

door hard of langdurig werken, zich door arbeid
afmatten : ik heb mij letterlijk afgewerkt. AFWERKING, V.
AFWERKER, in. (-s), (eig.) de persoon die iets
afwerkt of voltooit, die aan een voorwerp de laatste
bewerking verricht, er de laatste hand aan legt; —
(gew.) iem. die van afwerken (afdoen) houdt; — (inz.
in de glasblazerij) de persoon die bij het glasblazen
het tweede werk verricht, door het opgeschepte en
aanvankelijk opgeblazen glas van den aanvangor
over te nemen en verder af te werken, gewoonlijk
steller geheeten. AFWERKSTER, v. (-s).
AFWERKSCHAAF, v. (...schaven), eene eigenaardig ingerichte schaaf, dienende om een houten
voorwerp in de onderdeelen af te werken, vooral bij
instrumentmakers in gebruik.
AFWERPEN, (wierp af, heeft afgeworpen), (kleedingstukken, sieraden en andere voorwerpen die
het lichaam of een deel ervan omgeven of daaraan
bevestigd zijn, die aangedaan, omgedaan, omgeslagen, voorgedaan of opgezet worden) haastig en
zonder zorg afdoen : een mantel, een doek, een gordel,
een boezelaar, den hoed, den degen enz. afwerpen, de
soldaten wierpen hunne ransels af; — de wapenen
afwerpen, ze als een nutteloozen last wegwerpen,
(fig.) den strijd opgeven; (ook fig.) 't jongelingskleed werd afgeworpen; — de herten werpen jaar
hun gewei, de slangen haar huid af, verliezen ze,-lijks
en krijgen nieuwe; — de rupsen werpen hare ver
af om als blinkend' kapellen voor den dag-moing
te komen, verbreken ze bij hare gedaanteverwis-

seling; — (fig.) (kleedingstukken, lijfsieraden, wapenen enz. als kenteekenen of zinnebeelden van bepaalde standen of betrekkingen) met minachting

van zich werpen, vgl. afleggen: de onwaarc ge vorst
wierp zijne bisschoppelijke kenteekenen af, wilde niet
langer bisschop zijn; — (kleedingstukken of andere
voorwerpen die men aan 't lijf draagt, als kenteekenen of zinnebeelden van gezindheden of toestanden)
plotseling of met inspanning en kracht zich ervan
ontdoen : werp oogenblikkelijk deze weeldekleederen
af, laat dit weelderig leven varen; — het masker (de
mom) afwerpen, ophouden met veinzen, zijne ware
gezindheid of zijne ware bedoelingen laten blijken; —
het juk afwerpen, zich aan eene drukkende overheer
onttrekken, zijne vrijheid hernemen; —-sching
banden, boeien, ketenen, kluisters afwerpen, zich aan
de overmacht van iemand of iets onttrekken, zijne
vrijheid hernemen; — (eig. en fig.) den teugel (toom,
breidel) afwerpen, zich met geweld aan iemands leiding
of aan eene zedelijke overmacht ontrukken en zich
aan losbandigheid overgeven; —
(fig.) (kwellende gedachten, bekommeringen,
zorgen enz. die den geest bezwaren) zich met inspanning uit het hoofd stellen :• een zeker gevoel van
ongerustheid, dat ik niet van mij af kon werpen; —
afgooien, afsmijten : de boer wierp den indringer
(van) het erf af; — werp die blokken wat van den
wand af, op eengen afstand werpen ; — een boek van
zich afwerpen, wegwerpen; — (fig.) eene schuld, eene
blaam van zich afwerpen, met nadruk ertegen op komen; — alle verantwoordelijkheid van zich afwerpen,

verklaren dat men die niet op zich wil nemen; —
(zeew.) een schip afwerpen, het verhalen, van lig
doen veranderen door middel van werpan kers-plats
die men met eene sloep of boot uitbrengt, het eene
andere ligplaats geven; — iemand met sneeuwballen

den hoed afwerpen; de jongens hebben een heel stuk
van het beeld afgeworpen, ertegen werpen en zoo doen
afvallen of loslaten; — appels, peren, kastanjes,
noten enz. afwerpen, ze van de boomera doen vallen

door er met steenen of stokken tegenaan te werpen;

— loslaten, laten afvallen : de boom die gebloeid,
zijne bloesems afgeworpen, zijne vruchten gezet heeft; —
vruchten afwerpen, vruchten voortbrengen, opbrengen, opleveren; — (fig.) vruchten afwerpen, voordeel aanbrengen, winst opleveren; (bij uitbr.) voor
winsten, baten, renten enz. afwerpen, ze op--deln,
brengen, opleveren; — veel, weinig afwerpen, veel
of weinig voordeel aanbrengen; — de kosten afwerpen, zooveel opbrengen als de kosten bedragen. (In
deze laatste zinalen verdient het aanbeveling afwerpen te vervangen door het veel betere opbrengen
en opleveren); —
naar beneden werpen : iemand de trap ( de trappen,
of van de trap, trappen) afwerpen; — ( ruiters) uit
den zadel werpen, ter aarde doen storten : ziedaar
een fraai paard dat zijn ruiter afgeworpen heeft; —
zich van eene hoogte afwerpen, zich afstorten, naar
beneden springen; — afslaan, van boord houden :

in den nacht trachtte de vijand het vaartuig te enteren,
maar de bemanning was bij de hand en wist hem af te
werpen; — het licht of de schaduw van zich ver
iets doen vallen : de heuvelen wierpen-spreidno
naar het noord hunne bruine schaduw op 't tintlend
heiveld af. AFWERPING, v.

AFWERPER, m. (-s). AFWERPSTER, v. (-s).
AFWETEN, (alleen voorkomende in de onbepaalde wijs), het laten afweten, (ook het iem. laten afweten),
aan iem. laten weten, dat iets niet doorgaat, dat
men niet kon- en kan of hem niet kan wachten : ik

wachtte hem van middag ten eten, maar zoo even heeft
hij het mij laten afweten; ik moest van avond les hebben
bij mijnheer A., maar hij heeft het laten afweten; —
(fig. scherts.) sterven, overlijden: er moet wel meer
dan drie kwarteeuw verloopen zijn, sedert die het heeft
laten afweten; hij is in 1799 overleden. (Men schrijve
van iets (niet) af weten los van elkander).

AFWETTEN, (wette af, heeft afgewet), snijdende
voorwerpen afslijpen, door ze te wetten van oneffenheden of vreemdsoortige bestanddeelen ontdoen : de
schaarden van een mes afwetten; schaardige of roestige messen, bijlen, sabels enz. afwetten; —( snijdende

voorwerpen die gewet of gescherpt moeten worden)
alle, of geheel en voldoende wetten; — alles afdoen
wat er te scherpen valt; — gedaan maken met
wetten.
AFWEVEN, (weefde af, heeft afgeweven), op het
weefgetouw verwerken : zoodra al het katoen is afgeweven; — gedaan maken met weven, alles afdoen
wat men te weven heeft : laten we eerst maar afweren; — op het weefgetouw afmaken, voltooien:
in hoeveel tijd kunt ge dat stuk afweven ?; — (fig.
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dicht.) (van een kunstwerk) het afmaken, voltooi
handelingen die onderling-en;—rksva
samenhangen geregeld volbrengen, het geheele plan
volvoeren : kent gij vele arglistige menschen die de
webbe hunner bedriegerij tot het einde toe kunnen afweven ?; — ( in toepassing op het web des levens, zinnebeeldige uitdrukking voor het leven, den levensduur
eens mensehen) : eer wij hunne nadering ontwaren,
weven de rustelooze jaren 't web onzer jonkheid reeds
af; — (fig.) eene taak tot in alle onderdeelen afwerken : en hiermede, mijne toehoorders, heb ik de taak
afgeweven welke ik mij voorstelde; wanneer de ouder dom de levenstaak heeft afgeweven en men de volmaaktste
rust te gemoet treedt; -- (fig.) zijne (levens -) taak is
afgeweven, zijn leven is ten einde, hij gaat sterven;
of wel, hij is gestorven.
AFWEZEN, o. het verwijderd zijn van de plaats
waar anderen zich bevinden, of waar eene handeling
voorvalt; — in iemands afwezen, gedurende den tijd
dat hij zich elder, bevindt (of bevond); of wel, in
die omstandigheid dat hij niet aanwezig is (of was):
— bij iemands afwezen, in de omstandigheid of in
het geval dat hij niet aanwezig is (of was); —
gedurende of ten tijde van iemands afwezen, gedurende
den tijd dat hij niet aanwezig is (of was); — sedert
iemands afwezen, sedert den tijd dat hij naar elders
vertrokken is (of was); — na een lang afwezen, na
een afwezen van (een zekeren tijd); — (w. g.) het
niet voorhanden of aanwezig zijn van iets of van
iemand : in het afwezen van alle getuigen; er lag iets
in hunne nieuwe omgeving, dat kalmte ademde en
afwezen van alle oorzaken die... (Een ww afwezen
bestaat niet : men schrijve dus in twee woorden :
wanneer zal ik van dien last af wezen ? wanneer kan
het werk af wezen ? — daar wil ik af wezen, dat kan
ik niet met zekerheid zeggen).
AFWEZEND, bn. zich elders bevindende, niet
tegenwoordig, het tegenovergestelde van aanwezend,
aanwezig : maar hij, schoon lang afwezend, vervulde
gansch uw hart; — ( in de rechtstaal) (van beklaagden
of beschuldigden) afwezig blijven, in gebreke blijven
na ontvangen dagvaarding ter terechtzitting te
verschijnen, of zich, in de gevallen bij de wet
voorzien, door een advocaat, procureur of gemachtigde te laten verdedigen; — (w. g.) (van zaken,
vooral van stoffelijken aard) niet aanwezig, niet
ter beschikking staande van den persoon van wien
sprake is : de kleuren waarmede onze verbeelding ons
dat afwezende schildert, zijn schoon en bekoorlijk.
(In den zin van afgetrokken, onoplettend vermijde
men afwezend).
AFWEZENDE, m. en v. (-n), persoon die niet
tegenwoordig is.
AFWEZENDHEID, v. de toestand van afwezend
te zijn; het niet tegenwoordig zijn : overmorgen keer
ik terug; eene langere afwezendheid mocht opgemerkt
worden; weldra stelde het vreesachtige meisje aan haar
broeder voor om weder naar binnen te gaan, eer men
hunne afwezendheid ontdekte; — in of bij iemands
afwezendheid, gedurende den tijd dat hij zich elders
bevindt (of bevond), of wel, in de omstandigheid
of in het geval dat hij niet tegenwoordig is (of was);
-- (in de rechtstaal) het niet tegenwoordig zijn ter
terechtzitting, t. w. van een beklaagde of beschuldigde die in gebreke is gebleven op de hem gedane
dagvaarding te verschijnen, of zich door een daartoe
aangewezen persoon te laten verdedigen.
AFWEZIG, bn. (van een persoon) zich niet bevindende in zijn gewoon verblijf, van zijne woon
zijn gezelschap verwijderd : een meisje-platsofvn
dat om een afwezigen minnaar treurt; -- afwezig
blijven (met aanwijzing van zekere tijdruimte), zoo
lang elders vertoeven, van huis blijven : overmorgen
reis ik naar Frankfort voor zaken; wellicht blijf ik
een paar maanden afwezig; — ( van personen) zich
niet bevindende op de plaats waar anderen bijeen
zijn, niet aanwezig, of waar eene handeling voorvalt,
niet tegenwoordig zijn : ik ben in die vergadering
afwezig geweest; de secretaris houdt aanteekening
van de afwezige leden; — met (of zonder) verlof
afwezig (van ambtenaren en krijgslieden gezegd),
na (of zonder) wettig bekomen verlof zich elders
bevindende en dus tijdelijk de dienstplichten niet
waarnemende; — afwezig blijven, niet verschijnen
waar men tegenwoordig behoorde te zijn, of waar
men gewacht wordt wegblijven; — (w. g.) (van
zaken, vooral van stoffelijken aard) niet aanwezig,
niet ter beschikking staande (van den persoon van
mien sprake is) : de beide reizen had hij de deur
Van Dale.
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gesloten en den sleutel afwezig bevonden; — (w. g.)
niet aanwezig, niet bestaande in de werkelijkheid :
hier is de vorm afwezig. (Men vermijde afwezig in
den zin van afgetrokken, verstrooid).
AFWEZIGE, m. en v. (-n), persoon die niet
aanwezig is; — (in het rechtsw.) een persoon die
zonder orde op het beheer zijner zaken gesteld te
hebben zijne woonplaats heeft verlaten en van
wien men geene tijding heeft bekomen, zoodat
men omtrent zijn leven of dood in onzekerheid
verkeert.
AFWEZIGHEID, v. de toestand van niet aanwezig
te zijn; de staat van iemand die zich niet in zijn
gewone verblijf ophoudt, zich buiten zijne woon
bevindt, of voor korter of langer tijd van-plats
zijn gezelschap verwijderd blijft; het van huis of
elders zijn : hoe hebt gij u vermaakt gedurende die
zes weken lange afwezigheid ?; troost u toch over hare
afwezigheid, gij zult haar zien, eer de week ten einde
is; in, gedurende, sedert iemands afwezigheid; na eene
lange (korte, kleine) afwezigheid; na eene afwezigheid
van 3 maanden; — ( in de rechtst.) de staat van
hem die zonder orde op het beheer zijner zaken
gesteld te hebben, zijne woonplaats heeft verlaten,
en van wien men geene tijding heeft bekomen,
zoodat men omtrent zijn leven of dood in onzekerheid verkeert; — het niet tegenwoordig zijn, ten
gevolge waarvan men aan het samenzijn of eene
handeling geen deel neemt : zij was de eerste die zijne
afwezigheid bemerkte; niemand kan u hierin vervangen,
door uwe afwezigheid zou alles in verwarring geraken; — afwezigheid met (of zonder) verlof (van
ambtenaren en krijgslieden gezegd), het zich elders
bevinden na (of zonder) wettig bekomen verlof,
ten gevolge waarvan men tijdelijk zijne dienstplichten niet waarneemt; — bij afwezigheid of
ontstentenis van den Voorzitter bekleedt het oudste lid
zijne plaats; in uwe afwezigheid is dat gebeurd; —
alle leden waren tegenwoordig; alleen de heer A
schitterde door zijne afwezigheid, trok de aandacht
door niet te verschijnen waar men hem met reden
kon verwachten; —
afwezigheid van gedachten, afgetrokkenheid, verstrooidheid waardoor men niet let op hetgeen
voorvalt of behandeld wordt; — het niet aanwezig
zijn van iets, het ontbreken ervan op eene gegeven
plaats of in een gegeven geval : de plechtige stilte
die heerscht tusschen de duinen; de afwezigheid van
alle geboomte, de onverstoorde eenzaamheid.
( Afwezigheid onderscheidt zich van afwezendheid,
afwezen en afzijn door ruimere opvatting. Maar
afwezendheid, afwezen en afzijn staan in beteekenis
gelijk, en verschillen alleen in de mate van het
gebruik. Het laatste is thans de gewone term, bet
tweede minder algemeen, het eerste nog minder,
behalve alleen in de rechtstaal waarin men aan
afwezendheid eene bijzondere beteekenis heeft
toegekend).
AFWIEDEN, (wiedde af, heeft afgewied), geheel
en al wieden, van onkruid zuiveren : er zijn nog maar
twee bedden afgewied; gedaan maken met wieden;
zeer veel wieden.
AFWIEGELEN, (wiegelde af, heeft en is afgewiegeld), (w. g.) een water afwiegelen, in een bootje zich
schommelend stroomafwaarts laten drijven; wiegelende, heen en weer bewegende doen afbreken.
AFWIJKEN, (week af, is afgeweken), (van personen die op weg zijn) allengs eene andere richting
aannemen en zich daardoor verwijderen van den
weg dien men volgde, of van het gezelschap waarbij
men zich bevond : het scheen dat hij in zijn angst ter
zijde getreden en van het spoor afgeweken was; -van den rechten koers afgaan, zijdelings afdrijven:
wij waren (het schip was) een heel eind westwaarts
afgeweken; — van koers veranderen : het fregat week
van ons af; — niet (nooit) van iem. of iets afwijken,
trouw en vol zorg voortdurend bij iem. blijven; —
(bij b .) zich verwijderen, weggaan : wijkt toch af van
de tenten dezer goddelooze mannen; — den strijd staken,
afdeinzen : eindelijk week de hertog af, doch menig
ander koningsschip kwam weldra zijne plaats vervullen; (fig.) van het spoor des rechts en der deugd
afwijken; — van den goeden of rechten weg (pad enz.)
afwijken, in zijne handelingen of meeningen eene
verkeerde richting volgen; -- van den gewonen weg
afwijken, anders handelen of denken dan de menschen veelal plegen te doen; — geen haar (haarbreed,
handbreed, voetbreed enz.) afwijken, (in zijne handelingen of meeningen) onveranderd dezelfde richting
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volgen, aan denzelfden regel getrouw blijven; —
(met betrekking tot godsdienst, deugd of geloof) tot
zondige handelingen of tot dwaling vervallen : allen
zijn zij afgeweken, te zamen zijn zij onnut geworden;

de afgeweken Christenen tot de zuivere zedeleer van het
evangelie terugbrengen; —
ontrouw worden aan zijne plichten, beginselen,
leeringen, bevelen, voorschriften, verbintenissen,
deugd, recht, waarheid, gewoonten, gebruiken,
gevoelens door handelingen, denkdeelden of beweringen die ermede in strijd zijn : onverzettelijk te zijn in
het goede, noch ter rechter- noch ter linkerhand daarvan
af te wijken; gij weekt niet af van plicht en eed; bij het
vermeerderen der welvaart was men ook hier te lande
van den ouden eenvoud afgeweken; — in strijd handelen met : niets kan mij van dit voornemen doen afwijken; — niet getrouw navolgen : hij is maar al te zeer
van het goede voorbeeld zijns vaders afgeweken; —
ongemerkt afdwalen van : ik wijk af van mijne ver
zijne verhalen wijken telkens van de hoofdzaak-teling;
af; — (fig.) niet overeenkomen, in strijd zijn met:
deze beschrijving wijkt nergens van de waarheid af;
een man wiens geloof afweek van dat der heilige Kerk; —
ervan verschillen, een ander beloop hebben : een
rechthoek die weinig van een vierkant afwijkt; niets
week bovendien meer van de lijn der schoonheid af, dan
de vorm van dat hoofd; — verschillen van iets, dat
als regel, gewoonte of voorbeeld wordt voorgesteld:
zij waren een godsdienst toegedaan, welke van alle
andere geheel afweek; eene schrijfwijze die van de oude
klassieke afwijkt; een kostuum dat afweek van de alge meene mode; — van zijn oorsprong, van zijn aard
afwijken, anders worden dan men naar zijn oorsprong
of aard was; — van iem. of iets in hoedanigheid
onderscheiden zijn, verschillen : jongens en meisjes
die geen oogenblik de aandacht zouden trekken, daar
zij in niets van het gewone lompe en plompe afweken;
(van hemellicjiamen) zich in zijn loop verwijderen
van eene bepaalde baan of van een bepaald punt
in de ruimte; — (van de magneetnaald en bij uitbr.
van het kompas) niet naar het juiste Noorden
wijzen : de magneet wijkt westelijk af; de windwijzer
wijkt westelijk van het Noorden af; — afwijkende
(wind - )streek, eene der tusschengelegen windstreken
the de windwijzer aanwijst, wanneer hij van eene der
hoofdstreken afwijkt; — (krijgsw.) (van schiet- en
werptuigen) zich uit het richt- of schootsvlak verwijderen; — (van stroomend water) afvloeien, wegvloeien; — (bijb.) naar elders voeren : David deed
ze (de Arke des Heeren) afwijken in het huis ObedEdoms; — (bijb.) verwijderd worden, en dus ophouden te drukken of te kwellen : het zwaard zal van
uwen huize niet afwijken tot in eeuwigheid; — (bijb.)
zich verwijderen, weggaan : mijn ijver zal van u af wijken en ik zal niet meer toornig wezen; — (fig.) (van
hoedanigheden, aandoeningen, ervaringen enz. als
iets goeds of kwaads voor een persoon voorgesteld)
van hem afgaan, begeven : zijne vertroosting zal
niet afwijken voor die Hem waarachtig en in den geest
aanroept; de slaap was van mij afgeweken; —
(van een weg, een pad, een spoor enz.) zich uit
richting die van den hoofdweg af--strekni
leidt: stapte zij met groote haast door de paden die van
den voornaamsten wandelweg afweken; — die muur
begint af te wijken, scheef te staan; — de planken van
dezen vloer, van dit schip wijken vrij wat af, wijken
van elkander, zoodat de naden wijder openstaan.
AFWIJKER, m. (-s), AFWIJKSTER, v. (-s).
AFWIJKING, v. (-en), het afwijken van een weg;
-- (fig.) (in betrekking tot eene handeling of denk
tot bereiking van dit oogmerk schreef ik mij-wijze):
een weg voor, welken ik tot heden zonder afwijkingen
bewandeld heb;— Bene handeling die met deugd of
plicht in strijd is; eene overtreding : verschoonbare
kleine menschelijke afwijkingen; — het niet volgen
van het aangewezen richtsnoer; eene handeling, bewering, meening, bepaling enz. die niet overeenkomt
met wat men algemeen als goed aangenomen heeft :
grammaticale zwarigheden of afwijkingen van den
gewonen en bekenden regel; afwijkingen van waar
recht; eene afwijking van de gedragslijn; hij-heidof
eischte opvolging van den eens aangenomen regel zonder
eenigerlei afwijking; — in afwijking van den regel
bracht hij dezen winter in Holland door, niet overeenkomstig zijne gewoonte; — het ongemerkt of
onverwacht afgaan van iets waarover men spreekt
of schrijft : in zijn opstel, zijne rede merkt men telkens
hinderlijke afwijkingen; —
de verwijdering van een voorwerp ten opzichte
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van een ander tengevolge van verschillende rich
ting waarin het zich beweegt: de afwijking tusschen.
d.; schijnbare en ware plaats van een hemellichaam; —
(in de sterrenk.) de afwijking van een hemellichaam,
de afstand waarop het zich van de evennachtslijn bevindt, gemeten op den meridiaan, declinatie ; —
noordelijke of zuidelijke afwijking, naar gelang het
hemellichaam zich ten Noorden of ten Zuiden van de
evennachtslijn bevindt; — het zich verwijderen van,
het niet wijzen naar eene bepaalde richting: de afwijking van het kompas in Nederland bedraagt omstreeks negentien graden westwaarts (van het Noorden); — de afwijking van den wind (- wijzer) is nu
oostelijk; — (in het krijgsw.) het afwijken van
het projectiel uit het richt- of schootsvlak, deviatie:
de afwijkingen die het uit een getrokken vuurmond
voortgeschoten projectiel ondervindt, zullen grooter
zijn naarmate de baan meer gekromd is; — ( bij uitbr. )
de afstand tusschen het trefpunt en het mikpunt,
door het afwijken veroorzaakt; -- het uiteenloopende
waardoor zij zich van andere onderscheiden; het
verschil : eene aanmerkelijke afwijking tusschen de
afbeeldingen van dezelfde nevelvlek.
AFWIJKINGSCIRKEL, m. (-s), de meridiaan
waarop de afwijking van een hemellicht gemeten
wordt, declinatie-cirkel.
AFWIJZEN, (wees af, heeft afgewezen), (personen
die iem. komen bezoeken of hem wenschen te
spreken) onverrichter zake wegzenden, niet toelaten, niet ontvangen: zij liet mij afwijzen en wilde
mij niet te woord staan; de hospita had strengen last
ieder die zich aanmeldde, af te wijzen; — iem. niet
afwijzen, zorg dragen dat hij wel toegelaten of on.tvangen wordt; — iemand aan de deur afwijzen, hein
niet veroorloven binnen te treden; — zich niet
laten afwijzen, er niet in berusten, dat men niet
toegelaten of ontvangen wordt; —(personen die huis
gastvrijheid of Bene veilige wijkplaats-vesting,
komen vragen) ongetroost wegzenden, niet opnemen : hij wilde den vluchteling, nu die eenmaal zijn
drempel betreden had, niet afwijzen; — ( personen die
als lid van eene vereeniging, als deelgenoot of toeschouwer van eene handeling wenschen toegelaten.
te worden) den toegang ontzeggen: staatsbeambten
die bij plechtige gelegenheden zoodanige vreemdelingen,
als niet bewezen van goeden adel te zijn, afwezen; —
na afgelegd examen den verlangden graad of de verlangde bevoegdheid niet toekennen : hij is op zijn.
examen afgewezen; van de twintig eandidaten, zijn er
veertien geslaagd en zes afgewezen; — onverhoord
laten : Jezus wijst geen smeekende af; — weigeren
iem. tot echtgenoot aan te nemen : zij heeft hem
eenmaal afgewezen, in weerwil dat zij hem liefhad; —
het meisje was hem niet ongenegen, maar de vader had
hem afgewezen, omdat hij te arm was, zijn huwelijksaanzoek afgeslagen; — (fig.) van de hand wijzen, af slaan, weigeren iets te aanvaarden of zich te laten
welgevallen: een aanbod, een eerbewijs, eerie belooning
enz. afwijzen; — iemands hand afwijzen, weigeren
iem. tot echtgenoot aan te nemen; — lof, eer, roem,
eene verdienste enz. afwijzen, verklaren dat men er
geene aanspraak op heeft of ze niet begeert; — niet
aannemen, niet toestaan, van de hand wijzen,
weigeren : een verzoek, eene bede, eene uitnoodiging,
een voorstel, gestelde voorwaarden enz. afwijzen; —
een voorstel afwijzen (van eene vergadering gezegd),
niet aannemen, verwerpen, afstemmen; — een last,
eene - taak enz. afwijzen, weigeren zich ermede te
belasten; — op een verzoek afwijzend beschikken, eene
beschikking geven, waarbij het verzoek geweigerd
wordt; --- een verzoek enz. afwijzend beantwoorden, het
met eene weigering beantwoorden : eene afwijzende
beschikking, een afwijzend antwoord;— bij rechterlijke
uitspraak niet ontvankelijk of ongegrond verklaren,
aan den eischer ontzeggen : zijn eisch is door de
rechtbank afgewezen; — ( Zuidra. en gew.) niet goedkeuren : in u vindt hij veel meer goed te keuren en veel
meer na te volgen, dan wel te berispen of af te wijzen;
— (veroud. rechtst.) iem. iets afwijzen, bij rechterlijke
uitspraak hem het recht op of tot iets ontzeggen; —
door kracht van tegenstand doen aftrekken of
beletten te naderen : het gelukte tot viermalen toe de
vijandelijke ruiterij af te wijzen; (fig.) langs het strand
kruisten talrijke patrouilles van infanterie en cavalerie,
en door dezen werd de boot afgewezen; de aanval der
ruiterij werd met kracht afgewezen, afgeweerd; -- zij
wijst het droombeeld af en houdt het wezen vast; —
(zaken die men ergens wil binnenbrengen) niet toelaten : zijne artikels waren oorzaak, dat het blad aan
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de Fransehe grenzen zoo dikwijls afgewezen was; —

(dicht.) aandoeningen, ervaringen, hartstochten enz.
onderdrukken : wij moeten die zenuwachtige verschijnselen afwijzen, anders stellen ze ons spoedig de wet; —

(w. g.) (mededeelingen, berichten, geruchten enz.)
niet aannemen, als geen geloof verdienende : lieden
die ieder bovennatuurlijk verhaal en lichtvaardig gerucht
als verzinsel of laakbare overdrijving afwijzen; —
eene afwijzende beweging, een afwijzend gebaar,
teeken enz., eene beweging, een gebaar enz., te kennen
gevende dat men iets weigert of afslaat; — iem. van
den weg afwijzen, hem een verkeerden weg doen

inslaan, misleiden; - (w. g. dicht.) hem wijzen op
iets dat beneden is. AFWIJZING, v. (-en), weigering.
AFWIKKELEN, (wikkelde af, heeft afgewikkeld),
(w. g.) een klos afwikkelen, afwinden; ook fig. eene
kwestie afwikkelen, in orde brengen; — een boedel,
eene nalatenschap afwikkelen, beredderen, regelen,
ieder zijn aandeel toewijzen. AFWIKKELING, v.
AFWILLEN, (wilde (wou) af, heeft afgewild), (van
kleedingstukken, sieraden enz. die aangedaan, omgedaan, omgeslagen, voorgedaan of opgezet worden):
niet afwillen, ondanks alle moeite niet van het lijf
gedaan kunnen worden : die kraag wil niet af, de
band zit in den knoop; — ( van iets dat op of aan iets
anders zit of kleeft, als vuil, vlekken enz.) : niet
afwillen, ondanks alle moeite niet weggenomen kunnen worden, thans zegt men : eraf willen; — ( een
werk dat verricht of een voorwerp dat vervaardigd
wordt) binnen een bepaalden tijd afgemaakt, voltooid willen hebben : ik heb nog vrij wat werk te doen,
dat wil ik van avond af.

AFWIMPELEN, (wimpelde af, heeft en is afgewimpeld), door het uithangen van eene vlag of wimpel uit een toren enz. iets afgelasten, daardoor bekendmaken dat iets niet zal plaats hebben : de
parade der schutterij is om het slechte weder afgewimpeld; de vliegdemonstratie is afgewimpeld. AFWIM-

PELING, v.
AFWINDEN, (wond af, heeft afgewonden), (een
draad, een touw, een ketting, geweven stoffen enz.
die op een klos, een spoel, een spil, boom enz. gewonden zijn) daarvan, door te winden, geleidelijk
verwijderen, draaiend afhalen : garen, zijde enz. van
een klos afwinden; — eene streng garen, ook een klos
afwinden; — op- en afwinden, op de spil winden en
weder ervan afdraaien; — (fig.) een kluwen garen afwinden, eene moeilijke, verwikkelde zaak in orde
brengen, regelen; — (fig.) de (levens)draad is afgewonden, het leven is, loopt ten einde; -- een zwaar
voorwerp naar zich toewinden en zoo van eene plaats
verwijderen door een daaraan bevestigd touw met
een aardwind, kaapstander of windas in te winden :
de werklieden waren bezig een omgevallen boom van
den weg af te winden; — een schip dat op het strand
zit of aan den grond geraakt is, in vlot water bren-

gen door middel van winden, t. w. door het touw
of den ketting van het uigebrachte anker met het
spil in te winden : men windt de schepen af om vlot
te raken; — ( voorwerpen die gewonden moeten
worden) alle, of geheel ten einde toe winden: wij
zullen deze streng eerst afwinden; -- alles afdoen, wat
er te winden valt; — zeer veel winden : met die
nieuwe machines kan men per dag heel wat afwinden;

-naar beneden winden door het draaien van windas
of spil : wind de kap van den hooiberg een weinig af; —
(w. g.) (schertsend in tegenstelling van opwinden),
iem., na een voorbijgeganen staat van opgewondenheid, afgemat en lusteloos, of gedrukt, neerslachtig maken: die opmerking, die mededeeling wond
den opgewonden jongeling spoedig af. AFWINDING,
v. (-en).
AFWINDER, m. (-s). AFWINDSTER, v. (-s).
AFWINDIG, bn. (zeet.) van den wind af, boven
den wind.
AFWINNEN, (won af, heeft afgewonnen), (w. g. in
den oorlog) den vijand door overmacht van wapenen
ontnemen : den vijand eene vesting, eene schans,
Benige stukken geschut, een konvooi levensmiddelen
enz. afwinnen, (ten onrechte gebruikt is den vijand
een veldslag afwinnen in plaats van een veldslag op
den vijand winnen); — ( in het spel) van zijn tegenspeler winnen, hem in het spel doen verliezen : nooit
denken wij om elkander geld af te winnen: het spel is
immers geene kostwinning; — ( iets dat als de prijs van

een wedstrijd wordt voorgesteld) op zijn mededinger
winnen, het hem doen missen; — (fig.) voor zich
zelven behalen of verwerven en het dus een ander
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doen missen : iem. een voordeel, eene goede kans enz.
afwinnen; — iem. het voordeel van den wind, of alleen
den wind, de loef afwinnen, (van zeevarenden en van
de schepen zelve gezegd) met zijn schip bovenswinds
van een ander vaartuig komen en zoodoende aan
dat vaartuig (of de varenden) het voordeel van den
wind benemen; —(fig.) iem. de loef afwinnen (gewoonlijk afsteken), in zekere handeling of eigenschap
hem te boven gaan, overtreffen; — iem. eenige uren
afwinnen, dien tijd op hem winnen, hem zOóveel
tijd vóór zijn; — het (van) iem. met schaatsenrijden,
in vlugheid, behendigheid, liefelijkheid afwinnen,

hem daarin te boven gaan, overtreffen; — het iem.
afwinnen, het van iem. winnen door iets eerder te
doen of eerder klaar te zijn : 'tern. het nieuwjaar afwinnen, hem vóór zijn met zijn nieuwjaarwensch;
(ook gew.) iem. een gelukkig nieuwjaar wenschen; —
het de zon afwinnen, vóór zonsopgang opstaan;
(scherts.) de zon wint het hem af, is eerder bij de hand
dan hij; — het den winter afwinnen, iets doen vóórdat de winter begint; — (voormalige rechtst.) iem.
iets afwinnen, eene rechterlijke uitspraak tegen iem.
verkrijgen, waarbij hij veroordeeld wordt tot verlies of betaling.
AFWINTEREN, (winterde af, heeft afgewinterd),.
het heeft afgewinterd, het winterweder is ten einde
gekomen, het heeft opgehouden koud en guur te
zijn; — het wintert wat (vrij wat, heel wat) af, het is
langdurig streng winterweder, het is lang koud en
guur : het heeft verleden jaar heel wat afgewinterd.
AFWIPPEN, (wipte af, is en heeft afgewipt), met
een wip, met eene vlugge beweging naar beneden
springen of huppelen : de kat wipte van de tafel af;
in een oogwenk was zij de stoep afgewipt; hoe dikwijls
hebt ge vandaag die trap (of trappen) al afgewipt I; —
roet een wip vedervallen : de plank wipte van de
stelling af; — naar beneden wippen, met een wip
doen vallen : hij wipte mij van de bank af.
AFWISSCHEN, (wischte af, heeft afgewiseht),
(droog stof of vuil dat zich aan of op een voorwerp
bevindt) met een natten doek of spons wegnemen:
vlekken van eene tafel afwisschen; het vuil van het glas,
den bril afwisschen; het schrift, eene som enz. van de
lei, van het bord afwisschen; ook eene tafel, een glas,
een bril, eene lei, een bord afwisschen; ook zijn mond
afwisschen; een kind afwisschen; — ( bloed of zweet
enz.) afvegen : hij had een zakdoek in de hand om
zich het zweet af te wisschen; — tranen met een doek
of met de hand van de oogen of van het gelaat afwisschen,
wegvegen; — ook zich de hand, het voorhoofd afwis schen; zij vermande zich en wischte hare tranen, ook
hare oogen af; (fig.) iemands tranen afwisschen, zijne

droefheid lenigen, hem vertroosten; (fig. van hetgeen
met eene smet wordt vergeleken) (bijb.) winch uwe
zonden af, reinig u daarvan, doe boete en zondig
niet meer; — eene lichte ballingschap wischt zijne
misdaad af; — ( eene schuld of verdenking die op
iem. rust, of een smaad, hoon of beleediging die hem
is aangedaan), hem (of zich) ervan zuiveren, hetzij
door hem (of zich) te rechtvaardigen, hetzij door
hem (of zich) eene billijke voldoening te verschaffen:
gij moet mij in mijne eer herstellen, de smet afwisschen
die gij op mij geworpen hebt; — een smaad, hoon enz.
in bloed afwisschen, zich erover wreken op den

persoon die de beleediging heeft aangedaan, door
zijn bloed te doen vloeien, hem te dooden; — een
smaad, eene schande enz. met zijn bloed afwisschen,
ze uitdelgen door opoffering van zijn leven. AFWISSCHING, v. (-en).
AFWISSCHER, m. (-s), die afwischt.
AFWISSELEN, (wisselde af, heeft afgewisseld),
op de beurt vervangen om den te langen duur of het
eentonige eener handeling te voorkomen : zijne

dochters lezen hem 's avonds voor; ieder half uur
wisselt de eene de andere af; de zangers wisselden de
sprekers af; — elkander afwisselen, elkander beurtelings vervangen: vader en moeder wisselden elkaar
aan het ziekbed van hun lieveling af; — ( handelingen,

ervaringen, aandoeningen. toestanden enz.) tijdelijk
doen ophouden en door eene andere vervangen,
waardoor het langwijlige, eenzijdige of eentonige
wordt voorkomen : het is aangenaam en geoorloofd,

dat de ernst van qemeenzaam onderhoud door geestige
scherts en boerterij afgewisseld wordt; het is raadzaam,
door eene behoorlijke verdeeling van tijd: de strengere
bezigheden met afleidende uitspanningen af te wisselen;
een concert met voordrachten afwisselen. (Men schrijve
niet : zijn vermaak afwisselen; zijn eentonig leven
afwisselen in den zin van door verscheidenheid ver-
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aangenamen, maar wel : afwisseling in zijn vermaak,
in zijn eentonig leven brengen); (woorden, uitdrukkingen, kreten enz.) met andere afwisselen, nu eens de Bene en dan de andere
bezigen : de woorden liefde en vrede werden voortdurend
afgewisseld in die preek; - woorden (of beteekenissen)
niet met elkander afwisselen (gewoonlijk verwisselen),
in het gebruik nauwkeurig onderscheiden : maken en
doen wisselen bij velen ten onrechte met elkaar af; in
onderscheiden dialekten derzelfde taal wisselen verschillende beteekenissen derzelfde woorden nooit met
elkander af; - (van handelingen, voorvallen, ervaringen, toestanden, hoedanigheden, tijdruimten,
verschijnselen, enz.) vervangen, opvolgen : de eene
regenbui wisselde de andere af; - eene uitgelaten
vroolijkheid vaak door droefheid afgewisseld; de
schitterendste voordeelen door beslissende nederlagen
,afgewisseld zien; - beurtelings vervangen : eeuwen
wisselden elkander af; snikheete dagen en guur weer
wisselden elkaar bij ons af; allerlei aandoeningen wisselden elkander af; donder en bliksem wisselden elkan-der onophoudelijk af; verscheidenheid of schakeering (van vormen,
kleuren, of tinten) brengen in : op den voorgrond
v.'•isselen de stel-ken van jonge dennen met hun lichten donkergroen het bruin der heide zoo liefelijk af; de
aardappelvelden werden door (met) boekweitakkers
afgewisseld; - zich beurtelings doen hooren: vocale
en instrumentale muziek wisselden elkaar af; gezang,
gelach en muziek wisselden elkander af; geestige opmerkingen en puntige gezegden die den algemeenen lachlust opwekten wisselden in zijne rede elkaar af; een
opstel waarin kinderachtige taal met (door) holle
phrasen was afgewisseld; (geldstukken of geldswaardig papier) inwisselen,
inruilen met het bij denkbeeld dat men er dan af is of
dat schade geleden wordt : op mijne terugreis te
Emmerik aangekomen, zocht ik vergeefs naar iemand
die mij mijn Duitsche geld wilde afwisselen; de goudsmid wist heel behendig den boer zijne dukaten beneden
den prijs af te wisselen; met iets anders afwisselen, beurtelings met iets
anders voorvallen, zich aan het oog vertoonen, zich
doen hooren of geuit worden: gesmoorde zuchten wis
.snikken der wanhoop af; een muur waarin-seldnmt
eene laag zandsteen afwisselt met eene laag metselwerk;
het afwisselend geluk en ongeluk dat hij in zijn leven
ondervond; een handel met afwisselend voordeel en
verlies; - met afwisselend voordeel (geluk enz.) (van
twee of meer partijen), zóó dat het geluk nu eens
aan de eene, dan weer aan de andere partij ten deel
valt; - onderling wisselen, elkander beurtelings
vervangen : de doopnamen wisselen in verschillende
plaatsen nogal af; - de meeningen wisselen vaak bij
hem af, hij heeft geene vaste meening; - (vooral)
in het teg. deelw. afwisselend, elkander beurtelings
vervangende, het eene door het andere opgevolgd
wordende: de afwisselende stelsels der scholen: eeuwig
afwisselende proefnemingen.; afwisselende staatsbezigheden; de afwisselende lotgevallen van Israël; veranderen, ander Q worden, een ander wezen of
eene andere gedaante aannemen, t. w. door het
onderling wisselen of veranderen van de verschillende onderdeelen, hoedanigheden enz die de zaak
bevat, of van de vormen waarin zij zich voordoet:
het ktnd"schap, dat, beurtelings boomrijk en bebouwd,
alleraangenaamst afwisselde; in sommige provinciën
wisselt de taal van dorp tot dorp af; - (vooral) in het
tegend. deelw. afwisselend: een afwisselend leven;
velden, van afstand tot afstand met eiken- of beuken
doorsneden en met deze een telkens afwisselend-lane
landschap vormende; een afwisselend en vermakelijk
tafereel, tooneelt - afwisselend rijm, beurtelings
staand en slepend; --het paard heeft nog niet afgewisseld, is nog niet aftandsch: -- zich met iets anders
afwisselen, beurtelings met iets anders plaats grijpen,
voorvallen, zich aan het oog vertoonen, zich doen
hooren, of geuit worden; meest in toepassing op
voorwerpen of kleuren, in betrekking tot den indruk
dien' hunne verscheidenheid of schakeering op het
gezicht maakt: gewoonlijk wisselde zich een frisch
rood af met een sprekend en krachtig wit.
AFWISSELEND, bn. en bw. (-er,-st), (met den klem
tweede lettergreep; het is moeilijk het-tonpde
bijv. naamw. van het tegenw. deelw. te onderscheiden) elkander vervangende, opvolgende, met het
bijdenkbeeld dat de zaken onderling verschillen
en dat dus uit de wisseling verandering of ver
ontstaat : de inlichtingen die ik hier-scheidn
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omtrent het kerkelijke inwon, waren mij zelfs rijker en
meer afwisselend, dan het interessante discours van
den burgemeester; - veranderende door het wisselen
der verschillende oordeelen; - afwisseling of verscheidenheid aanbiedende, het tegenovergestelde
van eentonig: een zeer afwisselend landschap; het
meest afwisselende tafereel dat men zich denken kan; bw. met onderlinge wisseling, zoodat nu eens het
eene, dat weder het andere zich voordoet; bij afwisseling, beurtelings : mannen en vrouwen zongen
afwisselend; wij dragen afwisselend zomer- en winterkleederen; - elkander (of ook) zich afwisselend ver
(van twee of meer verschillende werkingen),-vange
elkander beurtelings vervangen: dat slagveld bestaat
uit eene vlakte gedurig en afwisselend golvende (nu eens
meer, dan eens minder golvende), zoodat het uitzicht
niet overal vrij is.
AFWISSELING, v. (-en), de beurtelingsche opvolging of onderlinge wisseling, met het bijdenkbeeld,
dat de zaken onderling verschillen: afwisseling van
ernst en boert; de maand Maart met hare gehate afwis seling van sneeuw, storm en regen; - gedurige of
gestadige afwisseling, zich telkens of regelmatig herhalende; (men zegge niet bestendige afwisseling voor
gestadige, voortdurende afwisseling); - inz. wanneer
uit de wisseling verandering of verscheidenheid
ontstaat : door afwisseling van woorden de eentonig
stijl vermijden; - onder afwisseling van-heidvan
feesten en vermakelijkheden, van het eene feest met
het andere, en van de eene vermakelijkheid met de
andere; - een leven zonder eenige afwisseling, zeer
eentonig leven; -- de verandering die in iets voor
opvolging of onderlinge-valtdorebuingsch
wisseling van verschillende omstandigheden, wisse
gedurige afwisselingen van het weder; de-ling:de
afwisselingen van ons lot, in verdriet en vreugde, in
bang geween en vroolijk gejuich: - eene opeenvolging van verschillende elkander beurtelings ver
zaken, als Bene aaneengeschakelde reeks,-vanged
als een geheel beschouwd: mijn leven is eene afwisseling van de grievendste rampen en het zuiverste
geluk; verandering in den aard of de wijze van iets,
verscheidenheid : afwisseling geeft smaak aan het
genot; natuurtooneelen, rijk in verscheidenheid en
afwisseling; afwisseling brengen, aanbrengen, teweeg brengen, veroorzaken enz. (in iets); afwisseling bijzet ten, verschaffen, geven enz. (aan iets); - ter of tot
afwisseling, om de eentonigheid weg te nemen, ter
wille der verscheidenheid; - voor de afwisseling,
om eens iets anders te doen, te zeggen enz. en daardoor eentonigheid te voorkomen, voor de variatie; eene verandering of verscheidenheid in bezigheden
of voorvallen. iets dat de eentonigheid wegneemt:
aangename afwisselingen die het eentonige van de
reis breken; - eenige, weinig, minder, veel, meer enz.
afwisseling, eene mindere of meerdere mate van ver
bezigheden of voorvallen; - de-scheidn
verscheidenheid van inhoud, vorm of behandeling
waardoor een kunstwerk voor eentonigheid behoed
wordt en een behaaglijken indruk maakt : een romantisch drama, vol leven en beweging, vol afwisseling en
ontzetting; -- (als kunstterm in de beeldende kunsten)
de verscheidenheid in eene versiering aangebracht,
bij het meermalen herhalen van een zelfde ver
-sierl.
AFWITTEN, (witte af, heeft afgewit), (muren enz.
die gewit moeten worden) geheel, of alle witten.,
zoodat alles behoorlijk gewit is: het duurt lang, voordat al die muren afgewit zijn; - gedaan maken met
witten; - (van witkalk en gewitte muren of andere
voorwerpen) wit afgeven, bij aanraking witsel loslaten en afgeven ; pas op, die kalk is nog niet droog
en wit nog af. AFWITTING, v.
AFWOEDEN (ZICH), (woedde (zich) af, heeft
(zich) en is afgewoed), (dicht.) zich afmatten door
hevig of langdurig woeden, zich uitputten van
woede.
AFWOEKEREN, (woekerde af, heeft afgewoekerd),
iem. zijn geld afwoekeren, door woeker van hem ver
zeer veel woekeren : hij heeft in zijn-krijgen;
lange leven heel wat afgewoekerd; -- (w. g.) land aan de
baren afgewoekerd, ontwoekerd; - (fig.) iem. iets afwoekeren, het met moeite en inspanning van hem
verkrijgen; - oogenblikken van zijn tijd afwoekeren,
ontwoekeren, met moeite en inspanning uitwinnen,
uitsparen.
AFWOELEN, (woelde af, heeft afgewoeld), door de
woeling der golven van het strand of den oever los-
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woelen en wegspoelen : bij den jongsten storm heeft de
zee een heel stuk van de duinen afgewoeld; — iem. het
dek (de dekens, de lakens) afwoelen, door woelen, door
zich telkens heen en weer te bewegen het dek van
iem. die in hetzelfde bed slaapt aftrekken. AFWOELING, v.
AFWOLVEN, (wolfde af, heeft afgewolfd), (gew.
voor) AFWELVEN.
AFWONEN, (woonde af, heeft afgewoond) ,(Zuidn.)
(een huis) uitwonen, door het lang te bewonen, in
een slechten toestand brengen: zij hebben hun huis
heelemaal afgewoond.

AFWORGEN, (ook AFWURGEN), (worgde af,
heeft afgeworgd), (dicht.) iem. (of zich) de keel (of de
hartader) afworgen, iem. de keel dichtknijpen, worgen.
AFWORSTELEN, (worstelde af, heeft en is afgeworsteld), iem. door worstelen zoodanig afmatten,
dat hij uitgeput en krachteloos den strijd moet opgeven; — in eene worsteling overwinnen; — zich afworstelen, zich afmatten door eene langdurige of
hevige worsteling.
AFWRIJVEN, (wreef af, heeft afgewreven), stof Fen die aan de oppervlakte van een voorwerp kleven
of vastzitten) door wrijven verwijderen : eene vlek
an een kleed met de hand afwrijven; vetvlekken van een
muur met puimsteen afwrijven; — ( voorwerpen waaraan of waarop eenige stof kleeft of vastzit, waarin
krassen zijn) wrijvend afvegen, schoonmaken : de
tafel afwrijven; de ingesmeerde schoenen afwri'Jven;
hij wreef het vuile mes maar op zijne broek af; — ( fig.)
den ruwen bolster er bij iem. afwrijven, heng beschaven;

— (de buitenste deden van een voorwerp) door wrijving ervan losmaken en doen afvallen : zich het vel
van de vingers afwrijven; door uwe onhandigheid hebt
ge het patijn van het beeldje afgewreven; — ( glad-

houten meubelen) alle, of geheel en voldoende gladwrijven; — alles afdoen wat er te wrijven of te
boenen valt : zijn die stoelen nu nog niet afgewreven I;
— gedaan maken met wrijven of boenen. AFWRIJVING, v. (-en), (geneesk.) koude en natte afwrij vingen.

AFWRIKKEN, (wrikte af, heeft afgewrikt), gedurig heen en weder rukken en zoodoende afknakken : vergeefs trachtte hij den tak van den boom af te
wrikken; in de hevige worsteling had hij zijn tegen
rechterduim afgewrikt. AFWRIKKING, v.-stander

AFWRINGEN, (wrong af, heeft afgewrongen),
met sterke krachtsinspanning omdraaien en zoodoende losbreken : den knop van een stok, den grendel
van eene deur, de horens van een ossekop afwringen; --(veroud.) iem. het hart afwringen, hem zeer veel hartzeer berokkenen, (ook) hem dooden; — iem. iets afwringen, hem dwingen het te geven of te doen (sterker dan afdwingen, afpersen): een woekeraar die den
ongelukkige zijn geld afgeperst, ja afgewrongen had;
— iem. eene belofte, zijne toestemming enz. afwringen;
— iem. een geheim afwringen, hem dwingen het te

openbaren; — (w g.) met sterke krachtsinspanning
loswerken en verwijderen van eene plaats waar het
vastzit ; — (nat waschgoed, dat gewrongen, uitgewrongen moet worden) geheel en voldoende uit
alles afdoen wat er te wringen valt : al het-wringe,
natte goed moet eerst afgewrongen worden; — zich
afwringen, (w. g. dicht.) zich naar beneden wrin-

gen; zich wringend en draaiend met moeite en
inspanning een weg naar beneden banen : het water

wringt zich mijlen breed nu van den rotswand af.

AFWRINGING, v.
AFWROETEN, (wroette af. heeft en is afgewroet),
door wroeten en woelen losmake n en verwijderen
van de plaats waar het zich bevindt : de mol heeft
al de aarde van de wortels afgewroet; — (w. g.) zich
afwroeten, zich afmatten, uitputten door langdurig
wroeten in allerlei beuzelingen : ik heb geen lust
mij op dat verdrietige werk langer af te wroeten.

AFWUIVEN, (wuifde af, heeft afgewuifd), (dicht.)
(van vlaggen, wimpels en soortgelijke los afhangende voorwerpen) afhangende op den luchtstroom
heen en weder fladderen, vgl. afwapperen.
AFWULVEN,(wulfde af, heeft afgewulfd), gew.voor
AFWELVEN.
AFWURGEN, (wurgde af, heeft afgewurgd), gew.
voor AFWORGEN,
AFZAAIEN, (zaaide af, heeft afgezaaid), eene hoeveelheid zaad van eene grootere hoeveelheid afnemen
en tot zaaien gebruiken : ik had een mud zaad,
ik heb er drie schepels afgezaaid en heb dus nog zeven
schepels over; — alles afdoen wat er te zaaien valt:

AFZAKKEN.

ik ben den heelen morgen bezig geweest, maar nu heb
ik ook alles afgezaaid, — gedaan maken met zaaien;
— zeer veel zaaien : met die zaaimachine kan men
(heel) wat in een dag afzaaien.

AFZAAT, m. (...zaten), (bouwk.) het schuinsche,
hellende bovenvlak van Bene horizontale lijst : de
afzaten van de onderdorpels der vensters; bij lijstwerk
in den Gotischen stijl zijn de afzaten bijzonder sterk;
de afdekking der contreforten bij kerken zijn afzaten.

AFZAATSGEWIJZE, bw. met hellend boven
-vlak.
AFZABBELEN, (zabbelde af, heeft afgezabbeld),
telkens aflikken, en met speeksel doortrekken : een
afgezabbeld stukje zoethout; door zabbelen er afnemen:
zoethout afzabbelen; — voortdurend op iets bijten
en met speeksel bevochtigen : die boer zabbelde zijne
sigaar af; een afgezabbeld mondstuk.

AFZABBEREN, (zabberde af, heeft afgezabberd),
afzabbelen.
AFZADELEN, (zadelde af, heeft afgezadeld),(paarden inz. in het krijgswezen) van den zadel ontdoen:
de paarden werden afgepakt en afgezadeld; mannen,
aftoomen en afzadelen ! AFZADELING, v.

AFZAGEN, (zaagde af, heeft afgezaagd), met eene
zaag afscheiden, afsnijden : een stuk van eene plank,
een tak van een boom, een hoek van eene steenen zerk
afzagen; iem. een been afzagen; — verkleinen, ver
versmallen enz. door een deel van iets af-korten,
te zagen: een boomstam, een paal, eene zerk afzagen;
Bene plank recht afzagen; — ( voorwerpen die gezaagd

moeten worden) alle, of geheel en voldoende zagen;
— alles afdoen wat er te zagen valt : moet al dat
hout vandaag nog afgezaagd worden ?; — ( een muziek
viool spelen; (fig.) (iets-stuk)overlnpd
dat een onderwerp van zingen, spreken of schrijven
is) tot vervelens toe zingen, behandelen of te pas
brengen, vgl. afgezaagd, — ( Zuidn.) iem. zijne
oorgin afzagen, hem met kletspraat vervelen. AFZAGING, v.
AFZAGER, m. (-s), die afzaagt.
AFZAKKEN, (zakte af, is en heeft afgezakt),
langzaam naar beneden zakken, afglijden : de sneeuw
op het dak begint te smelten en langs het dak af te zakken; van de glooiingen der sloot is vrij wat grond af.gezakt; — inz. van kleedingstukken : zijne broek,
zijne kousen, zijn gordel was afgezakt; — langzaam
langs eene helling afglijden : de berg was te steil om op
te klimmen, ik zakte telkens weer af; in zijn slaap was
hij met zijn hoofd van het kussen afgezakt; — zich
laten afzakken, zich naar beneden laten zakken;
(van stroomend water) langzaam afvloeien : het
water zakte in grooten overvloed af; reeds na korten
tijd stroomde het volk uit alle straten als een afzakkende
vloed naar de markt; — ( van vaartuigen of van varende personen) langzaam stroomafwaarts drijven: men
zag tallooze vaartuigen de rivier afzakken; de schipper
wierp het anker uit, om niet met, voor den stroom af
te zakken; — ( fig.) zijn anker houdt niet, hij zakt af,

(zijn houvast ontglipt hem) hij moet onverrichter
zake afdruipen; — (van voorwerpen die in het water
drijven) langzaam met den stroom afdrijven: bij het
terugkeeren der ebbe kwamen lijken van menschen met
den stroom afgezakt; — (w. g.) langs den oever van het

water voortgaan in de richting van den stroom;
gaande of rijdende den stroom volgen : de inboor-

lingen zeiden ons, dat de rivier wijder, dieper en sneller
werd hoe meer wij haar afzakten; — ( van personen,

inz . van legerbenden of van de veldheeren die het
leger vertegenwoordigen) zich van eene hooger gelegen streek naar eene lagere begeven: in de maand

November 1382 zakte een machtig Fransch leger naar
Vlaanderen af; vele anarchisten zakken uit den vreemde naar Luik af; vele Duitschers komen naar Holland
afzakken, komen naar, vestigen zich; — allengs naar
beneden gaan, afkomen, afdalen : alle uren zagen
zij eene nieuwe bende de rotsen afzakken; — ( van on-

weders, buien enz.) op den luchtstroom weggedreven
worden, langzaam aftrekken : het eene onweer zakt
nauw af, of het andere zet weer op; —

(van vaartuigen of de personen die zich daarin
bevinden) zich op den stroom af laten drijven, zich
verwijderen, meest met het doel om zich in veiligheid te stellen : zijne poging tot aanval verijdeld ziende,

gaf hij het sein om strijdende af te zakken, toen er
wanorde onder zijne schepen ontstond; —(fig.) zich
verwijderen : eene wandeling buiten de stad doende
en onbedachtelijk wat te ver afgezakt zijnde, werden
wij overvallen door den stortregen; —allengs, meestal
stilletjes, ongemerkt aftrekken, heengaan : langzaam
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zakte de nieuwsgierige menigte af, ging heen; toen hij
bemerkte dat het al laat was, zakte hij af; nauwelijks
ontdekte de oproerige menigte, dat er voldoende politie
aanwezig wa8 of ze zakte af; — hij is naar dat dorpje
afgezakt, er uit armoede gaan wonen;

(voorwerpen die in zakken gepakt of geborgen
moeten worden) alle in de daarvoor bestemde zakken
doen, zoodat alles behoorlijk in zakken gepakt is:
wij zullen de boekweit eerst afzakken. AFZAKKING, v.
AFZAKKER, m. (-s), iem. die afzakt, die zich
stilletjes verwijdert, die ongemerkt afdruipt om zich
bijtijds in veiligheid te stellen, t. w. waar anderen
in nood of gevaar zijn : op hem valt niet te rekenen,
als het tegenloopt, zal hij tot de afzakkers behooren;

— een schip dat zich langzaam verwijdert.
AFZAKKERTJE, o. (-s), gemeenzame benaming
van een glas sterken drank of likeur dat men na genoten spijzen of na andere dranken nuttigt, ook
wel afzettert?e en voorheen ook enkel zakkertje genoemd; het laatste glaasje voor het vertrek; (oudtijds de brandewijn dien men na de thee of koffie, het
banket, de confituren enz. - placht te nuttigen om,
zoo het heette, de genoten dranken en spijzen goed
te doen zakken).
AFZANDEN, (zandde af, heeft afgezand), (hooge
zandgronden, inz. duinen) door afgraving van het
zand verlagen en effenen, inz. om den bodem tot
bouwland geschikt te maken.
AFZANDERIJ, v. (-en), hooge zandstreek die men
bezig is af te graven en tot bouwland geschikt te
maken.
AFZANDERIJVAART, v. (-en), vaart naar eene
afzanderij.
AFZANDING, v. het afgraven, verlagen en effenen
van hooge zandgronden, inz. om den bodem tot
bouwland geschikt te maken; —, (-en), afzanderij,
zanderij : de afzendingen bij Bennebroek.
AFZANEN, (zaande af, heeft afgezaand), (Zuidra.)
de zaan of den room afscheppen, afroomen : de melk
afzanen; afgezaande melk. AFZANING, v.
AFZEEPEN, (zeepte af, heeft afgezeept), met zeep
schoonmaken, met zeepsop afboenen : banken, tafels
enz. afzeepen. AFZEEPING, v.
AFZEGELEN, (zegelde af, heeft afgezegeld), alles
behoorlijk zegelen, alles afdoen wat er te zegelen
valt: de brieven af7egelen; hoeveel bladen worden er
op dat kantoor dagelijks wel afgezegeld?

AFZEGGEN, (zei (de) (gew. en Zuidn.: zegde) af,
heeft afgezegd of afgezeid), bijeenkomsten, gezel
enz. afzeggen of laten afzeggen, aan belang--schapen
hebbenden bekendmaken dat zij niet. althans niet
op den vroeger bepaalden tijd zal plaats hebben:
de vergadering die voor heden belegd was, is afgezegd;
professor A heeft vandaag zijn college laten afzeggen;
hij had eenige gasten , ten eten gevraagd, maar hij is
ongesteld geworden en de partij is afgezegd; -- ook

aan den belanghebbende laten weten, dat men niet
komen kan : ik wachtte heden uw broeder ten eten,
maar hij heeft het laten afzeggen; — afbestellen : ik

had het boek reeds besteld, toen ik het van den schrijver
ten geschenke kreeg; gelukkig kon ik het nog af zeggen; — den bakker (of bij den bakker) het brood
afzeggen, ook den slager, bakker afzeggen, hem doen

weten, dat men niet langer door hem bediend
wenscht te worden; — (Zuidn.) verklaren de verdere
levering niet meer te verlangen (Noordn. opzeggen):
denk nu intijds er aan het dagblad af te zeggen; —
iem. afzeggen (t. w. iem. wiens komst men verwacht),

hem zeggen dat hij niet behoeft te komen, dat men
hem niet wachten kan : (ook) iem. laten afzeggen,
hem dit laten weten; — (Zuidn.) Bene gezindheid,
gewoonte, meaning, betrekking verloochenen, verzaken, opgeven : iem. zijne vriendschap afzeggen;
zij heeft haar vrijer afgezegd, de verkeering verbroken; — (fig. w. g.) iem. die iets aanbiedt of verzoekt
met Bene weigering afschepen. AFZEGGING, v.
AFZEILEN, (zeilde af, is en heeft afgezeild),
van Bene zekere plaats af naar elders zeilen, wegzeilen : het schip is heden van Harlingen afgezeild;
het vaartuig had het anker gelicht en was afgezeild; —
af- en aanzeilen, zeilende vertrekken en aankomen; —
ergens heen zeilen, vertrekken (naar) : wij zullen
dadelijk naar Amsterdam afzeilen; — op een kustlicht
afzeilen, ernaar toe zeilen, daarheen koers houden; —
op iem. afzeilen, recht op hem aanzeilen, meest met
vijandige bedoeling; — stroomafwaarts zeilen : wij
waren een heel eind de Maas afgezeild; — stukzeilen :
pas op, dat ge den mast niet afzeilt, dat ge dien niet

breekt door te zwaar zeil te voeren; — een afstand
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zeilend afleggen : het fregat had nog geen twee mijlen
afgezeild; — wat (vrij wat, heel wat) afzeilen, veel
zeilen, vrij wat zeiltochten maken : zoo'n oude
zeebonk heeft in zijn leven heel wat afgezeild; — veel
(vrij wat, heel wat) wind kunnen afzeilen, zeilende
veel wind (ten einde toe) kunnen doorstaan : met
dien stevigen nieuwen schoener kunnen we heel wat
wind afzeilen.

AFZENDEN, (zond af, heeft afgezonden), gelasten
heen te gaan, wegzenden : de jongen is door zijn
baas van den winkel afgezonden, weggejaagd; — een
schip van de vloot afzenden, wegzenden, b. v. omdat
het onbruikbaar is; — zoodra hij mij verveelt, zal
ik hem wel van mij afzenden, wegzenden, afpoeieren;
— (personen en vaartuigen) naar elders zenden met
een bepaalden last of Bene bepaalde bestemming:
troepen die in schepen van de vloot waren afgezonden
om eene landing te beproeven; — ook zonder vermelding van het punt van uitgang : zijn knecht werd
afgezonden om de achtergelaten bagage te gaan halen;
kleine troepenafdeelingen afzenden om de omliggende
landstreek te doorzoeken; — een schip op een ander
schip afzenden, het naar dat schip zenden om het

aan te vallen, om kondschap in te winnen enz.; —
iem. erop afzenden, hem uitzenden om iets gedaan

te krijgen, t. w. iets dat niet bepaald genoemd wordt,
maar vanzelf uit het zinsverband blijkt : foo werd'
dan eindelijk besloten mij erop af te zenden (b. v. om
Bene erfenis in ontvangst te nemen); — hij zond
er zijn broer op af, om die zaak in orde te brengen; —
goederen, koopwaren, brieven, berichten, enz. afzenden.
aan een bepaald adres verzenden : bij de kist aan
u afgezonden heb ik vergeten den sleutel te doen;
— (fig.) afschieten of werpen met het oogmerk om
te treffen en schade aan te richten : men begon
weldra eenige kogels op de wallen af te zenden; —
(zegsw.) de volle laag afzenden, al het geschut (van

Bene batterij of van ééne zijde van een schip) tegelijk
afvuren; (ook fig.) al zijne kracht in eens aanwenden;
-- (w. g.) (vloeken, scheldwoorden enz.) tot rem.
richten, tegen iemand uiten; — (w. g.) (een blik
der oogen) naar iemand richten, (dicht.) naar
beneden zenden; veelal in toepassing op hemelbewoners of boden van omhoog : zend Hemel ! in
zijne aardsche woning Uw' engel der vertroosting
af; — ( zegeningen of onheilen, goed of kwaad enz.)
op iem. doen vederkom en : de hemel, fel verbolgen,
zond de wraak ijlings op den onmensch af; — van

omhoog afschieten of werpen naar een bepaald doel :
de hagelbui van steenen en pijlen welke de vijand van
uit zijne hooge stelling op ons afzond; — ( in toe-

passing op hemellichamen die lichtstralen van zich
doen uitgaan) : de hemellichten zenden lichtstralen

op ons af.

AFZENDER, m. (-s), degeen die goederen, koopwaren, een brief, Bene boodschap enz. aan een
bepaald adres verzendt, of verzonden heeft. AFZENDSTER, v. (-s).
AFZENDING, v. het afzenden : de afzending van
een afgevaardigde, van goederen, brieven enz.
AFZENGEN, (zengde af, heeft afgezengd), door
schroeihitte afblakeren, afschroeien : veeren van een
vogel, haar van eene huid afzengen, ook iem. de haren
afzengen; — van de stoppels ontdoen, door die
eraf te branden : geplukte eendvogels, hoenders enz.
afzengen; — afgezengde velden, door de brandende

zonnehitte verschroeid en kaal geworden; ook :
kaal en woest gemaakt, platgebrand. AFZENGING, v.
AFZET, m. het verkoopen, aan den man brengen
van koopwaren, grondstoffen of voortbrengselen:

een landbouwer moet eene geregelde, gemakkelijk toegankelijke markt kunnen vinden tot afzet zijner producten; de afzet van kaas naar Spanje is groot.

AFZETBAAR, bn. (van personen) op die voorwaarde aangesteld, dat men weder afgezet of ontslagen kan worden : een afzetbaar ambtenaar; de
rechterlijke macht is niet afzetbaar. AFZETBAAR HEID, V.
AFZETGEBIED, o. gebied, landstreek waar men
koopwaren, fabrieksgoederen kan afzetten, ver
een nieuw afzetgebied zoeken, vinden.
-kopen:
AFZETNET, o. (-ten), een net waarmede men een
vischwater afzet, de uitgangen ervan afsluit.
AFZETPLANK, v. (-en), een plankje waarop
(scheeps)timmerlieden de bewerkingslijnen afzetten,
afschrijven die de afmetingen, het beloop enz. van
een werkstuk aanwijzen.
AFZETSEL, o. (-s, -en), een middel tot afzetting

AFZETTELING.

135AFZETTEN.

van eene ruimte; eene schutting, heining, hek of
soortgelijke afsluiting, afschutsel; — (bloem- en
boomkweekerij) eene rank of loot van eene plant
of boom die door afzetting of aflegging tot een
afzonderlijk gewas gemaakt is; (ook fig.) een men-

,

schengeslaeht, in millioenen afzetsels uitgebreid; —

in toepassing op volkplantingen in betrekking
tot het moederland; — wat uit iets anders noodza kelijk voortvloeit : duizend andere beuzelarijen
(bijgeloovigheden), treurige, schoon kinderachtige
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afzetsels van het bijgeloof onzer voorvaderen; —

(fig.) (w. g.) eene nabootsing of kopij van letterkundige geschriften : iem. die zich aan de schoonheden van zijn auteur kan overgeven, dagen en weken
, ervan zwanger gaan om een afzetsel ervan weder
-voort te brengen (t. w. om Homerus te vertalen); —

(w. g.) sprekend evenbeeld van iets of van iemand:
want gelijk de zon Gods ware beeld is, zoo is eene
sehoone jonkvrouw hier op aarde een levendig afzetsel
van de zon zelve; — (w. g.) vooral van kinderen en

verdere afstammelingen ten aanzien hunner ouders
of voorouders : hare broertjes vertoonden de afzetseltjes
van 't rijpe vernuft haars vaders; —

(veroud. alleen nog in den Statenbijbel) uitstekend
lijstwerk, de uitspringende lijst met hellend bovenvlak aan een altaar, vgl. afzaat: aan de vier hoeken
van het afzetsel des altaars.

AFZETTELING, m. en v. (-en), AFZETTELINGE
v. (-n), (veroud.) een kind, kindskind of verdere
afkomeling; afstammeling; (bij uitbr.) aanhanger
van eene sekte.
AFZETTEN, (zette af, heeft en is afgezet), van
't hoofd nemen en ergens nederzetten, omdat men
er niet langer mede gedekt wil zijn : den hoed, den
steek, de pet, de muts, de pruik, den helm, de kroon
afzetten; — ( een bril) zich dien van den neus nemen,
van 't aangezicht verwijderen : zij sloeg den huisbijbel
die voor haar lag toe, na alvorens haar bril te hebben
,afgezet; — iets wat men draagt, nederzetten : de
vis ehvrouw zette hare mand af; — het geweer afzetten,
,

het met de voorgeschreven handgrepen met de
kolf aan den voet brengen en nederzetten, (ook)
het geweer, wanneer men aangelegd, maar nog niet
gevuurd heeft, uit den aanslag terugtrekken : zet
, af 't geweer ! — ( fig.) (kwellende gedachten, bekommeringen, zorgen enz. die den geest bezwaren)
zich uit het hoofd zetten : hoe ik ook trachtte dat
denkbeeld van mij af te zetten, het drong zich telkens
aan mijn geest op; kom, zet alle zorgen van u af en
wees welgemoed; —

(voorwerpen die dicht bij andere staan) op eenigen
afstand ervan plaatsen : zet die stoelen wat van den
wand af; — ( voorwerpen die op andere staan)
daarvan afnemen en elders of op den grond neder
zet die lampen van den schoorsteenmantel af;-zetn:
zet die beelden eens even van de kast af; — ( stoomw.)
deden van stoomwerktuigen van het bewegende
deel losmaken, ten einde ze te doen stilstaan, vgl.
afkoppelen: de schepraderen van het strijkgemaal te
Spaarndam kunnen naar willekeur worden afgezet; —

(werktuigen, door electriciteit in beweging gebracht)
doen stilstaan, door den electr. stroom af te sluiten; — (zieke of gebroken lichaamsdeelen) volgens
de voorschriften der heelkunde van het lichaam
scheiden : een arm, een been, eene hand, een vinger,
een teen afzetten; iemand een arm, een been enz.
afzetten; — ( hakhout) voor de eerste maal na het
uitpoten hakken : eikenhakhout afzetten; dit hakhout
kan van 't jaar wel afgezet worden; —

(eene ruimte) van de belendende ruimte afscheiden door het zetten van eene afsluiting : het
bouwterrein- is met eene schutting afgezet; — ( visscherij)
een vischwater (gracht, sloot, enz.) afzetten, al de
uitgangen ervan met netten afsluiten; — den omtrek
van eene ruimte bezetten met personen die den toeof uitgang moeten beletten : de markt werd met
soldaten afgezet; om hem het ontsnappen onmogelijk
te maken werd het huis door de politie afgezet; de
straat is gemakkelijk met een betrekkelijk gering
aantal schepen af te zetten; — ( jagerst.) een bosch
afzetten, zooveel jagers om een bosch zetten, dat

het zich daarin bevindende wild er niet uit kan
komen, zonder onder schot te geraken; —
(bouwk., hout- en metaalbewerking enz.) de
afmetingen, het beloop der onderdeelen van een
werkstuk afteekenen, afbakenen : het kozijn van
een schuifraam afzetten; — ( waterst.) een vaarwater
door het zetten van bakens. of het leggen van
tonnen of boeien afbakenen : het vaarwater in den

mond der rivier is met tonnen en boeien afgezet; —
(scheepv.) het bestek afzetten, op de kaart de plaats

bepalen en aangeven waar het schip zich bevindt
volgens het bestek; — (landb.) een paardenhouweel
of wiedmachine die zeven voren gelijk afzet, trekt,
ploegt; —
door het aanbrengen van verschillende kleuren
de onderdeelen goed doen uitkomen : de met geel
en groen afgezette wagens; de lambrizeering en de
lijsten waren porselein wit verlakt, met goud afgezet; —
eene landkaart afzetten, de grenzen met kleuren

duidelijk aanwijzen; — in fig. toepassing op het
verschil van kleur in 't aangezicht : de blanke koon
was afgezet met een purperen blos; — ( kleederen,
bekleedingen, stoffeeringen, versieringen enz.) met
iets van eene sterk afstekende kleur omboorden,
beleggen : eene japon met git, kant enz. (om den

rand) afzetten; stoelen met goud passement afgezet; —

iem. die een ambt, eene bediening of betrekking bekleedt, ontslaan Of uit misnoegen over het
gedrag van den ambtenaar, Of met willekeur en
misbruik van macht, het tegenovergestelde van
aanstellen : zijn eerste werk was de meeste voorname
ambtenaren die bij het leven van zijn vader in dienst
geweest waren, af te zetten, een ,cfgezet ambtenaar; —

goederen op de plaats hunner bestemming van
het voertuig afladen : conducteur, wilt ge dien koffer
aan het tolhek afzetten; daar zal hij afgehaald worden;

— stilhouden om iem. te laten af- of uitstappen:
ik zal u aan den kruisweg afzetten; schipper wilt gij
mij aan de Postbrug afzetten; — zich laten (of doen)
afzetten, het voer- of vaartuig laten stilhouden om

er uit te stappen; —
iem. op den weg aanranden en hem dwingen
alles af te geven, wat hij van waarde bij zich heeft:
iem. zijn goed (zijn geld, zijne beurs enz.) afzetten; —
iem. afzetten, ook : op onwettige of onredelijke
wijze hem noodzaken te veel — of iets dat hij niet
schuldig is — te betalen, hem bedriegen; — iem.
een pak kleeren afzetten, bij hem koopen en niet of
slechts ten deele betalen; — den prijs van iets dat
tegen gezette prijzen verkocht wordt, lager stellen,
afslaan : den prijs van het brood afzetten; het brood
afzetten; — het gehalte en de innerlijke waarde van
munten, of wel den koers ervan, lager stellen :
dit schielijk afzetten der munt bracht aan de landen
veel nadeel toe; —

zware voorwerpen van iets afduwen (inz. in
zeemanstaal) : zet die kisten wat af (duw ze wat op
zijde); — de ankers afzetten, de ankers daarheen
brengen, waar zij wezen moeten om te kunnen
vallen; — een vaartuig (eene sloep, schuit, boot enz.)
afzetten, het van den wal of van een ander vaartuig
afduwen om te vertrekken, ook : wij stapten in de
boot en zetten af; de sloep zet reeds af; —
(w. g.) iem van zich afzetten, beletten te naderen,

hetzij zacht en beleefd, hetzij forsch en driftig;
— (w. g.) iem. aan de deur (in het voorhuis enz.)
afzetten, afwijzen; — (w. g.) (personen die iets aan-

bieden, verzoeken of vragen) onverrichter zake doen
aftrekken, afwijzen; — iem. met een praatje afzetten
(thans afschepen), zich met woorden van hem afmaken, zoodat hij onverrichter zake aftrekt; —
(van een boom, eene plant), takken, (twijgen,
loten, ranken, spruiten enz.) afzetten, van zich doen
uitgaan, vgl. loten schieten; — ( in de bloem- en
boomkw.) (ondertakken of ranken) van de moederplant af -. of ombuigen, in den grond zetten en
gedeeltelijk met aarde bedekken, zoodat zij wortel
kunnen schieten en afzonderlijke gewassen opleveren
(thans gewoonlijk afleggen) : deze loten zijn zeer
geschikt om afgezet te worden; kamperfoelie afzetten,

door afzetting voortplanten; —
een drank innemen om de vrucht af te zetten, afdrijven; — (van koeien, merries enz.) eene onvoldragen vrucht ter wereld brengen, een jong vóór
den tijd werpen : de koe heeft van nacht een kalf
afgezet; — het water, de ontlasting afzetten, de onverteerde overblijfselen van dranken of spijzen uit
de blaas of uit het darmkanaal verwijderen, loozen; — (Zuidn.) ik moet even afzetten, wateren,
urineeren ; — laten bezinken of neerslaan : dat

water is niet zuiver: het zet veel vuil af; de stroom
zet hier veel slib af; —

van de hand doen, verkoopen, eertijds met het
bijdenkbeeld, dat men zich daardoor bevrijdt van
den last die aan de onverkochte goederen verbonden
is : goederen (worden) aangekocht die men met voordeel
buitenslands zal kunnen afzetten; eene partij koffie
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afzetten; vele boeren moeten wegens gebrek aan hooi
eenige koeien afzetten, wegdoen; —

'drukwerk) ten einde toe, geheel en al zetten:
de zetter heeft geen kopij genoeg om het blad af te
zetten; —
(w. g.) ter zijde afzetten, zijn paard of zijn voertuig
zijlings sturen, uithalen; — op iem. komen afzetten,
snel en driftig op iem. met eene vijandige bedoeling
afkomen.
AFZETTEND, bn. (van geneeskrachtige middelen)
het vermogen hebbende om het water uit de blaas
of de ontlasting uit het darir kanaal te verwijderen,
zuiverend, afvoerend : een afzettend middel; een
afzettende drank; — ( bouwk.) met schuin afloopend
bovenvlak : een venster met afzettende onderdorpels; —
(van de zijwanden of eggen van eene lichtopening
in een muur) schuin afloopend en in breedte of
wijdte toenemende : een boogvenster met afzettende
eggen.

AFZETTER, m. (-s), iem. die anderen te veel
laat betalen, door ze sluw te bedriegen; — iem.
die goederen koopt en die niet of slechts ten deele
betaalt. AFZETSTER, v. (-s).
AFZETTERIJ, v. (-en), slinksche handeling waar
onwettige of onredelijke wijze-dormeni.p
te veel laat betalen; oplichterij.
AFZETTERTJE, o. (-s), een glas sterken drank
of likeur dat men na genoten spijzen of andere dranken nuttigt, gewoonlijk afzakkertje geheeten.
AFZETTING, v. (-en), de heelkundige bewerking
waardoor zieke of gebroken li _ haamsdeelen van het
lichaam gescheiden worden; — het ongevraagde
ontslag uit een ambt of eene bediening; — de
waardevermindering van muntstukken; — het
afzetten of afdrijven, hetzij van het water uit de
blaas of van de ontlasting uit het darmkanaal,
hetzij van eene onvoldragen vrucht.
AFZETZAAG, v. (...zagen), eene zeer smalle
draaizaag, voornamelijk dienende tot het uitzagen
van gaten die de werkman op het hout afgezet of
afgeschreven heeft; ook borstzaag geheeten.
AFZEULEN, (zeulde af, heeft afgezeuld), (zware
voorwerpen) met moeite en inspanning half dra gende, half sleepende wegvoeren : ' t is een werkje,
al die kisten en balen van den wal af te zeulen !; naar
beneden zeulen : koffers en pakken van den zolder
afzeulen; — zich afzeulen, zich afmatten, sterk ver
zware voorwerpen met moeite en in--moeindr
spanning te vervoeren : de knechts hebben zich vandaag bij dien verhuisboel wat afgezeuld!
AFZEVEN, (zeefde af, heeft afgezeefd), met de
zeef afzonderen, door zifting afscheiden : het kaf
van het koren afzeven; — ( stoffen die met de zeef
gezuiverd moeten worden) geheel ziften, ze zoodanig
bewerken, dat alles behoorlijk gezift is: zoodra al
het koren afgezeefd is.
AFZEVEREN, , (zeverde af, heeft afgezeverd),
(dicht.) (w. g.) vochten uit het bloed afscheiden
door de klieren.
AFZICHT, o. (veroud.) sterk gevoel van tegenzin,
afkeer; hooge graad van leelijkheid of wanstaltigheid; gevoel van minachting, verachting of versma ding; de bejegening die van dat gevoel de uitdruk
-kings;
minachting, smaad.
AF ZICHTBAAR, bn. (-der, -st), (w. g.) afzichtelijk.
AFZICHTELIJK, bn. bw. ( -er, -st), in den hoogsten graad leelijk, wanstaltig of onooglijk; terug stootend voor het gezicht, zóó dat men er onwillekeurig den blik van afwendt; ook fig. : een afzichtelijk
vrouwmensch; de laagheid in hare afzichtelijke gedaante; zijne gelaztstrekken hernamen hunne afzichtelijke uitdrukking; het afzichtelijkst ongeloof; het
afzichtelijke der ellende; — iets (niets) afzichtelijks
hebben, iets (niets) in zich hebben dat het gezicht,
het schoonheidsgevoel of den zedelijken zin aller onaangenaamst aandoet; — bw. van wijze en van
graad : op Bene afzichtelijke, zeer onooglijke wijze :
de meesten zagen er afzichtelijk uit; zijne handen zagen
afzichtelijk zwart.

AFZICHTELIJKHEID, v. de hoogste graad van
leelijkheid : het verachtelijk zwijn wordt daardoor
niet minder een zwijn, welks leelijkheid en afzichtelijkheid zeer in het oog valt; —, (...heden), voorwerp,
toestand of voorstelling die het gezicht, het schoonheidsgevoel of den zedelijken zin alleronaangenaamst
aandoet : een schrijver die er behagen in schept allerlei
afzichtelijkheden (afzichtelijke tooneelen) te schilderen.
AFZICHTEN, (zichtte af, heeft afgezicht), (landbouw), (planten, inz graangewassen) met eene
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zicht, met Bene kleine en kromme zeis afmaaien.
AFZICHTING, v.
AFZICHTIG, bn. bw. ( -er, -st), (gew.) afzichtelijk.
AFZIEN, (zag af, heeft afgezien), den blik atwenden en naar iets anders zien : hij hield de oogen
strak op één punt gevestigd, zonder ervan af te zien; —
(fig.) (w. g.) van iets afzien, er niet meer op letten,
vgl. afgezien van; — (fig.) (w. g.) besluiten er afstand
van te doen, hetzij door het, bezit ervan prijs te
geven, hetzij door de hoop erop te laten varen :
van de regeering, van het stadhouderschap afzien; ik
moet dus afzien van het genot van u beicxer bijzijn; —
van iets afzien, (t. w. van eene gezindheid, handel
verwachting, betrekking, verbin--wijze,mng
tenis enz.) besluiten ze te laten varen, op te geven:
hij drong bij hem aan af te zien van zoo verkeerde
grondbeginselen: van het vroolijke zag hij noode aai: —
iem.. doen afzien van eene gezindheid enz., hem bewegen die te laten varen, hem er afbrengen; — van
iets afzien, (t. w. van een voornemen, plan, besluit,
eene onderneming enz.), ze laten varen, opgeven :
zij heeft daarom beter geacht geheel van het plan ; van
die gevaarlijke onderneming af te zien; — opgeven,
staken, niet langer aanwenden : zie van uwe ijdele
pogingen af; — van een eisep, eene aanspraak, een
aanzoek enz. cfzien, opgeven, er niet langer op aan dringen; — van iets afzien (t. w. van eene voorgenomen of aangevangen handeling), besluiten niet
te doen of niet voort te zetten : van een oorlog, een
beleg, eene bestorming afzien; - van het pianospelen
afzien, het niet leeren of niet doorgaan, met het te
leeren; — van den drank afzien, niet langer sterken
drank gebruiken; — de openhartige schuldbekentenis
deed de beleedigde partij van eene vervolging afzien,
gaf aanleiding, die na te laten of te staken; ook :
zij zag ervan af zich te verdedigen; — van de wraak
afzien, het voornemen om zich te wreken laten
varen; — van het woord afzien, geen gebruik maken
van het bekomen verlof om in Bene vergadering
het woord te voeren; - van iem. afzien, het voornemen laten varen om eene betrekking met iem.
aan te knoopen, of wel, besluiten de bestaande
betrekking af te breken (vooral in toepassing op
een minnaar of Bene beminde); —
naar beneden zien , minder gewoon dan af kijken :
van het dak afzien; hij had afqezien naar de stille zee
en opgezien naar den stillen hemel; van eene steilte.
in een afgrond, in de diepte enz. afzien; God ziet
met vaderlijke oogen op 't aardrijk af; met deernis,
met ijzing zag hij op de bloedtooneelen af; - (w. g.)
op iem. of iets afzien, er uit de hoogte op neder zien; — het moois, het nieuws, het nieuwtje de aar
enz. van iets afzien, het zóó lang "bezien, dat-dighe
men voor dat alles geen gevoel meer heeft; — iem.
een voordeel (eene kans, eene winst enz.) afzien, ze
ieir . afwinnen door waakzame oplettendheid; —
(w. g.) iem. een zwak oogenblikje afzien, een voordeel
op hem behalen, door aanstonds de gelegenheid
aan te grijpen, wanneer hij eens een zwak oogenblikje heeft; — (kunstverrichtingen, handgrepen,
manieren enz.) leeren verrichten door te zien naar
een persoon die erin bedreven is : gaat, waar groote
redenaars, groote dichters, groote tooneelspelers hunne
gaven ten toon spreiden en ziet van hen hunne fijne,
manieren, bevallige houding, aangename stembuiging
en goeden toon af, - meester, die jongen ziet van
mij af, schrijft mijn werk na; — (Zuidn.) ongemerkt bespieden : de moeder had dit tooneel qlimlachende en met welgevallen afgezien; — men kan in
een uur al vrij wat afzien, zeer veel zien, geheel en
al zien; — Gibraltar is spoedig (schielijk, gauw enz.)
afgezien, levert niet veel merkwaardigs op om te

zien; — (eene uitgestrektheid in de ruimte) tot het
einde toe doorzien : eene beukenlaan die men bijna
niet kan afzien; (fig.) zalig die met zulk een geloof de
aardsche levensbaan kan afzien en ten einde wande len; - in haar geheel overzien : de ellenden die uit
dezen oorlog zullen voortvloeien, zijn niet af te zien; —
het einde der onheilen waarin zij hem stort, is niet af
te zien, men kan niet overzien hoe bet met hem
afloopen zal; — (Zuidn.) die man heeft veel afgezien,
geleden, wedervaren; — ik zal dat geval eens afzien, rustig wachten hoe het afloopt om daarnaar
mijne handelingen te bepalen; — de kans afzien,
toezien hoe 't met de zaak gaat en welke kans zich
voordoet; — ik zal het eens afzien, eens zien wat
ervan wordt; — het met iets (of met iem.) afzien
zich er voorloopig mede tevredenstellen, in afwachting dat men later meer tevreden zal zijn; —
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(Zuidn.) met iem. afzien, hem moeten dulden, met
hem opgescheept zijn.
AFZIENBAAR, bn. af te zien, tot het einde toe
gezien kunnende worden : eene nauw afzienbare
vlakte; — in, binnen afzienbaren tijd, eerlang, na
niet al te langen tijd. AFZIENBAARHEID, v.
AFZIFTEN, (ziftte af, heeft afgezift), met de zift
afzonderen, door zifting afscheiden, afzeven: het
kaf van het koren afziften; — ( stoffen die gezift
moeten worden) geheel ziften; — ze zoodanig bewerken, dat alles behoorlijk gezift is : zoodra al het
koren afgezift is; is het meel al afgezift ? AFZIFTING, V.
AFZIJDIG, bn. zich afzijdig houden, zich terug
houden, zich niet op den voorgrond stellen; (ook)
zijne meening niet uiten.
AFZIJDSCH, bn. bw. (w. g.) terzijde.
1. AFZIJGEN, (zeeg af, is afgezegen), (dicht.)
(van zaken) langzaam afzakken, nederzijgen;
nederdalen;, — (ook fig.) van weldaden of gewaar
hemel geeft; — (van personen)-wordinge
onwillekeurig nederzinken, in onmacht vallen : op
eens werd de zieke door eene duizeling bevangen en
zeeg van zijn stoel af; — (fig., dicht.) (van hoogere
of onstoffelijke wezens, voorgesteld als op den
luchtstroom nederdalende) nederdalen, naar beneden
komen : daal, koestrende encel ! fladder neer, zijg af
van boven naar beneden; — ( fig., dicht.) (van bloesems
en andere lichte voorwerpen) losgaan en langzaam
naar beneden vallen.
2. AFZIJGEN, (zeeg af, heeft afgezegen), (vloei
doen afvloeien, door middel van doorzijging-stofen)
afzonderen van de dikkere bestanddeelen waarmede
zij vermengd zijn : men laat de kruiden in water
koken en zijgt dan het vocht door een doek af; de
waterdeelen van geronnen melk afzijgen.
AFZIJGSEL, o. (-s), een afgezegen vocht; een
vocht dat door middel van doorzijging is afgescheiden van de dikkere bestanddeelen waarmede het
vermengd was : het afzijgsel van geronnen melk wordt
wei of hui genoemd.
1. AFZIJN, (alleen in de onbepaalde wijs), (w.
g.) nalaten, in gebreke blijven : ik kan niet afzijn
u mijn dank te betuigen; ik wil niet afzijn u geluk
te wenschen; — (w. g.) het kan niet afzijn, het kan
niet missen, het kan niet anders zijn : t kon niet
afzijn, of een meisje als zij moest de aandacht van de
geheele jongelingschap tot zich trekken. (Men schrijve
in twee woorden : wanneer zal ik van dien last af
zijn ? — wanneer kan het werk af zijn ? — verre van
iets af zijn; daar wil ik af zijn, enz., niet afzijn).
2. AFZIJN, o. het verwijderd zijn van de plaats
waar anderen zich bevinden, of waar eene handeling
voorvalt, het niet tegenwoordig zijn : ' t afzijn valt
mij zwaar; een afzijn van eenige weken, eenige maanden;
zij begonnen te gewennen aan het afzijn hunner
ouders; — in, gedurende, ten tijde van iemands afzijn,
gedurende den tijd dat hij zich elders bevindt (of
bevond); of wel, in die omstandigheid, dat hij
afwezig is (of was); — bij iemands afzijn, in zijne
afwezigheid; — sedert iemands afzijn, sedert hij
afwezig is; -=— afwezigheid : na een lang afzijn, na
een afzijn van (een zekeren tijd), na (zooveel tijd)
afzijns, (ook) het afzijn van mannelijk oir. het
ontbreken.
AFZINGEN, (zong af, heeft en is afgezongen),
iem. van de wijs afzingen, een medezanger door
verkeerd zingen in de war brengen, zoodat hij van
de wijs raakt; — (scherts., w. g.) iem. iets afzingen,
iem. door zingen (vleien, mooi praten) bewegen iets
te geven of toe te staan; — (een lied) geheel en al
ten einde zingen : het lied was juist afgezongen;
— (Zuidn.) een doode afzingen, een lijk afzingen,
bij de uitvaart al de vereischte kerkzangen zingen;
-- tot vervelen toe zingen; een zang zoo dikwijls
opdreunen, dat het eentonig en afgezaagd wordt:
nooit is het liedje afgezongen van „ Aap, wat heb je
mooie jongen ! "; — ( de stem;, den adem, of de borst
die deze vertegenwoordigt) uitputten door veel of
langdurig zingen : hij heeft zijne stem geheel en al
afgezongen; — zich afzingen, zich afmatten door
veel of langdurig te zingen : zij heeft zich gisteren
op het concert zóá` afgezongen, dat zij er heesch van
wals.

AFZINKEN, (zonk af, is afgezonken), naar
beneden zinken, langzaam in de diepte dalen; (fig.)
de held die niet als mensch gevoelt, is tot het roofdier
afgezonken, verlaagd, vernederd; — (dicht., w. g.)
als 't ware van iem. wegzinken, daardoor den

persoon ontvallen, van hem verwijderd worden,
ontzinken.

AFZITTEN, (zat af, is en heeft afgezeten), van
het paard stijgen, afstijgen; inz. van ridders en
edelvrouwen en van gewapende ruiters gezegd,
thans bijna uitsluitend als krijgsmansterm : al de
ridders en edelvrouwen waren afgezeten en hadden
hunne paarden den schildknapen gegeven. (Men
schrijve : ik heb ver van u af gezeten, in twee woorden); — (iets waarmede eene zitplaats gedekt of
overtrokken is) allengs doen afslijten, door er veel
of langdurig op te zitten : die stoelen zijn ook mooi
oud, al het trijp is er afgezeten; — zijne straf afzitten,
uitzitten.
AFZODEN, (zoodde af, heeft afgezood), (een
grasveld) van den met gras begroeiden bovengrond
ontblooten door dien er bij zoden af te steken:
een stuk weiland laten afzoden; vgl. afplaggen.
AFZOEKEN, (zocht af, heeft afgezocht), opzoeken
en achtereenvolgens wegnemen : de bramen van de
struiken afzoeken; de rupsen van de boomen afzoeken;
— (eene open ruimte) geheel en al doorzoeken, ze
zoekend afloopen : de jagers laten de honden het
jachtveld afzoeken. AFZOEKING, v.
AFZOENEN, (zoende af, heeft en is afgezoend),
door zoenen wegnemen : de tranen van iemands
wangen afzoenen; — het nieuwtje, de aardigheid, de
frischheid van een meisje afzoenen, zoo lang zoenen,
dat er het nieuwtje, de aardigheid of de frisci-heid af is; — (eene vrouw) door veelvuldig zoenen
en soortgelijke liefkoozingen in den toestand brengen
dat er de frischheid af is, dat zij voor een ander
niets begeerlijks meer heeft : hij had geen lust het
met de afgezoende van een ander aan te leggen; (de
herinnering aan eene kleine onenigheid of onaan
gename bejegening) door het geven van een zoen
uitwisschen : een twist tusschen twee gelieven wordt
spoedig afgezoend; kom, laten wij het maar afzoenen
en vergeten; — iem. afzoenen, hem door een kus
weder met zich verzoenen : kom, zoen uw zusje af,
en beloof haar niet weder te plagen; — zich afzoenen,
zich door langdurig zoenen afmatten : hij had zich
zoo afgezoend, dat hij niet meer kon. AFZOENING, v.
AFZOETEN, (zoette af, heeft afgezoet), (suik.)
het allengs sterker maken van het zoetgehalte.
AFZOETWATER, o. (suik.) het afzoetwater der
filterpersen.

AFZOLEN, (zoolde af, heeft afgezoold), het zolen
(van schoenen, laarzen enz.) ten einde brengen;
alles afdoen wat er te zolen is.
AFZONDEREN, (zonderde af, heeft afgezonderd),
afscheiden en op eene afzonderlijke plaats leggen of zetten : de witte boonen van de bruine afzonderen; de lammeren van de schapen afzonderen; — door
scheikundige of andere middelen vrijmaken en
afscheiden uit een mengsel of eene verbinding :
het doel der amalgameering is, het zilver in verbinding
met kwikzilver (als amalgaam) af te zonderen en het
alsdan ook hiervan af te scheiden; — (physiologic)
eene stof van het algemeen e voedingsvocht afscheiden en tot hare bijzondere bestemming bewerken :
vele poliepen zonderen eene groote hoeveelheid kalkstof
af en vormen dus het koraal; (fig.) gij staat verbaasd
en verrukt over de poëzie die Cremer uit de waarheid
haalt, over het ideaal dat hij uit de werkelijkheid weet
af te zonderen; —
eene ruimte van eene aangrenzende ruimte afscheiden : ik zal dit gedeelte door een beschot van den
zolder laten afzonderen en tot meidenkamer inrichten; de paarden van de koeien door een hek afzonderen;
ik zal de paarden en de koeien afzonderen; een eiland,
van de wereld afgezonderd, zeer eenzaam gelegen; —
iem. afgezonderd houden (van iem. of iets), hem bij
voortduring daarvan gescheiden doen blijven; —
maken dat iets van andere voorwerpen afgescheiden
is en op zich zelf staat : indien gij de plant genoeg
afzondert om door . den wind geen bevruchtend stof
van andere gelijkslachtige planten te kunnen ontvangen, zoo doet gij het zaad versterven; — (de verschillende deden eereer versiering) elk op zich zelf doen
staan : de bouwmeester moet zijne versierselen naar
den eisch der schoonheidsleer weten af te zonderen of
te verbinden; — ( personen) van de omringende personen of zaken afscheiden, meest met het bijdenkbeeld van afgeslotenheid, ongezelligheid of eenzaamheid : hij zondert zijne kinderen te veel af (van anderen); -- iets of iem. uit een aantal soortgelijke zaken
of personen uitnemen en voor een bepaald doel bestemmen : dat de goede God van alle schepselen een
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paar afzonderde om het geslacht niet geheel verloren
te doen gaan; — ( bijb.) eene gelofte afzonderen, iets

dat men tot eene gelofte bestemd heeft ter zijde
stellen om het aan God te offeren; — (eene geldsom) voor een bepaald doel ter zijde leggen, afnemen
van eene grootere som : zij hadden daarenboven
eenige honderden guldens afgezonderd voor een prachtigen uitzet van dat kind; iem., niet schraapzuchtig
of inhalig, maar van zijne spaarpenningen gaarne
iets afzonderend om anderen voort te helpen; — ( een

gedeelte van een geschrift of letterkundig opstel)
voor een bepaald doel aanwenden, aan een bepaald
onderwerp wijden, het daarvoor afzonderlijk bestemmen : ik zal echter dit vertoog met dit tafereel
niet bezoedelen, een volgend zij daartoe afgezonderd; —
eenige oogenblikken, een uurtje afzonderen, aan

een bijzonder oogmerk wijden; — (landstreken,
steden, gebouwen, vertrekken, zitplaatsen enz.)
voor een bepaald doel of voor bepaalde personen
bestemmen : de steden die afgezonderd waren voor
de kinderen Ephraims; men had een vleugel van het
huis afgezonderd om voorname gasten te ontvangen;
een gedeelte van den grond voor moestuin afzonderen;
Paulus, een geroepen Apostel, afgezonderd tot het
Evangelie Gods; — ( bijb.) gij hebt ze u tot een erfdeel
afgezonderd uit alle volkeren der aarde, boven anderen

bevoorrecht, uitverkoren; — (personen, ook:
schepen • enz.) met eene bijzondere taak belasten:
dat men de koopvaarders zoo veel mogelijk beschermen
zou, daar men geene macht genoeg bezat om geleide
voor hen af te zonderen; — in gedachte afscheiden
en als op zich zelf staande beschouwen : ligt dit
alles in het geloof opgesloten; en wat kunt gij daarvan
afzonderen, dat niet door Jezus zelven tot het geloof
in hem verricht is ?; —
zich afzonderen, (van zaken) gescheiden gerake,n :
door de werking der zeef zondert zich het kaf van het
koren af; bij het smelten van metalen zonderen zich de
vreemdsoortige bestanddeelen als bovendrijvende slakken•
af; de harsachtige stof die zich uit den bast van dien
boom afzondert; — ( van personen) zich van anderen
verwijderen en hun gezelschap verlaten : de beide
groote heeren hadden zich een weinig van 't gezelschap
afgezonderd; reeds begon de avond te vallen, toen Tromp
een achttal Engelsehe fregatten bespeurde, dat zich
van de vloot afzonderde, — zich aan anderer gezelschap

AFZOUTEN.

dat ik in deze afzondering rustige dagen slijten mag; —
geneigd tot afzondering, geneigd om de eenzaamheid
te zoeken; — neiging (zucht enz.) tot (of naar)
afzondering, de neiging of begeerte om alleen te
zijn of in eenzaamheid te leven; — afzondering van
de wereld, de toestand van iem. die van de wer"ld
afgezonderd leeft; — een huis van afzondering, een

gebouw, doorgaans een klooster, waarin men eenige
dagen in afzondering doorbrengt (in gebed, overweging, boetepleging enz.); — in afzondering leven
(zijne dagen doorbrengen enz ), buiten omgang met
anderen in stilte of eenzaamheid leven.
AFZONDERINGSWIJZE; v. (-n), de wijze waarop
men stoffen uit mengsels of chemische verbindingen
afscheidt.
AFZONDERLIJK, bn., bw. op zich zelf staande,
of in gedachte op zich zelf beschouwd, het tegen
gezamenlijk : de verschillende-overgstldan
godsdienstoefeningen worden aan de keuze der voogden
van ieder afzonderlijk kind overgelaten; — van andere

soortgelijke zaken of personen onderscheiden door
een eigenaardig karakter, het tegenovergestelde
van algemeen : de studentenstand is iets geheel af zonderlijks en afgepaalds in de groote maatschappij; —
bestemd voor een bijzonder doel, tegenover algemeen,
gemeenschappelijk : een Gereformeerde schoolmeester
kan niet wel godsdienstig onderricht geven aan Roomsche kinderen, daarom wilde men afzonderlijke scholen
hebben; zij vormen een afzonderlijk college; — in
de gelagkamer zat een vreemdeling aan een afzonderlijk
tafeltje. een tafeltje dat alleen stond; — eene zitkamer
met afzonderlijk slaapvertrek gevraagd, daarvan
gescheiden; -- het bestuur heeft een afzonderlijk
vergaderlokaal, daarvoor alleen bestemd; — (van

handelingen, gezegden, meeningen enz.) door een
of door enkele personen op zich zelven, afgescheiden
van anderen, verricht, geuit of gekoesterd : ons

aller afzonderlijke pogingen baten hier niets: alleen
gezamenlijk kunnen wij het doel bereiken; door
afzonderlijke verzekeringen der raadsleden is de Raad
niet gebonden; de afzonderlijke meeningen der leden
moeten zwichten voor het besluit der vergadering; —
een afzonderlijk gevecht, een gevecht door een deel

van een leger of van eene vloot tegen een deel der

vijandelijke macht gevoerd; — een afzonderlijk
verdrag (verbond, vrede enz.), een verdrag sluiten,

Aristoteles zonderde zich in vele punten van Plato
af en leerde geheel het tegengestelde; —

waarbij men zich afscheidt van zijne bondgenooten:
— een afzonderlijk gesprek (onderhoud enz.), een
gesprek zonder oog- of oorgetuigen; --- i en afzonderlijk gehoor, een gehoor waarbij men alleen wordt
toegelaten; — een afzonderlijk verhoor, een verhoor
waarbij de andere beschuldigden niet tegenwoordig
zijn; — afzonderlijk ondzrwijs (onderricht), onderwijs
dat men aan iem. alleen geeft, privaatonderwijs; —
bw. (van plaats) op eene afzonderlijke plaats:

eenige jongelui hadden zich van de dansenden afgezonderd en waren aan het spel gegaan; — ( fig.) zich
in den geest afzonderen, zijne aandacht aftrekken

bw. (van omstandigheid), zonder het bijzijn of
buiten het gezelschap van anderen, alleen : hij

onttrekken, hun bijzijn ontwijken, en op zich

zelven blijven staan : uit gierigheid en schraapzucht
zich van de samenleving afzonderen; — zich van de
wereld afzonderen, zich aan den omgang met men-

schen of aan de vermaken en beslommeringen van
het maatschappelijk leven onttrekken; — in zijne
handelingen of meeningen zijn eigen weg volgen:
zich in een gezelschap van de meerderheid der
aanwezigen verwijderd houden, op een afstand
alleen of met weinigen in een afzonderlijk groepje:

van 't gezelschap waarin men zich bevindt, zoodat
men zich in gedachten als 't ware alleen gevoelt; —
zich uit het bijzijn van anderen verwijderen om
eenigen tijd in de eenzaamheid door te brengen,
vooral met het oogmerk om dien tijd aan bezigheden
of aan overpeinzingen te wijden, of wel aan een
gesprek, t. w. wanneer reen zich met een of meer
anderen verwijdert om zich met deze alleen te
bevinden : ik heb mij afgezonderd om aan u op mijne
kamer te gaan schrijven; — het verkeer met anderen
ontwijken om stil voos zich zelven of in een afgesloten kring te leven : zich terugtrekken van de
openbare zaken en zich op het land afzonderen; —
(b ij b.) zich den Heere afzonderen, zich den Heere

wijden en, in onderscheiding van de menigte,
bepaalde godsdienstplichten op zich nemen.
AFZONDERING, v. (-en), het afzonderen, afscheiden : de afzondering van koren en kaf geschiedt

met de zeef; de afzondering der choleralijders van de
overige zieken is volstrekt noodzakelijk; — het afgezonderd zijn : wij leven hier op dit eiland in een staat
van afzondering; — zich niet met anderen in be-

trekking stellen of de bestaande betrekking laten
varen : in afzondering zoekt hij zijn behoud; —
(veroud.) het uittreden uit eene gemeenschap, een
kerkgenootschap, thans afscheiding geheeten; —
het tijdelijk verblijf in de eenzaamheid of het
voortdurend eenzame leven : aan hem dank ik het,

ik heb dat boompje in mijn tuin afzonderlijk geplaatst;
de kinderen namen aan het feest deel, maar zaten
afzonderlijk aan eene kleinere tafel; de kinderen
zitten daar, jongens en meisjes afzonderlijk; —
heeft drie uren met haar afzonderlijk doorgebracht; —
afzonderlijk een verdrag (verbond, vrede enz.) sluiten,
buiten medewerking der bondgenooten; — iem.
(of met iem.) afzonderlijk spreken, onder vier oogen;
— op zich zelf, alleen : eene bijzonderheid die de
kroniekschrijver afzonderlijk vermeldt; — een geschrift
afzonderlijk uitgeven (laten drukken, verkrijgbaar
stellen enz.), als een op zich zelf staand werk,

afgescheiden van andere stukken waarmede het
in een tijdschrift of andere verzameling vereenigd
was; — in 't bijzonder, op zich zelf, een voor een :
ik zal elk der beide deelen van deze spreuk afzonderlijk
gaan beschouwen.

AFZOOMEN, (zoomde af, heeft afgezoomd),
(voorwerpen die gezoomd moeten worden) naar
behooren zoomen : zoom eerst dien zakdoek af; —
alles zoon en wat er te zoomen valt : in hoeveel tijd
kunt ge die lakens afzoomen ? ; — gedaan maken
met zoomen : je moest eerst maar afzoomen; — zeer
veel zoomen : zij heeft deze week wat (vrij wat, heel
wat) afgezoomd.

1. AFZOUTEN, (zoutte af, heeft afgezouten),
(groenten, vleesch, visch, boter, huiden enz.) geheel
en voldoende zouten; — alles afdoen wat er te
zouten valt.
2. AFZOUTEN, (zoutte af, heeft afgezouten), (in
Friesl. Gron. en Overijsel) (kinderen) in plaats van
geschenken een zakje zout in het korfje, bij den
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schoen of den klomp leggen, die voor St.-Nicolaas
was neergezet en daardoor het kind te kennen
geven, dat het te groot is om nog in de kindergeschenken bij het St. -Nicolaa sfeest te deelen, dat
St. - Nicolaas niet langer rijdt; - ( gemeenz., gew.)
een bedelaar met eene kleinigheid, iew. met een mooi
praatje afzouten, afschepen met iets waar hij wehlig

of niets aan heeft, hem onverrichter zake doen
aftrekken; - iem. afzouten, op gevoelige wijze
van zich wegzenden, hem afschepen ; - hij liet
zich niet afzouten, afschepen. AFZOUTING, v.
AFZUCHTEN, (zuchtte af, heeft en is afgezucht),
wat (vrij wat, heel wat enz.) afzuchten, veel of diep
zuchten : dat m, ,nsch zit eeuwig te pruilen en te
zuchten; ze heeft in haar leven al wat af gezucht; zich afzuchten, zich afmatten door overmaat van
zuchten : moede en afgezucht.

AFZWEEPEN, (zweepte af, heeft afgezweept),
(een trekdier) zoolang en zoo hevig met de zweep
slaan, dat het dier niet meer voort kan : 't is eene
schande, zooals die koetsier zijne paarden afzweept; -

(fig., dicht.) (van den wind gezegd) door heen en
weer zweepen losmaken en doen afvallen (bladeren,
takken), vgl. voort- en opzweepen.
AFZWEERDER, m. (-s). AFZWEERSTER, v. (-s).
AFZWEETEN, (zweette af, heeft afgezweet),
wat (vrij wat, heel wat) afzweeten, zeer veel zweeteg :
die arme kerels hebben met het hooien vrij wat afgezweet.

AFZWEMMEN, (zwom af, heeft en is afgezwommen), zich zwemmende verwijderen, weggaan : de
eenden zwemmen van den oever af; de matroos was van
het schip afgezwommen; — af- en aanzwemmen, heen

en weder zwemmen; — den zwemtocht beginnen:

AFZUIGEN, (zoog af, heeft afgezogen), door
zuigen losmaken en afscheiden : het vleesch van eene
kers (-epit) afzuigen; - ( tuinb.) (planten, inz. tot
vermeerdering van zeldzame of kostbare gewassen)
op eene andere plant enten met behoud der verbinding tusschen de entloot en de moederplant tot op
den tijd, dat de entloot met den wilden stam
behoorlijk samengegroeid is en dus zelfstandig
haar voedsel uit dezen opzuigen kan : deze jonge

morgen is er een zwemwedstrijd, hier zullen de mededingers afzwemmen; — stroomafwaarts zwemmen:
hij is de rivier tot aan de schipbrug afgezwommen; tot het einde zwemmen : hoe dikwijls hebben wij
hier in onze jeugd den vliet afgezwommen; - zwemmend afleggen : in hoeveel tijd zou een goed zwemmer
dien afstand kunnen afzwemmen ?; - zich afzwemmen,

kerseboomen zijn van dien ouden afgezogen; - (ook)
de tuinier zuigt de plant af, laat ze zuigen totdat zij

AFZWENDELEN, (zwendelde af, heeft afgezwendeld), iem. zijn geld of goed afzwendelen, door zwendelarij, door windhandel doen verliezen, * hem
afhandig maken : vele van die Amerikaansche

kan worden afgesneden; - (vochten die zich aan
of in iets bevinden) door zuigen ervan wegnemen,
zuigend afnemen : sommige boeren laten den koeien

de eerste melk afzuigen; dat kind zuigt de moeder heel
wat af; de bloedzuiger hecht zich aan de huid van een
mensch vast en zuigt hem het bloed af; ook (fig., w. g.)
iem. de krachten afzuigen; - ( fig.) tem. het bloed
afzuigen, hem allengs van geld en goed berooven en

te gronde richten uit inhaligheid of schraapzucht,
vgl. iem. uitzuigen; - het vocht zuigen uit iets,
leegzuigen, zuigende verorberen : eene honigraat,
eene borstplaat afzuigen, een wortel afzuigen; - iem.
(of van iem.) iets afzuigen, iets van Bene vrouw

met de moedermelk inzuigen (van aandoeningen
en hoedanigheden gezegd die een zuigend kind van
de moeder of zoogster overneemt) : die verkoudheid

heeft het kind van de moeder afgezogen; die drift en
opvliegendheid heeft hij zeker van zijne min afgezogen; - uitputten door te veel te zuigen, door te
nemen : het kind heeft de min geheel
veel zog af
afgezogen, zij ziet er vervallen uit.
AFZUIGING, v. (-en), planten door afzuiging
vermenigvuldigen.

te

AFZUIPEN, (zoop af, heeft en is afgezopen),
(ruw gemeenz.) iem. den wijn afzuipen, zijn wijn op-

maken door onmatig te drinken; - wat (vrij wat,
heel wat) afzuipen, veel zuipen, onmatig veel drinken; - (in ruwe volkstaal) hetzelfde als afdrinken; zich afzuipen, zich naar lichaam en geest door
onmatig drinken te gronde richten : wat eene schande,
dat een j ongmenseh zich zoo afzuipt en zijne gezondheid verwoest; een afgezopen lap.

AFZUIVEREN, (zuiverde af, heeft afgezuiverd),
(oeroud. in den bijbel) (vui igheid of vlekken die
zich op of aan iets of iemand bevinden) afvegen of
afwasschen en daardoor het voorwerp of den persoon zuiveren, reinigen.
AFZWAAIEN, (zwaaide af, heeft en Is afgezwaaid), roet een zwaai afscheiden, afrukken,
afbreken, hetzij door het voorwerp zelf in de rondte
te zwaaien en daardoor af te rukken, hetzij door er
met een slingerenden draai tegenaan te komen,
zoodat het afbreekt : hij heeft den knop van den stok
afgezwaaid; iem. den hoed van het hoofd afzwaaien;
terwijl hij bezig was het gras te maaien, zwaaide hij
bij ongeluk met zijne zeis een paar mooie rozestruiken

af; - (gew. bij een jongensspel) door het harde
zwaaien, slingeren, de laatsten van de rij doen
neertuimelen; - zich zwaaiend verwij deren, met
eene onvaste en slingerende beweging weggaan,
(meest van beschonkenen gezegd) : met waggelende
schreden zwaaide hij het erf (of van het erf) af; zwaaiend naar beneden komen : zie hem daar eens
van de stoep (of de stoep) afzwaaien. AFZWAAIING, v.
AFZWAARDEN. (zwaardde af, heeft afgezwaard),
(gew.) van de bovenste grondlaag (zwaard) ontdoen,
vgl. afzoden, afplaggen.
AFZWALPEN, (zwalpte af, heeft en is afgezwalpt), (dicht.) (van stroomend water) zwalpend
afstroomen, met een golvenden stroom naar beneden
storten.

zijne krachten uitputten door langdurig zwemmen:
de jongen heeft zich gisteren te veel afgezwommen.

spoorwegmaatschappijen hebben menigen Hollander
zijn vermogen afgezwendeld; - hij heeft in zijn leven
al wat afgezwendeld, liederlijk geleefd,

1. AFZWEREN, (zwoer af heeft afgezworen),
onder cede verwerpen, door eene plechtige verklaring
verzaken, verloochenen : hij moest het heidendom
afzweren en zich laten doopen; hij zwoer uiterlijk een
geloofsvorm af dien hij zeker niet uit overtuiging
verzaakte; den Koran, het kruis afzweren; hij zwoer
het geloof, den godsdienst zijner vaderen af; zijne
dwalingen afzweren; - zijne vroegere gevoelens
afzweren, verzaken, verloochenen; - (rechten die

men bezit of meent te bezitten; aanspraken, eischen
die men kan doen gelden) zweren of plechtig verklaren dat men er afstand van doet; - (betrekkingen, verbintenissen enz. of verplichtingen die daaruit
voortvloeien) plechtig verklaren of in woorden of
daden doen blijken, dat men er afstand van doet,
ze verwerpt, verzaakt of verloochent : alle vrienden bondgenootschap met iem. afzweren; — (fig.)
den Mammonsdienst afzweren, de geldzucht laten

varen, afstand doen van het jagen naar geld en
goed; - de wereld afzweren, van het wereldsche
leven met al zijne betrekkingen en verplichtingen
afstand doen; - onder cede of plechtig verklaren,
dat men van zekere handelingen, plannen of gezindheden voorgoed afziet of ze laat varen : al het kwaad
afzweren; ik heb eens en voor altijd dergelijke praktijken
afgezworen; de traditiën afzweren; de vaderlijke zeden
en eerlijkheid afzweren; - den ouden deugniet,
dronkaard afzweren, ophouden ondeugend te zijn,
misbruik van sterken drank te maken; inz. den
drank afzweren; - God, Christus, Mohammed, de
heidensche goden afzweren, zich plechtig afvallig

verklaren van dat geloof; - (een regeerend vorst)
bij plechtig en beëedigd besluit van de regeering
vervallen verklaren, hem de gehoorzaamheid
opzeggen : in 1581 zwoeren de Nederlanders den
koning van Spanje af; - iem. verloochenen, alle
betrekking met hem afbreken : zijne gade heeft hem
niet afgezworen, hij heeft zijne gade niet verstooten, maar zij zijn gescheiden; ook : zijn vader, zijn naam
afzweren, verloochenen;

2. AFZWEREN, (zwoor af, is afgezworen), (van
ledematen van een dierlijk lichaam of de deelen
daarvan) door verzwering afvallen, door ziekelijke
aandoening der weefsels en daarmede gepaard
gaande verettering allengs versterven en ten gevolge
daarvan door de nog levende aangrenzende weefsels
afgestooten worden : men vreest, dat de vinger zal
afzweren; de nagel is afgezworen. AFZWERING, V.
AFZWERING, v. (-en), het onder cede of plechtig
verwerpen, verzaken of verloochenen van iets of
van iemand : de afzwering van Philips I I in 1581,
de plechtige handeling van de Algemeene . Staten
der Vereenigde Nederlanden, waarbij zij den Koning
van Spanje van de heerschappij over deze gewesten
vervallen verklaard hebben; de afzwering van het
Edict.
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AFZWERVEN, (zwierf af, is en heeft afgezworven), (van menschen en dieren) onwillekeurig zich
van den rechten weg of de juiste richting verwijderen,
of van zijn gezelschap afwijken en daardoor aan
het omdwalen raken; — (bijb.) van het pad der
waarheid of der deugd afwijken : wee haar, want
zij zijn van mij afgezworven; Heer ! uw woord behoedt
uw knecht van u af te zwerven; — (fig.) (van de
oogen, de blikken, den geest, de gedachten enz. die
den waarnemenden en denkenden mensch ver
verstrooidheid ongemerkt-tegnwordi)
afdwalen, zich in onzekerheid her- en derwaarts
richten : zij was met hare gedachten afgezworven en
vergat bijkans de tegenwoordigheid van haar vriend; —
(w, g. van pijlen, werpschichten enz., ook dicht.
van lichtstralen) van de juiste richting afwijken en
daardoor het doei missen. AFZWERVING, v. (-en).
AFZWETSEN, (zwetste af, heeft afgezwetst),
veel zwetsen : wat (vrij wat, heel wat) afzwetsen; wat
heeft die pochhans gisteren weer veel afgezwetst!
AFZWEVEN, (zweefde af. is afgezweefd), (dicht.)
zich zwevend verwijderen, (meest van geesten en
denkbeeldige gevleugelde wezens); (fig.) soms dreigt
een zoete naam mijn lippen af te zweven; — zwevend
nederwaarts komen, zacht en langzaam op den
luchtstroom nederdalen : een goede genius die deernis vol ten hemel af kwam zweven.
AFZWIEREN, (zwierde af, is en heeft afgezwierd),
(van schaatsenrijders en dansers) zich zwierend
verwijderen, met vlugge wending wegspoeden : met
een behendigen draai zwierde hij van de baan af; —
(van los afhangende voorwerpen, als vlaggen,
wvirnpels, linten, pluimen, haarlokken, takjes enz.)
naar beneden zwieren; -- afhangende op den lucht
heen en weder wapperen of fladderen : 't-strom
glinstrend hoofdhaar zwiert van 't blozend aangezicht
in vloeienden amber af; — zwierend naar beneden
komen (van opgewonden en uitgelaten personen,
of wel van beschonkenen gezegd) : wat voor een
vroolijk partijtje komt daar van den heuvel afzwieren ?;
met moeite was hij de brug afgezwierd; — wat (vrij
wat, heel wat enz.) afzwieren, zeer veel zwieren,
vaak een losbandig, leven leiden : die twee hebben
in hun studententijd wat afgezwierd.
AFZWIJNEN, (zwijnde af, heeft en is afgezwijnd),
wat (vrij wat, heel wat enz.) afzwijnen, zich erg
overgeven aan een liederlijk leven : hij heeft in zijne
jeugd wat afgezwijnd; — zich afzwijnen, zich uitputten door een liederlijk leven, door ontucht en
brasserij : hij heeft zich op de liederlijkste wijze afgezwijnd en zijne gezondheid verwoest; vgl. afgezwijnd.
AFZWINGELEN, (zwingelde af, heeft afgezwingeld), het zwingelen (van vlas, hennep) ten einde
brengen; — alles afdoen wat er te zwingelen is; —
zeer veel zwingelen.
AFZWOEGEN, (zwoegde af, heeft en is afgezwoegd), wat (vrij wat, heel wat enz.) afzwoegen, veel
zwoegen, veel en langdurig zorg en moeite hebben:
die man heeft al wat afgezwoegd om zijne vrouw en
kinderen te onderhouden; — met sterke inspanning
en moeilijken arbeid ten einde brengen, afmaken:
eindelijk was het vermoeiende werk afgezwoegd; —
uitputten door afmattende inspanning, moeite en
zorg : om een schamel stuk brood zijn lichaam afzwoegen; — zich afzwoegen, zich uitputten door
zwaren en vermoeienden arbeid, of door afmattende
inspanning, moeite en zorg : op zulk eene letter zou
men zich bijna afzwoegen; (dicht.) een afgezwoegd
gezicht, een afgezwoegde geest, enz.
AGA (Turksch), m. (-'s), heer, opperste, bevelhebber : de aga van een legerkorps in Albanië.
AGAAT, o. (mv. agaten in de bet. van soorten
van agaat), een zeer hard gesteente, tot het kiezelof kwartsgeslacht behoorende, bestaande uit een
mengsel van verschillende kwartssoorten, als chalcedoon, kornalijn, hoornsteen, jaspis, amethist
enz.; vooral bekend om de schoone kleurschakeeringen, de sierlijke figuren waarmede het geteekend
is, en zijne geschiktheid om zich tot allerlei sieraden
te laten verwerken en te laten polijsten; (het agaat
wordt in de volkstaal wel eens groeisteen genoemd,
omdat men in de figuren die het vertoont, van tijd
tot tijd veranderingen meende te bespeuren); --chalcedoon- agaat, melkwit en doorschijnend; hoorn
agaat, geel; jaspis-agaat, rood, groen of bruin;-sten
kornalijn-agaat, roodachtig enz.; -, m. (agaten),
een steen van agaat; — een werktuig waarin een
agaatsteen is ingevat, dienende om goud te brui
-ner.

AGEEREN.

AGAATACHTIG, bn. bw. op agaat gelijkende.
AGAATGESTEENTE, o.; ...GLANS, m.
AGAATHOORN, ook ...HOREN, m. (-s, -en), de
schelp of het huisje van een geslacht van landslakken (achatina), in Afrika levende; aldus genoemd
om de kleurschakeering der schelp.
AGAATKLEUR, v. kleur van agaat; ...KLETJRIG, bn. met eene agaatkleur.
AGAATKOGEL, m. (-s), eene soort van kiezel
kernsteen, bestaande uit verschillende-achtigen
kwartskristallen met eene schors die naar agaat
zweemt en somtijds de schoonste agaten oplevert.
AGAATMOER, v. het ruwe en leelijk gekleurde
omhulsel van het agaat.
AGAATMOLEN, m. (-s), molen voor het slij pen
en het bewerken van agaten : aan de Idar vindt
men meer dan vijftig agaatmolens.
AGAATNIER, v. (-en), niervormige agaatkogel.
AGAATPEER, v. (...peren), agaatpeerhoorn.
AGAATPEERHOORN, ook ...HOREN, m. (-s,
-en), peervormige hoorn met dwarslijnen en overlangsche bruine vlekken en andere kleurschakeeringen; de schelp van een weekdier (fasciolaria
tulipa), in de tropische zeeën levende.
AGAATROOS, v. (...rozen), eene soort van rozen
(rosa provincielis), met talrijke verscheidenheden,
die zich door bijzondere schoonheid en zuiverheid
van bloemen onderscheidt; aldus genoemd om de
bevallige kleurschakeering; ook Provence -roos geheeten.
AGAATSLAK, v. (-ken), eene soort van landslak
(achatina) in Afrika, wier huisje agaatkleurig is.
AGAATSLIJPER, m. (-s); ...SLIJPERIJ. v. (-en).
Zie AGAATMOLEN.
AGAATSTEEN, m. (-en), de agaat.
AGAATTIJGER, m. (-s), (w. g.) een bont paard.
AGAATUILTJE, o. (-s), eene soort van nacht
(noctua meticulosa), met fraai geschakeerde-vlinder
vleugels, t. w. roodachtig grijs, bruin en olijfgroen.
AGACEEREN, (agaceerde, heeft geagaceerd) -, iem.
zenuwachtig maken, in een staat van opwinding
brengen; uitlokken, belust maken; wellustige
gedachten opwekken.
AGALLOCHEHOUT, o. paradijshout, het hout
van een kleinen boom in Oost -Indië, die op moe
gronden groeit; het hout is zeer harsrijk,-rasige
wordt als wierook gebrand en door schrijnwerkers
gebruikt.
AGALMATOLIET, rte. (-en), beeldsteen, soort van
veldspaat, in China veel gebruikt voor beelden,
pagoden, enz., meestal Chineesche speksteen of
pagodiet genaamd.
AGAME, v. (-n), diktongige hagedis der keer
(agamidae); de boom-agamen of draken,-kringslade
met lange, dunne ledematen en zonderlinge huid
kunnen van kleur verwisselen (hiertoe-verlngs
behooren o. a. de vliegende draak en de basilisken);
bij de aardagamen zijn de ledematen kort en het
lichaam met doorns en stekels bezet.
AGAMI, v. (-'s), trompetvogel, eene soort van
trapgans, in Zuid -Amerika voorkomende.
AGAMIE, v. ongehuwde staat, inz. de staat van
man en vrouw die ongehuwd, toch samenleven.
AGAMIST, m. (-en), ongehuwde, inz. oude vrijer.
AGAPEN, v. mv. voor allen toegankelijke liefdemalen (bij de eerste christenen) ter gedachtenis van
Jezus' laatste avondmaal met zijne discipelen en
tot betuiging van algemeene broederliefde.
AGAR-AGAR, m. kleverige stof, door uitkoking
in water verkregen uit Indisch zeegras; als voedingsmedium gebruikt voor microbenculturen; in China
gebezigd bij het maken van confituren en het doorschijnend maken van papier; agar-agar wordt ook
hier te lande in vierkante stengels verkocht en voor
het maken van confituren en poddingen aangewend.
AGATEN, stoff. bn., uit agaat vervaardigd : een
agaten knikker; een mes met agaten heft; een stok met
agaten knop.
AGATHA, v. (-'s), meisjes- en vrouwennaam.
AGATISEEREN, (agatiseerde, is geagatiseerd),
in agaat veranderen.
AGAVE, v. (-n), eene op de aloë gelijkende
Amerikaansche plant die zelden bij ons bloeit:
de prachtaloë, de Amerikaansche aloë.
AGEEREN, (ageerde, heeft geageerd), handelend
in rechten optreden tegen iem.; — tegen iemands
verkiezing, plannen ageeren, alles in het werk stellen
om die te doen mislukken (meestal in het geheim);
ook tegen iem. ageeren; — (toon.) eene rol vervullen.
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AGENDA, v. (-'s), aanteekenboek waarvan elke
bladzijde een datum heeft en waarin alles naar
tijdsorde vermeld wordt : de leerling heeft zijne
agenda verloren, zakboekje; — hij heeft eene agenda
gekregen, eene slechte aanteekening; — (in het
boekhouden) een der bijboeken; -- lijst van hetgeen
te verrichten is in eene vergadering, punten van
beschrijving : toen de agenda was afgedaan, sloot de
voorzitter de vergadering, toen de te behandelen
zaken waren afgedaan.
AGENDE, v. (-n), kerkelijk voorschrift; handboek
voor den altaardienst.
AGENDEEREN, (agendeerde, heeft geagendeerd),
stukken agendeeren, op de agenda• plaatsen.
AGENS, o. (agentia), (scheik.) iets dat zelfstandig
werkt, het werkende middel, de werkende kracht.
AGENT, m. (-en), een min of meer zelfstandig
lasthebber en vertegenwoordiger van een of meer
personen of van eene vereeniging, van een lichaam;
een zaakgelastigde : een agent voor landverhuizers;
zie VERKIEZINGSAGENT; — (in handel en
nijverheid) de zelfstandige, hoezeer ook voor zijn
doen verantwoordelijke lasthebber en vertegenwoordiger van een handelshuis in eene vreemde
plaats; of wel, de meer afhankelijke en ondergeschikte lasthebber en vertegenwoordiger van eene
industrieels onderneming, de vertegenwoordiger van
firma's die op last en voor rekening dezer firma's
zaken doen tegen genot van provisie; — een agent
te Amsterdam, iem. die voor verschillende buiten
huizen als lasthebber optreedt; een agent-landsche
voor buitenlandsche huizen; de agent der Amsterdamsche stoomboot; de agent der Utrechtsche Brandwaarborgmaatschappij; de Nederlandsche Bank
heeft in vele plaatsen agenten of subagenten; — (bij
de politie) een dienaar der gemeentepolitie, een
gerechtsdienaar, een beambte, belast met het
toezicht op de openbare veiligheid enz. : de agenten
of de agenten van politie; — een geheim agent, een
politiebeambte zonder uniform, gewoonlijk rechercheur of stille diender genoemd; — de agents provocateurs, handlangers van de geheime politie, die
l: et vertrouwen van verdachte personen zoeken te
winnen en hen daarna aanzetten tot staatkundige
vergrijpen; — (in de diplomatie en politiek) een
persoon die zonder bepaalden titel of rang in eene
diplomatieke of politieke zending gebruikt wordt; —
agent der Algemeene Staten, de ambtenaar der
Algemeene Staten tijdens de Republiek der Ver
Nederlanden, inz. belast met het ontvangen-enigd
der vreemde gezanten; — benaming der Staatsdienaren of Ministers van het Uitvoerend Bewind der
Bataafsche Republiek, volgens de staatsregeling
van 1798, welke tot 1801 geldig bleef : het Uitvoerend
Bewind der Bataafsche Republiek benoemde, onder
den titel van Agenten, een achttal mannen die de
verschillende takken van inwendig beheer onder zich
verdeelden; zij waren, wat men thans de Ministers
der onderscheidene departementen noemt; — een
consulair agent.
AGENTESSE, v. (-n) zij die zich tegen Bene
zekere provisie met den verkoop voor een handels
belast.
-huis
AGENTIËN, mv. werkende middelen, inz. in
de scheikunde.
AGENT-MAJOOR, m. (agenten-majoor), in som
gemeenten een rang bij de politie, elders-mige
brigadier en hoofdagent geheeten.
AGENTSCHAP, o. (-pen), de betrekking van
agent in de verschillende opvattingen des woords :
door de Nederlandsche Bank worden agentschappen
gevestigd op die plaatsen welke daartoe door de gemeenschappelijke vergadering van de Directie en van
de Commissarissen zullen worden aangewezen; —
het kantoor van een agent.
AGENTUUR, v. (...turen), (in den handel) : dit
kantoor heeft verschillende buitenlandsche agenturen,
vertegenwoordigt verschillende buitenlandsche firma's; — deze bakker heeft eene agentuur in granen,
verkoopt tegen provisie voor een ander granen; —
deze reiziger in wijnen heeft nog twee agenturen: ééne
in sigaren en ééne in verduurzaamde levensmiddelen;
— agenturen gevraagd, (in advertentiën) de vertegenwoordiging gevraagd voor ééne of meer firma's.
1. AGGER, m. eene vrij sterke, doch kortstondige
rijzing van het zeewater gedurende den tijd van
de eb : een eigenaardig verschijnsel dat hier en daar
op de Zeeuwsche kusten, met name op de Noordkust
van Goedereede, wordt waargenomen.

AGNOSTICUS.
2. AGGER, m. (-s) gew. voor AVEGAAR
AGGLOMERAAT, v. (...aten), Bene opeenhooping
zonder samenhang : een corps, een lichaam zijn die
Hagenaars nooit geweest; het is een agglomeraat van
menschen uit allerlei oorden.
AGGLOMERATIE, v. (-s), de uitwendige aanzetting of ophooping; samenklontering, opeenhooping
zonder innerlijken samenhang (van delfstoffen
enz.)
AGGLUTINATIE, v. samenkleving; (gen.) het
samenkleven der ziekteveroorzakende bacteriën in
een lichaamsvocht, wanneer men er het bloedserum
van een lijder aan die ziekte door die bacteriën
veroorzaakt, bijvoegt. Hierdoor herkent men bv.
buiktyphus; — PROEF v. (...proeven), proef om
door agglutinatie Bene ziekte te herkennen.
AGGLUTINEEREN, (agglutineerde, heeft geagglutineerd), (gen.) bacteriën in een lichaamsvocht
tot een klompje samenbrengen; — agglutineerende
talen, waarin de betrekkingen der woorden in den
volzin niet door verbuiging uitgedrukt worden,
maar door aanhechting van afzonderlijke deelen
aan de (meestal) onveranderd blijvende wortels.
AGGREGAAT, o. vereeniging of ophooping van
niet scheikundig verbonden gelijk- of ongelijk
een geheel.
-sortigedln
AGGREGAATVRUCHT, v. (-en), eene vrucht uit
eene geheele bloeiwijze ontstaan, zooals de vijg,
annanas, katjes en kegels.
AGGREGATIE, v. opneming : goedgekeurd, de
aggregatie van baron A in de orde van de Balye van
Utrecht.
AGGREGATIETOESTAND, m. (-en), (nat.) van
den warmtegraad afhangende toestand eener stof,
als vast, vloeibaar of gasvormig.
AGGREGEEREN, (aggregeerde, heeft geaggregeerd), in een gezelschap, in een hoogen adelstand
of Bene vereeniging opnemen, aan een legercorps
toevoegen.
AGIO, m. (handelsterm) het opgeld boven den
parikoers of den als regelmatig of normaal geschatten
prijs; oorspronkelijk van geldsoorten, later ook van
andere verhandelbare waarden, vooral van wissels,
gezegd; — agio doen, een hoogeren koers hebben
dan pari; (ook fig.).
A GIORNO, als bij klaarlichten dag : eene ver
schitterende illuminatie.
-lichtngaor,
AGIOTAGE, v. kunstgrepen in den effectenhandel
om den koers der fondsen te doen rijzen of dalen;
speculatie met effecten, beursspel; woekerhandel.
AGIOTEEREN, (agioteerde, heeft geagioteerd),
met opgeld wisselen; beursspel drijven.
AGIOTEUR, m. (-s), geldwisselaar; speculant in
effecten.
AGITATIE, v. (-s, ...tiën), gemoedsbeweging; onrust, gisting, spanning; opstand, woeling; opstokerij.
AGITATO, bw. (muz.) onrustig, woelig, snel.
AGITATOR, m. (-s), roervink, onruststoker,
volksmenner, woelgeest, iem. die op godsdienstig,
sociaal of staatkundig gebied de gemoederen weet
op te ruien, godsdienstig of staatkundig drijver.
AGITEEREN, (agiteerde. heeft geagiteerd), aandoen, verontrusten; spanning brengen; opruien,
aanzetten, aansporen; — bn. : hij is zeer geagiteerd.
gejaagd; — bw. : hij spreekt zeer geagiteerd.
AGLAJA, v. (myth.) de schitterende, naam van
de jongste der drie Gratiën.
AGLAJA-VLINDER, m. (-s), eene soort van
vlinder (argymnis aglaja) met 42 tot 55 m.M.
vlucht; de rups is met vertakte zwarte doornen
bezet.
AGNATEN, m. mv. naaste bloedverwanten van
vaderszijde (inz. bij vorsten), de mannelijke afstam
vader in verschillende-melingvadzf
liniën, de zwaardzijde, in tegenoverstelling van
cognaten, de aanverwanten door vrouwelijke afstam ming, de spillezijde.
AGNITIE, v. (...tiën), erkenning (van een aan
-sprak,
oorkonde, akte, wissel).
AGNOSCEEREN, (agnosceerde, heeft geagnosceerd), erkennen, toestemmen, voor geldig verklaren
(geschriften).
AGNOSTICISME, o. de inz. door Spencer en
Huxley ontwikkelde leer, dat wij de eerste oorzaak
der dingen (God, het absolute) niet kunnen kennen,
dat ons wezen dus tot de wereld der verschijnselen
beperkt is.
AGNOSTICUS, m. (...ci), aanhanger van het
agnosticisme.
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AGNOSTISCH, bn. bw. volgens de leer van het
agnosticisme.
AGNUS DEI, o. lam Gods; afbeelding an een
lam met kruisvaan, die men als het zinnebeeld
der overwinning van Jezus, aantreft op schilderijen
enz.; - een ovaal medaillon van witte was, met
het lam Gods op de eerre, en met de beeltenis van
een heilige op de andere zijde (ze worden door den
paus gewijd); - de eerste woorden van een gebed
(of zangstuk) van de mis in de R. -K. kerk; muziek op die woorden gemaakt.
AGOETI, m. (-'s), een onschadelijk vreesachtig
diertje (dacyprocta aguti) in Z. Amerika, ongeveer
40 c.M. lang, ook goudhaas geheeten.
AGONE, v. (-n), de lijn getrokken over plaatsen
met gelijke declinatie van de magneetnaald.
AGONIE, v. zieltoging, doodsstrijd; - (scherts.)
dicht ophanden zijnde vervaldag van een wissel.
AGORAPHOBIE, v. pleinvrees, verschijnsel bij
sommige zielszieken, die zonder geleide geene vlakte,
geen plein bv durven oversteken.
AGRAFFE, v. (-n), een haak om een kleedingstuk
om den hals te doen sluiten : eene agraffe van diamanten.

AGRAMMATISME, o. onvermogen om de woorden
tot zinnen te verbinden (verschijnsel bij sommige
hersenstoornissen) .
AGRAPHIE, v. onvermogen om de gedachten
schriftelijk uit te drukken (verschijnsel bij sommige
hersenstoornissen).
AGRARIËRS, m. mv. de landbouwende partij; zij
die den landbouw willen beschermen en doen bloeien.
AGRARISCHE PARTIJ, v. politieke partij in
Duitschland, die voor den landbouw beschermende
rechten enz. wil hebben.
AGRARISCHE WETTEN, v. mv. (Romeinsche
gesch.) akkerwetten, volgens welke alle landerijen
gelijkelijk moesten verdeeld worden; - de agrarische
wet voor Indië van 9 April 1870 regelt de uitgifte
van woeste gronden, die het eigendom van den
staat zijn.
AGREMENT, o. (-en), lint, boordsel tot het
opmaken van japonnen, tot het afzetten van bekleede stoelen enz. AGREMENTWERKER, m. (-s).
AGRESSIE, v. (-s), aanranding, aanval.
AGRESSIEF, bn. aanvallend : een agressief en
defensief verbond; een agressieve oorlog, ook eene
agressieve politiek voeren.

AGRICULTUUR, v. land-, akkerbouw.
AGRIMONIE, v. leverkruid, boelkenskruid : zekere plant (agrimonia eupatoria).
AGRIPPIJNSCH, bn. de agrippijnsche zwaan,
bijnaam van Vondel, naar zijne geboorteplaats
Keulen (Colonia Agrippina).
AGRONOOM, m. (...nomen), ...NOMIST, m.
(-en), wetenschappelijk gevormd landbouwer, landhuishoudkundige.
AGROSTOGRAPHIE, v. beschrijving der grassoorten.
AGROUPEEREN, (agroupeerde, heeft geagroupeerd), vele beelden enz. opeenhoopen.
AGURK. Zie AUGURK.
AH, tusschenw. uitroep ter uiting van verschillende schakeeringen van gevoel; uiting van verschillende wijzigingen van smart of gemoedsaandoening, hetzij stillen weemoed, hetzij bitter leed, hetzij
leedwezen, medelijden enz., doch veelal in een lichten
graad, daar bij hevige aandoeningen het sterkere
Ach meer eigenaardig past : ah ! welk een treurig
ongeval ! ah ! ; daar valt het lieve kind; - uiting van
verontwaardiging, toorn, gemelijkheid, ontevredenheld, ongeduld, bitteren spot : ah, zooverre zouden
zij de onbeschaamdheid niet durven drijven; uiting van viesheid of walging : ah ! wat een vieze
boel ! ; - uiting van verrukking of opgetogenheid:
ah ! wat een verrukkelijk vergezicht ! ; - uiting van
vreugde, voldoening of verruiming : ah ! daar komen
ze eindelijk aan; ah ! ben jij daar ?; - uiting van

goedaardige scherts, lichten spot, speelsche ondeugendheid : ah ! mijnheer vertoont zich liefst niet
met ons in het publiek? ; - uiting van terechtwijzing
van zich zelven, bij eene plotseling invallende
gedachte of bij de herinnering aan iets daar men
niet aan gedacht had : „welke heer ? " vroeg Margriet.

„Die met zijn bril ? " „ Neen, de andere." „ Ah, die
met zijn vetten kraag !"
AH, o. ('-s), een smartelijk ah! ontsnapte haar; toen
hij binnenkwam, hoorde men de blijde ah's aller aanwezigen.
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1. AHA, tusschenw. uiting van aangename verrassing, van blijde voldoening : aha ! ben je daar,
beste vriend !; - uiting van goedaardige scherts,
lichten spot, spe alsche ondeugendheid : aha ! u
wil liefst niet in mijn gezelschap gezien worden !; -

uiting van terechtwijzing van zich zelven bij eene
plotseling invallende gedachte, bij de herinnering
aan iets dat men vergeten had : ik heb dat ergens
gehoord, maar van Wien ook ? aha, nu weet ik 't al.
2. AHA, o. (-'s), zoodra hij zijn vriend zag, begroette
hij hem met een vroolijk aha !

AHASVERUS, m. naam van den Wandelenden
Jood, die vanaf den tijd van Jezus gedoemd is,
rusteloos op aarde rond te dolen.
AHORN, m. de benaming van een geslacht van
boomen (acer), meer gewoon eschdoorn geheeten,
tot de familie der eschdoornachtige planten behoorende, waarvan twee soorten in ons land voorkomen, t. w. de gemeen of gewone ahorn of eschdoorn, ook wel schotsche lindeboom genoemd, en
de kleine ahorn of eschdoorn, ook Spaansche aak
of eik geheeten; -, (-en), de benaming van een
boom tot het geslacht eschdoorn behoorende; een
eschdoorn. Ahorntje, o. (-s).
AHORNBAST, m. (-en); ... BLAD, o. (-eren).
AHORNBOOM, m. (-en), de boom die ahorn
heet; ahorn, eschdoorn.
AHORNEN, stoff. bn. van het hout van den ahorn
gemaakt, uit ahornhout bestaande, ahornhouten :
een ahornen tafelblad; een ahornen hamersteel.

AHORNHOUT, o. AHORNHOUTEN, stoff. bn.
AHORNLOOF, o.; ...SCHORS, v.; ...SOORT, V.
(-en); ...SUIKER, v. suiker uit het sap van den
suikerahorn bereid.
AHRIMAN, m. (myth.) God des kwaads en der
duisternis, volgens de leer van Zoroaster.
1. Al, tusschenw. uiting van smart en verdriet, inz.
van pijn, enz. ! ai ! wat stoot ik daar mijne knie; ai
mij ! die stilte was iets vreemds ! - uiting van verdrietelfj kheid, teleurstelling, ongeduld : cii ! daar
hebben we 't al, de trein gaat daar net weg; - uiting
van smeekenden of vleiender aandrang, die nadruk
geeft aan eene opwekking of aanmaning, aan een
verzoek of verlangen enz., inz. bij een gebed : en
aller kracht smelt saam in 't smeeken „ai ! geef een
druppel regen, Heer !"
2. Al, o. (-'s); dat kleinzeerige „ai !" van zoo'n
grooten kerel is niet uit te staan.

3. Al (ook AAI geschreven), m. (-'s), zoogdier
uit de orde der tandeloozen; de drieteenige luiaard
(bradypus tridactylus) bewoont Brazilië en wordt
52 c.M. lang.
AIDE-DE-CAMP, m. (-s-de-camp), adjudant (te
velde), generaal-adjudant.
AIGRETTE, V. (- s), reigerkuif; -- kuifachtige
tooi van diamanten; - pluimpje op dameshoeden; haarkuif bij plantenzaden.
AILANTHUSVLINDER, m. (-s), vlinder tot de
familie der nachtpauwoogen behoorende, in China
en Japan als zijderups gekweekt.
AIR, o. (-s), gelaatsvoorkomen, uiterlijk, houding:
hij neemt een air aan, alsof hij een groot heer was; zich het air geven van, den schijn aannemen van; zich airs geven, zich grootsch aanstellen; - (muz.)

aria.
AIS, v. (muz.) naam der noot welke een halve
toon hooger is dan a, ook a -kruis geheeten.
AISIS, V. (muz.) naam der noot, welke een heele
toon hooger is dan a, ook a-dubbelkruis geheeten.
AJAKKES, AJAKKERT, AJAKKIE, AJASZES
(ook AJASSES geschreven), tusschenw. uitroep
van tegenzin, afkeer of walging, in de platte volks
ajasses, wat ben je een gierige prij ! --sprak;
ajakkert ! wat een leelijk ding ! - ajakkes ! wat is
dat bitter !

AJAM-ALAS (Ind. ), bosclikip.
AJER-BLANDA, (Ind.) mineraalwater of sodawater (van Mal. ajoer = water en blanda = Hol landsch).
AJER-IJS, o. (Ind.) ijswater.
AJOUR, bn. en bw. doorschijnend, doorzichtig,
opengewerkt; - (bouwk.) open, doorzichtig; - goed
voor kinderjurkjes, blouses enz. dat opengewerkt
is; - ajour -kousen; diamanten ajour gezet, zoodanig
gezet dat de onderkant zichtbaar is; - tot den
loopenden dag geboekt (in het boekhouden).
AJOURNEEREN, (ajourneerde, heeft geajourneerd), uitstellen, verdagen, aanhouden tot.
AJUIN, m. (-en), als voorwerpsnaam : de eetbare
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en, zoowel rauw als gekookt, algemeen als toespijs
gebruikte scherpriekende bol van de bekende en
veelvuldig gekweekte plant, look (allium), tot de
familie der Leliën behoorende; hetzelfde als ui, in
gewestelijke spraak ook siepel geheeten; de plant
zelve die de ajuinen of uien oplevert; -, v. als
stofnaam : eene hoeveelheid ajuinen of uien als
spijs beschouwd; - (fig.) het is ieder niet gegeven
ajuin met droge oogen te schillen, niemand verricht
iets onaangenaams opgewekt; - (Zuidn.) domkop.
AJUINACHTIG, bn. ( -er, -st), lijkende op ajuin.
AJUIN BED, o. (-den); ...BLAD, o. (bladeren);
...BOL. m. (-len); ...BOUW, m.; ...LOOF, o.
AJUINLUCHT, v. de onaangename lucht der
ajuinen; ...PLANT, v. (-en); ...REUK, m.; ..SCHEL,
...SCHIL, v. (-len); ...STENGEL, m. (-s); ...VORMIG, bn.; ...ZAAD, o.
AJUSTAGE, zie ADJUSTAGE.
AKADEMIELID, o. (...leden); ...VERGADERING, v. (-en), lid, vergadering van de Koninklijke
Akademie te Amsterdam. Zie ACADEMIE. (Deze
woorden worden meestal met eene k geschreven).
AKAL, v. (-s), (Ind.) foef, list, kunstgreep.
AKANT, m. (-en), Zuideuropeesche plant, (acanthus), ook berenklauw geheeten; - (bouwk. enz.)
kunstversiersel in den vorm van een blad van den
akant, uitmuntende door fraaie kromme lijnen; inz.
ter versiering van kroonlijsten en kapiteelen in den
Corinthischen stijl; ...BLAD, o. (...eren); ...PLANT,
v. (-en); ...VORMIG, bn.; ...WORTEL, m. (-s).
AKEFIETJE, o. (-s), (gemeenz.) eene onaangename taak, boodschap, opdracht, een lastig werk,
dat men ongaarne of met weerzin verricht : 't is
een leelijk, een naar (iron. een mooi, pleizierig)
akefaetje; - kleinigheid : 't is maar een akefietje;
een okefietje van iem. te vorderen hebben.

AKELEI, AKOLEI, v. (-en), sierplant, (aquileja)
tot de familie der ranonkelachtigen of boterbloemigen behoorende, ook bekend als pantoffeltje,
klokbloem; zinnebeeld van ootmoed en liefde;
vandaar de naam van verschillende rederijkers kamers : de Witte Acoleyen te Leiden.
AKELIG, bn. en bw. wat de zintuigen onaangenaam aandoet, (sterker dan) naar: een akelige
smaak, reuk, lucht; een akelig drankje; - een akelig
gezicht, beeld, spook, afzichtelijk, pijnlijk om te
zien; --- eene akelige kamer, akelig " licht, somber; eene akelige muziek; een akelig voorgevoel, een akelige
nacht, vrees aanjagend; - een akelig boek, vol

huiveringwekkende bijzonderheden, onaangenaam
om te lezen; - akelig weer, ruw, onstuimig; - een
akelig gezelschap, verblijf, vervelend; - 't is akelig
met je, treurig gesteld; - ik word er akelig van,

ontsteld, diep geroerd, ook : erg ontstemd worden,
(door pijn) gekweld worden : ik voel mij (ben)
akelig van de kiespijn; een akelige jongen, vervelend;
- een akelig wezen, iem. die afkeer opwekt, een
onaangenamen indruk maakt; - wanstaltig, zeer
leelijk; - bw. op eene akelige wijze; (vaak) gewoon
versterkingswoord : 't is akelig koud; 't was akelig
donker.

AKELIGHEID, v. (...heden), de hoedanigheid
van akelig; - eene gewaarwording die hevig
aandoet en ontstemt; - iets dat akelig is : de wereld
is vol akeligheden; houd op met die akeligheden; -

scheldwoord : ga weg, akeligheid.
AKEN, stad in de Rijnprovincie; - (w. g.) in
zoo'n vrijen tijd kan men Keulen en Aken afdoen,
zeer veel; - hij kan Keulen en Aken wel op, hij
kan zeer veel eten; - Aken en Keulen zijn niet op
één dag gebouwd, een groot werk eischt tijd en

geduld (waarschuwing om zich niet te overhaasten,
niet te veel op eens te wenschen); - van Aken tot
Paschen, nergens, nooit, in 't geheel niet.
AKENAAR, m. (-s), bewoner van Aken.
AKENSCH, bn. van, uit Aken.
1. AKER, m. (-s), (gew.) vrucht van den eik,
eikel; - eikelvormig versiersel, vroeger als kwastje
aan halskragen enz. gedragen; eikelvormig doosje.
AKERBOOM, m. (-en); ...VARKEN, o. (-s);
...SPEK, o. Zie EIKELSPEK enz. Akertje, o. (-s).
2. AKER, m. (-s), metalen emmertje dat, aan een
ketting of touw bevestigd, dient om water te putten; -- (gew.) emmer, ketel, pan. Akertje, o. (-s).
AKKER, m. (-s), stuk bouwland; een gedeelte van
een stuk bouw- of weiland dat tusschen twee voren
of greppels ligt : een land op breede akkers ploegen;
vele gewassen worden op akkers geplant; dit weiland
ligt in drie akkers; - op den akker ploegen, in het
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midden beginnen te ploegen en aan de kanten eindigen; - van den akker ploegen, aan de kanten
beginnen te ploegen en in het midden eindigen,
vgl. af- en aanploegen; - ( gew.) hij is aan het eind
van den akker, zijne krachten begeven hem. (ook)
zijn geldelijk vermogen is uitgeput; - (dicht.)
veld in 't algemeen; - wat op den akker groeit :
mijn akker is door hagelslag vernield; - ( spr.) hij
laat Gods water over Gods akker loopen, laat de zaken
haar gang gaan, geeft er zich geene moeite voor,
trekt zich van de zaken niets aan; - berouw (geduld,
nederigheid) is geene plant die op zijn akker groeit,
berouw enz. bezit hij niet; - de zaden, door de
Encyclopaedisten uitgestrooid, vielen in een vruchtbaren akker, hunne leeringen werden aangenomen,
vonden weerklank; - dit is nog een onontgonnen
akker, dit gebied (eener wetenschap) is nog weinig
bewerkt; - (dicht.) Gods akker, 's Heeren akker,
de akker der dooden, het kerkhof.
AKKERAARDE, v. (gewoonlijk tuinaarde, humus

geheeten) de bovenste, met organische stoffen vermengde aardlaag.
AKKERARBEID, in. arbeid op den akker.
AKKERBOTERBLOEM, v. (-en), soort van
boterbloem (ranunculus arvensis), op bouwland
groeiend, ook bekend als akkerhanevoet en kroon
-ranokel.

AKKERBOUW, m. het bewerken van het bouwland; het bedrijf van den landbouwer (dichterlijker
dan landbouw); ...GEREEDSCHAP, o.; .. .KUN DE, v.
AKKERBREM, v. zekere vlinderbloemige plant
(genista tinctoria), ook verfbrem en verfkruid geheeten,
omdat de bloemen vroeger tot het geelverven
werden gebezigd.
AKKERCIJNS, m. (...cijnzen), korentiend; ...DISTEL, m. akkerbrem; ...EEREPRIJS, v. soort van
het geslacht Veronica (veronica agrestis), ook
blauwbloempje, veldeereprijs en vogeldarm geheeten.
AKKEREN, (akkerde, heeft geakkerd), (in
Noordn. weinig gebruikelijk; in een gedeelte van
Zuidn. nog levend) den akker ploegen, bebouwen.
AKKERGANS, v. (...zen), verscheidenheid van
de rietgans, bijna even groot als de wilde gans
(anser arvensis).

AKKERGEELSTER, v. eene plant (gagea arvensis), ook geelster en kleine vogelmelk genaamd.
AKKERGEREEDSCHAP, o. (-pen); ...GEWAS,
o. (-sen); .GROND, m. (-en).
AKKERGUICHELHEIL, o. eene plant (anagallis
arvensis), ook basterdmuur en roode muur geheeten.
AKKERHANEVOET, m. (-en), als voorwerp, (als
collectieve stofnaam, v.) andere benaming der
akkerboterbloem.

AKKERHOORNBLOEM, v. (-en), een veldbloem

(cerastium arvense), ook akkermanskruid, gemeene-pje
oogentroost en pispotjes genoemd.

AKKERKAMILLE, v. onkruid op zandgrond
in het bouwland, op kamillen gelijkend, doch niet
geneeskrachtig (anthemis arvensis), ook wilde
kamille genaamd.
AKKERKERS, v. eene kruisbloemige plant,
(nasturtium silvestre), ook waterkers en bosehwaterkers geheeten.
AKKERKLAVER, v. gew. benaming voor de

roode klaver (trifolium pratense). AKKERKLIS, v.
(-sea), stekelige vrucht van het heggedoornzaad,
eene schermbloemige plant; deze plant zelve (tori l is
anthriscus).
AKKERKLOKJE, v. een plantje (campanulla
rapunculoides), ook duivelsnaaigaren en raponsje

genaamd.
AKKERKOOL, v. eene kruisbloemige plant
(lapsana communis), algemeen voorkomend onkruid
op zandgronden, met kleine gele bloemen, ook
graskool, wilde kool, zwijnensla en hazensla geheeten;
(ook) benaming voor de korensla, of lamskruid
(arnoseris minima).

AKKERKROMHALS, v. een algemeen voorkomend onkruid, tot de familie der ruwbladigen
behoorende (anchusa arvensis), ook kleine of wilde
ossetong genaamd.
AKKERKRUID, o. benaming voor de duivenkervel (fumaria officinalis), ook voor de adelaarsvaren.
AKKERLAND, o. (-en), land dat als akker gebruikt wordt : het vruchtbaar akkerland.
AKKERLEEUWERIK, m. (-en), de gewone
leeuwerik (linaria arvensis).
AKKERMAAL, o. (oudt.) heg, die tot afscheiding
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diende, (maal = teeken, grensteeken); tegenwoordig
in dezelfde bet. als akkermaalshout.
AKKERMAALSBOSCH, o. (...bosschen), bosch
van akkermaalshout; ...EEK, v. afgeschilde schors
van jong eiken hakhout, als looistof gebruikt;
...HOUT, o. eiken hakhout, wordt om de 10 jaar
ongeveer geveld en daarna geschild om den bast
als looistof te gebruiken.
AKKERMAALSLOT, o. (-en), spruit, takje van
akkeren aalshout; ook collectief gebruikt; ... VAK,
o. (-ken), ruimte met akkermaalshout beplant.
AKKERMAN, m. (...lieden, ...lui), landbouwer.
AKKERMANNETJE, o. (-s), (gew.) kwikstaartje;
het geel akkermannetje, het gele kwikstaartje (budytes flavus), in Groningen ook koevinkje genoemd;
het witte akkermannetje, het witte kwikstaartje
(motacilla alba).
AKKERMANSKRUID, o. akkerhoornbloem;
...MELKDISTEL, v. een plantje (sonchus arvensis),
ook melkdistel en zeugdistel geheeten; ...MOES, o.
akkerkool.
AKKERMUIS, v. (...muizen), zeker knaagdier
(mus agrarius), bruinachtig rood van boven met
een overlangschen zwarten streep op den rug, de
benedendeelen en voeten zijn wit, ook brandmuis
genaamd.
AKKERMUIZENOOR, v. of o. (-en), soort van
vergeet-mij-nietje (myosotis arvensis); ...MUNT, v.
lipbloemige plant, veldmunt; ...NOOT, v. aardaker;
...PAARDENSTAART, m. of v. (-en), zekere
bedektbloeiende plant (equisetum arvense), ook
akkerpest, kattestaart en hermoes. geheeten; ...PLEI,
V. eene lipbloemige plant (mentha pulegium);
...ROOD, o. gew. benaming voor blauw walstroo
(sherardia arvensis); ...SCHERM, o. een plantje
(ammi május).
AKKERSCHORS, v. schors van akkermaalshout.
AKKERSLA, V. gew. benaming voor veldsla
(valerianella).
AKKERSLEEP, ...SLEEPER, m. (...sleepen,
...sleepers), landbouwwerktuig waarmee de akker
vlak gemaakt wordt.
AKKERTUIG, o. (w. g.) landbouwwerktuigen.
AKKERVELD, o. (-en), (dicht.) bouwland.
AKKERVERDEELING, v. (-en).; ...VOOR, v.
(. . voren ).
AKKERVIOOLTJE, o. (-s), gew. benaming voor
het driekleurig viooltje (viola tricolor); ...VLAM, v.
gew. benaming voor de bolderik (agrostemma);
...VOSSESTAART, m. of v. andere naam voor
duist (alopecurus agrestis).
AKKERVRUCHT, v. (-en), vrucht die op den
akker groeit; ook als collectief gebezigd (dicht.).
AKKERWERK, o. arbeid van den landbouwer
op den akker.
AKKERWESP, v. (-en), soort van graafwesp die
haar nest veelal in bouwland graaft (vespa arvensis).
AKKERWET, v. (-ten), eene wet (bij de Romeinen), die bepaalde. dat veroverde landerijen onder
de burgers of de soldaten verdeeld moesten worden.
AKKERWINDE, v. zekere slingerplant, met
roode of paarse bloemen, een schadelijk onkruid in
akkers (convolvulvs arvensis), ook als klokjeswinde,
slingerroos enz. bekend.
AKKERWOELMUIS, v. (...zen), een ondergeslacht der woelmuizen (agricola).
1. AKKOORD, ook ACCOORD, o. (-en), overeenkomst, schikking, vergelijk, verdrag : een akkoord
maken, aangaan, sluiten; - verdrag, schikking
tusschen schuldeischer en schuldenaar: een goed
akkoord maakt eene zachte scheiding; - beter een
mager akkoord dare eene slechte sententie, het is beter
een geschil bij minnelijke schikking bij te leggen,
al is het met wat schade, dan de kans van een duur
proces te wagen; - (gemeenz.) het op een akkoordje
gooien, eene schikking treffen door van weerskanten
iets toe te geven; - een stilzwijgend akkoord, eene
overeenkomst die men onderling stilzwijgend heeft
aangegaan; - (in 't bijzonder) schikking tot betaling
der schulden in een faillissement : een akkoord
aanbieden; ook de akte, daarvan opgemaakt : het
akkoord onderteekenen; - ( Zuidn ) tot akkoord
komen, brengen, het eens worden, doen worden; (m,uz.) samenklank van drie of meer tonen, op
het oor een aangenamen indruk makend; - samen
tonen in 't algemeen : het wild akkoord-klineva
van wind en golven; - (fig. in 't mv.) schoone
poëtische taal : Bilderdijksche akkoorden.
2. AKKOORD, b 1. de rekening, opgave, redeneering
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is akkoord, zooals zij behoort te zijn, juist; - akkoord
bevinden, in orde bevinden; -- (ellipt.) akkoord !
toegestemd ! juist !; - met iets akkoord gaan,
het er mee eens zijn; - (gew.) akkoord Van Putten!
(of) Van Varelen!
AKKOORDENLEER, v. (muz.) de leer der
akkoorden.
AKOLEI, zie AKELEI.
AKONIET, v. (-en). zeer vergiftige, ranonkel
(aconitum), ook stormhoest, monnikskap-achtigepln
(blauw), en wolfswortel (geel) genaamd; - (dicht.)
vergiftige plant in 't algemeen; - het akoniet,
vergif, uit de plant bereid. Ook ACON IET.
AKONIETJE, o. (-s), volksnaam voor de winterakoniet (eranthis hiemalis), ook lentebloem en kleine
of gele wolfswortel geheeten.
AKROPOLIS, v. eene op een heuvel gebouwde
burcht of citadel bij de Grieksche steden.
AKS, AAKS, AAKSE, AKST, AXT, v. (-en),
groote bijl, in gebruik bij timmerlieden (voor 't
ruwe werk) en houthakkers; als voormalig strijdwapen aan 't boveneinde van eene scherpe punt
voorzien, ook krijgsakst, strijdakst geheeten.
AKTE, v. (-n), hoofddeel van een tooneelstuk,
(gewoonlijk) bedrif: een treurspel in vijf akten; schriftelijk bewijsstuk, door een openbaar ambtenaar of een bevoegd gezag opgemaakt : authentieke
of openbare akte, door een openbaar ambtenaar
opgemaakt; - onderhandsche akte, opgemaakt en
onderteekend zonder tusschenkomst van een
openbaar ambtenaar; - eene notarieele akte, door
een notaris verleden; - akte van den burgerlijken
stand, eene akte van geboorte, echtscheiding, overlijden;
eene akte van bekendheid, van eerbied, van stuiting,'
van toestemming, zie BEKENDHEID, EERBIED
enz.; - akte van bekwaamheid, getuigschrift waarbij
iem. na afgelegd examen gerechtigd wordt onderwijs
te geven; - akte van lager, van middelbaar onderwijs.
waarbij bevoegdheid wordt verleend tot het geven
van lager, middelbaar onderwijs; - eene akte M. O.
voor het F'ransch, waardoor men dat vak aan hoogere
burgerscholen en gymnasia mag onderwijzen; eene akte voor de jacht of visscherij schriftelijke
vergunning van de overheid om te jagen of te
visschee; - eene akte passeeren, verlijden, door een
notaris laten opmaken; - akte van geloof. hoop,
liefde, berouw, in den vorm van gebeden geformuleerde waarheden, wenschen, schuldbel] denissen
enz.; - (R. K.) akte van eerherstel, eereboet, gebed
waarin aan God eerherstel wordt aangeboden voor
godslasteringen, enz.; - de akte van beschuldiging,
geschrift door het openbaar ministerie opgemaakt,
inhoudende de uiteenzetting der feiten aan een
beschuldigde te laste gelegd; - ook fig. het gemeen
heer A., bestreed in (met) eene lange akte-teradsli,
van beschuldiging het optreden van de politie; - ( recht.)
de akten, processtukken; - (recht.) de verdediger vraagt
akte van die verklaring der getuigen, schriftelijke
opteekening; - ae rechter verleent akte, willigt dat
verzoek in; - (fig.) ik neem akte van wat gij daar
zegt, ik zal 't onthouden om het zoo noodig als
bewijsgrond aan te voeren, ik zal 't in mijn oor
knoopen; - wij geven het blad daarvan gaarne akte,
wij verklaren schriftelijk dat het zoo is; - in het
Burg. Wetb. komt akte voor in de beteek. van
handeling; - (gew.) hij heeft heel wat in de akte,
hij beteekent heel wat, hij heeft veel praats.
AKTE-EXAMEN, o. (-s), examen ter verkrijging
eener akte van bekwaamheid als onderwijzer(es).
AKTENREGISTER, o. (-s), openbare legger,
waarin koopakten worden bijgeschreven; ...SCHRIJVER, m. (-s); ...SCHRIFT, o. grootschrift.
1. AL, onbep. hoofdtelw., bijvoegl. en zelfst.;
(veroud.) geheel, gansch, nog in : hid heeft al zijn
leven gewerkt, zijn gansche leven; - op al de wereld,
op de geheele wereld; - al den dag, den ganschen
dag; - hij doet al zijn best, zijn uiterste best; met
al zijne macht; - ik erken al de kracht van dit bewijs,
ik erken die kracht ten volle; - al zijn leven !
uitroep van verwondering; - vroeger ook al de
vloot, al de stad; de geheele hoeveelheid aanduidend, voor collectieven : alle vee, al het vee is verkocht; - voor stofn. :
alle vleesch is als gras; al het vleesch; - voor abstracta : alle angst was voorbij; al de moeite was
vergeefsch; -- voor zelfst. gebr. woorden : hij heeft
alle zoet, al het zoet gesmaakt; al dit snateren geeft
niets; - vroeger ook voor persoons- en zaaknamen,
vandaar nog : alle man, alle ding, (dat.) in allen
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igevalle; -- met allen eerbied gezegd. in allen ernst,
:meeste, grootste; — (dat.) in aller haast, ijl, in de
grootste haast; — in tijdsbepalingen (ook met
meerv.) : alle uur een lepel, alle oogenblik, ieder,
elk (vgl. al den dag, alle dag); — (dat.) te allen
tijde, aller ure; —
de geheele hoeveelheid aanduidend (voor meerv.
znw.) : alle menschen, al de menschen, alle wilde
•.dieren: — (tijdsbep.) alle veertien dagen komt hij
bij mij, om de veertien dagen; — voor telw. : we
sukkelen alle drie, allebei; alle vier de maanden hebben
*mij iets nieuws gebracht (vgl. alle vier maanden); —
eene geheele hoeveelheid aanduidend (zelfstandig) : al wie bankbiljetten namaakt, wordt gestraft,
iedere persoon die, elk die.
Verder komt 't zelfst. al in 't enkelv. slechts in
't onzijdig voor en staat gelijk met alles : eind
-goed, al goed; zij gelooft al wat men haar zegt; ook
.hij wordt geëerd door al wat braif is, door alle braven; — 't schreeuwt alles te wapen, 't wil al in 't
•geweer, allen; — met dit al blijf ik een arme drommel,
niettegenstaande dit alles; — 't is mij al gelijk,
't is mij om 't even; — weet ik het al ! weet ik alles !
(uitroep van ongeduld); — geld is h et al, alles waar
't op aankomt; — 't is niet al goud, wat er blinkt,
,schijn bedriegt; — is dat al ? alles wat gij te zeggen
hebt; — Oranje bovenal, zie BOVENAL; — niet
met al, niemendal, niets; — dat is nog het gekst van
-al; — hij at de perzik met schil en al op, met schil
met al, zelfs met de schil; — hij stapt voort door slijk
, en al; — ik waarschuw u eens voor al, voor altijd; —
het verbaasde allen die het hoorden, alle personen;
— aller oogen waren op hem gevestigd; -- de slaven
werden allen bevrijd; — hij is ons aller, u aller vriend;
— die huizen zijn alle nieuw; — al in plaats van
alle, allen : ons al te gader, ons allen te zamen.
2. AL, o. alles wat bestaat : de Heer die 't Al uit
't ledig Niet deed worden; — alles wat van belang
- is, wat waarde heeft, waar 't op aankomt : Is
Christus Niets, of Iets of 't A l; — dat kind is zijn
wal (gewoonlijk: zijn alles); — (in 't meerv.) schertsende naam voor personen op wie alles aankomt:
,een goed bestuur moet bestaan uit drie allen, drie
mallen en drie niemendallen.
3. AL, bw. (veroud.) geheel, ten volle : dat is niet
, al mijne schuld; — nog over in verbindingen :
gansch en al, geheel en al, heelendal : ben je heel en
, al zot ? —

versterking van een bw. van graad : die dame

moet al heel mooi geweest zijn; dat is al een heel raar
:geval; — al wel, zeer wel; — (met weglating van 't
bw. van graad) : de mensch is al een raar heertje; ik
moet al wat verduren; — ook voor andere bw. : dan
komt Klaas Vaak al zachtjes aangetreden; vgl.
-aldaar, aldus, alreeds, allicht enz.; — al wel, maar ...,
toegestemd, goed, maar . , ...; ook nog in al naar
(gelang, mate): al naar mate van zijn vermogen moet
, ieder betalen; —
al te, zeer, in hooge mate : hij is niet al te snugger,
niet al te wel; — al te, te zeer, in te hooge mate :
.dat bad was me al te frisch; hij is wat al te vroom;
hij komt al te dikwijls; — hij is maar al te goed op
de hoogte, (ik vind dit jammer); — (gemeenz.) foei,
, dat is al te, dat gaat te ver; —

zonder beteekenis, als stopwoord, in volksliederen,
rijmpjes : daar zaten zeven kikkertjes, al in eene
•boerensloot; — kom, laten wij een wandeling gaan
doen, al in 't jeugdig groen; — al uit mijn Liefstes
hof; — wel (tegenstelling van niet): gij kunt er al
-of niet gebruik van maken; ik twijfelde of zij mij al
.dan niet had hooren komen; — ik bleef al zoo lief
op mijn bed liggen, wel zoo gaarne, eigenlijk liever;
-ook nog al zoo lief; —
reeds : daar is de man al; dat is al oud nieuws; al
een uur heb ik gewacht; zijt gij daar nu al; — zijt ge
daar al weder, reeds terug; vgl. alweder; al lang,
al ras, aldra, alvast; —
voortdurend, gedurig : ze zit al maar te breien;
hij vloekte zoo al voort; en zoo al voort; — 't gevaar
wordt al grooter; zij kwamen al nader en nader; —
(bij teg. deeles.) eene werking van eengen duur
aanduidende, als gelijktijdig met die, in 't gezegde
vernield, door 't onderwerp verricht : hij sprak
-.al lachende; — al doende leert men, door te doen
leert men; —
als versterkingswoord : hij doet óók al mee, 't is
vreemd, onverwacht; — lig je nog al te bed, versterking van nog; — zijn aanhang wordt nog al grooter,
steeds, versterking van nog; — hij bedriegt mij en
Van Dale.
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hij heet nog ól mijn vriend, nog wel, * dat komt er
nog bij (vgl. 't weer is nogal goed, vrij goed); —
na de vraagwoorden wat, wie, waar enz. versterkt
al de onbepaaldheid, algemeenheid der uitdrukking
(ook zoo al): kasten, stoelen, tafels en ik weet niet wat
al meer; vertel me, wat je zoo al gezien hebt, waar je
zoo al geweest bent; — ook in uitroepen : wat al dwaas
wie er al niet rookt ! ook bij zoo: en zoo al-hedn!
meer; —
een voorwaardelijke bijzin wordt door invoeging
van al tot een toegevende gemaakt : zoo hij al
rijk wordt, gelukkig wordt hij niet; of (indien) hij

al werkt, hij komt toch niet vooruit; heeft hij al geen
geld, schulden heeft hij ook niet; (vgl. bij al zijne
slimheid heeft hij hier toch dom gehandeld); —
(Zuidn.) 't lekkers is al, is op.
4. AL, voegw. (in toegev. bijz.) ofschoon, hoewel:
al ben ik arm, ik ben gelukkig; — ik heb hem royaal
behandeld, al zeg ik het zelf, met alle bescheidenheid
gezegd; — ook in het geval dat, zelfs wanneer:
ik zou niet toeslaan, al bood men mij ook duizend
gulden; — wij moeten het doen, al is het (ook, dan
ook, zelfs) voor den vorm, (door ook, dan ook komt
de tegenstelling van den bijzin meer uit); — al
is het voor hem verborgen geweest, nochtans (evenwel,
toch) is hij schuldig; — (veroud.) als, gelijk, alsof; —
(gew.) indien, als.
5. AL, voorz. (Zuidn.) al de weide gaan, langs,
door; -- al strate loopgin, over straat.
ALAAM, o. (Zuidn.) gereedschap; — BAK, m.
(-ken) ; — ZAK, m. (-ken) .
ALAAN, bw. (gemeenz.) ik moet alaan diezelfde
klachten aanhooren, voortdurend, altijd aan.
ALAMBIEK, v. (-en), distilleerkolf.
ALANG-ALANG, v. (Ind.) reuzengrassoort (imperata arundinacea), met ruim 1 1 12 M. hoogen halm,
waarop vrij groote pluim met zilverwitte haren.
ALANT, m. samengesteldbloemige plant (mule
helenium) met een vleezigen, vertakten, sterk
wortel, zeer bitter van smaak, in de-rieknd
geneeskunde bij maag- en borstkwalen aangewend; — een glaasje alant, brandewijn op alantswortel getrokken.
ALANTSBIER, o., ...WIJN, ui. bier, wijn op
a]antswortel getrokken, als maagversterkend middel; ...OLIE, v. olie uit alantswortel getrokken;
... WORTEL, m. (-s), bittere, geneeskrachtige
wortel van den alant; ook vr. voor de plant zelve.
Samenst. ook zonder s.
ALARM, o. (-en), kreet of signaal om de troepen
in de wapenen te roepen bij nadering des vijands,
om bij watersnood, brand enz. de belanghebbenden
van 't gevaar te verwittigen : alarm roepen, schreeuwen, slaan (op de trom), blazen (op de trompet),
kleppen (met de klok); — een loos alarm, alarm
zonder noodzaak; — een valsch alarm, een opzettelijk
gemaakt loos alarm; — opschudding, onrust : wat
een alarm veroorzaakte die tijding, — op (bij) het
.eerste alarm, bij de eerste opschudding door een
dreigend gevaar gewekt; — getier, geraas : maak
niet zoo'n helsch alarm !
ALARMBLAZER, m. (-s), trompetter die alarm
blaast; — (fig.) opruier, onrustzaaier, verspreider
van verontrustende tij dingen.
ALARMEEREN, (alarmeerde, heeft gealarmeerd),
door alarm kleppen samenroepen : de brandweer
alarmeeren, door middel van eene brandschel oproepen; de troepen alarmeeren, samenroepen, te
wapen roepen door het slaan of blazen van alarm,
als de slagvaardigheid plotseling en overwacht moet
hersteld worden; — schrik aanjagen, in opschudding
brengen : de bevolking eener stad door slechte tijdingen
alarmeeren.
ALARMFLUIT, v. (-en), inrichting aan een
stoomketel, waardoor een fluitend geluid wordt
voortgebracht, als 't water in den ketel te laag
staat.
ALARMGEKLEP, o.; ...GESCHREI, o.
ALARMHUIS, o. (...huizen); ALARMPLAATS,
v. (-en), huis, plaats waar de troepen zich bij alarm
moeten verzamelen.
ALARMIST, In. (- en). Zie ALARMBLAZER.
ALARMKANON, o. (-nen), kanon waarmee een
alarmsignaal wordt gegeven.
ALARMKLOK, v. (-ken), (fig.) de alarmklok
luiden, kleppen, onrust, schrik in de gemoederen
wekken, alles in rep en roer brengen.
ALARMKREET, m. (...kreten), (fig.) den alarmkreet aanheffen, de alarmklok luiden.
10

ALARMOEFENING.
ALARMOEFENING, v. (-en); (krijgsw.) oefening
om bij alarm spoedig gereed te zijn.
ALARMPEIL, o. noodpeil; hoog peil der rivieren,
waarbij watersnood dreigt.
ALARMSCHOT, o. (-en); ...S +SIN, o. (-en);
... SIGNAAL, o. (... signalen).
ALARMSTANG, v. (-en), (krijgsw.) hooge stang
waaraan men bij naderend gevaar lichtsignalen
bevestigt.
ALARMTEEKEN, o. (-en, -s); ...TOESTEL, o.
(-len), toestel om alarm te maken; ...TOETER, m.
(-s), hoorn om daarop alarm te blazen, agenten fluitje; ...TOON, m. (...tonen); ...TROM, v. (-men);
...TROMPET, v. (-ten); ...VERSPREIDER, m. (-s).
ALARMVLOTTER, m. (-s), toestelletje dat in
den stoomketel drijft, aan de alarmfluit verbonden
is en deze doet werken, wanneer er te weinig water
in den ketel is, ook laagwaterverklikker geheeten.
1. ALBAST, o. zachte, schilferige gipssoort, soort
van zwavelzure kalk, bros, zuiver wit, min of meer
doorschijnend, soms geaderd : gewoon albast of
gipsalbast; Oostersch albast, soort van koolzure
kalk, harder dan marmer, geelachtig, fraai geaderd;
-- (fig en dicht.) 't zuiver blanke en doorschijnende
der huid, van vrouwen : 't albast des boezems; —
die huid zelve; ook de blanke borsten eener vrouw:
't zwoegend albast. Bij dichters ook : alabaster,
albaster, alabast. ALBASTACHTIG, bn.
2. ALBAST, m. (-en), albasten of marmeren
knikker, ook albas, allebas, basje genoemd.
ALBASTEN, bn. van albast; -- (fig.) zuiver blank
en doorschijnend : albasten voorhoofd.
ALBASTERFLESCH, v. (bijti.) fiesch van albast,
ter bewaring van zalf of reukwater.
ALBASTGLAS, o. eene ondoorschijnende glassoort, onvolledig gesmolten, zeer veel kiezelzuur
bevattende, ook melkglas, opaalglas en rijstglas
genaamd.
ALBASTGROEVE, v. (-n).
ALBASTPAPIER, o. met een fijn laagje van
l oodsuikerkristallen bedekt papier, voor visite
-kartjes,nz.
ALBATROS, m. ( -sen), reusachtige meeuw
(diomedea exulans), wel 1,16 M. lang en met eene
vlucht van 3 a 4 M., vooral bij de Kaap de Goede
Hoop voorkomende, ook stormvogel en Kaapsche
hamel genoemd.
ALBE, v. (-n). 't witte miskleed, koorhemd der
Kath. priesters, waarover in de mis de stool en de
kazuifel worden gedragen.
ALBEDIL, In. en v. (-len), iem. die alles bedilt,
op alles aanmerking maakt . ook bedilal. Op dezelfde
wijze gevormd : ALBEDRIJF; ALBEDRIL (bedrillen = beredderen); ALBESCHIK; ALBESTEL.
ALBEGRIP, o. (dicht.) allesomvattend geheel:
't albegrip der schoonheid is de vrouw.
ALBEHEERSCHEND, bn. die of dat alles beheerscht; de albeheerschende staatkunde. Evenzoo
gevormd: ALBEZIELEND, ALDOORDRINGEND,
ALMOGEND, ALOMVATTEND, enz. enz.
ALBEHOEDER, m. die alles behoedt; dicht.
naam voor het Opperwezen. ALGEBIEDER,
ALZEGENAAR, enz. enz.
ALBEKEND, bn. (dicht.) alom bekend, zeer
bekend.
ALBESTUUR, o. (dicht.) 't opperbestuur van
God; God zelf. ALBESTUURDER, m. (-s). ALBE WIND, o.
ALBIKOOR, m. (...koren), soort van makreel
(thynnus peldmys), vooral in de Spaansche Zee;
ook boniet geheeten.
ALBINISME, o. ontbreken der pigmentkleurstof:
het albinisme is ongeneeslijk.
ALBINO, m. en v. (-'s), iem. zonder pigmentkleurstof en daardoor met matbleeke huid, wit haar
en roode oogen; ook wittelingen, kakkerlakken, witte
negers genoemd. Ook van dieren gebezigd.
ALBION, o. de oudste naam van Schotland, later
de naam voor Engeland.
ALBIONMETAAL, o. lood met eene dunne laag
tin.
ALBIS, (van een boek) in albis, in losse vellen,
noch ingenaaid, noch gebonden.
ALBOÏD, o. vernikkeld brittanniametaal.
ALBOLIET, o. cement voornamelijk uit kiezel
en magnesia bestaande, dat dient om er hout en
muurwerk mede te bestrijken.
ALBUM, o. (-s), boek met wit papier of omslag
niet losse blaadjes, bestemd om versjes, teekeningen

146

ALDERMAN.

enz. tot aandenken aan vrienden te verzamelen,
vriendenrol; — boek om portretten, postzegels,
prentkaarten enz. te verzamelen; — verzameling
van naamteekeningen (vooral bij een geschenk).
ALBUMBLAD, o. (-en); ...STANDAARD. m. (-s,
-en); ...VERS, o. (...verzen).
ALBUMINATEN, mv. (scheik.) eiwitverbindingen.
ALBUMINE, v. eiwitstof. ALBUMINE -FABRIEK, v. (-en), ter bereiding van albumine uit wei.
ALBUMINEPAPIER, o. papier met albumine
overtrokken en daarna in zilvernitraatoplossing
gebaad, vooral in gebruik bij de fotografie.
ALBUMINOÏDE, o. (scheik.) onoplosbaar eiwit,
een bestanddeel der beenderen.
ALBUMINURIE, v. ziektetoestand der nieren
of van het hart, waarbij eiwitstoffen in de urine
voorkomt.
ALCADE, m. (-n), schout, rechter in Spanje.
ALCALI, ALKALI, o. loogzout, nevenproduct
der soda-bereiding, bestaande uit soda, glauberzout
en keukenzout; ALKALIËN, mv. kaliloog, natron loog; ALCALIMETER, m. (-s), werktuig ter bepaling van het alcaligehalte van potasch en soda;
ALCALISCH, bn.; - ALCALOÏDE, o. (-n.), groep
van plantaardige bases waartoe o. a. kinine, strychnine, atropine behooren.
ALCALISATIE, v. bereiding van loogzout.
ALCALISEEREN, o. uitloogen; - met loogzout
vermengen of bezwangeren.
ALCARRAZA, v. (-'s), niet verglaasde aarden
kruik.: 5 d.M. hoog, die dient om dranken koel
te houden; inz. in Spanje.
ALCHIMIE, ALCHEMIE, v. gewaande weten
zich ten doel stelde, onedele metalen in-schapdie
edele om te zetten en een levenselixir te bereiden;
zoeken naar den steen der wijzen. ALCHIMIST,
m. (-en); ALCHIMISTERIJ, v.; ALCHIMISTISCH,
bn.
ALCOHOL, ALKOHOL, m,. (scheik.) gezuiverde
wijngeest, bestaande uit koolstof, waterstof en
zuurstof; - eene reeks van daarmee verwante
stoffen; - (gemeen.) geestrijke drank, vooral.
jenever : hij heeft te veel alkohol gebruikt; absolute
alcohol, geheel zuivere alcohol, zonder vermenging
met water.
ALCOHOLBEREIDING, v.; .. GEBRUIK, o.
gebruik van alcoholische dranken : Wet matig alcohol
gebruik is de voorpoort der alcoholisten.
ALCOHOLHOUDEND, bn. alcoholhoudende dranken, alcohol bevattend.
ALCOHOLICA, mv. dat ontzaglijk gebruik van
alcoholica, van alcoholische dranken.
ALCOHOLISCH, bn. alcohol bevattend : alcoholische dranken; -- aan alcoholische dranken ver
een alcoholisch mensch.
-slafd:
ALCOHOLISEEREN, (alcoholiseerde, heeft gealcoholiseerd), wijngeest van water bevrijden; -alcohol bij eene vloeistof voegen; inz. bij het versnijden van wijn; - zeer veel alcohol gebruiken.
ALCOHOLISME, o. ziekelijke verslaafdheid aan
alcoholische dranken, drankzucht : de vloek van het
alcoholisme.

ALCOHOLIST, m. (-en), iem. die aan alcohol
verslaafd is.
ALCOHOLMETER, m. (-s), areometer om het
alcoholprocent te bepalen.
ALCOHOLMISBRUIK, o.; ...PREPARAAT, o.
(...raten); ...PROCENT, o.
ALCOHOLSERUM, o. een door den Franschen
geneesheer Sapelier ontdekt serum tegen het alcoho lisme (1900), volstrekt onschadelijk.
ALCOHOLVERBAND, o. (-en), een met alcohol
gedrenkt verband; Salzwedel deelde in 1894 mede
dat alcoholverbanden een sterk genezenden invloed op
phlegmonen en dergelijke ontstekingen hebben.
ALCOHOLVERGIFTIGING, v.; ...VRAAGSTUK,
o. de vraag hoe het alcoholisme te bestrijden;.
...VRIJ, bn. geen alcohol bevattend : alcoholvrije
dranken; ...WEGER m. areometer ter bepaling
van het alcoholprocent.
ALDAAR, bw. deftiger dan daar, wijst steeds
op eene te voren genoemde plaats terug : benoemt
tot onderwijzer te P. de heer A. aldaar, te P.; (fig.>
zie vers 21 en de aanteekening aldaar.
ALDEHYDE, o. een der tusschenproducten bij.
de oxydatie van alcohol tot azijnzuur.
ALDERMAN, m. (aldermen) overheidspersoon in
Engelsche steden, ongeveer als onze wethouders.
Vgl. OLDERMAN.
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ALDOOR, bw. voortdurend : ik ben aldoor ziek
geweest.

ALDOORDRINGEND, bn. alles doordringend : 't
aldoordringeñd oog der Godheid.
ALDRA, bw. reeds spoedig, (deftiger dan weldra) :
aldra week de eerste schrik voor andere geestvervoering.
ALDUS, bw. versterking van dus, op deze wijze:
't is grootsch aldus te sneven; zijn verhaal luidt aldus
(volgt het verhaal).
ALE, v. Engelsch bier uit tarwemout bereid, het
is sterk, verhittend, lichtkleurig, ongehopt; de
beste soort is pale-ale.
ALEATOIR, bn. (rechtst.) onzeker, wisselvallig:
aleatoir contract, dat op een kansspel berust, bv.
levensverzekering.
ALEENHEID, v. (dicht.) volkomen eenheid.
ALEER, (voegw.) (nadrukkelijker en deftiger
dan) eer : ik ga niet heen, aleer ik u overtuigd heb;
ook voor en aleer.
ALE IDA, v. (-'5), meisjes- en vrouwennaam.
ALEMBICUS, ALEMBIEK, m. (...bieken), (veroud. ) distilleerhelm.
ALEPPO -INKT, m. beste inktsoort bereid uit
Oostersche of Aleppische galnoten.
ALEURONAAT, o. voedingsstof voor lijders aan
suikerziekte, bestaat voor 7 0 ° o uit planteneiwit.
ALEVEL, bw. (gew.) niettemin, echter, toch:
dat kan me alevel heel weinig schelen.
ALEXANDRIJN, m. (-en), vers van 6 jamben,
met afwisselende mannelijke en vrouwelijke rijmen,
vooral voor treurspelen gebruikt : Uriël, schildknaap, voort ! men breng' den bliksem hier. ALEXANDRIJNSCHE VERZEN, verzen in alexandrijnen
geschreven.
ALEXIE, v. onvermogen om te kunnen lezen,
gevolg van verschillende hersenaandoeningen.
ALF, m. (alven), zekere geesten in de Germ.
mythologie (vgl. elf); (in 't latere bijgeloof) booze
geest; — (fig.) zot, dwaas.
ALFENIDE, o. een zilverachtig metaal; eene
legeering van 2 °/ o zilver, 50° / o koper, 30 °/ o zink,
10 / o nikkel en ijzer.
ALFHEIM, o. (myth.) de hemelsche stad, het
verblijf van god Frey.
ALFOEREN, m. mv. oorspronkelijke bewoners
van Celebes, de Molukken, enz.
ALFOERSCH, bn. Alfoersche soldaten; Alfoersche
gebruiken.

ALFPAPE, v. ALFPAPENKRUID, o. (gew.)
heggerank, wilde wingerd (bryonia dioica), ook
duivelsknol en varkenswortel geheeten.

ALFRANK, V. plant van de fam. der Nacht
gewoonlijk bitterzoet geheeten (solanum-schaden,
dulcamara), ook klimmende nachtschade, wilde
aardappel, wild zoethout, elfrank en alfsrank genoemd.
ALFT, m. (-en), thans gewoonlijk elft geheeten,
zie aldaar.
ALGADER, bw. (deftige vorm voor) allegaar, alle
te zamen.
ALGAUW, bw. (Zuidn.) haastig, spoedig.
ALGE, v. (-n), (plantk.) zeegras, zeewier; de
algen, algemeene naam voor de wieren.
ALGEBIED, o. gebied over alles, vgl. albestuur.
ALGEBRA, v. stelkunde; — (fig.) dat is algebra
voor mij, daar begrijp ik niets van.
ALGEBRAÏSCH, bn. eene algebraïsche formule,
formule uit de algebra; — algebraische getallen,
positief of negatief.
ALGEBRAÏST, m. (-en), stelkunstenaar, iem.
die knap in de algebra is.
ALGEEST, m. (dicht. en wijsg.) de geest van het
Heelal in tegenstelling van de stof (de alstof).
ALGEHEEL, bn. (versterking van) geheel, volledig : algeheele vernietiging; algeheele vrijheid; (w.
g.) algeheele erfgenaam, erfgenaam der heele nalaten
-schap.
ALGELIJK, bw. (Zuidn.) toch, niettemin: gelooft
hij het niet ? 't Is algelijk waar.
1. ALGEMEEN, bn. alle personen betreffende, aan
allen gemeen, waaraan allen deel hebben : eene
algemeene vergiffenis; het algemeen belang; het alge meene welzijn; — een algemeene opstand, een opstand
der geheele bevolking; — algemeen stemrecht, het
recht van alle staatsburgers om mede te stemmen
bij de verkiezing van leden der vertegenwoordiging;
algemeen kies- en stemrecht; — algemeene geschiedenis,
geschiedenis van alle volken der aarde; — algemeene
vergadering (van een genootschap), (jaarlijksche)
vergadering waarbij de afdeelingen vertegenwoor-
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digd worden; — de algemeene overtuiging, (meening,
gevoelen); — eene algemeene stilte, van alle aanwezigen; — met algemeene stemmen, van alle stemm enden; — een algemeen gesprek, waaraan alle
aanwezigen deelnemen; — de speelwoede is, wordt
algemeen, is, wordt aan de r eesten eigen; — de
teleurstelling, de vreugde was algemeen, door allen
gevoeld; —
voor alle bijzondere gevallen geldig, dienstig:
een algemeene regel; eene algemeene wet; een alge meen geneesmiddel; —
het geheel betreffend, niet in bijzonderheden
afdalend : de algemeene beschouwingen voor eene wet
gaan aan de artikelsgewijze behandeling vooraf; —
onbepaald, vaag : iem. met algemeene beloften afschepen; —
de zonde is de algemeene vijandin, staat vijandig
tegenover allen; — algemeen erfgenaam, universeel; — algemeene armen, die door 't burgerlijk
armbestuur verzorgd moeten worden; — departement van algemeen bestuur, van het bestuur van
den staat in tegenstelling van dat der gewesten en
gemeenten; — algemeen landvoogd, Algemeene
Staten, met 't bestuur van 't geheele land belast.
2. ALGEMEEN, bw. (van omstandigheid) : men
vlagde algemeen, ieder vlagde; — het is algemeen
bekend, bij ieder; — deze regel is algemeen geldig,
voor alle bijzondere gevallen; — bw. (van wijze) :
gij drukt u te algemeen uit, niet bepaald genoeg,
niet genoeg in bijzonderheden.
3. ALGEMEEN, o. in 't algemeen hebt ge gelijk, als
op de bijzondere gevallen niet gelet wordt; -- over
't algemeen leveren de zandgronden niet veel op,
doorgaans, meestentijds; — hij strijdt voor 't heil
van 't algemeen, van al de menschen, 't geheele
volk; — de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen.
ALGEMEENHEID, v. hoedanigheid van algemeen
in de verschillende beteekenissen; —, (...heden),
algemeene, vage beschouwingen, gezegden : hij
maakt er zich met algemeenheden af.
ALGENADIG, bn. (dicht.) algenadig God, eindeloos
in genade.
ALGENOEGZAAM, bn. en bw. (dicht.) volkomen
toereikend om alle behoeften te bevredigen : de
algenoegzame troost des Evangelies; Algenoegzaam
Opperwezen. ALGENOEGZAAMHEID, v. de hoedanigheid van algenoegzaam : de algenoegzaamheid
der deugd; (dicht.) God, de Algenoegzame.
ALGERIJN, m. (-en), bewoner van Algiers : de
Algerijnen waren vroeger beruchte zeeroovers.
ALGERIJNSCH, bn. de Algerijnsche zeeroovers; —
algerijnsch metaal, witte legeering uit 94,5 °/ o tin,
57 o koper en 0,5 ° ,. antimonium.
ALGEWELD, o. (dicht.) alles overweldigende,
onweerstaanbare macht : God sprak — de Heerscher
viel — zijn algeweld had palen.
ALGEWELDENAAR, m. (-s of ...enaren), (dicht.)
alles overweldigende dwingeland.
ALGIERS, o. staat en stad op de noordkust van
Afrika.
ALGODENDOM, o. (gewoonlijk) pantheïsme.
ALGODERIJ, v. (Zuidn.) pantheïsme (alleen als
schimpwoord gebruikt). ALGODIST, m. (- en),
pantheïst.
ALGOED, bn. volmaakt goed, onuitputtelijk in
liefde (attribuut der Godheid). ALGOEDE, m.
God. ALGOEDERTIEREN, bn.; — HEID, v.
ALGOEDE, v. plant (chenopodium bonus Henricus) van de familie der Melden, thans algoede
ganzevoet of goede hendrik, of ook wel lammekensoor, wilde spinazie en hondsmelde geheeten; —
(gew.) ook voor scharlei.
ALGOEDERTIEREN, bn. volmaakt goedertieren:
de Alqoedertierene, God.
ALGOEDHEID, v. volmaakte, eindelooze goedheid, als attribuut der Godheid; (dicht.) de Algoede.
ALHEEL, bw. (gew.) geheel en al; — alheel niet,
volstrekt niet.
ALHEID, v. (dicht.) het geheele wezen; de Godheid; — (veroud.) het heelal.
ALGUAZIL, m. ambtenaar der politie in Spanje,
belast met het doen van inhechtenisnemingen.
ALHAAST, bw. weldra.
ALHAMBRA, o. (eig. het roode huis) paleis en
vesting der Moorsche koningen te Granada, een
wonder van bouwkunde.
ALHEILIG, bn. alheilig God, volmaakt heilig..
ALHEILIGE, m. God. ALHEILIGHEID, v.
ALHIDADE, o. (nat.) beweegbaar vizierliniaal.
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ALHIER, bw . (versterking van) hier; in dit dorp,
in deze stad : de menschen alhier (maar deze menschen
hier); het Geologisch Museum alhier; de burgemeester
alhier; de heer A. fabrikant alhier; hier te lande.
ALHOEWEL, voegw. (minder gebruikelijk dan)
hoewel, ofschoon, hoezeer, (zie aldaar).
ALHOOG, bn. eindeloos hoog, boven alles ver
-hevn.
ALHOOGE, m. (slechts van God gezegd).
1. ALIAS, bw. (scherts.) anders gezegd, ook wel
genaamd : de heer J. H. Bruis, alias Buikje.
2. ALIAS, m. ( -sen), schertsende bijnaam : wij
zullen u voortaan T a n t e I, e g e o heeten, hoe
bevalt u die alias ?; (gemeenz.) iem. met wien men
schertst, om wien men lacht, schalk, guit: dat heeft
me die alias slim overlegd; — een wonderlijke alias,
een rare snuiter.
ALIBI, o. (-'s), (recht.) zijn alibi bewijzen, bewijzen, dat men zich tijdens het plegen der misdaad
elders bevonden heeft en dus onschuldig is.
ALIËNABEL, bn. vervreemdbaar : aliënabele
goederen.
ALIËNATIE, v. (...iën), vervreemding; verstandsverbijstering.
ALIËNEEREN, (aliëneerde, heeft gealiëneerd),
vervreemden; -- hij is gealiëneerd, krankzinnig.
ALIGNEEREN, (aligneerde, heeft gealigneerd),
volgens eene rechte lijn afmeten, plaatsen : de
troepen aligneeren.
ALIGNEMENT, o. richtingslijn, rooilijn : huizen
.buiten 't alignement, the de rooilijn der huizenrij niet
bereiken of overschrijden.
ALIKAS, m. ( -sen), fraaie albasten of wit marmeren knikker.
ALIKRUIK, v. (-en), soort van eetbare zeeslak
(litorina), vooral in Zeeland voorkomende, (gew.)
ook als kreukel, krukel bekend; — (fig.) 't is zoo'n
,alikruik; een alikruik van een ventje, een kort, dik
;(vaak krom) ventje.
ALIKRUIKSPOËET, m. (...poëten), (verouderend)
-spottende schimpnaam voor een kleingeestig dichter,
, een onbeduidend rijmelaar, ook dozijnwerkers,
boekzaalwormen, lettervlegels, rijmtirannen, pothuis poëten en poëtische beulingen genaamd.
ALIMENTATIE, v. (w. g.) voeding, verzorging,
onderhoud; geldsom daarvoor; -- (ook) toelage
den failliet toegekend gedurende den loop van het
faillissement.
ALIMENTEEREN, (alimenteerde, heeft gealimenteerd), (w. g.) voeden, onderhouden : de gealimenteerden eener gemeente.
ALINEA, v. (-'s), gedeelte van een geschreven of
gedrukt stuk, van een nieuwen regel tot een nieuwen
regel; — eene nieuwe alinea beginnen, van daar:
lid van een wetsartikel.
ALIQUOTPIANO, v. (-'s), ...VLEUGEL, m.
(-s), piano of vleugel, waarbij de grondtoon door
medeklinkende snaren wordt ondersteund; de
pianofabrikant Bluthner te Leipzig was de uitvinder
ervan.
ALIQUOTTONEN, m. mv. (muz.) bijtonen die
bij iedere snaar naast den hoofdtoon hoorbaar zijn.
ALIZARINE, v. roode kleurstof uit den meekrap wortel; . kunstmatige alizarine, roode kleurstof uit
steenkoolteer bereid.
ALIZARINE -INKT, m. een groenachtig blauwe
schrijf- en copieerinkt.
ALK, v. (-en), geslacht van zwemvogels (alcinae)
in noordelijke zeeën, met forschgebouwden romp,
groote zwemvliezen en korte, smalle vleugels.
1. ALKALI, v. (plantk.) loogkruid (salsola kali),
ook gemeen loogkruid, kali en Russische distel
genoemd.
2. ALKALI, o. zie ALCALI.
ALKANNA, v. altijd groen Indisch boompje
(alcanna tinctoria). ALKANNEWORTEL, m. tot
verving van tincturen en zalven gebezigd; bruinrood
van kleur.
ALKERMES, zie KERMES.
ALKOHOL, m. zie ALCOHOL.
ALKOOF, v. (alkoven), een klein vertrekje. in
eene grootere kamer uitkomende en daarvan met
eene dubbele deur of een gordijn afgescheiden, meest
zonder eigen uitgang en vensterlicht, meestal tot
slaapplaats ingericht, ook ALKOVE.
ALKORAN, m. (gewoonlijk) koran, heilig boek
der Mohammedanen.
ALLAH, m. de aanbiddenswaardige, naam van
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den God der Mohammedanen; ook uitroep van ver
-wonderig
Indië en Zd. Afrika.
ALLANTOTOXICON, o. giftige zelfstandigheid
die zich vormt in bedorven worst, gehakt vleesch enz.
ALLE. Zie AL.
ALLEBEIDE, ALLEBEI, hoofdtelw. beide, 't een
zoowel als 't ander : ik -heb die boeken allebei gelezen;
beiden : de heeren hadden allebei mooi de hoogte.
ALLEBOT, bw. (gew.) telkens, iederen keer (gew.
ook ieder bot); vgl. slag op slag.
ALLEDAAGSCH, bn. ( -er, -t, meest omschreven),
alledaagsche koorts, die zich dagelijks herhaalt;
alledaagsche kleeren, daagsche; — zeer gewoon,
niet merkwaardig, zich door niets onderscheidende,
niet uitmuntend (geringschattend gezegd) : een
alledaagsch gezicht; alledaagsche gezegden, voorvallen;
een alledaagsch dichter.
ALLEDAAGSCHHEID, v. hoedanigheid van alle
gewoonheid, onbeduidendheid; — alle -dagsch,
alledaagsche opmerkingen, gezegden.-dagschen,
ALLEE, v. (-ën), laan, breede weg tusschen twee
rijen boomera.
1. ALLEEN, bn. (praedic. ), zonder gezelschap : ik
zat uren lang alleen; die moeder laat dat kleine kind
vaak alleen thuis; het is niet goed dat de mensch
alleen zij; ook : een ongeluk komt zelden alleen; —
zonder getuigen : ik wilde u alleen spreken, ontmoeten; — zonder steun of hulp : de Vader heeft
mij niet alleen gelaten. (In deze laatste opvatting
wordt alleen wel in samenstelling gebracht : ALLEENBLIJVEN, ...LATEN, ...STAAN, ...ZITTEN; vgl. hij heeft zijn meisje geen oogenblik alleen
gelaten, zoo jaloersch is hij en God heeft ons niet
alleengelaten; vgl. alleenstaande); de e e n z a m e is
altijd a l l e e n, maar wie a l t e e n is behoeft zich
daarom nog niet e e n z a a m te gevoelen) .
zonder iemands medewerking handelend, zonder
hulp : dit werk heb ik alleen uitgevoerd (nadruk op
alleen); Jan heeft alleen zijn werk gemaakt, niemand
heeft hem geholpen; 't kind loopt al alleen; 't is te
gek om alleen te loopen, dat is al te dwaas, te ongerijmd; — (ellipt.) samen zouden we 't wel kunnen,
maar alleen is er geen denken aan; —
uitsluitend ('t bepaalde woord heeft nu den
nadruk. vgl. boven) : God alleen is goed, en niemand
anders; alleen zijn oom was overgekomen; - Jan
alleen heeft zijn werk gemaakt, niemand anders dan
Jan; — alleen de Liefde kan deze wonden genezen;
voor u zing ik alleen; ik alleen wensch u te spreken;
er is geen God dan Gij alleen; den alleen wijzen God
zij eere; het nieuwe alleen kon haar behagen; 't goud
alleen is machtig.
2. ALLEEN, bw. uitsluitend, slechts, enkel (nadruk op 't bepaalde zinsdeel) : langs dezen weg alleen
kunt gij er komen, niet langs een anderen weg; —
hij leeft alleen voor de wereld, voor niets anders dan
deze; Jan heeft alleen zijn werk gemaakt, maar zijne
lessen niet geleerd; beklaag mij niet, hoor mij alleen
aan; ik kan alleen uwe vriendin zijn, niets meer; ik
wenschte u alleen even te spreken; ik kon, eenig en
alleen om u te groeten; —
de verbinding niet alleen — maar ook treedt met
verbleekte beteekenis als aaneenschak. voegw. op :
dit werk is niet alleen aangenaam, maar ook nuttig,
(bijna gelijk aan) is aangenaam en nuttig; —
als bw. voor 't zinsverband drukt het eene beperking of eene uitzondering uit : ik vind dit opstel
goed; alleen is het wat langdradig; deze bloemen zijn
verwelkt, alleen de roos ziet nog vrij frisch; bij dichters
ook tegenstelling : maar, doch.
ALLEENBLIJVEN, (bleef alleen, is alleengebleven). Zie ALLEEN.
ALLEENHANDEL, m. monopolie, recht tot
verkoop van eenig artikel met uitsluiting van mede
-dingers.
ALLEENHEERSCHAPPIJ, v. volstrekte heerschappij, onbeperkte oppermacht. ALLEENHEER SCHEND, bn.
ALLEENHEERSCHER, m. (-s), een vorst die in
zijn gebied met onbeperkte oppermacht regeert:
de Czaar is de alleenheerscher der Russen; despoot; —
ook (fig.) spoedig bleek het, dat de leider van de partij
alleenheerscher wilde zijn; ...HEERSCHERES, v.
( -sen); ... HEERSCHING, v.
ALLEENHEID, v. (w. g.) toestand van alleen zijn.
ALLEENIG, bra. en bw. (gemeenz. en dicht.)
volkomen dezelfde bet. als alleen: Arm moedertje
is zoo alleenig; alleenig blijven; alleenig voor zijn
gezin leven.
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ALLEENLATEN, (liet alleen, heeft alleengelaten).
Zie ALLEEN.
ALLEENLIJK, bw. (Zuidn.; bij ons bijna verouderd en deftig), dezelfde beteek. als het bw. alleen.
ALLEENS, bw. (veroud. en gew.), eveneens, op
dezelfde wijze; hetzelfde, onverschillig : 't is mij
alleens.
ALLEENSPRAAK, v. (... spraken), gedeelte van
een tooneelstuk, dat door én persoon, alleen op 't
tooneel, gereciteerd wordt : monoloog; ook woorden
die iern. tot zich zelven, hardop in gedachten,
spreekt.
ALLEENSTAAN, (stond alleen, heeft alleengestaan). Zie ALLEEN.
ALLEENSTAAND, bn. zonder andere voorwerpen
derzelfde soort in de nabijheid : eene alleenstaande
woning; — (fig.) alleen uit zich zelven handelend,
zonder medewerking van anderen; — een alleenstaand geval, feit, op zich zelven staande en daarom
niet als regel geldende; vgl. alleen staande, slechts
staande.
ALLEENVERKOOP, m. recht tot verkoop van
eenig artikel met uitsluiting van mededingers,
monopolie.
ALLEENWIJS, bn. (bijb.) de alleenwijze God;
(scherts.) iem. die meent de wijsheid in pacht te
hebben.
ALLEENZALIGMAKEND, bn. de Alleenzaligmakende Kerk, de Katholieke Kerk; — schertsend
van met ophef verkondigde leerstellingen : het
alleenzaligmakend communisme.
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ALLEENZITTEN, (zat alleen, heeft alleengezeten).
Zie ALLEEN.
ALLEGAAR, bw. (gemeenz. en Zuidn.) komt in
beteek. en gebruik geheel met allemaal overeen en
wordt in Noordn. meestal door dit woord vervangen.
ALLEGAARTJE, o. (-s), (gemeenz.) spel, dans,
waaraan 't heele gezelschap deelneemt; mengeling
van zaken of personen : een wonderlijk allegaartje;
't ministerie was een vreemd allegaartje, bestond uit
ministers van verschillende kleur.
ALLEGAAT, o. (...gaten), aanhaling, aangevoerde zinsnede.
ALLEGATIE, v. (-s), aanhaling; aangevoerde
stelling.
ALLEGEEREN, (allegeerde, heeft geallegeerd),
aanhalen, bijbrengen, inz. van schriftuurplaatsen.
ALLEGORIE, v. (-ën), zinnebeeldige voorstelling
(schilder- en beeldhouwwerk); inz. in de stijlleer :
voortgezette en uitgewerkte vergelijking (metaphora), proza- of dichtstuk dat voortdurend aan
iets anders dan 't meegedeelde doet denken :
Vondels Lucifer wordt door velen als eene politieke
allegorie beschouwd, als toespeling op 't verzet tegen
Filips II.
ALLEGORISCH, bn. allegorische personen, begrippen als personen voorgesteld, bv. de gierigheid,
de jeugd, de zomer; eene allegorische schilderij, eene
allegorische groep, in den vorm van eene allegorie;
— allegorische poëzie, die niet letterlijk, doch
zinnebeeldig moet opgevat worden; allegorische
uitlegging der Schrift, niet letterlijke verklaring,
doch de bijbel allegorisch opgevat en verklaard.
ALLEGORISME, o. gebruik van zinnebeeldige
uitdrukkingen.
ALLEGORISEEREN, (allegoriseerde, heeft geallegoriseerd) , zich zinnebeeldig uitdrukken; zinnebeeldig uitleggen.
ALLEGRAMENTE, bw. (muz.) opgeruimd, vroo
-lijk.
ALLEGRETTINO, bw. (muz.) klein allegretto,
iets langzamer dan allegretto.
ALLEGRETTO, bw. (muz.) licht, opgeruimd,
een weinig levendig; —, o. (-'s), stuk dat allegretto
uitgevoerd moet worden.
ALLEGRO, bw. (muz.) snel, levendig, vroolijk,
langzamer dan presto; —, o. (-'s), stuk dat allegro
uitgevoerd moet worden.
ALLEHENS, (scheepsw.) allehens aan dek ! al
het volk aan dek ! (Eng.) all hands); — (w. g.)
het is geen allehensje, het is niet voor iedereen
bestemd.
ALLEMAAL, bw. (gem.) alles te zamen : hij
heeft 't geld allemaal verteerd; (ellipt.) allemaal
gekheid !, dat is niets dan gekheid; — allen te
zamen : ik beboet jelui allemaal; — alle te zamen :
ik heb die boeken allemaal verkocht; — (als zelfst.
telw.) hij is de ergste van allemaal.
ALLEMAN, zelfst. hoofdtelw. iedereen, de heele

wereld : Gods vriend is allemans vijand; — allemans
werk is niemands werk, van eene zaak waarmee
ieder zich bemoeit, komt niets terecht; — hij gaat
om met Jan en alleman, met iedereen, vooral ook
met 't geringere volk.
ALLEMANDE, v. dans in ' 3 /4 maat met een
langzaam walsachtig tempo.
ALLEMANSEND, o. (-en), (zeew.) touw van de
klok, waarmee de glazen geslagen worden.
ALLEMANSGADING, v. wat ieder past, bevalt:
die tabak is geene allemansgading, ze is te duur; —
benaming van vele goedkoope winkels.
ALLEMANSGEK, m. (-ken), sukuel die door
iedereen voor den gek gehouden wordt : al te goed
is allemansgek. Zie BUURMANSGEK.
ALLEMANSHOER, v. (-en), straathoer.
ALLEMANSKIESRECHT, o. (scherts.) algemeen
kiesrecht : de begrippen over 't allemanskiesrecht
loopen nogal uiteen.
ALLEMANSVERDRIET, o. persoon of zaak die
iedereen tot verdriet is : als niet komt tot iet, is 't
allemansverdriet, als een gering persoon tot aanzien
en macht komt, is hij eene plaag van iedereen.
ALLEMANSVRIEND, m. (- en), iem. die iedereen
vriendschap betoont (meestal met de bijgedachte,
dat zijne vriendschap daardoor waardeloos is) :
allemansvriend is allemansgek; ook die hond is een
allemansvriend, loopt iedereen na, wil bij iedereen
zijn.
ALLEMANSZOT, m. (-ten), allemansgek.
ALLENGS, bw. langzamerhand, gaandeweg, van
lieverlede : daar zult ge allengs aan gewennen; de
vriendenkring werd allengs grooter.
ALLENGSKENS, bw. drukt 't langzame, onmerkbare der werking of toeneming sterker uit dan
allengs.

ALLENTHALVE, bw. (veroud.) aan, van alle
kanten; overal; (thans, hoewel w. g.) in ieder opzicht.
ALLER, (voor superlatieven geplaatst) geeft den
superlatief meer nadruk : mijn allerkleinste broertje
heet Piet; — drukt een buitengewoon hoogera graad
der hoedanigheid uit : 't is een alleraardigst kind;
het zingt allerliefst, zeer aardig, zeer lief, (versch.
klemtoon in beide gevallen) : de allerschoonste der
Godinnen; mijn allertreurigst lot; hij kwam allereerst.
ALLERBEST, bn. en bw. in de hoogste mate
goed : zijne allerbeste vrouw; — wij zijn allerbeste
vrienden, op de innigste wijze met elkaar bevriend; —
allerbest, maar gij kunt u vergissen, toegestemd; —
op zijn allerbest zijn, in zijne beste plunje; — op
zijn allerbest (genomen) kan hij lezen en schrijven.
ALLERCHRISTELIJKST, bn. eeretitel der vroegere Fransche koningen : Zijne Allerchristelijkste
Majesteit.

ALLEREERST, bn. en bw. aan al het andere
voorafgaande : de allereerste beginselen; hij is de
allereerste die het zegt; — het allereerst, in de eerste.
plaats, voor al het andere, de andere; — ten allereerste, zoo spoedig mogelijk; — de allereerste eigen
wel te spreken is duidelijk te spreken, de-schapvn
voornaamste; — allereerst moet gij beginnen met
u beter te gedragen, vóór al het andere.
ALLERGETROUWST, bn. in de hoogste mate
getrouw : de allergetrouwste zoon der Kerk, eeretitel
der voormalige Portugeesche koningen.
ALLERHANDE, bn. (onverbogen) van alle soort,
van zeer verschillende soorten : menschen van aller handen staat; zij schaften allerhande misbruiken af; —
op allerhande wijze, (wijzen), op de meest verschillende manieren; (tautologisch) gerechten van aller
soort; —, o. (-s), soort gebak, koekjes, klein--hande
goed.
ALLERHEILIGEN(-DAG), m. groote feestdag in
de R.-K. kerk (1 November) ter gezamenlijke
vereering van al de Heiligen der kerk; — (w. g.)
(scherts.) van Maastricht tot Allerheiligen, nergens,
in het geheel niet, (vgl. van Aken tot Paschen).
ALLERHEILIGST, bn. bw. zeer heilig:
het allerheiligste wezen, God; — het allerheiligste
geloof, in den hoogsten graad heilig; — de aller
kerkvergadering, een algemeen concilie dat-heilgst
de geheele Kerk vertegenwoordigt; — áe allerheiligste Vader, de paus.
ALLERHEILIGSTE, o. binnenste gedeelte van
den Jeruzalemschen tempel, waarin alleen de
hoogepriester eenmaal 's jaars mocht binnentreden;
(fig.) 't allerheiligste der wetenschap, voor nietingewijden gesloten ; — (R.-K. kerk) de heilige
hostie, meestal het Hoogwaardige genoemd.

ALLERHOOGST.
ALLERHOOGST, bn. bw. zeer hoog: dat is van
't allerhoogste belang, bij uitstek hoog; — op 't allerhoogste, in de hoogste mate; -- op zijn allerhoogst
(genomen); — de Allerhoogste, God.
ALLERJONGST, bn. zeer jong; (dicht.) de
allerjongste stonde, snik, het laatste oogenblik des
levens.
ALLERKINDEREN( -DAG), m. feestdag in de
R.-K. kerk, waarop de Bethlehemsche kindermoord
wordt herdacht (28 December), hier en daar met eigenaardige gebruiken.
ALLERLAATST, bn. en bw. hij kwam het allerlaatst, later dan al de anderen.
1. ALLERLEI. Zie ALLERHANDE.
2. ALLERLEI, o. allerlei zaken : hij had allerlei

te vertellen; hij heeft op reis van allerlei gezien; —
een bont allerlei, verzameling van zeer verschillende
personen; — benaming van klein gebak van verschillende soort, gewoonlijk allerhande en kleingoed
geheeten; — rubriek (in een tijdschrift) voor verschillende kleine mededeelingen.
ALLERLIEFST, bn. bij uitstek bevallig, beminlijk : een allerliefst kind, hoedje; dat meisje ziet er

allerliefst uit; zij was allerliefst voor mij; — welken
hoed draagt gij het allerliefst, liever dan iets anders; —
bw. zij gaat allerliefst met die kleintjes om; — aller
bleef ik thuis, liever dan iets anders te doen.-liefst
ALLERMEEST, bn. op zijn allermeest waren er
vijftig leden tegenwoordig, al neemt men het aantal
zoo hoog mogelijk; — menschen die het zich allermeest
moesten ter harte nemen, meer dan eenig ander; —
bw. aan mijn vriend heb ik allermeest dien gunstigen
afloop te danken.
ALLERMINST, bn. geringst : uw allerminste
dienstknecht; — op zijn allerminst waren er een paar
honderd toehoorders, al neemt men het aantal zoo
laag mogelijk; — voor het allerminst, op zijn minst
genomen; — bw. vooral niet, inzonderheid niet:

uwe tusschenkomst zou mij allerminst passen.

ALLERNAAST, bn. het dichtst bij gelegen,
wonende : de allernaaste stad, buurman; — wie is
u het allernaast I het nauwst verwant; — vlak bij,
onmiddellijk naast : dat is hier allernaast; de aller
prijs, de minste prijs waarvoor men iets-naste
geven ; verkoopen wil; — voorz. hij woont aller naast de school, vlak naast de school.
ALLERUITERST, bn. het hoogst in zijne soort:
op den toon der alleruiterste verbazing; — de aller
prijs, waarvan men niets meer laat-uiters
afdingen.
ALLERVOLMAAKTST, bn. het allervolmaaktst
gebed, het gebed des Heeren, het Onze Vader.
ALLERWEGEN, bw. in alle richtingen. overal:

bloemen zie ik allerwegen; — van allerwegen stroomde
't volk toe, van alle kanten. Ook ALLERWEGE.

ALLERZIELEN(-DAG), m. feestdag in de R.-K.
kerk (2 November), gevierd ter gedachtenis van alle
overleden geloovige zielen, dag dat de leden der
strijdende kerk komen bidden voor die der lijdende
kerk; veelvuldig bezoek wordt dan aan de graven
gebracht.
ALLERZIJDS, bw. (w. g.) van of aan alle zijden.
1. ALLES, zelfst. hoofdtelw. en voorn. (alleen
onzijdig), duidt de gezamenlijke hoeveelheid der
genoemde of bedoelde zaken aan : houding, gelaat,

oogen, stem, alles herinner ik mij; -- hij zal alles
verklappen, wat hij weet, wat hem gezegd is; —
ik wench u alles goeds; hij vertelt alles kwaads van
mij, al wat maar goed, kwaad is; — geduld overwint
alles, alle bezwaren; — alles gekheid en leugen, al
het zooeven genoemde; — alles wordt herboren, de

gansche natuur; —
van personen : alles liep te wapen; in Amsterdam
leeft alles van den handel, alle personen; — alles
wat adem heeft love den Heer, alle wezens; — alles
wel, maar, toegegeven, maar; — (zeev.) alles wel
aan boord, geene ziekte of groote averij gehad; —

ik verkoop alles, wat ik heb; — wijt mij dit alles
niet; 't is alles geen goud, wat er blinkt; —
hij is in alles gelukkig; — vóór alles, in de eerste
plaats; hij heeft van alles te koop, allerlei zaken; —
een winkel met van alles; — ( gew.) bw. 't is alles,
tegenover nietes.
2. ALLES, o. mijn liefste, mijn alles heeft mij
verlaten, al wat waarde voor mij heeft; — alles voor
iem. zijn, geheel voor iem. leven; — gij zijt mijn
alles, mijn dierbaarste; — geld is alles bij hem,
waar 't op aankomt; — daarvan verwacht hij alles,
wat hij wenscht; — (scherts.) dat is niet alles, ver
:

,
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van aangenaam; — (versterk.) alles en alles; alles

en nog wat.

ALLESBEHALVE, bw. volstrekt niet, lang niet:

hij ontving mij allesbehalve vriendelijk, bepaald
onvriendelijk.
ALLESZINS, bw. geheel en al, in ieder opzicht,
volkomen : zijn gedrag was alleszins onbesproken;

zijne houding is alleszins verklaarbaar.

ALLEVEN, o. (dichterl.-wijsg.) 't oneindig leven
der natuur; (scherts.) het leven van al het geschapene.
ALLIAGE, v. (-s), legeering, metaalmengsel; inz.
de toegevoegde hoeveelheid onedel metaal bij de
edele metalen tot het vervaardigen van munten.
ALLIANTIE, v. (-s, ...tiën), bondgenootschap.
vereeniging : triple-alliantie, in 1668; quadruple
alliantie, in 1718; de heilige alliantie; (w g.) ver maagschapping door huwelijk ; ALLIANTIEWAPEN, o. huwelijkswapen, dat uit het wapen van
den man en dat der vrouw is samengesteld.
ALLICHT, bw. duidt aan, dat iets gemakkelijk
kan plaats hebben, kans heeft te gebeuren : van
uitstel komt allicht afstel; — wellicht, misschien

rust uit, ge zijt allicht wat vermoeid.

ALLIEEREN, (allieerde, heeft geallieerd), verbinden, een bondgenootschap sluiten; samensmelten.
ALLIGATIE, v. (-s), vermenging van metalen,
legeering; ALLIGATIE- REKENING, v. menging rekening.
ALLIGATOR, m. (-s), kaaiman, Amerikaansche
krokodil (alligator mississippiensis), kan wel 4,5
hi. lang worden.
ALLITERATIE, v. (-s, ...tiën), herhaling derzelf de
aanvangsletters of lettergrepen, stafrijm : en witte

wolken wassen weer uit der baren spel; alles raakte
in rep en roer; het schip verging met man en muis.

ALLITEREEREN, (allitereerde, heeft geallitereerd), met dezelfde letters beginnen, eene alliteratie
vormen : de woorden wind en weer, lief en leed

allitereeren.

ALLO, tusschenw. aansporing om iemands aarzeling te overwinnen : allo, allo, komt binnen, boeren,

burgers en buitenlui.

ALLOCUTIE,v. (-s, ...tiën), toespraak, inz. van den
Paus tot de in consistorie vergaderde kardinalen
over een kerkelijk-politiek onderwerp; ook wel van
andere

hooge geestelijken en

schertsend gebezigd.

ALLODIAAL, bn. niet leenroerig.
ALLODIFICATIE, v. verandering van een leen
in een vrij erfgoed.
ALLODIFICEEREN, van leenroerigheid ontheffen,
een leen tot een vrij erfgoed maken.
ALLODIUM, o. (...dia, ...diën), eigen, vrij erfgoed.
zonneleen, (in tegenstelling van het feudum, waar
leenhulde schuldig was).
-vormen
ALLONGE, v. (-s), verlengstuk aan een witsel,
als er op den rug van den wissel geene plaats meer
is voor endossementen.
ALLONGEEREN, (allongeerde, heeft geallongeerd), verlengen (van een wissel) door aanhechting
van eene strook blanco papier.
ALLONGE-PRUIK, v. (-en), lange krulpruik,
staartpruik uit de dagen van Lodewijk XIV.
ALLONS, tusschenw. komaan ! vooruit!
ALLOOI, o. gehalte aan zuiver goud of zilver,
vooral van muntstukken; — (scheik.) metaalverbinding in 't algemeen, legeering, alliage; — (fig.)
waarde, hoedanigheid : die dames zijn zoo wat van
't zelfde allooi, even veel waard, even licht; — eene
jas van beter allooi; van eene betere stof.
ALLOPAATH, m. aanhanger der allopathie,
geneesheer die de allopathie toepast.
ALLOPATHIE, v. geneeswijze waarbij men
tegenwerkende geneesmiddelen in voldoende mate
aanwendt; tegengestelde van homoópathie.
ALLOPATHISCH, bn. bw. volgens de allopathie.
ALLOTRIA, v. mv. bijzaken; niet tot het beroep
behoorende bezigheden; — ongepaste woorden of
daden.
ALLOTROPIE, v. (scheik.) de eigenschap, dat
eene zelfde stof in verschillende toestanden kan
voorkomen, bv. de koolstof gekri,talliseerd (diamant), kristallijn (graphiet) en amorph (lampzwart).
ALLOTROPISCH, bn. allotropische toestand : ozon
is een allotropisehe toestand van zuurstof.
ALLOUEEREN, (alloueerde, heeft gealloueerd) ,
inwilligen; laten gelden. ALLOUABEL, bn. geldig;
in te willigen.
ALL RIGHT, (Eng.) in orde, heel goed; dat is
afgesproken.

ALLUDEEREN.

'5'

ALLUDEEREN, (alludeerde, heeft gealludeerd),
toespelingen maken; - spotten.
ALLURE, v. (-s), gang, houding, manieren : hij
:heeft zulke rare allures; de allures van een groot heer
aannemen.
ALLUSIE, v. (-s, ...siën), toespeling, zinspeling.
ALLUVIAAL, bn. tot het alluvium behoorend :
alluviale grond; kwelders, gorzen en schorren zijn de
jongste alluviale vormingen hier te lande; het alluviale
tijdperk, de alluviumperiode.
ALLUVIE- RECHT, o. (-en), recht der oeverbewoners op het aangeslibde land.
ALLUVIUM, o. (geol.) gronden in 't tegenwoordige
tijdperk der geologie gevormd : klei, veen, duinen,
delta's, ijzeroer, koraalkalk enz.; dit tijdperk zelf.
ALLUVIUMPERIODE, v. het huidige tijdvak der
.aardgeschiedenis.
ALM, v. (-en), weide in het hooggebergte.
ALMA MATER, v. eerwaarde moeder (eernaam
der hoogescholen).
ALMACHT, v. de alles en allen omvattende, onbeperkte macht : Gods almacht; - onbeperkte macht,
allesvermogende invloed : de almacht der kunst, der
Staten, der stad Amsterdam; God zelf.
ALMACHTIG, bn. onbeperkt in macht, invloed:
't almachtig Opperwezen; God almachtig; - hij was
ook nu weer de almachtige man, de alvermogende; 't almachtig goud; - (gemeenz.) bn. en bw. een
allemachtig gevaarte, buitengewoon groot; een Jan
allemachtig, eene zandgraafmachine, excavateur;
- allemachtig gek, zeer gek; - wel allemachtig!
wel God allemachtig ! uitroep van verbazing.
ALMAGRA, v. bruinroode okeraarde, bij het
schilderen gebruikt, ook bekend onder den naam
van Indisch of Perzisch rood.
ALMANAK, m. (-ken), verzameling van tijdrekenkundige en astronomische opgaven voor een jaar;
deze opgaven, vergezeld van andere mededeelingen
en letterkundig mengelwerk; dagwijzer; kalender;
jaarboekje; - met eene roode letter in den almanak
staan, als een heilige vereerd worden, ook : hoog
worden : - hij liegt als een almanak; --geschat
almanak, leugenzak; eig. gezegd van de weersvoorspellingen van den almanak, doch meest fig. van
iem. die veel liegt.
ALMAVIVA, (-'s), wijde, lange mantel die over
den schouder geslingerd en met een koord vastgemaakt werd; zoo geheeten naar den graaf d'Almaviva, een der hoofdpersonen uit le Mariage de
Figaro van Beaumarchais.
ALMEDE, ALMEE, bw. mede, ook, insgelijks.
ALMOGEND, bn. (minder gebruikelijk dan) almachtig. ALMOGENDHEID, v. almacht (voor
God).
ALOË, v. (-'s), plantensoort uit de familie der
Liliaceën, in Afrika inheemsch; - (gen.) het ingedampte sap, gevloeid uit de dwars doorgesneden
bladeren van de aloë, het is donkerbruin en gemak
stukken te breken; het werkt sterk pur--kelijn
geerend, bloedverdunnend, bevordert de menstruatie, zuivert de maag enz.; - soorten van agave
waarvan de vezels tot hennep verwerkt worden;
in ongehekelden toestand zijn zij 40-50 c.M. lang.
ALOËBEREIDING, v. bereiding van het geneesmiddel aloë.
ALOË-HENNEP, m.; ALOË-HOUT, o. verschillende Ind. welriekende houtsoorten, door den
schrijnwerker gebruikt en als wierook gebrand,
ook paradijshout geheeten.
ALOEN-ALOEN, o. (Ind.) ruim vierkant grasplein
voor de woningen der regenten en hoofden op Java.
ALOËPIL, v. (-en), purgeerpil met aloë bereid.
ALOÏNE, v. aloë-bitter, purgeermiddel uit aloë sap bereid.
ALOM, bw. overal, op alle plaatsen : stilte heerscht
alom; alom gevreesd, bekend; - van alom, van alle
zijden; ook : ALOMME.
ALOMTEGENWOORDIG, bn. overal aanwezig of
zijne werking doende gevoelen (voornamelijk van
't Opperwezen en Zijne zorg, liefde enz. gezegd).
ALOMTEGENWOORDIGHEID, v.
ALOMVATTEND, bn. alles omvattend, in zich
sluitend.
ALOUD, bn. zeer oud, wat van jaren of eeuwen
her dagteekent, eerwaard : ' t aloude Rome, aloude
gebruiken; ook soms nog : AALOUD.
ALOUDHEID, v. de overoude tijd (vooral de
Grieksch-Romeinsche tijd); de menschen die toen
leefden.

ALS.

ALP, m. (-en), (gewoonlijk in 't meervoud) een
hooggebergte in Middel -Europa.
1. ALPACA, o. legeering van koper, zink en nikkel, meestal verzilverd : alpaca-lepels.
2. ALPACA, o. (-'s), Zuidamerikaansch bergschaap, lama; licht weefsel uit alpaca -wol; ALPACAWOL, v. lamawol.
ALPENBES, v. gew. naam voor kraaiheide
(empetrum nigrum), ook besheide ei heide -appeltjes
genoemd.
ALPENCLUB, v. (-s), vereeniging tot het bereizen
der Alpen.
ALPENDAL, o. (-en); ... FLORA, v. flora der
Alpen; ... FLUITHAAS, m. een knaagdier (lagomys
alpinus), dat in de hooggebergten van Centraal en Achter-Azië leeft, en veel op een marmot gelijkt;
...GEBIED, o.; ...GLOEIEN, o. de rosachtige
gloed rondom de met sneeuw bedekte hooge bergtoppen der Alpen en van andere gebergten bij
zonsondergang en ook, hoewel minder, bij zonsopgang.
ALPENHAAS, m. (...hazen), sneeuwhaas der
Alpen (leilus timidus); ...HERDER, m. (-s); ...HOOI,
o.; ... HOORN, m . (- 5), blaasinstrument der alpenherders, meest van hout en wel 5 voet lang; ...JAGER, m. (-s); ...MEER, o. (...meren); ...PLANT,
v. (-en), planten die alleen in 't hooggebergte, op
de Alpen voorkomen; ...ROOS, v. (...rozen),
rhododendron; ...SPOORWEG, m. (-en), bergspoorweg door de Alpen, ...STOK, m. (-ken),
bergstok, lange van onderen met eene ijzeren punt
voorziene klimstok; ...TOP, m. (-pen); ...WEIDE,
v. (-n).
ALPHA, v. (-'s), de eerste letter van 't Grieksche
alphabet; - (bijb.) ik ben de Alpha en de Omega,
de eerste en de laatste, 't begin en het einde, de
Eeuwige.
ALPHABET, o. (-ten), gezamenlijke letterteekens
eener taal, in bepaalde volgorde : het Grieksche,
Latijnsche alphabet; - al de letters van het alphabet; - (fig.) een heel alphabet, eene lange lijst, reeks;
- (fig.) er zijn meer medeklinkers dan klinkers in
het alphabet, er zijn meer personen die met andere
meepraten dan die zelfstandig oordeelen en handelen; - het alphabet eener wetenschap, het ABC,
de eerste beginselen.
ALPHABETISCH, bn. en bw. gerangschikt vol
eene alphabetische-gensdltrvahpbe:
voordracht; - de namen zijn alphabetisch gerangschikt, naar de volgorde van het alphabet, bv. Bink,
Boon. Drost, Frey.
ALPHABETISEEREN, (alphabetiseerde, heeft
gealphabetiseerd), alphabetisch rangschikken.
ALPHON S (U S), m. jongens- en mansnaam.
ALPINEN, mv. een kortschedelig, zwartoogig,
donkerharig ras van menschen, van kleine gestalte,
dat, aan den voet der Alpen woonde of woont.
ALPINENPLANTENGORDEL, m. streek waar de
alpenplanten voorkomen.
ALPINISME, o. belangstelling voor de Alpen uit
een wetenschappelijk oogpunt, of uit dat van den
kunstenaar, of den sportman, inz. het bergbeklirumen, het skiloopen en het rodeln.
ALPINIST, m. (-en), bergbeklimmer in de Alpen.
ALRAS, bw. reeds binnen korten tijd, aldra:
alras zal u dat vervelen; de nieuweling wist zich alras
aangenaam te maken.
ALREE, (ellipt.) alree, man ! ik ben er al klaar
mee; ik doe al wat je vraagt.
ALREE, ALREEDE, ALREEDS, bw. (deftiger
dan) reeds.
ALREGEERDER, m. (dicht.) God.
ALREIN, bn. (dicht.) volmaakt rein.
ALRUIN, v. en m. (-en), naar het Oudduitsche
volksgeloof een demon die men uit den olruinwortel
kon laten opgroeien; deze demon kon de toekomst
voorspellen en zijn bezitter rijkdommen verschaffen;
- wortel der mandragora, waaraan groote tooverkracht werd toegeschreven; - eene plant tot de
Solanëen behoorende, verdoovend en bedwelmend,
mandragora.
ALRUINWORTEL, m. (-s), wortel der mandragora, volgens hel Oudduitsche volksgeloof ontstaan
uit de urine van opgehangenen, waaruit de alruinen
ontstonden.
1. ALS, bw. (van graad) (in de platte spreektaal
in de plaats van al) gij zijt als te goed; dat is als te
veel; ik voel mij niet als te wel; hij maakt het als te
best. Zie AL.

ALS.
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2. ALS, (vergelijkend voegw.) wijst eene overeen
elkander vergeleken zaken-komstuchenw
aan (zwakker dan gelijk) : alle vleesch is als gras;
hij liep als een haas; ik ben arm als gij (vgl. ik ben
zoo arm als gij); onberaden als een jong mensch; hij
liep zoo hard (als) hij kon; ik verheug mij zoo dikwijls,
vaak (als) ik u zie, vgl. zoolang (als) ik leef; — zulk
een gewapende vrede als thans in Europa heerscht,
ruineert menige schatkist (hier leidt als een bijvoeg.
bijzijn in en is gelijk die); — dat is even gevaarlijk
als een openlijk verzet; —
in Londen rijdt men zoowel (zoo) onder als boven
den grond, niet alleen boven, maar ook onder den
grond; — het goud is de god onzer eeuw, (zoowel)
op het land als in de stad, (zoowel) in de hut als aan
het hof; — hij is niet zoozeer onwillig, als wel lui,
eigenlijk meer lui dan onwillig; — hij is zooveel als
voetwisch, hij is zoo wat, om zoo te zeggen voet
— ik ben zoo goed als klaar, nagenoeg klaar;-wisch;
— zijt gij al klaar ? zoogoed als (klaar); — zoo arm
als hij is, helpt hij anderen nog, niettegenstaande
hij arm is; — zoo mooi als daar aan toe (in de volks
astrantoe), zoo mooi mogelijk; — 't-uitsprak:
stuk luidde als volgt (volgt de inhoud); — allerlei
marmersoorten, als (als daar is, als b. v.) wit, zwart,
geelmarmer enz.; als bij voorbeeld (als b. v.); —
als 't is, als .toestemmend antwoord, (gij zegt) gelijk
het is; — de vader, als men denken kan, was trotsch
op zijn kind, zijn trots was in overeenstemming met
wat men verwachten kon, was natuurlijk; — als
naar gewoonte, als de gewoonte was; — snoever als
hij was, onnoozele als hij was, gelijk hij was, (dat
was hij ); — eerzuchtig als hij was, scheen de troon
hem niet onbereikbaar, daar hij eerzuchtig was; —
(als in plaats van dan na comparatieven, na de
woorden : ander, anders, niemand enz. (vooral in
de spreektaal) verdient geene aanbeveling : hij is
knapper als zijn vriend; dit vindt men nergens als
in Amsterdam); —

(als expletief) wijst het volgende met meerderen
nadruk aan : zij zouden Maandag bij elkaar korren,
als wanneer hun de zaak nader zou worden aangeduid, door hun op dien tijd enz.; — (volkst.) hij
schrijft mij, als dat hij ziek is, dat hij ziek is; —
(veroud. en gew. ' als heden, heden nog; --- als
wederom, wederom.

ALSCHOON, voegw. (dicht. en w. g.) ofschoon,.
hoezeer, hoewel; zelfs wanneer (ook); in het geval dat.
ALSDAN, bw. op dien tijd, in dit geval, (met
meer nadruk dan) dan; (versterking van) dan, in
de spreektaal w. g.; (Zuidra.) toen, alstoen; — voor
alsdan, voor dien tijd, (in het verleden) voor datmaal.
ALSEM, m. samengesteldbloemige plant (artemisia ahsin.thum) met bittere bladeren en bloemen
(in de volkstaal) alst, aalst; de toppen en bloesem knoppen der plant; — 't zeer bittere aftreksel van
deze knoppen als maagbitter aangewend; — (fig.)•
zijne pen in gal en alsem doopen, scherpe, bittere
taal schrijven; — (fig.) bittere, grievende smart

's levens alsem; het lot is verscheiden : voor den éénen.
honing, voor den anderen alsem. ALSEMACHTIG,

bn. ( -er -st), als alsem smakende ; ...AFTREKSEL,
o. (-s).
ALSEMBEKER, m. (dicht.) lijdenskelk, zinnebeeld
van grievende smart : een droppel honing in den
alsembeker, eene verzachting der smart; — iem.
den alsembeter mengen, volschenken, bieden enz.,
hem bitter lijden berokkenen.
ALSEMBIER, o., ...BITTER, o. bier, jenever
waarin alsem is afgetrokken.
ALSEMDRANK, m. drank met alsem toebereid;
...DRONK, m. (-en), (fig.) eene bittere ervaring;
...DRUPPEL, m. (-s), (fig.) grievend leed, hartzeer;
...KRUID, o.; ...SAP, o.; ...SMAAK, m.; ...WIJN,
m. wijn waarin alsem afgetrokken is; ...ZUUR, o.
ALSJEBLIEFT, Zie ALS (voorw. voegw.).
ALSMEDE, voegw. (aaneensch.), alsook, benevens : drie onzer schepen, alsmede een brander,

(voegw. van wijze) geeft de wijze te kennen
waarop iem. of iets wordt voorgesteld : hij stond
als versteend, als het ware; — als bij toeval ontmoette

werden in den grond geboord.

ik hem; als met een tooverstaf veranderde alles; —
alsof : hij keek, als was er niets gebeurd, als hij
zou kijken, indien er niets gebeurd was; — gij
lacht, gij juicht, als hadt gij niets verloren !; — als
het ware, bij vergelijking gesproken : ik liep hem als
het ware tegen 't lijf, —
(voegw. van hoedanigheid) als wordt voor eene
bijstelling geplaatst : dit kind zal eenmaal als koning
heerschee, in de hoedanigheid van koning; — onze
dokter bezoekt ons als vriend nogal eens, — ik heb
hem als kind gekend, toen hij kind was; hij beschouwt
zich als uitverkorene; zij achten, eeren, behandelen,
huldigen hem als een weldoener hunner stad; zij
beschouwen het als eene Goddelijke straf; hij gebruikt
zijn potlood als tandenstoker; — Mr. A is verkozen
tot lid der Staten- Generaal en zal als zoodanig slechts
zitting nemen, tot na de afdoening der tariefwet, in
die hoedanigheid; — dit is een verfrisschende drank,
als zoodanig kan ik het aanbevelen., in die hoedanig-

vgl. vooralsnog.

heid; —
(als verklarend voegw) hij werd, als de oudste in
haren, tijdelijk met het voorzitterschap belast, omdat
hij de oudste in jaren was; — dit aanbod sla ik,
als mij onwaardig, af, daar het mij onwaardig is; —
hij werd uitgenoodigd, als zijnde nog een verre neef,
omdat hij een neef was; — wij vertrouwen, dat wij
eene goede conscientie hebben, als die in alles eerlijk
willen wandelen; —

(voegw. van tijd) drukt eene herhaaldelijk of gewoonlijk voorkomende gelijktijdigheid uit : als de
zon opgaat, verlaat ik het bed; als ik waarheid wil
zoeken en vinden, dan moet ik mijn verstand helder
houden; als 't klokje luidde, ging ieder ter rust; —

't samenvallen van twee feiten in de toekomst:

als hij in veiligheid is, zal ik spreken; — ( dicht. en

veroud.) wijst een bepaald feit in 't verledene aan
(voor toen) : Jozef weende als zij tot hem spraken, —
in den histor. teg. tijd (voor toen) : hij staat op,
doch, als hij wil spreken, treft hem de verraderlijke
dolk; —

(voorwaardelij k voegw.) drukt eene voorwaarde
of onderstelling uit : als God mij helpt, zal de arbeid
slagen; als ik geld had, (dan) ging ik studeeren;
als ik vragen mag; als gij er niets tegen hebt; — als
't u belieft, asjeblieft, beleefdheidsvorm bij 't over-

reiken van iets, bij 't doen van een verzoek, ook
schertsend bij een bevel; —

ALSNOG, bw. (versterking van) nog; nu nog,
toen nog, dan nog : dit gebruik is alsnog in zwang;
ALSNU, bw. (versterking van) nu, vgl. vooralsnu.
ALSOF, voegw. hij keek, alsof hij mij niet begreep,
zooals (hij zou kijken), indien hij mij niet begreep; —
alsof hij zeggen, (vragen enz.) wilde, op dien toon
of met die gebaren die als 't ware de uitdrukking
zijn van dat gezegde enz.; — doen, zich aanstellen,
zich houden alsof; (ellipt.) alsof je niet beter wist !
je weet immers wel beter; — het was, scheen, onder
den schijn, alsof hij boos werd, het had er den schijn
van, dat; — hij handelde zoo (zoodanig), alsof hij
heer en meester was.

ALST, Zie ALSEM.
ALSTOEN, bw. (versterking van) toen; in dien
tijd, destijds.
ALSTOF, v. (dicht.) de stof van het Heelal, in
tegenstelling van den Geest.
ALT, v. (-en), (muz.) tweede zangstem., lage
vrouwenstem, ongeveer van klein g tot tweegestreept f; eene lage alt, eene hooge alt, eene krachtige
alt; — alt zingen, eene altstem hebben; — eene
vrouw, die alt zingt; — altviool, ook : de persoon
die de altviool bespeelt : de alt was uit de maat; —
altpartij; — wat de alt zingt of speelt. Altje, o.
ALTAAR, o. en m. (...laren), tafelvormige ver
bestemd om er te offeren of andere-hevnid,
godsdienstige plechtigheden te verrichten; offertafel;
de tafel voor offers of reukwerk in de heiligdommen
der Israëlieten, inz. in den tempel te Jeruzalem; —
de hoornen (den hoorn) des altaars (aan -) vatten, bij
het heilige altaar eene wijkplaats zoeken, wanneer
men vervolgd wordt; — (vooral in de R. -K. kerk
bestemd voor het opdragen van 't Heilig Misoffer);
— (spr.) wie het altaar bedient, moet van het altaar
leven, het is billijk, dat de geestelijke een behoorlijk
inkomen heeft; (bij uitbr.) ieder moet leven van
zijn beroep (doch moet zich zelf niet te veel bevoordeelen); — (fig.) altaren voor iets of iem. bouwen,
iets of iem. hoogelijk vereeren; — offers op 't altaar
des Vaderlands, aan 't Vaderland gebracht; — op
het altaar der liefde, der vreugde offeren, zich aan de
liefde, vreugde wijden; — eene vrouw naar 't altaar
geleiden, voeren, haar huwen; — troon en altaar,
vorstelijke regeering en kerk; — haardstede en altaar,
huis, vaderland, met al wat ons lief en heilig is:
voor haardsteden en altaren strijden, sterven enz.
ALTAARBEDIENING, v. priesterambt; ...BEL,
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V. (- len); ...BLAD, o. (-en); ...BOEK, o. (-en),
misboek; ...DIENAAR, m. (...naren); ...DIENST,
in.; ... DOEK, m. (-en), de witlinnen doek die over
de altaartafel is gespreid en aan beide zijden tot
op den grond afhangt; ...GAVE, v. (-n).
ALTAARGEHEIM, o. (-en), (in den Israel. godsd.)
verzoeningsplechtigheid op het altaar gebracht;
(R.-K. kerk) het H. Sacrament des altaars; ...GEHEIMENIS, v. ( -sen), het H. Sacrament des altaars;
...GEREEDSCHAP, o. (-pen), bekers, schotels
enz. die bij de Mis en andere godsdienstplechtigheden
dienst doen; ...GEWAAD, o. (gewaden); ...HEMEL, m.. (-s), verhemelte boven 't altaar; ...KAARS,
v. (-en); ...KLEED, o. (-en); ...KNAAP, m. (...knapen).
ALTAARKUS, m. ( -sen). kus dien de priester
onder de Mis op 't altaar drukt; ... LAMP, v. (-en);
...LESSENAAR, m. (-s), lezenaar, bestemd om
er het misboek of het missaal op te leggen; ...OFFER,
o. (-s); ...ORNAMENT, o. (-en); ...SIERAAD, o.
(.. .sieraden); ... STEEN . m. (-en), gewijde offersteen in de offertafel; een draagbaar altaar;
(R.-K.) gewijde steen in 't midden van het altaar,
waaronder reliquieën rusten; ... STUK, o. (-ken),
beeldhouwwerk of schilderstuk boven een altaar;
...TAFEL, v. (-s), het dekblad van het altaar; gedenkplaat aan de voorzijde van een altaar ... TOMBE, v. (-n), tombevormig deel van het altaar;
...TOOI, m.; ...TRAP, v. (-pen); ...TREDE, v.
(-n); ...VERSIERING, v. (-en); ...WIJDING, v.
ALTEGADER, bw. alles, allen, alle te zamen.
ALTEGENWOORDIG, bn. (minder gewoon dan)
alomtegenwoordig.
ALTEMAAL, bw. (oorspronkelijke, nu meer
deftige vorm van) allemaal.
ALTEMET, ALTEMETS, bw. (veroud. en gew.)
hij komt zoo altemet eens bij me oploopen, somtijds,
somwijlen, zoo nu en dan; - hij mocht het alte-

met verkeerd vinden, dat gij bij mij komt; ben je ook
altemet ziek ? misschien, soms.

ALTERABEL, bn. veranderlijk (vooral: aan
bederf onderhevig).
ALTERATIE, v. (-s), ontsteltenis, ontroering;
opschudding.
ALTEREEREN, (altereerde, heeft gealtereerd),
veranderen (meest ten kwade), verergeren; snoeien
(van munten); verschikken, ontroeren.
ALTEREEREND, bn. (muz.) altereerende akkoorden, die grondakkoorden, waarbij een interval
chromatisch wordt veranderd.
ALTER EGO, m. ander ik; persoon die iem. in
alles bijstaat of vervangt : onafscheidelijke metgezel.
ALTERNATIE, v. (-s, ...tiën), beurtwisseling, afwisseling.
1. ALTERNATIEF, bn. beurtelings, afwisselend;
(recht.) eene alternatieve verbintenis, waarbij men
zich verbindt ééne der beide in 't contract aangewezen verplichtingen na te komen.
2. ALTERNATIEF, o. iem. voor een alternatief
stellen, hem dwingen tot de keuze tusschen twee
dingen die hij beide onaangenaam vindt.
ALTERNEEREN, (alterneerde, hebben gealterneerd), afwisselen, bij beurten iets doen; - (plantk.)
kelk en bloemkroon alterneeren, de kroonblaadjes
staan boven de ruimten tusschen de kelkblaadjes; wisselbouw drijven.
ALTEZAMEN, bw. alles, allen of alle te zamen;
vgl. allemaal.
ALTGELUID, o. geluid eener alt : zij heeft een
mooi altgeluid.

ALTHAEA, v. heemst, plant van de fam. der
Malvaceën, ook kaasjeskruid en zeemaluwe geheeten;
de bladeren en wortel van de althaea officinalis of
witte maluwe worden aangewend om daaruit eene
stroop te bereiden, die als verzachtend geneesmiddel
tegen borstkwalen, hoest enz. dient; ...BLADEREN,
mv.; ...STROOP, v.; ...WORTEL, m.
ALTHANS, voegw. (beperkt den omvang van 't
in den hoofdzin gezegde) ten minste : hij is niet
gekomen, althans ik heb hem niet gezien; hij komt,
althans dit beweert hij, uit Spanje; - ( beperkt eene
enkele uitdrukking) : ik althans denk er zoo over,

ik denk zoo erover, daargelaten hoe anderen denken; - hier althans ben ik veilig, of ik 't elders ben,
laat ik daar; - men is aan vrouwen van allen stand

en leeftijd eerbied, althans beleefdheid schuldig; hij doet althans geen kwaad, (zoo al geen goed).

ALTHOORN, m. (-s, -en), een bij de militaire

ALUMINIUM.

muziek gebruikelijk koperen blaasinstrument met
toetsen, een overgang vormende tusschen waldhoorn
en baryton.
ALTIJD, bw. te allen tijde, in onafgebroken voort
Gods liefde blijft altijd; eene altijd heldere-during:
bron; hij trok verder, altijd verder (vgl. al); - altijd
aan, onophoudelijk (met het bijdenkbeeld van onaangenaamheid); hij zoekt altijd door twist; je ziet.
er nog altijd goed uit; - wij zijn voor altijd verbonden, voor goed; - bij voortdurende herhaling : ik
loop altijd een blauwtje, als ik wil gaan vrijen; hij was net gekleed, als altijd, naar gewoonte; niet altijd, niet bij iedere gelegenheid, wel eens
niet; - meest altijd, meestal; - ik hoor altijd en
eeuwig die piano, (met het bijdenkbeeld van onaangenaamheid); - altijd en overal, bij alle gelegen

-heid,
wanneer en waar ook; in elk geval : hoe de zaken ook loopen, rijk word.

ik altijd; -

althans, ten minste : je zult, met voldoende inspanning altijd, wel vooruitkomen.
ALTIJDDUREND, bn. onafgebroken, voort

-duren:
zij leefden in altijddurende veete.
ALTIMETER, m. (-s), hoogtemeter; ...METRIE,.
v. hoogtemeting.
ALTIST, m. en v. (-en), altspeler in een orkest;
altzangeres.
ALTO-CUMULUS, mv. schapenwolkjes met
schaduwpartijen; ALTO-STRATUS, vrij dichte
grijze of blauwachtige sluier van wolken, die soms
den hemel overdekt.
ALTOOS, bw. heeft dezelfde beteekenissen als
altijd, komt langzamerhand minder voor, althans
in de schrijftaal; het begrip van herhaling treedt
meer op den voorgrond. Zie ALTIJD.
ALTOOSDUREND, bn. Zie ALTIJDDUREND.
ALTPARTIJ, v. (-en), partij die de alt zingt of
speelt.
ALTRUISME, o. onbaatzuchtigheid, het tegenovergestelde van egoïsme.
ALTRUÏST, m. (-en), onbaatzuchtige, onzelfzuchtige, het tegengestelde van egoist.
ALTRUÏSTISCH, bn. onbaatzuchtig, onzelfzuchtig.
ALTSLEUTEL, m. (-s), (muz.) sleutel die de C
op de derde lijn aanwijst; ...SPELER, m. (-s);
...STEM, v. (-men).
ALTVIOOL, v. (-violen), soort van groote viool,
de tweede in toonhoogte, die de altpartij speelt.
ALTZANGERES, v. ( -sen), zangeres die alt zingt.
ALUDELS, m. mv. (scheik,) aarden retorten
waarin kwik wordt overgehaald.
ALUIN, v. *(scheik.) dubbelzout van aluminiumsulphaat en kaliumsulphaat, zeer samentrekkend;
de kristalvorm is een achtvlak; ook eenige stoffen
van overeenkomstige samenstelling : ijzer -aluin,
chroom -aluin.

ALUINAARDE, v. (scheik.) verouderde benaming
voor aluminiumoxyde, hoofdbestanddeel der klei
en van robijn en - saffier; ...ACHTIG, bn. op aluin
gelijkende: een aluinachtige smaak; ...HOUDEND,
bn.; ...BAD, o. (-en), oplossing van aluin, in de
leerlooierij; ...BEREIDER, m. (-s); ...BEREIDING,
v.; ...BIJTS, v. azijnzure aluinaarde, als roodbijts
in katoenweverijen enz. aangewend; ...BLOESEM,
m. een wit zout, dat zich aan de oppervlakte van.
aluinertsen afzet.
ALUINEN, (aluinde, heeft gealuind), (leerlooierij)
in een aluinbad doopen.
ALUINERTS, o.; ...FABRIEK, v. (-en); ...GAAR,
bn. aluingaar leder, voldoende gealuind; ...KETEL,
m. (-s); ...KUIP, v. (-en); ..LOOG, v. sterk aluinbad; ...MEEL, o. fijn gekristalliseerde aluin; ...OPLOSSING, v. (-en); ...PAP, v. geneesmiddel uit
eiwit en aluin; ...POEDER, o.; ...SLIB, o. het
bezinksel van de gare loog of door verdamping
geconcentreerde grondloog, een aftreksel van gaar
gerooste aluinertsen; ...STEEN, o. zekere aluin ertsen; ...VAT, o. (-en); ...WATER, o. aluinoplossing; ...ZIEDER, m. (-s); ...ZIEDERIJ, v. (-en);
...ZOUT, o. (-en).
ALUMINIUM, o. metaal, van dof zilverachtige
kleur en van zeer gering soortelijk gewicht, uit de
klei- of aluinaarde verkregen, zilver uit klei; aluminium bereidt men ± 25 millioen KG. per jaar,
voor eene waardevan 60 millioen gulden; - BRONS,

o. goudkleurig mengsel van koper en aluminium;
- GRIFFEL, v. (-s); - SLEUTEL, m. (-s), uit
aluminium vervaardigd; - STANDAARD, m. (-s).

ALUNIET.
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ALUNIET, o. aluinsteen.
ALUNEEREN, (aluneerde, heeft gealuneerd),
aluinen, in aluin dompelen.
ALVADER, m. (Germ. godenleer), naam van Odin
of Wodan; — (dicht.) 't Opperwezen, de Hemelsche
Vader.
ALVAST, bw. intusschen, reeds, in afwachting
van wat volgt : hij zal ons wel spoedig komen afhalen,
laten we alvast ons boeltje maar pakken; — zooveel
is reeds zeker, dit weet ik al : hoe ik over hem denk ?
een ongemanierd mensch is hij alvast.
ALVENAAR, m. (-s). Zie ALVER.
ALVE, v. (-n), (vrouw. vorm van) alf.
ALVER, m. (-s), meest alvertje, o. (-s), eene soort
van roofkarpertje (alburnus), 10-18 c.M. lang,
bekend om den fraaien zilver- of paarlemoerglans
zijner schubben, ook, alvenaar, moertje, nesteling en
panharing genoemd; het bekleedsel der schubben
wordt gebruikt tot het vervaardigen van valsche
parels.
ALVERDELGEND, bn. (dicht.) alles verdelgend:
't alverdelgend zwaard. ALVERDELGER, m. (-s).
ALVERDRAAGZAAMHEID, v. de volmaakte,
(iron.) overdreven verdraagzaamheid.
ALVERMOGEN, o. (iets minder absoluut en
daarom minder krachtige uitdrukking dan) almacht.
Zie ALMACHT.
ALVERMOGEND, bn. alvermogen bezittend,
almáchtig : een alvermogende staat, minister; een
alvermogende invloed; het alvermogende geld.
ALVERNIELEND, bn. (dicht.) 't alvernielend
krijgsgeweld. ALVERSLINDEND, bn. (dicht.) 't

ALDWAAS, m,. (... dwazen), (w. g.) potsenmaker,
hansworst of nar die ten genoegen van het publiek
allerlei dwaze streken uitvoert.
ALZEGENAAR, m. (dicht.) God, die alles zegent.
ALZIEND, bn. die alles ziet : de alziende God; het
alziend oog; — (fig.) (in de kunst) een oog in een
driehoek, die omgeven is door een krans van
gouden stralen, symbool van den alzienden God.
ALZIENDE, m.
ALZIJDIG, bn. alzijdige kennis, kennis op allerlei
gebied; — eene alzijdige beschouwing, waarbij alle
kanten der zaak bekeken worden; — een alzijdig
geleerde, met alzijdige kennis; - (plantk.) alzijdige
tros, met de bloemen naar alle kanten gekeerd; —
bw. een alzijdig ontwikkeld verstand, in alle richtingen
ontwikkeld. ALZIJDIGHEID, v.
ALZIJN. Zie ALWEZEN.
ALZOO, bw. van wijze (versterking van) zoo, op
deze wijze, aldus : 't is uit vrees, dat hij alzoo spreekt;
gelijk God gebiedt, alzoo zullen wij doen; (veroud.)
niet alzoo, zoo is het niet !; — (bijb.) alzoo sprak de Heer
tot Mozes (volgen de woorden); — als bn. zoodanig :
alzoo zijn de paden aller die God vergeten; — voeg woordelijk bw. : gij hebt elkander alzoo weer gezien,
dit maak ik op uit wat gij zegt; — de vijand naderde,
wij namen alzoo een ras besluit; 't bed is nog warm,
hij kan alzoo nog niet lang weg zijn, om die reden,
op dien grond; —
(veroud. en Zuidn.) vergel. voeges.: doe alzoo het
goed is in uwe oogen; — tijdbep. voegw. : alzoo hij
het huis genaakte, hoorde hij het gezang; — redeng.
voegw. : alzoo er geen geld was, kon men de troepen

alverslindend vuur.

niet betalen.

ALVERZOENER, m. (dicht.) Christus. ALVER
(dicht.) God die alles verzorgt.-ZORGE,m.
ALVERZWELGEND, bn. (dicht.) 't alverzwelgend
graf.

ALVLEESCHKLIER, v. (-en), achter en onder
de maag gelegen klier die een speekselachtig vocht
afscheidt en dit in den twaalfvingerigen darm uit
vooral dienende om de vertering van het-stor,
'eet te bevorderen; ook pancreas, klierbedde geheeten;
... SAP, o. sap dat de alvleeschklier afscheidt;
...VOCHT, o. (dicht.)
ALVOEDEND, bn. (dicht.) allen voedende : de
alvoedende natuur.
ALVOLMAAKT, bn. (dicht.) in alle opzichten
volmaakt : Gods werk is alvolmaakt.
ALVOORZIENIG, bn. (dicht.) alvoorzienig God;
't alvoorzienig oog van God, in alles voorziende, alles
met zorg omvattend. ALVOORZIENIGHEID, v.
ALVORENS, bw. (van tijd) : hij ging heen, na
alvorens de deur goed gesloten te hebben, eerst, te
voren, vooraf; — voegw. gij moet u goed voorbereiden,
alvorens gij dit gewichtig werk aanvaardt, (voorz.
alvorens dit werk te aanvaarden), voordat, eer, aleer.
ALWAAR, voornaamwoordelijk bw., ook betrekkelijk bijw. genoemd, (deftiger dan) waar, op
welke plaats : wij kwamen in de hoofdstad, alwaar
wij ons drie dagen ophielden; — (veroud. en bijb.)
overal waar : gij wandeldet alwaar gij wildet.
ALWAARD, bn. (veroud. en dicht.) hooggeëerd;
dierbaar. ALWAARDIG, bn. ALWAARDIGHEID, v.
ALWEDER, ALWEER, tijdbep. bw. (versterking
van) weder, nogmaals, opnieuw : ik moet alweer
uit; ik ga alweer aan 't werk (vgl. ik ga al weer aan
't werk, reeds weer); veelal met de bijgedachte aan
iets verdrietigs, vervelends : daar komt die zeurkous
alweer. ALWEDEROM, bw. alweder.
ALWETEND, bn. volmaakte kennis van alles
bezittend : God is een alwetend Rechter; — de
Alwetende, God; — van alles op de hoogte : alwetende
rechercheurs van politie; (scherts.) ik ben niet alwetend,
gebezigd om iem. af te schepen die van alles vraagt.
ALWETENDHEID, v. de alwetendheid Gods, de
alwetende God; — de gave der alwetendheid bezitten,
alwetend zijn.
ALWETER, m. (-s), de Alwetende; iem. die meent
alles te weten. ALWETERIJ, v. die alweterij van
hem is onuitstaanbaar, zijne aanmatigende waanwijsheid.
ALWEZEN, o. (wijsbeg.) de oneindige, onsterfelijke Natuur als God beschouwd (leer der pantheïsten).
ALWIJS, bn. volmaakt wijs : de alwijze God; 't
alwijs Godsbestuur; (scherts.) hij is alwijs, meent
de wijsheid in pacht te hebben. ALWIJZE, m.
God. ALWIJSHEID, v.

ALZULK, aanw. vnw. (w. g.) (versterking van)
zulk; ALZULKS, aanw. vnw. (veroud.) zulks.
AM, v. (-men). AMME, v. (-n), (gew.) min, zoogmoeder.
AMABILE, bw. (muz.) liefelijk, teeder.
AMALGAMA, (ook AMALGAAM) o. (...garven),
verbinding van kwikzilver met een ander metaal:
goud -, koper -, tinamalgama; — (fig.) mengsel van
vreemdsoortige bestanddeelen : zijn karakter is een
wonderlijk amalgama van goede en kwade eigenschappen.

AMALGAMATIE, v. het verbinden van metalen
met kwik; afscheiden van sommige metalen uit
hun ertsen door middel van kwik; — (fig.) innige
verbinding, samensmelting.
AMALGAMEEREN, (amalgameerde, heeft geamalgameerd), met kwikzilver verbinden; — innig
verbinden, samensmelten.
AMALGAMEERWERK, o. inrichting voor amalgamatie.
AMANDEL, v. (-s, -en), zekere eironde steen vrucht met eetbare pit, in de volkstaal mangel,
inz. de zaden hiervan : zoete, bittere amandelen; —
(ontl.) twee amandelvormige klieren op den overgang tusschen mond- en keelholte; — (bouwk.)
amandelvormig versiersel bij lijstwerken; — (delfstk.
amandel- of kogelvormig lichaam; —, m. (-s),
amandelboom (amygdalus communis).
AMANDELACHTIG, bn. een amandelachtige
smaak, geur, naar dien van de amandel zweemend;
...BAST, m.; ...BLAD, o. (-en); ...BOOM, m. (-en),
boom waaraan de amandelen groeien; hij heeft
fijngezaagde bladeren, witte of roode bloemen en
eironde steenvruchten met eetbare pitten.
AMANDELDEEG, o. deeg van gestampte of
fijngewreven amandelen; vandaar : AMANDELBROODJE, o. (-s); ...GEBAK, o.; ...KOEK,
m. (- en) .
AMANDELMELK, v. (geneesk.) verzachtende
drank van zoete amandelen, water, suiker, een
smakelijke drank, orgeade meestal genoemd; ...OLIE
v. olie uit amandelen en uit perzikpitten geperst.
AMANDELONTSTEKING, v. (-en), ontsteking
der amandelen, waarin bijna altijd de omgelegen
slijmvliezen deden, gaat steeds gepaard met slik en spreekbezwaren.
AMANDELPAS, ... PAST, ... PERS, o. dik,
deegachtig overblijfsel van amandelen, waaruit de
olie is geperst; ...PODDING, v. (-en), podding met
amandelen toebereid; ...PRUIM, v. (-en), zekere
langwerpige pruim; ... STEEN, m. (-en), (delfstk.)
steen die de amandel omsluit.
AMANDELTAART, v. (-en), taart van amandelgebak; ...TAARTJE, o. (-s).
AMANDELVORMIG, bn. den vorm eener amandel
hebbende : amandelvormige oogen, smal, langwerpig.
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AMANDELWATER, o. geneeskrachtig en welriekend, uit bittere amandelen bereid; ...ZEEP,
V. fijne zeep uit varkensreuzel en bittere amandelen
bereid; ...ZUUR, o. blauwzuur, uit bittere amandelen afgescheiden.
AMANT, m. (-s), minnaar.
AMANUENSIS, m. ( -sen, ...ses), helper, assistent
(meestal in een physisch, chemisch, of physiologisch
laboratorium).
1. AMARANT, v. (-en), sierplant (arnarantus) met
(meest) purperen bloemen : gepluimde amarant of
kattestaart; (dicht.) zinnebeeld der onsterfelijkheid.
2. AMARANT, o. (dicht.) het purper, donkerrood: het amarant.
AMARANTHOUT, o. mahoniehout met Bene
donkere, bloedroode kleur.
AMARANTKLEUR, v. donker paarsroode kleur;
...KLEURIG, bn.
AMAREL, v. (-len), AMARELLE, v. (-n), morel,
zure kers, wijnkers (prunus cerasus); — ( ook) het
bitterkruid, bittere of slanke gentiaan, (gentiana
amarella), dat in Zweden in plaats van hop gebruikt
wordt.
AMARIL, V. grauw of bruin gesteente, uit aluinaarde, ijzeroxyde en kiezelzuur bestaande, dient
in poedervorm om metalen, glas, edelgesteenten te
slijpen of te polijsten, ook smergel of polijststeen
geheeten; — ook benaming van een mengsel van
ijzerglans met kwarts, of van granaat- en zirkoonzand, tot hetzelfde doel aangewend.
AMARILLETJE, o. (-s), kussentje of kokertje met
amaril gevuld waarop naalden gestoken worden
om ze van roest te zuiveren.
AMARILHOUT, o. (-en), stuk hout met een
laagje amaril en olie bestreken om te slijpen, ook
smergelhout genoemd; ...KATOEN, o. katoen
waarop amarilpoeder gelijmd is, ook schuurlinnen
geheeten; ...MOLEN, m. (- s), molen waarin de
amaril tot poeder gemalen en tevens het amarilpapier gemaakt wordt; ...PAPIER, o. schuurpapier;
...POEDER, o.; ...ROL, v. (-len); ...SCHIJF, v.
(...schijven), smergelschijf of slijpschijf; ...STEEN,
o. amaril als steen uit de groeve gebroken, maar
nog niet gestampt en gemalen.
AMARILTANG, v. . (-en), bestaande uit twee
amarilhouten; ...VIJL, v. (-en), uit amaril en
schellak vervaardigd, o. a. bij het vijlen van glas
gebezigd.
AMATEUR, m. (-s), iem. die uit liefhebberij een
vak of Bene kunst beoefent : amateur-photograaf,
(amateur-photografen); — (sporttaal) tegenstelling
van professional of beroepsrijder, -roeier enz. : eene
race voor amateurs en eene voor professionals; — een
amateur-athleet, (amateur-athleten).
AMATEURISME, o. dilettantisme, het beoefenen
uit liefhebberij : het amateurisme wordt bedreigd
door het professionalisme (bericht in een sportblad).
AMATEURSWERK, o. werk van amateurs
(geringschattend gezegd in tegenstelling van het
werk van kunstenaars).
AMATHIST, Zie AMETHIST.
1. AMAZONE, v. (-n), (Gr. myth.) krijgshaftig
vrouwenvolk in Scythië; — kloeke, vooral strijdbare vrouw; — vrouw die vlug en sierlijk te paard
rijdt; lang damesrijkleed. AMAZONENKLEED, o.
2. AMAZONE, v. (-n), groene papegaai in Z.
Amerika (androglossa amazonica).
AMAZONEMIER, v. (-en), mierensoort (polyergus
rufescens), die de larven van andere mieren rooft,
om ze later als slaven te gebruiken.
AMBACHT, o. (-en), een handwerk dat aangeleerd
moet worden : smeden is een ambacht, houthakken
een handwerk; -- een jongen op een ambacht doen,
hem een ambacht laten leeren; — hij is meubelmaker
van zijn ambacht; — de ambachten staan van daag
stil, er wordt niet gewerkt; — 't is met hem: twaalf
ambachten, dertien ongelukken, hij zoekt telkens een
ander middel van bestaan, maar komt er altijd
slecht af;
(Zuidn.) benaming der vroegere gilden; —
(oudt.) district voor de lagere rechtspraak,
schoutambacht; (Westfriesl.) district voor 't dijkwezen, elk met een eigen bestuur en op verschillende
wijzen ingericht; — de in Rijnland aanwezige
waterschap pen, ambachten genaamd, werden in
1864 opgeheven; in 1869 had die regeling plaats.
AMBACHTSBAAS, m. (...bazen), iem. die als baas
een ambacht uitoefent.
AMBACHTSBEWAARDER, m. (-s), titel van

AMBT.

de bestuursleden van een ambacht : het bestuur van
het ambacht Aalsmeer bestond uit drie ambachtsbewaarders, door den koning benoemd.
AMBACHTSGEZEL, m. (-len), jong ambachtsman, werkmansknecht; ...GILD, o. (-en), (oudt.)
gilde van handwerkslieden.
AMBACHTSHEER, m. (-en), (oudt.) heer die
met de rechtspraak in een ambacht beleend was;
hij die acne ambachtsheerlijkheid bezit : de ambachtsheer bezit het collatierecht, d. i. het recht van beroep
(van een predikant); ...HEERLIJKHEID, v.
(...heden), gebied of waardigheid van een ambachtsheer: te koop eene ambachtsheerlijkheid met titel;
...VROUWE, v. (-n).
AMBACHTSJONGEN, m. (-s), jongen die een
ambacht leert; ...MAN, m. (...lieden, ...lui), iem.
die een ambacht uitoefent- ...NIJVERHEID, v.
de nijverheid door ambachtslieden uitgeoefend, in
tegenst. met de fabrieksnijverheid, die de zaken in
het groot drijft; ...ONDERWIJS, o. onderwijs in
Bene ambachtsschool aan leerlingen gegeven : aan
het ambachtsonderwijs wordt thans veel zorg besteed.
AMBACHTSSCHOOL, v. (...scholen), school tot
opleiding van bekwame ambachtslieden.
AMBACHTSVOLK, o. (minachtend) werklieden.
AMBASSADE, v. (-s), voornaam gezantschap; –
gezamenlijke vertegenwoordigers eener regeering
bij Bene andere, de ambassadeur met zijne raden,
secretarissen en verdere beambten; — 't gebouw
waarin die vertegenwoordiging gevestigd is.
AMBASSADEUR, m. (-s, -en), titel van den
hoogsten diplomatieken ambtenaar als vertegenwoordiger eener regeering bij eene andere, hooger
in rang dan gezant.
AMBE, v. twee naast elkaar uitgekomen nummers
van de vijf (in het lotto -spel, in zekere loterijen).
AMBER, m. grijze amber of ambergrijs, galsteen
in den darm van den potvisch, wordt op zee drijvende
gevonden; vroeger als reukwerk, geneesmiddel en
specerij aangewend; — gele amber, barnsteen; —
zekere welriekende hars, ook styrax genoemd.
AMBERBOOM, m. (-en), boom uit wiens bast
de welriekende hars of styrax vloeit (liquidambar);
...GEUR, m. (- en), (dicht.) liefelijke geur; ...GEURIG, bn.; ...GRIJS, o. grijze amber; ...KORAAL
en ...KRAAL, v. kraal van gelen amber : een
bidsnoer van amber- en bloedkoral n; ...LUCHT, v.
(-en); ...REUK, m.; ...VERNIS, o. zwart glanzend
vernis, verkregen uit stoffen die bij droge distillatie
van barnsteen als niet vluchtig achterblijven,
barnsteenvernis; ...VET, o. hoofdbestanddeel van
den grijzen amber.
AMBERIET, o. buskruit van nitroglycerine en
nitrocellulose gemaakt.
AMBERHOORNSLAK, v. (-ken), Bene soort van
veelvraatslakken (succinea) met goudgele of barn steenkleurige schelpen.
AMBIEEREN, (ambieerde, heeft geambieerd),
dingen naar, staan naar (een post); verlangen naar.
AMBIGU, bn. dubbelzinnig.
AMBIGUÏTEIT, v. (-en), dubbelzinnigheid.
AMBITIE, v. groote ijver, eerzucht; — de leerlingen toonden niet veel ambitie, lust om te werken;
— er was niet veel ambitie bij die verkooping, lust om
te koopen. AMBITIEUS, bn. (...zer, -t), zeer
ijverig, eerzuchtig.
AMBLYOPIE, v. gezichtsverzwakking.
AMBOTNA, o. eiland in de Banda-zee, ook Ambon
geheeten.
AMBOÏNAHOUT, o. palmboom met zeer hard,
rood of goudgeel hout op het eiland Amboïna.
AMBONEES, m. (...zen), bewoner van Ambon,
inz. niet -mohammedaansch bewoner van Ambon
of een der naburige eilanden; — (bij uitbr.) (in het
Indische leger) algemeene benaming voor alle niet
-mohaednscilr.
AMBONEESCH, bn. van of betreffende Ambon.
AMBRAÏNE, v. (scheik.) ambervet.
AMBREEREN, (ambreerde, heeft geambreerd),
den geur van amber aan iets geven; barnsteenkleurig
maken.
AMBROZIJN, o.; AMBROSIA, v.; AMBROOS,
m. (myth.) godenspijs; (fig.) uitgezochte spijs.
AMBT, o. (-en), openbare betrekking waartoe
men door de overheid of eenig erkend gezag benoemd wordt; post, bediening : 't ambt van burgemeester, van predikant, van dijkgraaf; een ambt
aanvaarden, vervullen, uitoefenen, bekleeden, neerleggen; — het verstand komt met het ambt, (meest

AMBTBEJAGER.
scherts.) als men een ambt aanvaardt, krijgt men
vanzelf de noodige bekwaamheid; — in eens anders
ambt treden, doen wat een ander toekomt te doen;
— (oudt., gew.) ambacht, schoutambacht : Ambt
-Deldn.
AMBTBEJAGER. Zie AMBTENJAGER.
AMBTELIJK, bn. door de regelen van 't ambt
voorgeschreven : ambtelijke plichten, werkzaamheden;
— uit kracht van een ambt tot iem. gericht : een
ambtelijk bevel; — ambtelijke betrekking, ambts betrekking; — bw. (van wijze) uit kracht van een
ambt, ambtshalve : iem iets ambtelijk berichten,
aanschrijven, gelasten.

AMBTELOOS, bn. geen ambt bekleedend, zonder
ambt: een ambteloos burger; ook: een ambteloos leven;
hij leeft ambteloo;.
AMBTENAAR, m. (-s of -en), persoon, door het
openbaar gezag met een ambt bekleed: de staat
zorgt voor zijne ambtenaren; — burgerlijk ambtenaar,
niet tot het leger behoorend; — rechterlijk ambtenaar,
algemeene benaming van de leden der rechterlijke
macht; — ambtenaar van het Openbaar Ministerie,
ambtenaar, in het bijzonder belast met de handhaving der wetten, de vervolging van alle strafbare feiten en het doen uitvoeren van alle straf
— ambtenaar van den burgerlijken stand,-vonise;
belast met het houden der registers daarvan; —
ambtenaar bij een departement van algemeen bestuur,
ambtenaar bij een ministerie; — rekenplich ig
ambtenaar, belast met geldelijk beheer van staat,
gewest enz.; — (gemeenz.) de ambtenaren, de
kommiezen bij de belastingen. AMBTENAARSLEVEN, o.; ...LOOPBAAN, v.; ...STAND, m.;
...TRAKTEMENT, o. (-en); ...WEDUWE, v. (-n);
...WERELD, v.; ...WONING, v. (-en).
AMBTENARES, v. ( -sen), vrouwelijk ambtenaar.
AMBTENARIJ, v. bureaucratie : de ambtenarij
breidt zich in tal en last iederen dag meer uit.
AMBTENJAGER, m. (-s), iem. the alle moeite
doet om een ambt te krijgen en daartoe ook minder
kiesche middelen niet schuwt.
AMBTGENOOT, m. (-en), iem. die hetzelfde
ambt bekleedt (als hij van wien sprake is); ook
gezegd van artsen, advokaten enz.
AMBTMAN, m. (...lieden, ...mannen), vroegere
overheidspersoon, belast

met de rechtspraak namens

den vorst in een bepaald district, drost, baljuw: de
ambtman van Delden; in Holland en Vlaanderen:
schout.
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AMBTSBEDIENING, v. bediening van het ambt;
het ambt zelf; ...BEJAG, o. het rusteloos streven
naar voordeelige betrekkingen; ...BESLOMMERING, v. (-en), beslommering, velerlei moeite,
onrust en zorg, aan de vervulling van een ambt
verbonden; ...BEZIGHEID,v. (...heden); ...BRIEF,
m. (...brieven).
AMBTSBROEDER, m. (-s), ambtgenoot, vooral
van geestelijken; ...DRUKTE, v. (-n); ...DWANG,
m. misbruik van gezag door een ambtenaar, een
ander te dwingen iets te doen, iets niet te doen of
iets toe te laten : ambtsdwang wordt gestraft met
gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren.
AMBTSEED, m. (-en), eed bij 't aanvaarden van
een ambt afgelegd; ...GEHEIM, o. (-en), het ambtsgeheim mag men niet schenden; ...GEWAAD, o.
(...gewaden), gewaad dat men bij 't uitoefenen van
't ambt draagt.
AMBTSHALVE, bw. uit kracht van het ambt,
officieel.
AMBTSMISBRUIK, o. (-en), misbruik van de
macht, door 't ambt verleend; ...MISDAAD, v.
(...daden); ...MISDRIJF, o. (...drijven), door een
ambtenaar als ambtenaar gepleegd; :..OVERTREDING, v. (-en); ...PENNING, m. (-en),
penning dien sommige ambtenaren aan een lint
om den hals dragen, als teeken van hun ambt
en bevoegdheid; - ...PLICHT, v. (-en); ... RESSORT,
o. (-s); ...TEEKEN, o. (-en), het ambtsteeken van
den burgemeester; ...TROUW, v. trouw als ambtenaar; ...VERRICHTING, v. (-en), handeling door
een ambtenaar als zoodanig verricht; ...VERVULLING, v.
AMBTSVOORGANGER, m. (-s), persoon die 't
ambt vóór iemand bekleed heeft. (VAN) AMBTSWEGE, bw. ambtshalve; ...ZEGEL, o. (-s), zegel
van een ambtenaar; ...ZORG, v. (-en).
AMBULANCE, v. (-s), (bij het leger) ziekenwagen,
vervoerbaar veldhospitaal; instelling tot verpleging
van gekwetsten op het oorlogsveld; — DIENST, m.

de ambulancedienst was slecht geregeld; — DOKTER,.
m. (-s); — TREIN, m. (-en); — WAGEN, m. (-s).
AMBULANT, bn. zonder vaste plaats, heen en
weer trekkend : deze onderwijzer is ambulant, werkt:
nu in deze dan in die klasse; (spottend) mijnheer
is ambulant, heeft geen vasten werkkring; — een
ambulant hoofd der school, zonder eigen klas; — een
ambulante troep, rondreizende tooneelspelers; —
inspecteur van registratie bij den ambulanten dienst,
zonder vaste inspectie; — een ambulant makelaar,
een onbeëedigd makelaar; — bureau ambulant,
spoorwegpostkantoor.
AMBULEEREN, (ambuleerde, heeft geambuleerd). heen en weer trekken; ambulant zijn.
AMBULANTISME, o. regeling waarbij de hoofden
van scholen geen eigen klas hebben.
AMECHTIG, bn. geheel buiten adem, sterk
hijgend : amechtig neerzijgen ; — 't amechtig vee op
't dorre land, van hitte of dorst hijgend; ook amechtige
warmte, die amechtig maakt. AMECHTIGHEID, v.
AMELDONK, v. (Zuidn.) stijfsel.
AMELEN, (axrmelde, heeft geameld), (gew.) lang
en vervelend over eene onbeduidende zaak spreken.
AMELKOREN, o. (gaw.) spelt (triticum spelta); —
(gew.) gewone tarwe (triticum vulgare).
AMEN, slotwoord van gebeden, preeken (de
oorspr. beteek. is : dat is zoo, dat zij zoo); — amen
op iets zeggen, ermee instemmen, erin toestemmen;
— ja en amen op iets zeggen, er geheel mee instem men; — hij zei ja en amen op alles wat de man
uitkraamde, stemde alles toe, praatte hem naar
den mond; ook: ja en amen spelen, opzettelijk met
iem. meepraten; —, o. de predikant sprak het amen
uit; — (gemeenz.) van eeuwigheid tot amen, aller vervelendst lang.
AMENDE., v. amende honorable doen, openhartige
(en meest openlijke) schuldbekentenis afleggen en
vergiffenis vragen.
AMENDEEREN, (amendeerde, heeft geamendeerd), door amendementen wijzigen : de Tweede
Kamer kan de wetsvoorstellen nog amendeeren.
AMENDEMENT, o. (-en), een van een of meer
leden der volksvertegenwoordiging uitgaand voorstel tot wijziging eereer wetsvoordracht: de minister
ontraadde de aanneming van het amendement -de
Meyier; het doen van zulk een voorstel : de Tweede
Kamer heeft het recht van amendement; bij uitbreiding
ook gebezigd voor veranderingen in een voorstel,
ingediend bij den gemeenteraad, in eene vergadering
van aandeelhouders enz.
AMERICANISME, o. (-n), eigenaardige wijziging
der Engelsche taal in Amerika.
AMERIJ, v., AMERIJTJE, o. eene korte tijdruimte, een oogenblik (eigenlijk zooveel tijd als
noodig is om een Ave Maria te bidden) : ik ben in
een amerijtje terug.

AMERIKA, o. het bekende werelddeel.
AMERIKAAN, m. (...kanen), bewoner van
Amerika, inz. van de Vereenigde Staten van Noord Amerika; — effecten in Amerikaansche onder
als verkl. Amerikaantjes.
-nemig,z.
AMERIKAANSCH, bn. afkomstig uit Amerika:
Amerikaansche tarwe, petroleum; — van Amerika:
de Amerikaansche vloot; de Amerikaansche vlag;
— als in Amerika : Amerikaansche toestanden ; -'t ging er Amerikaansch toe, vreemd, zonderling,
overdreven; — een Amerikaansch duel, een duel
waarin de betrokken partijen door het lot laten beslissen, wie van beide zelfmoord zal hebben te plegen.
AMERSFOORDE'R, AMERSFOORTER, m. soort
van inlandsche tabak; in de omstreken van Amersfoort verbouwd; — slechte, gemeen tabak.
AMERSFOORTSCH, o. eene gestreepte katoenen
stof.
AMETHIST, o. violetkleurig kwarts, vroeger
zeer gezocht als edelgesteente; —, m. (-en), een
stuk amethist : een fraaie amethist. AMETHISTEN,
bn. uit amethist vervaardigd.
AMETRIE, v. wanverhouding, gebrek aan evenredigheid, tegenst. van symmetrie.
AMEUBLEMENT, o. (-en), de gezamenlijke
meubels in een vertrek, een huis : een volledig salon-,
slaapkamer - ameublement.
AMFIOEN, o. en v. opium; — amfcoen schuiven,
opium rooken uit eene daartoe ingerichte pijp; —
KIT, v. (-ten), klein, smerig gebouwtje, doorgaans
van bamboe, waarin geringe inlanders hun opium
komen schuiven; — PACHT, v.; — PIJP, v.
(-en); — SCHUIVER, m. (-s).

AMIANT.
AMIANT, o. (delfstofk.) verscheidenheid van
asbest, buitengewoon zacht en buigzaam van vezel,
met zijdeachtigen weerschijn.
AMICAAL, bn. en bw. vriendschappelijk : een
amicale vent; hij schudde mij zeer amicaal de hand.

,

AMICALITEIT, v. (-en), intieme vriendschap.
AMICE, waarde vriend !; — een amice van je,
een goede kennis.
AMICISSIME ! beste vriend!
AMIKT, m. (-en), (R. K.) linnen doek waarmee
de priester in de Mis hals en schouders bedekt heeft,
.humeraal.

AMIRAAL, m. (...mien) = ADMIRAAL.
AMELAKEN, AMMELAKEN, o. (-s), (veroud.
en Zuidn.) tafellaken.
AMMONIA, v. (scheik.) scherpriekend gas, eene
verbinding van stikstof en waterstof, ook ammonivkgas en ammonium genoemd; — (arts.) vloeibare
ammonia, kleurlooze, heldere, zeer doordringend
riekende vloeistof, uit 10°/ o ammonia en 90 /,,
water bestaande.
AMMONIAK, m. in water opgeloste ammonia,
ook geest van salmoniak, vliegende geest genoemd.
AMMONIAKGOM, v. eene Perzische gomsoort,
het uit de gewonde stengels gevloeide, aan de lucht
hard geworden plantensap van verschillende
.soorten van het geslacht Dorema; de smaak is
scherp en bitter.
AMMONIET, m. (-en), AMMONSHOREN, m.
(-s), fossiele schelp van eenige soorten uitgestorven
weekdieren (ammonites).
AMMUNITIE, v. krijgsbehoeften, vooral kruit en
lood, ook munitie. AMMUNITIEWAGEN, m. (-s).
AMNESIE, v. verlies van het geheugen; slecht
geheugen.
AMNESTIE, v. (-en), algemeene kwijtschelding
van straf, vergiffenis voor politieke misdrijven :
alleen de aanvoerder werd van de amnestie uitgesloten.

,

AMOEBE, v. (-n), groep van ééncellige dieren
van de klasse der wortelpootigen; zij hebben eene
buitenste doorschijnende iets vastere laag en
daarbinnen Bene korrelige, half vloeibare sarcodemassa, met nog één of meer kernen; zij veranderen
voortdurend van vorm, zijn uiterst taai van leven
en + 1 m.M. groot.
AMOEBOÏDE, bn. als een amoebe : onder het
microscoop vertoonen de witte bloedlichaampjes
amoeboïde bewegingen, vormen weer intrekbare

verlengselen.
AMOK, o. bij de inheemsche bewoners van Indië
voorkomende toestand van razernij, waarin zij
ieder die hen ontmoet, trachten te vermoorden
< vooral als gevolg van onmatig opiumschuiven) :
amokmaken; — amok slaan, alarmsein, door de
inlandsche wachters gegeven, om de bewoners
van den omtrek voor den razenden inlander te
waarschuwen; — ook: de controleur werd in een
amok gedood, door een amokmaker.
AMOKMAKER, in.. (-s), (Ind.) in blinde woede
,ontstoken inlander, die amok maakt; ...PARTIJ,
V. (-en); ...ROEPER, m. (-s); ...SIGNAAL, o.
(...signalen). .
AMOOM, v. een geslacht van welriekende Indische
planten, waaruit men een geurigen balsem bereidde; —, o. de welriekende balsem, uit deze plant
(het woord is alleen door Bilderdijk meermalen
gebruikt).
AMOR, m. (-s), liefdegod; beeld daarvan.
AMOROSO, bw. (muz.) innig, teeder.
AMORPH, bn. (nat.) eene amorphe stof, eene stof
in amorphen toestand, Bene stof die in hare structuur
geen spoor van kristallisatie vertoont.
AMORPHISME, o. de amorphe toestand eener
stof.
AMORTISATIE, v. (-s, ...tiën), delging der schulden
(van een staat, van eene gemeente of eene maatschappij), door middel van over een zeker aantal
jaren verdeelde gelijke afbetalingen, waarin afossing en rente begrepen zijn; — het overgaan van
een onroerend goed in de doode hand.
AMORTISATIEFONDS, o. (-en), ...KAS, v. ( -sen),
gelden bestemd voor het delgen van schuld; ...PLAN,

n. (-nen); ...WET, v. (-ten); ...SYNDICAAT, o.
(...eaten), in 1822 opgericht tot aankoop door het
Rijk van uitgestelde Nederlandsche schuldbrieven,
,

enz.; in 1840 is het weder opgeheven.
AMORTISEERBAAR, bn. wat gedelgd kan

worden.
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AMORTISEEREN, (amortiseerde, heeft geamor-

tiseerd), schuld delgen.
AMOTIE, v. afbraak, slooping : een gebouw voor
(op, tot) asnotie verkoopen, om het te laten afbreken.
AMOUREUS, bn. en bw. verliefd; (scherts.) hij
heeft een amoureus gestel, hij is nogal vaak verliefd.
AMOURETTE, v. (-s, -n), minnarij, liefdesavontuur : die reiziger heeft in bijna elke plaats eene
amourette gehad.

AMOVEEREN, (amoveerde, heeft geamoveerd),
ontzetten uit ambt of bediening; — sloopen.
AMPAS, v. (Ind.) uitgeperst suikerriet in bijzonder ingerichte ovens als brandstof gebezigd; —
OVEN, m. (-s).
AMPEL, bn. en bw. breedvoerig, omstandig, in
bijzonderheden afdalend : een ampel verslag; we
willen die zaak eens ampel bespreken.

AMPER, bw. (gemeen.) ternauwernood, maar

eventjes : hij verdient nog maar amper den kost (ook :
amper aan, ampertjes); — nauwelijks, pas (met
betrekking tot een tijd): 't uur was amper geslagen,
of hij opende de deur; —
bn. bw. (gew. en dicht.) zuur, wrang, scherp van
smaak : amper fruit; (fig.) een amper gezicht zetten;
amper zien; ampere aanmerkingen.
AMPÈRE, v. (-s), zekere sterktemaat voor electrische stroomen.
AMPÈRE- METER, m. (-s), galvanometer die
de stroomsterkte in ampères aangeeft. AMPÈRE UUR, o. (...uren), de electrische stroom van ééne
amp^resterkte gedurende één uur.
AMPHIBIE, o. (-ën), (nat. hist.) gewerveld dier
met veranderlijke lichaamswarmte, naakte huid,
voortplanting door eieren, en gedaanteverwisseling,
ook tweeslachtig dier (kikvorsch, pad, salamander);
— (fig.) iem. die tusschen twee partijen door tracht
te zeilen.
AMPHIBIOLOGIE, v. amphibieënkunde.
AMPHIBIOLOOG m. (...logen), beschrijver en
kenner van amphibieën.
AMPHIBRACHYS, m. drielettergrepige versvoet
met den betoonde in het midden.
AMPHITHEATER, o. (-s), de schouwburg der
Ouden, rond- of ovaalvormig theater met oploopende
bankenrijen. AMPHITHEATERSGEWIJZE, bw.
halfrond met oploopende banken; die stad is amphitheatersgewijze gebouwd, schuin oploopend tegen

de bergen aan.
AMPHORA, v. (-'s), Grieksche en Romeinsche
aarden vaas met nauwen hals en twee ooren.
AMPLET, v. (-ten), kegelvormig medicijnfleschje.
AMPLIATIE, v. (...tiën), afschrift eener akte of

kwitantie, waarvan het oorspronkelijke in bewaring
blijft ten kantore van een notaris of ter gemeentesecretarie; — verdaging van een rechtsgeding.
AMPLITUDO, o. (-'s), (nat.) grootte van den hoek
dien een slinger bij elke slingering beschrijft, ook
slingerwijdte geheeten; — (sterrenk.) afstand van
op- en ondergangspunt der zon van oost- en westpunt, ook morgen- en avondwijdte genoemd.
AMPUL, v. (-len), ook AMPULLA, v. (R.-K.)
fleschje of kan ter bewaring van zekere vloeistoffen
(wijn en water, olie en balsein) bij den eeredienst
in gebruik; inz. de twee schenkkannetjes (van glas
of metaal) voor water en wijn . bij het opdragen
der mis; — de heilige ampul, kan met olie tot

zalving der vroegere Fransche koningen.
AMPUTATIE, V. (-s, ...tiën), afzetting van een
lichaamsdeel.
AMPUTEEREN, (amputeerde, heeft geamputeerd),
een lichaamsdeel afzetten.
AMSTERDAMMER, m. (-s), bewoner van Amsterdain; — beurtschip, (ook) beurtschipper op Amsterdam; — weekblad in Amsterdam uitgegeven.
1. AMSTERDAMSCH, bn. van Amsterdam : het
Amsterdamsehe gemeentebestuur; — uit Amsterdam:
de d.msterdamsche berichten waren gunstig; — Amsterdamsch peil, gemiddelde hoogte van den dagelijkschen vloed bij Amsterdam, vóór de afsluiting van
het Y.
2. AMSTERDAMSCH, o. hij spreekt Amsterdamsch, dialect en tongval als in Amsterdam.
AMULET, V. (-ten), talisman, een voorwerp dat

men bij zich draagt om zich tegen ziekte, ver wonding, betoovering enz. te vrijwaren, jtegenwoordig meest een om den hals gehangen penning.
AMUSANT, bn. en. bw. ( -er, -st), vermakelijk,
onderhoudend : een amusant verhaal. avondje; een
amusant jongmensch.
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AMUSEEREN, (amuseerde, heeft geamuseerd),
vermaken : zijn dwaas gedrag amuseerde ons; — hij
amuseert zich hier goed, vermaakt zich, heeft pleizier.
AMUSEMENT, o. (-en), vermaak : tot amusement
van 't gezelschap; — gelegenheid tot vermaak :
die stad biedt niet veel amusementen; — klein, bevallig
muziekstuk.
AMYGDALINE, v. (scheik.) kleurlooze, zeer
bittere stof in bittere amandelen, perzikpitten enz.
AMYL, o. (scheik.) zetmeel.
ANA, mv. verzameling van allerlei uitspraken,
gezegden, anecdoten enz. van een bepaald persoon.
ANABAPTIST, m. (-en), wederdooper.
ANABAPTISME, o. leer der wederdoopers.
ANACHOREET, m.* (. . .choreten), kluizenaar.
ANACHRONISME, o. (-n), zonde tegen de tijd
een historische roman, eene schilderij met-reknig:
anachronismen, met voorstellingen die niet in het
betreffende tijdvak thuis hooren; — (fig.) maar
dat is een anachronisme, dat zou men in vroegere
eeuwen wel verwacht hebben, maar thans niet.
ANACHRONISTISCH, bn. in strijd met de
tijdrekening.
ANAEMIE, v. (geneesk.) bloedarmoede, gebrek
aan bloedkleurstof.
ANAESTHESIE, v. gevoelloosheid.
ANAESTHESEEREN, gevoelloos maken door
inademing van chloroform enz.
ANAGRAM, o. (-men), letterkeer, verschikking
van de letters van een woord om nieuwe woorden
te vormen, bv. Tesselschade—Sachte Sedeles.
ANALECTEN, o. mv. (ANALECTA), bloemlezing,
uittreksels.
ANALEPTICA, mv. versterkende, opwekkende
middelen.
ANALOGIE, v. (...gieën), overeenkomst, overeenstemming (vooral van begrippen) : bij analogie
redeneeren, de waarheid van iets uit overeenkomstige feiten, gevallen afleiden; — (taalk.) invloed
door een woord (of taalvorm) op een in klank of
beteekenis daarmee verwant woord (of taalvorm)
geoefend : analogie is de levende vormkracht in
iedere taal; de vorm g e o r v e n (voor geëerfd) is
ontstaan door analogie met g e s t o r v e n; v e r a s s u r e e r e n is ontstaan door analogie met v e r t e-

k e r e n; r o z e l a a r is gevormd naar analogie van

appelaar; boekerij naar bakkerij; vele
woorden op m a t i g en v o l zijn gevormd naar analogie van het Duitsch. ANALOGIEFORMATIE, v.
(-s, ..tiën); .WERKING, v. (-en).
ANALOGISEEREN, (analogiseerde, heeft geanalogiseerd), in overeenstemming brengen; vormen
naar.
ANALOOG, bn. overeenstemmend : analoge gevallen, waarin dezelfde regel geldt; — eene analoge
redenering, op dezelfde wijze gevoerd.
ANALPHABEET, m. (...beten), (eig.) iem. die
het alphabet niet kent; (thans) iem. die niet kan
lezen of schrijven.
ANALYSE, v. (-n), ontleding : chemische analyse,
ontbinding van een lichaam in zijne bestanddeelen;
de quantitatieve analyse, bepaalt ook de verhouding
der bestanddeelen; spectraal -analyse; — logische
en grammatische analyse, zins- en woordontleding; —
(in de logica) 't opklimmen van 't bijzondere tot
het algemeene, van 't gevolg tot de oorzaak; —
(wisk.) oplossing van een vraagstuk, waarbij men
van het gestelde uitgaande dit tot eene bekende
waarheid terugbrengt; algebra; — ontleding, verklaring (van een letterkundig voortbrengsel).
ANALYSEEREN, (analyseerde, heeft geanalyseerd), Bene analyse toepassen.
ANALYSEUR, m. (-s), ANALYSATOR, m. (-en),
(nat.) gedeelte van een polarisatie-toestel, waardoor
't licht ontleed wordt.
ANALYTISCH, bn. wat op analyse berust : analytische methode, analytische leergang, analytische
oplossing van een vraagstuk; — analytische meetkunde,
eene op algebra berustende ontwikkeling der
meetkunde; — een analytisch verslag.
ANAMORPHOSE, v. (-n), onevenredig geteekende
afbeelding die, in een cilindrischen of kegelvormigen
spiegel gezien, een goed beeld oplevert.
ANANAS, v. ( -sen), Bene uit Z.-Amerika afkom
saprijke, geurige vrucht daarvan.-stigeplan;d
ANANASAARDBEI, v. (-en), groote, bijzonder
geurige soort van aardbei.
ANANASBESSEN, v. mv. gew. naam voor den
duindoorn (hippophaes rhamnoides), ook purgeer-
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doorn, zanddoorn en zeedoorn geheeten. ANANASDRANK, m. (-en); ...KENNEP, m. de bladvezels
der ananas, tot het weven van redelijk fijne stoffen
aangewend, ook aloëhennep; ...TAART, v. (-en);
...VLINDER, m. (-s), zeer fraai gekleurde Westindische dagvlinder, wiens rups bij an anasplanten
gevonden wordt (colaenis dido).
ANAPAEST, ANAPEST, m. (-en), versvoet, bestaande uit twee onbeloonde letterprepen en eene
betoonde, b. v. inderdaad.
ANAPHORA, v. (-'s, ...oren), herhaling van
dezelfde woorden aan het begin van - verschillende
regels; vgl. epiphora.
ANAPLASTIEK, v. de kunst om een misvormd
of verminkt lichaamsdeel den natuurlijken vorm
terug te geven, ook autopla<.tiek genoemd.
ANARCHIE, v. volslagen regeeringloosheid; (ook
scherts.) in die vereeniging, inrichting heerscht
anarchie, gaat alles ordeloos, onordelijk toe.
ANARCHISME, o. leer van de onbegrensde
zelfstandigheid van elk individu in ieder opzicht.
ANARCHIST, m. (-en), voorstander der anarchie.
ANARCHISTENBETOOGING, v. (-en); ...KOMPLOT, o. (-ten); ...PROCES, o. ( -sen); ...WOELING, v. (-en).
ANARCHISTISCH, bn. anarchistische beginselen,
woelingen; — een anarchistisch komplot, der anarchisten; — een anarchistisch onderwijzer, die den
beginselen der anarchisten is toegedaan.
ANASTATICA, v. (-s), eene plant die in Egypte,
Arabië en Syrië groeit, roos van Jericho, ook Mariaroos genoemd; de verdorde plant leeft in het water
weer op.
ANASTATISCHE DRUK, m. behandeling om
van oude drukwerken na opfrissching der kleur
door overdruk op steenen of zinken platen persafdrukken te maken.
ANASTIGMATEN, mv. eene verbinding van
objectieven of lenzen die bij groote duidelijkheid
een groot beeld met scherpe omtrekken geeft.
ANATHEMA, o. (-'s), banvloek in de R.-K.
Kerk; — zijn anathema over iets uitspreken, iets in
hooge mate afkeuren, het schandelijk en laag
noemen.
ANATHEMISEEREN, (anathemiseerde, heeft geanathemiseerd), in den kerkban doen, vervloeken.
ANATOMIE, v. ontleedkunde, kennis van het
inwendig samenstel der organismen; de kunst om
de verschillende deden van een georganiseerd
lichaam te scheiden. ANATOMISCH, bn. ontleed
anatomisch onderzoek.
-kundig:
ANATOMISEEREN, (anatomiseerde, heeft geanabijzonderkleinste
tomiseerd), ontleden; tot in de
heden zeer streng beoordeelen.
ANATOOM, m. (anatomen), ontleedkundige.
ANCIENNITEIT, v. bepaling der volgorde naar
leeftijd of diensttijd : de bevordering geschiedt naar
ancienniteit.
ANDALUSIËR, m. (-s), iem. uit Andalusië, ZuidSpanje; — een vurigen Andalusiër berijden, volbloed
paard uit Andalusië; — wijn uit Zuid -Spanje.
ANDANTE, bw. (muz.) gelijkmatig voortgaandg,
iets langzamer dan allegretto; —, o. (-'s), muziekstuk
dat andante uitgevoerd moet worden.
ANDANTINO, bw. iets langzamer dan andante.
ANDER, rangtelw. en bn. (ook zelfst. gebruikt).
Als rangtelw. (= tweede) verouderd, nog over in :
ten anderen mal e, ten tweeden male, zie ANDERMAAL, ANDERWERF; — ten anderen, in de
tweede plaats, ten tweede; — om den anderen,
beurtelings; — hij vloekt om het andere woord,
telkens; — mijn ander ik, de persoon die(n) ik
liefheb als mijzelf, mijn echtgenoot; — hij is om
den anderen dag ziek, telkens den tweeden dag,
(ook) zeer vaak; — de andere week, maand, eerstvolgende; — des anderen daags, op den volgenden
dag, zie ANDERDAAGSCH; — het andere leven,
de andere wereld, het leven, de wereld hiernamaals;
— naar de andere wereld gaan (verhuizen), sterven;
— iem. naar de andere wereld zenden (helpen),
dooden; — iem. naar de andere wereld wenschen,.
verwenschen; — eene drukte, eene moeite van de
andere wereld ! eene buitengewoon groote drukte„
moeite; —
ander duidt een van twee personen of zaken aan,.
waarvan er reeds een vooraf is genoemd of aangewezen : van deze twee broers is de een zoo lui, als de
ander vlijtig is; — men kan het eene doen en 't andere
niet laten, men kan beide dingen doen; — dit kwaad
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zou nog erger zijn dan 't andere; — ( term in de
wapenk.) van het een in, op het ander, van eene
figuur gezegd, die in een door lijnen verdeeld
schild, zich in elk schildvak gelijkelijk uitstrekt en
telkens met het veld in kleur afwisselt; — met
verzwijging der tegenstelling : de andere zijde van
den stroom, de overzijde; — aan de andere zijde van
het graf, in het toekomstige leven; — ter eenre, ter
andere (zijde) (in notarieele akten); — de andere
kunne, het vrouwelijk geslacht (tegenover het
manlijk); — neem de pen in de andere hand; ieder
bemerkte wel, dat de ander hem iets te zeggen had; —

van meer dan twee personen of zaken, telkens
paarsgewijze beschouwd, gebezigd : zij wierp de
paarlen de eene na de andere op den grond; — wij
helpen de een den ander, elkander; —
ander geeft te kennen, dat een persoon of eene
zaak niet dezelfde is als die waarvan men spreekt
of waaraan men denkt : hij houdt het met eene andere
vrouw (dan zijne eigen vrouw); ik zal een anderen
hoed koopen (dan dien ik nu draag); — hij kent
geen ander genot dan lekker eten; — de premier en de
andere ministers, de overige; — breng dit boek terug,
de andere kunt gij houden, de overige; — een (e)
ander(e) maal, bij eene volgende gelegenheid, zie
ANDERMAAL; — een en ander maal, meer dan
eens, herhaaldelijk; — de eene of andere gauwdief,
deze of gene; — bij de eene of andere gelegenheid
zal hij zich op u wreken, bij eene zich voordoende

gelegenheid; —
zeg het niet aan een ander, een ander persoon; —
hij bemint eene andere, eene andere vrouw; — kom
niet in eens anders zaken, ook : in Pen anders zaken;
— sommigen, eenigen, velen prijzen het, anderen
keuren het af, andere personen; — onder anderen ver
onder andere menschen; — de een of ander,-kern,
iemand; — doe het niet: een ander lacht er om, men; —
het een en ander, verschillende zaken die men
niet nader aanduidt : ik zal u het een en ander over
zijn vroeger leven meedeelen; — een en ander, vroeger
genoemde dingen : oom is hier geweest, we hebben
rijtoertjes gemaakt, museums bezocht enz.; ik zal u
een en ander later wel uitvoeriger meedeelen; — zing
eens het een of ander, iets; — onder andere (o. a.),

onder andere d ogen die ik zou kunnen noemen; —
iets anders, wat anders, eenig ander ding : laten
wij over iets anders spreken; — hij doet den heelen
dag niets anders (niet anders, anders niets, anders
niet) dan grappen maken; — is 't anders niet ?, dat

is heel wat beneden mijne verwachting, dat vind
ik nog niet zoo erg; — doe die sigaren ergens anders
in, in iets anders; — wat anders ?, welke andere
zaak : hij rentenierde: wat zou hij anders doen; —
naar analogie van iets, wat, niets anders zijn
iemand, niemand, wie anders gevolgd : ik zal 't
noch aan u, noch aan iemand anders zeggen; 't was
niemand anders dan mijn verloren gewaande vriend;
wie zou 't anders geweest zijn, dan mijn vriend; —
ander drukt uit, dat een persoon of eene zaak in

hoedanigheden, eigenschappen, aard zich onderscheidt van die, waarvan men spreekt of waaraan
men denkt : zijn vader had een heel ander karakter
dan hij, was een ander man; — ( spr.) andere tijden,
andere zeden, de zeden veranderen met de tijden; —
met andere woorden (m. a. w.), 't geen ook aldus
gezegd kan worden; — (vaak met 't bij denkbeeld van
iets beters, grooters) ik heb wel anderen wijn geproefd,
wel andere tochten meegemaakt; — dat is andere
tabak (dan knaster) dat is iets beters, iets uitmuntends; — dat is andere koffie, dat is iets geheel

anders, veel beter dat tevoren gezegd, besproken
was; — iets, wat anders, iets (zeer) verschillends :
onderwijzen is iets anders dan zelf leerent — dat is
iets anders, dat maakt een verschil, dat verandert

de zaak.
ANDERDAAGSCH, bn. de anderdaagsche koorts,
koorts die elken tweeden dag terugkeert, ook
derdedaagsche koorts genoemd; dat is nog erger dan
de anderdaagsche koorts; — ( scherts.) het weer heeft
de anderdaagsche koorts, het is om den anderen
dag slecht weer.
ANDER(S)DEELS, bw. (alleen als tegenstelling
van eensdeels) wat het andere deel betreft; voor
gebruikt bij het vermelden van twee-namelijk
redenen, gronden : ik zal u al die bijzonderheden
niet opsommen, eensdeels wijl ik geen lust, anderdeels
wijl ik geen tijd heb, ten tweede, in de tweede plaats.

ANDERHALF, ...HALVE, telw. een en een half :
anderhalve f esch wijn; — ( scherts.) de anderhalve

ANDIJVIE.

hoorder die bij dien dominee komen, de zeer weinige
hoorders: — (scherts.) anderhalve cent, een lang en
een klein mensch naast elkaar; — anderhalf honderd,
ongeveer honderd en vijftig; — anderhalfslags slot,
een slot waarbij aan den Franschen schieter voor
één slag nog de Duitsche halve slag is toegevoegd
en dat door anderhalven slag rond te draaien wordt
geopend.
ANDERLAND, o. (Z. A.) hij vertrekt de volgende
maand naar Anderland, naar Europa.
ANDERMAAL, bw. ten tweeden male, wederom,
nog eens : zij las den brief andermaal; — eenmaal,
andermaal, derdemaal ! bij verkoopingen, somma
— een- en andermaal (voor : een en ander-ties;
maal), bij herhaling, herhaaldelijk.
ANDERMAN, m. (...lieden, ...lui), een ander,
iemand anders (vooral in den gen.) : andermans
gebreken hekelen; van een(s) andermans geld leven;
zich met eens andermans zaken bemoeien; — ( spr.)
uit andermans leer is 't goed (gemakkelijk) riemen
snijden, men kan wel ruim te werk gaan, als een
ander de kosten draagt; — 't is altoos vet in andermans schotel, ontevreden zijn over zijn eigen bezit

en dat van een ander te hoog schatten; (volkst.)
anderlui's ongeluk, 't ongeluk van anderen. ANDERMANSGEK, m. buurmansgek.
ANDERS, bw. op eene andere wijze : los dit
vraagstuk anders op; geheel anders, een weinig anders;
daarmee is 't anders gelegen, gesteld; ge moet zoo en
niet anders handelen; — die drukte moet hem zenuw achtig maken, 't kan niet anders, 't is eene noodwendigheid: — in hoogere mate, meer : als gij Londen
ziet, zult gij nog anders verbaasd staan, nog anders
opkijken; — op andere tijden : ik zie hem tegenwoordig niet zoo vaak als anders; — hij is anders
zeer meegaande, op andere tijden, gewoonlijk; —

in andere omstandigheden, in 't tegenovergestelde
geval : ik heb het van avond druk, anders ging ik
naar de komedie; hij weet het niet, anders zou hij 't
wel zeggen; (ellipt.) maak dat je wegkomt of anders!
(bega ik een ongeluk); — ik verlang eene andere
behandeling, anders ga ik heen, df eene andere
behandeling, of ik ga heen; — ge wilt morgen ver
maar zou 't anders niet beter zijn uwe reis-trekn,
nog wat uit te stellen, (hier drukt anders uit, dat

men een voorslag tot wijziging doet); — voor 't
overige, dit eene daargelaten : de trap is smal en

slecht geplaatst, anders is 't huis zeer geriefelijk ingericht; — om eene toegeving uit te drukken : hoe
vlug hij anders is, dit is boven zijne krachten; —
ergens anders, op eenige andere plaats (analogie
van iets anders, vgl. ander); — waarom zou hij
anders zoo koppig zijn, om welke reden buiten
deze; — vat de wapens niet op, anders dan tot zelf verdediging, buiten dat geval; — (veroud. en gew.)
ten minste, althans : ik zou een officier niet afwijzen,
had ik anders genegenheid voor hem.

bn. (alleen praedicatief) verschillend in hoedanig-

heden, eigenschappen : onze zeden zijn anders dan
die onzer voorouders; met slaan krijgt men de ondeugende kinderen niet anders; — het is niet anders,
men moet er zich bij neerleggen; — hij is niet anders,
men moet hem maar nemen, zooals hij is; — '' t is
om anders te worden ! om driftig, toornig te worden.

ANDERSDENKEND, bn. eene andere kerkleer
toegedaan. ANDERSDENKENDE, m. en v. (-n),

verdraagzaamheid jegens andersdenkenden.

ANDERSGEZIND, bn. van eene andere kerkelijke
of politieke meening. ANDERSGEZINDE, m. en
v. (-n).
ANDERSOM, bw. in tegengestelden stand : ga
andersom staan; — in tegengestelde richting : ge
moet die schroef andersom draaien; — in tegengestelde opvatting : een droom moet andersom uitgelegd
worden; — 't is juist andersom, uwe opvatting is
de tegengestelde van de ware.
ANDERSZINS, bw. (deftig) anders, op andere
wijze, in een ander geval, voor 't overige, inz. in
de verbindingen of anderszins, als anderszins: was
Filips door aanhuwelijking of anderszins in 't bezit
der meeste gewesten gekomen; zoo door aanhuwelijking
als anderszins.

ANDERWAARTS, bw. (w. g.) in andere richting,
elders heen.
ANDERWERF, bw. (w. g.) andermaal.
ANDIEVIE, v. (spreektaal voor) ANDIJVIE.
ANDIJVIE, v. zekere samengesteldbloemige plant
(cichorium endivia), waarvan de bladeren als groente
gegeten worden; die groente zelf; — andijvie op-
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binden, de plant van boven toebinden, waardoor
't hart bleeker en malscher wordt; — wilde andijvie,
volksnaam van 't aschkruid (cineraria palustris).

ANDIJVIEBED, o. (-den); ...KORAAL, o. soort
van steenkoraal, vooral voorkomende in de Moluksche zee; ...MOES, o.; ..PLANT, v. (-en):
...STRUIK, m. (- en); ..ZAAD, o.
ANDJING TAN AH, • v_ (Ind.) algemeen gangbare
naam voor de veenmol.
ANDOREN, ANDOORN, m. (-s), t.enairing van
, eenige lipbloemig „ planten; witte andoorn (marrubium vulgare), zwarte of stinkende andoorn (ballota
nigra), wilde andoorn of boschandoorn (stachys
sylvatica), moerasandoorn (stachys palustris), veldandoorn (stachys arvensis) en waterandoorn (lycopus
europaeus).

ANDREASKRUIS, o. (-en), k vormig kruis van
twee gelijk tinge schuingestelde balken.
ANDREASORDE, v. Schotsche ridderorde, door
.Tacobus V, in 1540 ingesteld.
ANDROÏDE, v. k -n), automaat, in den vorm van
•een mensch, beweegbare ledepop.
ANEKDOTE, (ook ANECDOTE) v. (-s, -n), kort
verhaal, eene bijzonderheid, een trek uit het leven
van een historisch persoon behelzend (bij uitbreiding
<ook van andere personen); een amusant kort verhaal,
Bene ui - een liefhebber van anekdoten.
ANEKDOTENJAGER, m. (-s), iem. die er zich bepaald op toelegt anekdoten te hooren en over te
vertellen; ...VERZAMELING, v. (-en).
ANEKDOTISCH, ba. dat op Bene anekdote
gelijkt, anekdoten bevat.
ANELE CTRIS CH, bn. (nat.) niet electrisch.
ANEMIE, v. bloedarmoede.
ANEMISCH, bn. aan bloedarmoede lijdende.
ANEMOBAROMETER, m. (-s), werktuig om de
kracht van den wind te meten, in 1782 door Wilke
uitgevonden.
ANEMOGRAAF, v. (...grafen), zelfregistreerend
- werktuig om de windrichting op te teekenen.
ANEMOMETER, m. (-s), werktuig om de kracht
van den wind te meten.
ANEMOON, ANEMONE. v. (anemonen), zekere
- ranonkelachtige plant, ook windbloem, windroos
..geheeten : gele anemoon, witte of bosch -anemoon.
ANEMOSCOOP, m. (...stopen), windvaan, windwijzer.
ANEROÏDE -BAROMETER, m. (-s), toestel met
, aeene lucht]edige veerkrachtige metalen doos, dat
ede drukking van de lucht aangeeft.
ANETHOL, o. (arts.) hoofdbestanddeel van anijsolie en venkelolie, eene witte kristallijne massa.
:zoet van smaak.
ANGEL, m . (-s), haak waaraan bij 't visschee
het aas bevestigd wordt; -- hij beet aan den angel,
liet zich door een lokaas vangen; — iem. aan zijn
:angel krijgen, hem in zijne macht krijgen; — daar
.,schuilt een angel onder, achter, er is een boosaardig
, opzet achter verborgen (vgl. eene adder in het
gras); -- (fig.) iets dat 't gemoed pijnlijk aandoet,
grieft : de angel der smart, van het berouw, van het
geweten, van de min, de smart, het berouw, het
geweten, de liefde als pijn doende voorgesteld; —
't leed, door kwetsende woorden veroorzaakt:
zijne woorden lieten in haar gemoed een scherpen
angel na; —

't orgaan waarmede wespen, bijen enz. steken; —
't gedeelte van een mes, eene boor, vijl enz., dat
dient om 't werktuig in het handvatsel (hecht,
kruk enz.) te bevestigen, ook staart genoemd; —
(dicht.) tong caner slang; - (dicht.) weerhaak van
een pijl; - (dicht.) doorn van eene plant. Angeltje, o. (-s).

ANGELDRAGEND, bn. (dierk.) van een angel
voorzien : angeldragende insekten.
ANGELICA, o. (-'s), (znuz.) engelenstem, een
aangenaam klinkend register op een groot orgel.
ANGELOT, m. (-ten), vroegere gouden munt met
het beeld van den Aartsengel Michaël.
ANGELROEDE, V. (-n), (w. g.) hengelroede;
...SNOER, o. (-en).
ANGELSPITS, v. (-en), punt van den angel;
(dicht.) angel; ...STEEK, m. (...steken), steek met
-een angel toegebracht; ..VORMIG, bn.
ANGELUS, o. (R. K.), drieledig gebed, dat 's mor
avonds om 6 uur en 's middags om 12-gens'
uur door vele geloovigen wordt gebeden; het bede
dat de geloovigen tot dat gebed oproept;-kloje
ANGELUSKLOKJE, o. (-s).
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ANGINA, v. (gen.) keelziekte, bestaande in
ontsteking der amandelen en omgelegen slijm
gaat met' slik- en spreekbezwaren gepaard.-vliezn,
ANGKLOENG, v. (-s), (Ind.) vijf tot acht bamboepijpen van verschillende lengte, in een los raam
geplaatst, die bij het schudden van dit raam elk
een eigen toon voortbrengen.
ANGLICAAN, rm. (...tanen), lid der Anglicaansche
kerk.
ANGLICAANSCH, bn. de Anglicaansche kerk, de
Engelsche staatskerk.
ANGLICISME, o. (-n), een woord of eene uit
naar het Engelsch gevormd of eruit-druking
overgenomen.
ANGLISEEREN, (angliseerde, heeft geangliseerd),
een paard angliseeren, zijn staart kort afsnijden,
vgl. niqueteeren.
ANGLIST, m. (-en), kenner of vorscher op het
gebied der Engelsche taal- en literatuur.
ANGLOMAAN, m. (...manen), blind vereerder
van al wat Engelsch is of uit Engeland komt.
ANGLOMANIE, v. blinde ingenomenheid met
alles wat Engelsch is of uit Engeland komt.
ANGORAGEIT, v. (-en), wolgeit (tapra hircus
angorensis), eene groote soort van geit met eene
dikke vacht van zijdeachtige haren, die het mohair
oplevert.
ANGORAKAT, v. (-ten), fraai ras van katten,
groot, met lang zijdeachtig zacht haar.
ANGORAWOL, v. wol van de angorageit, mohair.
ANGST, m. (-en), gevoel van beklemming en
vrees, veroorzaakt door een (wezenlijk of vermeend)
dreigend onheil of gevaar : een doodeli3ke, onbeschrijfelijke, namelooze angst; met stijgenden angst;
sidderen, ineenkrimpen van angst; ik bezwijk schier
van angst; angst doorstaan, uitstaan; — de angst
bekruipt mij, maakt zich van mij meester: — angst
vervult mijn hart; (dicht.) de angsten van een minnend
hart; (bijb.) God kent onze nooden en angsten, God
weet, wat onze ziel drukt en benauwt; — duizend
angsten, een groote, hevige angst; (vaak scherts.)
ik stond duizend angsten uit, dat ik in 't gedrang
iem. op de teenen zou trappen.

ANGSTBEELD, o. (-en), (dicht.) eene voorstelling
(in den geest) die angst inboezemt, vgl. schrikbeeld;
...DROPPEL, m. (-s), (dicht.) een droppel angstzweet.
ANGSTGEGIL, o. gegil als uiting van hevigen
angst. Evenzoo (meest dicht.) ANGSTGEJAMMER,
o.; ...GEHUIL, o.; ...GEKERM, o.; ...GEKRIJT,
o.; ...GEROEP, o.; ...GESCHREI, o.; ...GESNIK,
o.; ...GEZUCHT, o.
ANGSTGEVOEL, o. • gevoel van angst; ...GIL,
m. gil in angst uitgestooten.
ANGSTIG, bn. ( -er, -st), angst gevoelende, door
angst gekweld, beangst, bevreesd : zijn wilde toorn

maakte mij angstig; 's avonds was hij steeds angstig;
angstig week ik in een hoek terug; ook: het angstig
hart; — (w. g.) angst verwekkend : een angstige
strijd, angstige gedachten; — waarin angst ligt
uitgedrukt : een angstige blik, een angstig gezicht,
een angstig oog; — van angst getuigend, daaruit
voortkomend : een angstige schreeuw, angstige zorg,
angstige spanning; — angstige oogenblikken, oogen-

blikken waarin men angst gevoelt; — bw. op eene
wijze die van den angst getuigt die den persoon
bezielt : eene angstig gespannen verwachting; — op
eene wijze die angst of zorg verwekt : dat drukte
mij angstig op het hart. ANGSTIGLIJK, bw. (w. g.)
ANGSTIGEN, (angstigde, heeft geangstigd), (w.
g.) beangstigen, angstiger maken.
ANGSTKREET, m. (...kreten), een kreet die van
angst getuigt, van iem. die in nood en hevigen
angst verkeert; - een angstkreet slaken, plotseling
uiten. Evenzoo : ANGSTMISBAAR, o.; ...PAREL,
v. (-s), druppel angstzweet; ... ROEP, m.;
...SCHREEUW, m.; ...SCHREI, m.
ANGSTVALLIG, brr. ( -er, -st), geneigd tot angst,
angstig gestemd : houdt ge mij nu voor zoo angstvallig; ons angstvallig hart; - ( zwakker dan) angstig:

zij kijkt angstvallig om; een angstvallige blik; nauwgezet, zorgvuldig tot in kleinigheden : angst
vallige waarheidsliefde; eene angstvallige navolging
van dit meesterstuk.; — bw. met angstgevoel; met
de grootst mogelijke nauwgezetheid : hij vermeed
angstvallig alle vreemde woorden. ANGSTVALLIG -

HEID, V. geneigdheid tot angst, nauwgezetheid;
(...heden), (w. g.) bezorgdheid, bekommering die
iemands gemoed vervult.
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ANKERBAND,

anker liggen, met uitgeworpen anker liggen; — een
ANGSTVERVOERING, v. hevige ontroering door
anker -uitbrengen, het met eene boot op de plaats
geweldigen angst veroorzaakt.
brengen, waar men 't wil laten vallen- — het anker
ANGSTVERWEKKEND, bn. ( -er, -st), (w. g.)
kappen, het ankertouw doorhakken; — het anker
angstwekkend.
ANGSTVOL, bn. (sterker dan) angstig : de kinkippen, het met eene der beide handen op de
ankerrust hij schen en vastmaken; —
deren drumgen zich angstvol tegen mij aan; op angsthet schip rijdt voor zijn anker, wordt op en neer
vollen toon; angstvo le nieuwsgierigheid; angst-volle
geslingerd, terwijl het v oor anker ligt; — het anker
nachten; een angstvol vooruitzicht, — bw. een angstvol
gaat door, dregt door, wordt medegesleept, houdt
drukkend gevoel.
niet; -- van zijn anker spoelen, drijven, afgeslagen
ANGSTWEKKEND, bn. (-er, -st), angst veroorworden, door den wind van het anker afraken; —
zakend of zoodanig, dat het angst kan veroorzaken :
het anker katten, aan het zware anker een lichter
een angstwekkend toonel; eene angstwekkende diepte;
anker verbinden om 't doorgaan te verhinderen; —
't angst wekkend rijk des doods.
ANGSTZWEET, o. het zweet dat iem. uitbreekt,
het anker visschen, een verloren anker door sloepen
met dreggen opzoeken; — het anker laten slippen,
bij hevigen angst : 't angstzweet parelde op zijn
het schip van het anker losmaken; — het anker
voorhoofd; het angstzweet breekt mij uit.
ANHYDRIDE, o. (-n), (scheik.) waterstofvrij
wordt thuis gewonden of gehaald, het anker gaat
bij het lichten door den grond naar het schip
oxyde der elementaire stoffen, in tegenst. met de
in plaats dat het schip zich naar het anker ver
waterstofhoudende hydraten.
ANHYDRIET, o. (scheik.) watervrije zwavelzure
— het anker is blind, 't ligt zonder boei-plats;
geheeten.
die zijne plaats aanwijst; — daagsch anker, 't anker
kalk, ook karsteniet
ANI-ANI, (Ind.) rijstmesje waarmee de padi
dat 't meest gebruikt wordt; — krabbend anker,
wordt afgesneden.
anker dat medesleept en daardoor de snelheid van
ANIJL, m. indigo-plant.
't drijvende schip vermindert; — het anker is klaar,
ANIJS, m. zekere schermbloemige plant (pim't is niet in touw of ketting verward, 't is in orde;
pinetla anisum), waarvan de geurige vruchtjes als
een onklaar anker; — zwaar anker, 't groote anker
waarvoor 't schip ligt, in tegenstelling van de
specerij en als geneesmiddel gebruikt worden;
lichtere werp- of stopankers; — paraplu-anker,
anijszaad; anijElikeur. Anijsje, o. een glaasje anijs
anker met vele armen; --likeur.
ANIJSAPPEL, m. (-s, -en), kleine gele appelsoort,
(fig.) het of zijn anker lichten, zich stilletjes
fijn van smaak en met een geur van anijs- of venverwijderen; --- ergens, (bij iena.) zijn anker laten
kelzaad, ook venkelappel genoemd; ...BALSEM, m.
vallen, uitwerpen, nedergooien, zich ergens vestigen,
zeker middel tegen verkoudheid; ...BESCHUIT,
er zijn intrek nemen; -- bij iem. zijn anker uitgooien,
v. (-en), beschuit met anijs gekruid; ...DRANK,
hem druk bezoeken, inz. om de dochter; — hij
m. (-en); ...DROP, V. drop met anijs gekruid;
moet zijn anker kappen, zich overhaast uit de
...GEUR, m.; ...LIKEUR, v.; ...MELK v. melk
voeten maken; — zijn anker houdt niet, hij vindt
met anijszaad gekookt.
geen geloof, wordt afgescheept; --- hij ligt voor zijn
ANIJSOLIE, v. vluchtige olie, uit anijszaad gelaatste anker, 't is slecht met hem gesteld; — hij
trokken; ...PLANT, v.; ...SMAAK, m.; ...SUIligt voor twee ankers, is goed bezorgd, heeft dubbele
KERTJE, o. (-s), muisjes; ...WATER, o. brandewijn
hulp; — hij heeft klaar anker, zijne zaken gaan
op anijszaad, thans meer door anisette vervangen;
goed; hij heeft onklaar anker; , -- een kat op 't anker
...ZAAD, o. vruchtjes der anijsplant.
zetten (eig.) een kleiner anker aan het zware anker
ANIJZEN, (anijsde, heeft geanijsd), (w. g.) met
verbinden, om 't doorgaan te verhinderen, om
anijs kruiden.
zeker te liggen; (fig.) zijne koetjes op 't droge
ANILINE, v. een uit steenkoolteer verkregen
halen; -- hij maakt van zijn neus een anker, hij ziet
product, dienend tot bereiding van verschillende
niet verder dan zijn neus lang is; — hij is zoo vet
verven (aniline-verven) : aniline-rood, aniline -groen
als een Spaansch anker, buitengewoon mager; —
enz.
't anker onzer hoop, het anker van troost, datgene
ANIMAAL, bn. (dierk.) wat slechts aan dieren
waarop wij steunen, vast vertrouwen ('t anker is
(niet aan planten) eigen is : de animate levensverook 't zinnebeeld der hoop); —
richtingen zijn waarneming en willekeurige beweging;
(bouwk.) ijzeren houvast waarmee de uiteinden
het animale zenuwstelsel; animale stoffen, uitwerp der balken in de muren worden bevestigd om 't
selen.
vooroverzetten der muren te beletten; — ijzeren
ANIMEEREN, (animeerde, heeft geanimeerd),
klauw waarmee men hardsteenen blokken aan of
opwekken, aanmoedigen : ik zal hem niet animeeren
in het metselwerk verbindt; -- (waterbouwk.)
om naar die betrekking te dingen; — een geanimeerd
zwaar stuk ijzer waarmee de beugel waaraan eene
bal. een bal waar druk gedanst wordt; — een aeanisluisdeur draait, in den sluismuur is bevestigd; -meerd debat, ge., prek, waaraan met opgewektheid ! balk met 't eene einde aan de schoeiing bevestigd
wordt deelgenomen.
en aan 't andere met een ingekeept kruishout aan
ANIMISME, o. godsdienst der geesten; bij natuur
twee ankerpalen vastgezet, dienende om 't uitwijken
neiging om alle dingen als bezield te be--volken,
der schoeiing te voorkomen (ook landvest); —
schouwen; — (wijsb.) leer volgens welke de ziel
(krijgsw.) ineengedraaid rijshout, dienende tot
de oorzaak is niet alleen van de werkzaamheid
bevestiging eener bekleeding met rijswerk; —
van den geest, maar ook van alle levensfunctiën
(boekdr.) twee ronde roeden, in het hoofd der
(Stahl 1660-1734, Schelling).
oude houten handpers bevestigd, gaande door de
ANIMO, V. lust (vooral lust tot koopen) : er was
kap waar zij door twee schroeven worden opgeweinig animo op die verkooping; — met animo iets
houden om tiet zakken van het hoofd te beletten; —
doen, opgewekt.
(nat.) week-ijzerF'n sluitstuk van een hoefmagneet,
ANIMOSITEIT, v. vijandigheid, verbittering.
ook poolstuk genoemd; --- (werktuigk.) (in een
ANIMOSO, bw. (muz.) levendig bezield
slingeruurwerk) boogvormig stuk ijzer dat met den
ANISETTE, v. fijne likeur uit anijszaad bereid.
slinger schommelt en met zijne beide armen beur ANISETJE, o. (-s), een anisetje drinken, een glaasje
telitigs tus4et1en de tanden van het schakelrad
anisette.
grijpt. Ankertje, o. (-s).
ANJELIER, v. (-en); ANJER, v. (-s), zeker
2. ANKER, o. vroeger gebruikelijke maat, thans
plantengeslacht (dianthus) met schoone, welriekende
nog in den wijn - en vischhandel: een anker wijn,
bloemen, ook nagelbloem geheeten; de bloem der
het vierde van een aam, 't zesde van een okshoofd,
planten; -- PERK, o. (-en); —BLAD, (o....bladeren);
38,8 L.; thans 44 of 45 fiesschen; — een anker
--A.PP.EL, in. (-s, -en), een appel die de sleur van
ansjovis, de maat of hoeveelheid van een fust,
eene anjelier heeft.
inhoudende 50 K. G. Ankertje. o. (-s), een ankertje
1. AN; ER, o. (-s), zwaar ijzeren werktuig,
wijn opmaken; ook: een houten vaatje, houdende
bestaande uit Bene rechte schaft, twee (of meer)
ongeveer een anker wijn; — fust of vaatwerk voor
boogvormige armen van driehoekige bladen voor
de verpakking van een anker ansjovis.
(aan 't ondereinde), een ring en een dwars op-zien
ANKERAGE, v. (veroud.) aan den havenmeester
de armen staanden stok (aan 't boveneinde) dat
verschuldigd geld, thans havenheld genoemd.
dient om, in zee geworpen, er een schip aan vast
ANKERARiVI, in. (-en), het boogvormige gedeelte
te leggen : het anker uitwerpen, werpen, laten vallen;
aan weerszijden van en onderaan do schacht
't schip ligt voor twee ankers; --- het anker lichten,
van een scheepsanker. A_NKEItIJAA R, v. (...baren).
winden, het ophalen om te vertrekken; --- ten (voor)
ANX(ER. AYD, m. (-en), (krijgswo.) twijgen
anker komen, gaan, 't anker :uit, ;veipen; --- ten (voor)
w aarvan de ankers gemaakt worden.
Van Dale.
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ANKERBEDDING, v. (-en), plaats waar 't anker
vastzit : eene goede ankerbedding, geschikte grond
om te ankeren; ankerrust.
ANKERBLAD, o. (-en), driehoekig blad of lepel
aan het uiteinde van den ankerarm.
ANKERBOEI, v. (-en), boei die de plaats aan
waar 't anker ligt; ...BRUG, v. ( -gen), anker -wijst,
-rust.
ANKEREN, (ankerde, heeft en is geankerd), het
anker laten vallen, ten anker komen : wij hebben
de heele reis niet geankerd; 't schip is in de haven
geank ercd; -- (fig.) ergens geankerd zijn, zich er niet
gemakkelijk vandaan laten brengen; -- ten anker
leggen : de schuit werd geankerd; --- een goed geankerde muur, van ankers voorzien.
ANKERGELD, o. (-en), havengeld; ...GROND,
m. (-en), grond waarin men ankert : een goede,
slechte ankergrond; ...HAAK, m. (...haken), haak
waarmee bij 't lichten 't boeitouw gevat wordt.
ANKERHALS, m. (...halzen), dunste einde der
schacht, waar deze door den stok gaat; ...HAND,
V. (-en), ankerblad; ... HARP, v. (-en), harpvorinig
oog waaraan ketting of touw bevestigd is.
ANKERHORLOGE, o. (-s), horloge waarin de
pal door een anker vervangen is.
ANKERKABEL, m. (-s), kabel waarmee 't schip
aan 't anker verbonden is; ...KETTING, m. (-en);
...KRUIS, o. (-en), vereenigingsplaats van
armen en schacht; (wapenk.) kruis welks armen
aan de uiteinden gespleten en omgebogen zijn.
ANKERKUIL, m. (-en), zeker aan een anker
vastgelegd en met behulp van een vaartuig gebruikt
net dat aan een vierkant houten raam wordt
bevestigd en langzaam vernauwende in een punt
of zak waarvan de mazen zeer klein zijn, uitloopt;
(vooral bij riviervisscherij) : de Volendammers
hebben he den ijverigen afgevaardigde Mr. R. te
danken dat zij met den ankerkuil weer mogen visschen.
ANKERNAGEL, m. (-s), korte en dikke taaie
spijker met breeden kop, waarmee een muuranker
aan den balk geklonken wordt.
AN KE RNA. UT, v. (-en), verdikking van de
schacht van het anker, waar de stok erdoor
gaat; ...00G, o. (-en), gat waar de ring
doorheen gaat; (bouwk.) oogvormig uiteinde van
het muuranker, dat buiten den muur uitkomt en
dient om er den ankersleutel door te steken;
...PAAL, m. (...palen), (waterbouwk.) zie ANKER; ...PEILING, v. (-en), bepaling der plaats
waar 't anker ligt; — richting waarin men, van een
geankerd schip, hoogte neemt van de voorwerpen
aan den wal.
ANKERPLAATS, v. (-en), plaats waar men kan
ankeren of ankert; ...PUNT, v. (-en), punt aan
de ankerhand; ...RECHT, o. (-en), ankergeld;
...RING, m. (-en). ring waaraan 't touw wordt
vastgemaakt; ...ROERING, v. touw en zeildoek
ter bekleeding van den ankerring.
ANKERRUST, v. (-en), uittimmering tegen den
boeg, waarop de hand van 't anker bij 't kippen
rust; ...SCHACHT, v. (-en). ijzeren staaf die 't
lichaam van 't anker vormt, van welker dikke
uiteinde de armen uitgaan; ...SCHOEN, m. (-en),
stuk hout dat bij verplaatsing van 't anker onder
'í; blad gelegd wordt.
ANKERSGEWIJZE, bw. in den vorm van een
anker.
ANKERSLEUTEL, m. (-s), deel van het anker,
dat buiten den muur blijft.
ANKLRSLOF, v. (-fen), ankerschoen; ...SMEDERIJ, v. (-en), 't smeden van ankers; de werk
waar dit geschiedt; ...SMID, m. (...smeden),-plats
werkbaas of werkman die ankers smeedt; ...SPIE, v.
(-ën), spie waarmee men ankersleutel en ankeroog
aan elkaar verbindt; ...STEEK, m. (...steken), wijze
waarop de kabel aan den ring bevestigd wordt.
ANKERSTOK, m. (-ken), houten of ijzeren stok,
onder den ring loodrecht op of in de schacht bevestigd.
A! KERSTOKBAND, ...BOUT, m. (-en), band,
bout waarmee de twee deelen van een houten stok
aan de schacht aan elkaar verbonden worden.
ANKERTALIE, v. (...liën. ...lies), (veroud.)
takel waarmee 't anker onder den kraanbalk
geheschen wordt, thans kat: ...TOUW, o. (-en);
... ,V OEIu,IN G, v. (-en), ijzeren bekleedsel der
ankeiru.,t; --- beplanking van den boeg onder
de ankeirei^t.
ANIh..RATOFIMIG, bn. in den vorm van een anker.

ANORGANISCH.

ANKLONG, v. (-s), (Ind.) Javaansch muziek
uit een aantal pijpen van bamboe van-instrume
opklimmende lengte bestaande, die in klinkende
slingering gebracht worden.
ANNA, v. (-'s), vrouwennaam; — (spr.) daar
loopt iets van St.- Anna onder, (eertijds) er is tegen
de kuischheid, de eerbaarheid gezondigd (vooral
gebezigd, wanneer een meisje vóór het huwelijk
reeds zwanger is); — (tegenwoordig meer in 't algemeen) de zaak is niet pluis, er loopt iets onbehoorlijks, iets geks onder; — (Zuidn.) in St- Anna's
schapraai zijn, zitten. gezegd van meisjes die weinig
kans hebben nog een loan te krijgen.
ANNALEN, mv. (oorspr.) geschiedkundig verhaal
der gebeurtenissen jaar voor jaar : de annalen van
Tacitus; — geschiedenis in 't algemeen: dit feit is
waard in de annalen geboekstaafd te worden ( vooral
ook scherts.); — geschiedenis eener stichting,
vereeniging enz. : 't opirecien van prof. ]+ ruin vormde
een datum in de annalen der Universiteit.
ANNALINE, v. zeer fijn gemalen gips, bij de
papierbereiding gebruikt.
ANNATEN. v. mv. 't aan den Paus verschuldigde
aandeel der inkomsten van een geestelijk ambt in
het eerste jaar.
ANNATO, o. kleurstof voor kaas en boter.
1. ANNEX, bn. behoorende bij iets dat als hoofdzaak wordt voorgesteld : te koop eene bierbrouwerij
met annexe gebouwen, (ook) met bottelarij annex; —
cum ann.exis, met hetgeen er bij behoort.
2. ANNEX, o. en v, (-en), het bijbehoorende, de
annexe van een verdrag, bijzondere bepaling.
ANNEXATIE, v. (-s, ...tiën), daad van annexeeren;
het geannexeerde; —ONTWERP, o. (-en); —PLAN,
o. (-nen).
ANNS, XEEREN, (annexeerde, heeft geannexeerd),
inlijven (van een gebied) : Duitschland zal Neder land niet annexeeren; 's- Grarenhage wil een deel
der omliggende gemeenten annexeeren.
ANNIHILATOR (FIRE-), m. (-s), werktuig om in
korten tijd door middel van gasontwikkeling of
stoom brand uit te dooven.
ANNIHILEEREN, (annihileerde, heeft geannihileerd), (w g ) vernietigen, te niet doen.
ANNIVERSARIËN, m. mv. jaarlijksche plechtigheden, jaarfeesten.
ANNO, in het jaar : anno 1912.
ANNONCE, v. (-s), aankondiging, bekendmaking
(in een dagblad enz.) van een huwelijk, een aanbod
enz., advertentie.

ANNONCEEREN, (annonceerde, heeft geannonceerd ), door middel eener annonce ter algemeens
kennis brengen : dit boek heb ik geannonceerd gezien.
ANNOTATIE, v. (-s). aanteekening.
ANNOTEEREN, (annoteerde, heeft geannoteerd),
opteekenen, aanteekenen, (minder gebruikelijk dan)
noteeren.
ANNUÏTEIT, v. (-en), vaste som die men jaarlijks
betaalt ter afdoening eener schuld (waarin begrepen
is de rente en de aflossing; jaarlijks wordt de rente
minder en de aflossing grouter), de bewijzen daarvan;
lijfrente.
ANNULEEREN, (annuleerde, heeft geannuleerd),
te niet doen, herroepen, nietig of ongeldig ver
de meervoudige kiesdistricten annuleeren-klaren;(fig.)
zich zelf vaak, de kiezers maken hun invloed tot
nul. ANNULATIE, v.
ANNUNCIATIE, v. (R.-K. kerk) aankondiging
van de menschwording van Christus; feest van
Maria- Boodschap (25 Maart).
ANNUS GRATIAE, jaar na 't overlijden eens
predikarts, waarin de ringbroeders den dienst ten
voordeele van weduwe of kinderen waarnemen.
ANODE, v. (-n), (nat.) de electrode die zich aan
de positieve pool bevindt.
ANOMALIE, v. (...lieën) onregelmatigheid, afwijking van den regel, tegenstrijdigheid er mede; —
(sterrenk.) hoek door den voorstraal eener planeet gevormd met de lijn van haar aphelium naar de zon.
ANONIEM, bn. naamloos, zonder onderteekening:
een anoniem schrijven. ANONIMITEIT, v. zich
achter 't schild der anonimiteit verbergen.
ANONYMUS, m. (anonymi), een ongenoemde.
ANOPHELES, wetenschappelij ke naam der malariamuskiet.
ANORGANISCH, bn. onbewerktuigd, niet tot
het dieren- of plantenrijk behoorende : anorganische
stoffen; — anorganische scheikunde, scheikunde der
anorg. stoffen.

ANORTHOSCOOP.
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ANORTHOSCOOP, m. (...scopen), zeker werktuig
waarin op eene draaiende schijf geteekende onregelmatige figuren zich regelmatig vertoond.
ANSJOVIS, v. ( -sen), een vischje (engraulis
encras'icholus), van de fam. der haringen, dat ge.zouten of gekruid gegeten wordt : Zuiderzee-ansjovis,
Bergsche ansjovis; een anker ansjovis, een fust van
30 K. G. ANSJOVISANKER, o. (-s), tonnetje
waarin een anker ansjovis gaat; ...SAUS, v. (-en);
...VANGST, v.; ...VISSCHER, m. (-s); ...VIS
-SCIERJ,v.;
...ZOUTERIJ, v. (-en).
ANTAGONISME, o. wederzijdsche tegenstand,
tegenwerking van twee krachten; (fig.) strijd
tusschen twee tegengestelde meeningen, leeringen
(of de personen of partijen die deze belijden) :
tusschen de beide hoofdleiders dier partij openbaart
zich in den laatsten tijd een bedenkelijk antago-

nisme.

ANTAGONIST, m. (-en), (ontleedk.) eene spier
wier werking die van eene andere opheft : buig- en
strekspieren zijn elkaars antagonisten; (fig.) tegen
tegenwerker. ANTAGONISTISCH, bw.-stander,
de spieren werken antagonistisch.
ANTARCTISCH, bn. nabij de zuidpool gelegen
of voorkomend : de antarctische landmassa; antarct4sche diersoorten.
ANTE, V. (-n), uitstekende pilaster tegen een
muur.
ANTECEDENT, o. (-en), vroeger gebeurd feit,
waarnaar een gelijksoortig feit beoordeeld kan
worden; -- een antecedent stellen, eene beslissing
nemen dat bindend is ook voor latere gelijksoortige
gevallen; --- iemands antecedenten, de voornaamste
feiten uit zijn vroeger leven, zijn vroeger gedrag; (taalk.) 't woord, de uitdrukking of de volzin
waarop een bijvoegl. bijzin betrekking heeft:
het betrekkelijk voornaamwoord komt meestal met zijn
antecedent in geslacht en getal overeen.
ANTEDILUVIAAL, ...VIAANSCH. hn. (oudere
geel.) vóór den zondvloed : antediluviaansche mensch;
(geol.) antediluviale gronden, vóór het diluvium
ontstaan.
ANTENNE, v. (-n) . draad voor het ontvangen en
verzenden der electrische golven (bij de draadlooze
telegrafie ).
ANTHERIDIUM, o. (...diën), (plantk.) mannelijk
geslachtsorgaan vaii de voorkiem bij Cryptogamen.
ANTHOLOGIE, v. (...gieën), bloemlezing.
ANTHRACI.T, o. oudste steenkoolsoort met
5 % koolstof; verbrandt zonder vlam, rook of
reuk en ontwikkelt veel warmte; -KOOL, v.
(...kolen): - NOOTJES, o. mv.
ANTHRAX, m. (-en), steenpuist; negenoog.
ANTHRACOMETER, m. (-s), toestel om door
middel van kalkwater 't koolzuurgehalte der lucht
te bepalen.
ANTHROPOCENTRISCH, bn. de anthropocentrische wereldbeschouwing stelt den mensch voor
als het middelpunt en het doel der schepping.
ANTHROPOG.ANIE, v. leer van de voortbrenging
van den mensch; leer van de ontwikkeling der
menscheurassen.
ANTHROPOLIETEN, mv. fossiele overblijfselen
van inenschen.
ANTHROPOLOGIE, v. natuurkennis van den
mensch (in den ruimsten zin) : gerechtelijke psgchiatrie en crirnineele anthropologie. ANTHROPOLOGISCH, be. op de anthropologic betrekking heb
anthropologische onderzoekingen.
-bend:
ANTHROPOLOOG, m. (...logen), beoefenaar der
anthropologic.
ANTHROPOMETRIE, v. 't nauwkeurig bepalen
van eene reèks afmetingen aan het lichaam van
misdadigers, ter vervanging of aanvulling van het
signalement om hen ingeval van recidive te kunnen
herkennen; ...METRISCH, bn. eene anthropometrische opname.
ANTHROPOMORPH, bn. op den mensch gelijkend, menschvormig : de anthropomorphe apen.
ANTIIROPOMORPHISME, o. (phil.) voorstelling
van God in menschelijke vormen; het toeschrijven
van menschelijke opvattingen, hartstochten enz.
aan God.

ANTHROPOPHAAG, m. (...phageu), menscheneter.
ANTHROPOPHAGIE, V. het eten van menschenvleesch.
ANTHROPOPHOBIE, v. mensclienvrees, menscbeuscliuw,beid.

ANTHROPOSOPHIE, v. kernnis der menschelijke
natuur.
ANTI, (in samenkoppelingen : vaak in één woord
geschreven) tegen; ook zelfstandig gebruikt : dat
is een anti. een tegenstander.
ANTICHAMBRE, v. (-s), voorvertrek, wachtkamer bij een hooggeplaatst persoon.
ANTICHAMBREEREN, (antichambreerde, heeft
geantichambreerd), gedurig zijne opwachting bij
de grooten maken; - iena. laten antichambreeren,
hem lang laten wachten, eer men rem binnenroept
of tot hem komt.
ANTICHLOOR, o. (scheik.) onderzwaveligzure
natron (een middel om chloor uit gebleekte stoffen
te verwij deren ).
ANTICHRESIS, v. (rechtst.) leencontract waarbij
de geldschieter 't vruchtgebruik van een pand
geniet in plaats van rente.
ANTICHRIST, m. (-en), (theol.) duivelsch wezen
dat de kerk onder Christus bestrijdt; incarnatie van
dat wezen : in Napoleon werd door velen de Antichrist gezien.
ANTICIPATIE, V. daad van anticipeeren; -(financiewezen) soort van leerring, gesloten op nog
te innen belastingen : anticipatie-biljetten; (stijlleer) het bij voorbaat verwerpen van bedenkingen die men voorziet dat de lezer kan opperen; (muz.) een toon die aan een akkoord vreemd is en
eerst in het volgende akkoord eene beteekenis
krijgt.
ANTICIPEEREN, (anticipeerde, heeft geanticipeerd), een voordeel genieten, een recht uitoefenen
vóór den daartoe bepaalden tijd; op iets vooruit
ik vraag nog geene traktementsverhooging;-lopen:
ik wil niet anticipeeren op de te verwachten nieuwe
regeling; - (handelst.) voor den vastgestelden tijd
in betaling nemen of geven van een geschrift.
ANTICLERICAAL, m. (...calen), iem. die tegen
de regeering der geestelijkheid is.
ANTICLERICALISME, o. afkeer van de regeering
der geestelijkheid.
ANTICORPS, mv. (gen.) de zelfstandigheden die
zich in het serum van een dier vormen, in welks
lichaam men ziekteverwekkende microben heeft
gebracht; deze stoffen hebben de eigenschap de
microben te vernietigen.
ANTI-CRITIEH, v. (-en), antwoord op eene
critiek.
ANTIDATEEREN, (antidateerde, heeft geanti

dateerd), eene vroegere dagteekening dan do
werkelijke geven (eig. antedateeren).
ANTI-DIENSTVERVANGINGSBOND, m. vereeniging wier streven het was de plaatsvervanging

in het leger te doen afschaffen.
ANTIDOTUM, o. (geneesti.) tegengif, middel tegen
vergiftiging.
ANTIEK, bn. ( -er, -st), uit oude tijden afkomstig
(vooral van voortbrengselen der kunstnijverheid),
oud, ouderwetsch : eene antieke kast, antieke vazen;
- (scherts.) uit de mode, ouderwetsch : wat een
antieken hoed heb j" op; - in 't bijzonder van
kunstwerken uit de Grieksche of Romeinsche
Oudheid afkomstig (of in denzelfden trant bewerkt)::
naar antieke modellen werken; antieke urnen, ook :
antieke kunst, vorm, stijl, -- bw. eene antiek gemeubelde kamer.
ANTIk KBRONS, o. dat met eene kunstmatige
oudheidskleur bedekt is.
ANTIa:KEN, o. mv. kunstwerken der classieke
oudheid : bronzen reproducties der antieken; -, m.
mv. de kunstenaars der classieke oudheid : in de
school der antieken gevormd zijn.
ANTIFEBRIN4 v. (gen.) middel tegen koorts en
zenuwpijnen • 't is kleur- en reukloos en bestaat
uit glanzende rhombische kristallen.
ANTI-i(ONINGSG ZIND, bn. tegen het koningshuis gezind.
ANTI-LIBERAAL, bn. tegen de liberalen gezind.
ANTILOGId, v. tegenstrijdigheid.
ANTILOPE, v. (-n), een geslacht (pecora), der
holhoornige herkauwers, waartoe o. a. behooren
de eig. antilope, de gems, de gazel.
ANTIrmIAKASSAR, ( - s),

een gehaakt kleedje dat

over stoelen of canapé's gehangen wordt, en oor
diende om die meubelen tegen de-spronkelij
makussarolie van het haar te beschermen.
ANTI- MILITAIR, ha. tegen liet militairisme ge-

kant. ANTI-MILI'a AIR.ISII^1 E, o. ANTI-MILITAI•
RIST, in.. (-0" ).
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ANTI-MILITAIRISTISCH, bn. de anti-militairistische beweging onzer dagen.
ANTI- MINISTERIEEL, ANTI- MONARCHAAL,
bn. bw.
ANTIMONIUM, o. blauwachtig wit metaal, spiesglans.
ANTINATIONAAL, bn. (...naler, -st), strijdig met
de belangen of met den geest des volks.
ANTINOMIE, v. tegenstrijdigheid tusschen twee
wetten; tegenspraak van de wet met zichzelf.
ANTI-PAPIST, m. (- en), vijand der papen, der
Roomsch -Katholieken.
ANTIPATHIE, v. (...thieën), natuurlijke, niet
beredeneerde afkeer.
ANTIPATHIEK, bn. en bw. antipathie wekkend.
ANTIPERISTALTISCH, bn. de antiperistaltische
beweging van den slokdarm, samentrekking van
beneden naar boven (bij braking).
ANTIPHONA, v. (-'s), beurtzang tusschen priesters en gemeente in de R.-Kath. en de Grieksche
kerk; korte spreuk of vers waarin door den voor
aan de zangers den toon van den volgenden-zanger
psalm wordt aangegeven.
ANTIPHONARIUM, o. (...ria), boek met antiphona's.
ANTIPHRASE, v. (stijll.) gebruik van een woord
of een zin in eene beteekenis, tegengesteld aan de
gewone, b. v. Pontus Euxinus = Herbergzame
Zee als benaming voor de Zwarte Zee.
ANTIPODEN, m. mv. (aardr.) tegenvoeters,
bewoners van plaatsen met even groote, doch
tegengestelde breedte, en 180° verschil in lengte; iem. naar de antipoden wenschen, hem ver weg
wenschen; - (fig.) menschen met geheel tegen
-gestldmni.
ANTIPYRINE, v. een geneesmiddel tegen koorts,
enz. door de lichaamstemperatuur te verlagen;
het werkt kalmeerend op het zenuwstelsel en lenigt
of verdrijft zenuwpijnen, rheumatische aandoeningen, asthma en migraine.
ANTIQUA, v. latijnsche drukletter.
ANTIQUAAR, m. (...quaren), handelaar in
oudheden, in gebruikte boeken.
ANTIQUARIAAT, o. (...aten), handel in oud
oude boeken. ANTIQUARISCH, bn. en-hedn,i
bw. voor oud, bij een antiquaar : antiquarisch kan
razen dat werk tegen verminderden prijs krijgen.
ANTIQUITEIT, v. (-en), voorwerp uit oude tijden:
een handelaar in antiquiteiten; voorwerpen, gebruiken en instellingen uit de klassieke oudheid : kennis
der Romeinsche antiquiteiten, oudheden; - (scherts.)
een voorwerp dat niet overeenkomstig de mode is.
ANTIREPUIILIKEINSCH, bn. tegen den republikeinschen regeeringsvorm gekant.
ANTIREVOLUTIONNAIR, bn. en m. (-en), tegen
de revolutie gekant; (in 't bijz.) benaming eener
staatkundige partij in Nederland, die alle gezag
van God afleidt en een streng godsdienstig beginsel
in staatsaangelegenheden wil doorvoeren.
ANTI-ROYALISTISCH,bn. tegen het koningschap.
ANTI- SEMIET, m. (-en), jodenhater. ANTISEMIETISCH, bn. de antisemietische partij (eene
staatkundige partij in Duitschland) is eene schande

voor onze eeuw.

ANTISEPSIS, v. wondbehandeling, waarbij men
reeds binnengedrongen verontreinigingen en bacteriën tracht onschadelijk te maken en het binnen
nieuwe zoekt te verhinderen.
-dringeva
ANTI- STAART -BOND, m. vereeniging in China
tot afschaffing van den staart bij mannen, als
symbool hunner moderne levensopvatting.
ANTISEPTISCH, bn. het bederf werend, ontsteking voorkomend : een antiseptisch verband;
antiseptische natten. ANTISEPTICA. mv. bederf werende middelen.
ANTISTOFFEN, v. mv. (gen.) de leer der anti-

stoffen, die de werking van andere stoffen opheffen,
neutraliseeren.
ANTITHESE, v. (-n), (stijlleer) tegenstelling van
woorden of zinnen; - (staatk.) scherpe tegenstelling:
volgens de leer der antithese leeft een deel van ons
volk volgens christelijk beginsel en het andere deel
volgens de beginselen der I ransehe revolutie.
ANTI-TOXINE, v. tegengif; inz. de stoffen in 't
organisme gevormd om de toxinen (de giftige
stofwisselingsproducten der bacteriën) onschadelijk
te maken: vgl. servmntherapie.
ANTONIUSBROOD, o. aalmoes en levensmiddelen
(brood) of geld voor de armen, met het doel om
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door voorspraak van den H. Antonius bij God ver
te vinden.
-horing
ANTONIUSKRUIS, o. (-en), T-vormig kruis.
ANTONIUS-VUUR, o. (geneesk.) eene soort van
koudvuurachtige roos, gevolg van het gebruik van
moederkoornhoudend roggemeel; inz. in de M. E.
zeer gevreesd; bij epidemieën in do lie eeuw beweerde men dat het gebeente van Sint- Antonius
wonderen van genezing wrochte; - zekere ziekte
onder jonge varkens.
ANTONOMASIA, v. (-'s), (stijlleer) naamsverwisseling, 't gebruik van een soortnaam voor een
eigennaam of omgekeerd : de vorst onzer dichters
(Vondel), een Cicero (een welsprekend man).
ANTWOORD, o. (-en), mondeling of schriftelijk
bescheid op wat door een ander beweerd, gevraagd,
geëischt is : een gepast, bescheiden antwoord; een
bevestigend, een ontwijkend antwoord; een weigerend,
een gunstig antwoord; antwoord geven, geen antwoord
geven; - taal en antwoord, toespraak en mondeling
bescheid; - (scherts.) hij geeft antwoord op den naam
van Jan, hij heet Jan; - iets zonder antwoord laten,
er niet op antwoorden; - ' t antwoord schuldig
(moeten) blijven, geen antwoord geven, omdat men
er niet toe in staat is; - het antwoord niet schuldig
blijven, niet schromen om (meestal met kracht on
klem) op iets te antwoorden; - iets tot (ten) antwoord
geven, krijgen, als antwoord; - een antwoord (van
iem.) afwachten, wachten tot hij geantwoord heeft;
-- zonder antwoord af te wachten, zonder zich te
bekommeren om wat men daarop zal antwoorden;
- in antwoord op uw schrijven, ter beantwoording
van; - brief waarin een schriftelijk antwoord ver
in afwachting van uw antwoord (in brieven); ---vatis:
bescheid dat men omtrent eene of andere vraag
in een boek vindt; - (rechtst.) schriftelijke verwering van den gedaagde : conclusie van antwoord,
akte waarin de versvering vervat is; - adres vari
antwoord, staatsstuk door de Volksvertegenwoordiging aan de Koningin gericht in antwoord op
de troonrede; - Memorie van Antwoord, antwoord
op het Voorloopig Verslag omtrent een wetsontwerp
in de Kamer uitgebracht; - (muz.) de inzet van
een thema door eene opvolgende stem; - in 't
algemeen datgene wat men op iemands zeggen of

doen laat volgen en waaruit blijkt, hoe men erover
denkt, welken indruk het maakt : een slag op mijn
hoed was 't antwoord op mijn eisch, een blosje was
haar eenig antwoord. Antwoordje, o. (-s).

ANTWOORDCOUPON, v. (-s), coupon aan het
postkantoor à 14 cent verkrijgbaar om in een brief
naar het buitenland het porto voor het antwoord
in te sluiten.
ANTWOORDEN, (antwoordde, heeft geantwoord),
ten antwoord geven : hij antwoordde mij, dat hij
de zaak in overweging zou nemen; hij antwoordde
niets; wat zal ik hun antwoorden; - gij moet ja of
neen antwoorden: - een antwoord geven : ik za
hun dadelijk antwoorden; ik antwoord op zulke vragen
niet; ge moet duidelijk antwoorden; (scherts.) ant woorden op den naam van, heeten, zie ANTWOORD:
- (bijb.) antwoorden tegen iem., zijne woorden in
tegenspraak beantwoorden: - niet antwoorden vara
Zijne daden. (bijbel. van God gezegd) geene verantwoording ervan geven; - (bijb.) Jezus antwoordende
zeide, gaf ten antwoord; - (w. g.) voor iets antwoor den, ervoor instaan; -- hij antwoordde met een vuist slag, liet op de vraag, den eisch, de bewering, de
handeling van den ander een vuistslag volgen
(vgl. antwoord); - (krijgses.) op schoten, door den
vijand gelost, bescheid doen door ook te schieten:
de 11 ranschen antwoordden ons met een hevig snelvuur;
zij antwoordden in eigen spraak; - ( zeew.) aan een
schip dat men ontmoet en dat door 't hijschen der
vlag gegroet heeft, op gelijke wijze den wedergroet
brengen.
ANTWOORDER, m. (-s), (w. g.) degene die
antwoordt. ANTWOORDSTER, v. (-s).
ANURIE, v. (gen.) het wegblijven der urineloozi rag.
ANUS, m. opening van den endeldarm.
ANYL, o. zie ANIJL.
AORTA, v. (-'s) (ontleedk.) de groote lichaanms
slavader die uit liet hart ontspringt.
APACHE, m. (-n), Indiaansche volksstam benoorden Mexico, bekend door de boeken van Aimard;
straatwjlden, benden dieven en moordenaars tParijs: ale apachen der samenleving.
APACHENDANS, m. (-en), grillige moderne dane
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APAGOGISCH, bn. een apagogisch bewijs, bewijs
uit het ongerijmde.
APANAGE, o. (-s), toelage uit de staatskas aan
niet regeerende leden van 't vorstelijk geslacht.
APART, bw. (van plaats) op eene afzonderlijke
plaats, afgescheiden van iets anders : de kinderen
zaten apart aan eene kleinere tafel; ik heb de zeld^aatins te exemplaren er uitgezocht en apart gelegd; —
iem. apart zetten, hem op zij zetten, met geringschat
bejegenen; —
-ting
bw. (van omstand.) afzonderlijk, op zich zelf,
andere
zaken
:
niet in vereeniging met
de deelen
van dit werk zijn ook apart te krijgen; dit punt zal
ik apart behandelen; — buiten gezelschap van
andere personen : mag ik u even apart spreken I;
lem even apart roepen; — een woordje apart, onder
vier oogen; —
bn. eene aparte kamer; — voor die zaken heb ik
eene aparte kast ingericht, alleen voor dat doel
bestemd.
APARTJE, o. (-s), een onderhoud onder vier
oogen; (scherts.) fluisterend gesprek in 't bijzijn
van anderen : ik vind jelui apartje.' niet aardig.
APATHIE, v. gevoelloosheid; afwezigheid van
driften of hartstochten; — afwezigheid van elk
:streven naar iets : in eene doffe apathie wegzinken.
APATHISCH, bn. bw. ongevoelig, lusteloos, traag,
onverschillig.
APATIET, o. gesteente, bestaande uit calciumphosphaat,, fluorcalcium en chloorealcium.
APEGAPEN, (alleen als infinitief ), (gelueenz.) op
apegapen liggen, op het apegapen liggen, op sterven
liggen; (scherts.) het zeer benauwd hebben, bv.
door de warmte.
AP- EN DEPENDENTIËN, mv. met ap- en dependenticn, suet al wat erbij behoort.
t PENBAKKES, o. (-en), (gccrn( , enz.) het gezicht
van een aap; (fig.l een leelijk menschelijk aangezicht; — ook persoon met een apenbakkes; ...BEK,
in. (-ken); ...B1ROEKJE, o. (-s), gemeenzaam voor
kanssop.
APENBROODBOOM, m. (-en), volksbenaming
van een reusachtigen tropischen boom, den baobab
(a&tnsonia digitata); (de vruchten worden apenbrood
genoemd); ...DOM, o. apengeslacht; .,.GESLACHT,
o. de apen; ook als schimpnaam voor menschen.
APENGEZICHT, o. (-en), apenbakkes; ...GRIJNS,
V. (...grijnzen), een grijnzend, knorrig gezicht.
APENHAAR, o. (...haren), haar van apen; -(gew.) lork of larix; — zeer fijn gekerfde tabak, shag.
APENKIND, o. ( -eren, -ers), (gemeenz.) een
schimpnaam; ...KOOI, v. (-en).
APENKOOL, v, (gemeenz.) dwaze, nietswaardige
praatjes; bedrieglijke zotternij : apenkool vert,00pen,
't is maar apenkool; — (gew.) schelvisch van slechte
hoedanigheid, die daarom gerookt wordt; ...KOP,
mL. (-pen), kop van een aap; (gemeenz.) domoor,
beroerde vent; — volksnaam voor het leeuu'ersbekje.
APENKUUR, v. (..,kuren), (gerr.eenz.) dwaze
kuur of gril, zotte vertooning : apenkuren uithalen,
verrichten; die zenuwachtigheid I apenkuren, anders
niet.

APENLAND, o. (gew.) arm, onvruchtbaar land;
(scherts.) Oost -Indië.
APENLIEFDE, v. onverstandige, dwaze liefde
die meer kwaad dan goed doet (vooral van ouders
voor hunne kinderen); ...MELK, v. (scherts.)
jenevergrog; ...MUNT, v. iern. met apenmunt
hellen, met kluchten en grappen, met mooie praatjes, in plaats van met het verschuldigde; ...NOOT JE, o. (-s), harde olienootjes, grondnoten of Curagaosche amandelen; ...POKKEN, v. mv. windpokken, ...POTS, v. (-en), potsierlijke klucht door
een aap uitgevoerd.
APENROK, m. (-ken), ...ROKJE, o. (-s), kort
rokje waarmee men een aap uitdost; — nauwsluitend
jasje met korte panden; — zeker lang kleedingstuk
voor zeer kleine kinderen (lijfje en rokje uit één
stuk); .,.RAS, o. ( -sen); ...SNOET, m. (-en), (genneenz.) apenbakkes.
APENSPEL, o. (gemeenz.) zotte vertooning,
dwaze grappen, wonderlijke handelingen : al dat
ceremonieel: ik vind het apenspel; —, o. (-len), tent
waarin men gedresseerde apen vertoont; ...SPRONG
m. (-en), dwaze, kromme sprong, malle vertooning;
...STREEK, m. (...streken), apenkuur; ...TAALTJE, o. koeterwaaisch, minachtende aanduiding
eener taal die men niet verstaat; ...TRONIE, v.
(-s), apenbakkes.

APOLOGIE.
APENTUIN. m. (-en), (cew.) volksnaam voor

diergaarde: ...VERTOONING, v. (-en); ...WERK, o.

APEPSIE, v. (gen.) zeer onvoldoende spijsvertering.
APEPTISCH, bn. onverteerbaar; aan slechte
spijsvertering lijdend.
APERÇU, o. (-'s), kort overjicht.
APERIJ, v. (-en), kluchtige vertooning, zotte
handeling; gekheid, mallepraat : 't is alles kool en
aperij; — blinde, domme navolging : 't meeste wat
wij doen is louter aperij.
APERITIEF, o. (aperientia), middel om den
eetlust op te wekken, drank vóór het middagmaal
gebruikt, bv. madera, port, bitter.
APERTUS, bn. (muz.) (in den orgelbouw) open,
niet gedekt.
APERTUUR, v. (...turen), (ontl.) opening in het
menschelijk lichaam; opening in de omkleeding
van 't objectiefglas eens verrekijkers; (rechtst.)
opening van een testament.
APHAERESIS, v. (gramm.) weglating van letters
voor aan een woord, bv. muts uit amutse: ar van nar.
APHANIET, o. (ruiner.) zeker groen gesteente,

groensteen..

APHASIE, v, (geneesk.) sprakeloosheid door
totaal gemis van 't woordgeheugen.
APHELIUM, o. (sterrenk ) 't punt eerier planc.tenloopbaan, dat 't verst van de zon verwijderd is.
APHONIE, v. (geneesk.) geluidloosheid. volkomen
heesciiheid; onvermogen om te spreken of te zingen.
APHORISME, v. (-n), korte, pittige spreuk,
stellingen, invallende gedachten. APHORISTISCH,
bn. en bw. aphoristische behandeling eener wetenschap,
samenvatting in beknopte stellingen.
APHRODIET, m. (-en), menschelijk wezen welks
geslacht niet bepaald kan worden.
APHRODITE, v. (myth.) Grieksche Venus,
godin der liefde en der schoonheid.
APIN, v. (-nen), vrouwelijke aap: na^apste,'.
APIS, m. (-en), heilige stier der Oude Egyptenaren,
APLANATISCH, bn. (nat.) aplanatische lenzen,
lenzen waardoor de voorwerpen zich zonder gekleurde randen vertoonen, ook achroamatische
lenzen genoemd.
APLANEEREN, (aplaneerde, heeft geaplaneerd),
slechten, gelijkmaken, effenen, uit den weg ruimen.
APLOMB, o. (eig.) loodrechte stand; — (fig.)
gevatheid, zelfvertrouwen, doortastendheid, flink
optreden; — iets met een zeker aplomb zeggen, zingen,
spelen, met vastheid, zekerheid, zonder weifelen
(vooral wanneer dit gekunsteld is); -- zijn aplomb
niet verliezen, zich niet in de war. van de wijs laten
brengen; - zijn aplomb hervatten, weer moed
vatten.
APOCALYPSIS en APOCALYPSE, v. openbaring;
de Openbaring van Johannes; APOCALYPTISCH,
bn. als in de Openbaring, wonderbaarlijk, geheimzinnig, te zinnebeeldig : eene apocalyptische voorstel
apocalyptisch getal, 't getal 666 (in de-ling;—'t
Openbaring van Johannes 13 : 18).
APOCOPE, v. weglating van letters aan 't einde
van een woord, b. v. ik vin voor ik vind; eind voor
einde.
APOCRIEF, bn. de apocriefe boeken, bijbelboeken
die niet als echt, als gezaghebbend erkend worden
(ook de apocriefen): — dat bericht komt me vrij
apocrief voor, ik twijfel sterk aan de waarheid ervan.
APODICTISCH, bn. en bw. (phil.) wat onweder legbaar, wat noodzakelijk waar is : een apodictisch
bewijs, klaar en voldingend bewijs; apodictische
kennis; .(bij uitbr.) op stellige wijze, (ook) alsof
men de wijsheid in pacht heeft : apodi^tische uit
hij beslist de kwestiën altijd even apodictisch.-spraken;
APOGEUM, (... G AE UM ), o. (sterrenk.) punt
van de loopbaan der maan, dat 't verst van de
aarde ligt; (fig.) hoogste punt, toppunt.
APOLLINISCH, hn. wat Apollo betreft, aan hem
gewijd, hem gelijkend : eene Apollinische gestalte.
APOLLO, m. (Grieksehe myth.) zonuegod god
van de schoone kunsten, inz. van de dichtkunst.
APOLOGEET, in. (...veten), (theol.) verdediger
van 't Christendom. APOLOGETIEK, v. (theol.)
studie der apologieën; studie, leerboek van de
apologie.
APOLOGETISCH, bn. verdedigend.
APOLOGIE, v. (...gieën), verdedigingsrede, ver
geschriften waarin 't Chris--wersclift;(ho).
tendom verdedigd werd; — (R.K.) verdediging van
de katholieke Kerk tegenover andere.

APOPLECTISCH.
APOPLECTISCH, bn. wat de beroerte betreft;
aan beroerte onderhevig.
APOPLEXIE, v. (geneesk.) beroerte.
APOSIOPESIS, v. (stijlleer) verzwijging, 't onvoltooid laten van een zin.
APOSTAAT, m. (...staten), iem. die zijn godsdienst verzaakt, geloofsverzaker; (ook) een afvallige
eener leer op ander gebied.
APOSTASIE, v. afval, verzaking van den Christelijken godsdienst of van de Katholieke kerk.
APOSTASEEREN, (apostaseerde, heeft geapostaseerd), afvallig worden, zijn godsdienst verzaken;
(fig.) tot de tegenpartij overloopen.
1. APOSTEL, nz. (-en, -s). Godsgezant, geloofsbode, benaming der leerlingen van Jezus en eerste
verkondigers van het Christendom : de twaalf
Apostelen, de Apostelen Barnabas en Paulus; de
Handelingen der Apostelen; -- eerste verkondiger
van het Christendom in eene streek : Willebrord
de Apostel der Friezen; — verkondiger eener leer,
van een beginsel : de Apostel der vrije gedachten; —
een rare, vreemde, ruwe (ruige), lastige apostel, een
raar, ruw enz. mensch; — mijne apostels, een huis
vol kleine apostels, jonge kinderen.
2. APOSTEL, v. (-en, -s), (zeew.) benaming der
twee opstaande houten, aan weerszijden tegen den
voorsteven aangebracht; de boveneinden hecten
Judasooren.

APOSTELAMBT, o.; ...DOM, o. (dicht.) de
gezamenlijke Apostelen.
APOSTELKRUIK, v. (-en), drinkbeker van
Duitsch aar(lewerk, met de apostelfiguren versierd.
APOSTELLEPELS, m. mv. een stel van 12 lepels
in wier stelen de figuren der Apostelen zijn gedreven;
eertijds een geliefd doopgeschenk.
APOSTELPAARD, o. (-en), op zijne Apostel paarden gaan, reizen, te voet, evenals de Apostelen;
...SCHAP, o. waardigheid, bediening van een
Apostel; ...ZALF, v. eene vroeger gebruikte genees krachtige zalf, uit twaalf bestanddeelen bereid.
APOSTELI.IK, ba. (Zuidn.) apostoliscji : de apostelijke stoel.

APOSTIL, m. (-len), APOSTILLE, v. (-n), kant
akte, op een verzoekschrift enz.,-teknigop
gesteld met het doel, bericht, consideratie en advies
te geven of te vragen.
APOSTILLEEREN, (apostilleerde, heeft geapostilleerd), kantteekeningen maken.
APOSTOLAAT, o. het apostelambt; de heilige
roeping ertoe; bisschoppelijke waardigheid; — R.
K. godsdienstige vereeniging of kring : het apostolaat
des gebeds (bidden voor de belangen der Kerk) in
1844 opgericht, telt thans 50,000 afd. met meer dan
20 millioen leden.

APOSTOLICISME, o. de onaantastbare kerkelijke
heerschappij.
APOSTOLICITEIT, v. overeenstemming der
kerkleer met die der apostelen.
APOSTOLICUM, o. het Nieuwe Testament met
uitzondering der vier Evangeliën.
APOSTOLISCH, bn. van de Apostelen afkomstig,
op hen betrekking hebbende, met hun geest overeenkomende : de Apostolische verhalen; apostolische
overleveringen; een Apostolisclee ijver; — Apostolische
geloofsbelijdenis, de 12 geloofsartikelen, credo; —
Apostolische vaders, de (zeven) kerkvaders die in

onmiddellijke aanraking met dc apostelen geleefd
en geschreven hebben; — van den Paus afkomstig
of betrekking tot hem hebbende: Apostolische zegen,
zendbrief; het Apostolisch paleis; -- Apostolische
stoel, het Pauselijke hof, de Paus zelf; — Apostolisch legaat; — Apostolisch Vicariaat rechtsgebied
van een door den Paus benoemden vicaris in de
missielanden; — Apostolische kaaier, lichaam voor
't beheer van 's Pausen inkomsten; — zijne Apostolische Majesteit, titel der koningen van Hongarije

(sedert 1.758 ook van den keizer van Oostenrijk).
APOSTROPHE, v. (-n), toeken dat de weglating
van eene letter of van letters aanduidt, afkappingsteeken, weglatingsteeken; — (stijll.) wending waar
schrijver plotseling iemand of iets aanspre€ kt.-bijde
APOTHEEK, v. (...theken), werkplaats en winkel
waar geneesmiddelen worden toebereid en verkocht
(vroeger ook eetwaren, specerijen, wijn enz.),
artsenijwinkel (in de spreektaal apteek); — ( spr.)
van zijn lichaam eene apotheek maken, vele en
velerlei geneesmiddelen gebruiken; -- ik ben de
heele apotheek door geweest, ik heb allerlei genees
beproefd; -- voor die kwaal is in de apotheek-mideln
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geen kruid te vinden, geen middel baat ervoor;
't is in de apotheek gehaald, 't is zeer duur, ook 't
is daar de dure apotheek, in dien winkel is alles

duur; — verzameling van artsenijen voor bijzonder
gebruik : huisapotheek; scheepsapotheek; spoorweg
-apothek;ënraishe

apotheek opdoen;
de gezonde apotheek, zuur- en eierkraam.

APOTHEKER, in. (-s), een geëxamineerd persoost
bevoegd aan het hoofd eener apotheek te staan :
voor apotheker studeeren; zich als apotheker vestigen;
— (spr.) 't is bij. den apotheker gehaald, het kost veel
geld; een apothekertje dat aardig is, maakt van een
stuiver, dat een gulden waardig is. APOTHEKERES,

v. ( -sen), vrouwelijke apotheker. APOTHEKERIJ.
v. bedrijf des apothekers (in schertseudon of ongunstigen zin).
APOTHEKERSBEDIENDE, m. en v. (-n), geFxamineerd persoon die in eene apotheek behulpzaam
is of mag zijn; ...BOEK, o. (-en), pharmacopoea;
...EXAMEN, o. (-s); ...FLESCH, v. (...flesschen);
...FLESCHJE, o. (-s); ...JONGEN, in. (-s);
...KUNST, v.; ...ONKOSTEN, mv. in apothekers
vervallen, in zeer hooge kosten; ...REKE--onkste
NING, v. (-en), (ook) eene zeer hooge en verwarde
rekening; ...WINKEL, m. (-s), enz.
APOTHEMA, o. (-'s), (wisk.) loodlijn uit het
middelpunt eens regelmatigen veelhoeks op eene
zijde neerg&-laten: — (scheik.) bruinachtig bezinksel dat zich in planten -aftreksels vormt.
APOTHEOSE, v. (-n). verheffing van een sterveling *ot den rang van een God; opneming onder
de Goden; — buitengewone lof aan iem. of iets
toegezwaaid; verheerlijking, hulde; — (tooneel)
schitterend slottooneel eener voorstelling; — ook bij
gymnastiek-uitvoeringen enz. : 't vormen, tot slot
der voorstelling, van Bene indrukwekkende groep
(tot verheerlijking der gymnastiek).
APPARAAT, o. (...raten), toestel tot het verrichten van physische of chemische proeven,
bewerkingen; -- het apparaat van het Woordenboek
der Nederlandsche taal,' de bouwstoffen.
APPARTEMENT, o. (-en), vertrek, kamer:
gemeubileerde appartementen; appartementen gelijkvloers.
"

APPASSIONATO, bw. (muz.) hartstochtelijk.
APPEL, m. (-s, -en), vrucht van den appelbooms
eirus malus) in tallooze verscheidenheden : zoete,
zure appelen; — de boom zelf : appels enten; —
(spr.) een vppeltje voor den dorst, iets (vooral geld)
(

dat men bewaart om het in tijd van nood te gebruiken; --- door den zuren appel bijten, een zuren
appel doorbijten, iets onaangenaams uitvoeren,
doorstaan (meestal met het bijdenkbeeld, dat men
zoodoende tot iets goeds komt); — een appeltje
met iem. te schillen hebben, Bene netelige zaak met
hem moeten behandelen, hem moeten onderhouden
over iets dat hem niet aangenaam kan zijn, de les
moeten lezen; — iets voor een appel en een ei ver
zeer goedkoop, bijna om niet; — den (gouden)-kopen,
appel wegdragen, winnen, als de schoonste erkend
worden (aan de Gr. myth. ontleend); — (bijb.)
gouden appelen op zilveren schalen, schoone gedachten in schoone woorden uitgedrukt; — (scherts.)
een schip niet zure appelen, Bene opkomende zware
regen- of hagelbui; — de appel valt niet ver van
den stam, kinderen aarden gewoonlijk naar hunne
ouders; — een rotte appel in de mand maakt el het
gave fruit te schand, een slecht persoon strekt '1
heele gezelschap tot oneer, (ook) 't kwaad is aanstekelijk; — gezien zijn als een rotte appel bij een
groenvrouw, geminacht worden; — wie zijn lijf
bewaart, bewaart geen rotten appel, men moet op
zijne gezondheid passen; --- (bijb.) de appel van
Sodom en de druiventros van Gomorra, een beet in
asch en een teug nectar van giftige adders; -de appel van het oog, de ronde opening in liet
regenboogvlies, die zich als eene zwarte vlek voordoet (ook wel het regenboogvlies zelf en de geheele
oogbol); — iets bewaren. schatten, liefhebben als den
appel zijner oogen, als het dierbaarste wat men
heeft; (ook) dit kind is de appel zijner oogen: —
de appel -van een zwaard, ronde knop boven aan
het gevest; — 'kenteeken, zinnebeeld van 't vorstelijk gezag (zie RIJKSAPPEL): -- bolvormige
versiering op de spits van een toren; — tin sommige
samenst.) vruchten, gewassen, enz. die in vorm
min of meer met den appel overeenkomen, (vgl.
aardappel, doornappel, galappel, oranjeappel, pijn

a.).
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APPÈL, o. (-s, -len), (rechtst.) het beroep op een
hoogeren rechter, hooger beroep : appèl aanteekenen tegen een vonnis, in hooger beroep komen; —
(fig.) verzet tegen eene uitspraak in 't algemeen:
tegen die bewering teeken ik appèl aan; —

(krijgsw.) sein tot verzameling der troepen: appèl
blazen, slaan; — de verzameling der troepen, waarbij
de namen worden afgelezen om te zien of allen

tegenwoordig zijn : op het middag-appèl wordt de
wacht gecommandeerd; — ( bij uithr.) appèl nominaal
in eens vergadering, 't aflezen van de namen der leden
om te zien of allen tegenes ooi dig zijn; — (fig.) op
't appèl zijn (komen), volgens afspraak op den juisten
tijd ter plaatse zijn; — op 't appèl ontbreken, missen,
niet zijn waar men behoorde te wezen; — appèl
houden, vergadering houden (bij eene werkstaking ); —
(schermk.) het snel oplichten en neerzetten van
den voet om de tegenpartij tot eene valsche beweging uit te lokken; — (kaartspel) 't recht van een
speler, die zoogenaamd dood is om zich door vernieuwden inzet weer in 't spel in te koopen; — (biljartpotspel) 't streepje dat een speler aankrijgt, als hij
gestopt wordt of verloopt : een appèl aankrijgen,
aanhebben; —
(jachtt.) die hond is onder appèl, hij laat zich gemakkelijk terugroepen of fluiten; — (fig.) iem. onder
appèl houden, hem in bedwang en gehoorzaamheid

houden.
APPELAAR, m. (-s, ...laren), (Zuidn.; bij ons
dicht.) appelboom.
APPELACHTIG, bn. op een appel gelijkende : een
appelachtige smaak; (plantk.) met den appelboom
verwant : familie der Appelachtigen.
APPELAZIJN, m. zure drank, uit appelen bereid;
...BEET, m. (...beten), (dicht.) beet in een appel,
inz. de beet in den verboden appel in 't Paradijs; —
dat was een zure appelbeet voor hem, iets zeer onaangenaains. waar hij zeer tegen opzag.
APPELBEIGNET, m. (-s), een schijfje zure appel,
in beslag gedoopt en daarna in boter gebakken.
APPELBLAD, o. (-eren), blad van den appelboom.
APPELBOL, m. (-len), geboorde zure appel met
suiker en kaneel opgevuld, omhuld met eene laag
banketdeeg, in den oven gebakken.
APPELBLOESEM, m. (-s), bloesem van den
appelboom; —, o. eene licht rozeroodekleur, ook
appelblos genoemd (ook als bn ); zekere lichtroode
soort van gebakken steen; ...BOOM, m. (-en);
...BOOMGAARD, m. (-en); ...BOOMENHOUT, o.
APPELBOOR, V. (...boren). metalen buisje waar
klokhuis van een appel uitboort; (Zuidn.)-men't
centerboor; ...DRANK, m. (-en). appelwijn of cider.
APPELFLAUWTE, v. (-n), lichte, meestal geveinsde flauwte : eene appelflauwte krijgen.
APPELGRAUW, ...GRIJS, bn. grauw met appelronde plekken (van de huid van een paard), ook
(w.g.) een paard van die kleur; ...HOF, m. (...hoven),
(dicht.) appelboomgaard; ...KAPPEN, o. een
vroeger volksvermaak; ...HOUT. o. appelboomenhout; ...JAAR, o. (...jaren), een goed (slecht) appeljaar, een jaar waarin de appeloogst ruim (niet
ruim) is.
APPELKOEK, m. (-en), pannekoek met schijfjes
zure appel erin gebakken; (fig.) (w. g.) dat zijn maar
appelkoekjes, dat is fopperij.
APPELKRUIS. o. (-en), (wapenk.) een verkort
kruis met een appel of bol aan elk der uiteinden,
gewoonlijk bolkruis geheeten.
APPELLANT, m, (-en). APPELLANTE, v. (-n),
iem. die in hooger beroep is gekomen. APPELLA TIE, v. (...tiën), (w. g.) het appèl aanteekenen.
APPELLATOIR, bn. een appellato'ir verzoek indienen, waarbij men appèl aanteekent.
APPELLEEREN, (appelleerde, heeft geappelleerd ), appèl aanteekenen, in hooger beroep gaan;
opnieuw inzetten bij het spel.
APPELLIJSTER, m. (-s), gew. benaming voor
groote lijster.

APPELMAN, m. (-nen), iem. die appelen verkoopt; (scherts.) 't appelmannetje komt om zijn geld,
ge zijt ongesteld door 't eten van te veel fruit;
...MARKT, V.
APPELMAN, m. (-nen), ...MEESTER, m. (-s),
het hoofd eener werkstaking in de veenderijen; hij
leidt de appèls en onderhandelt met den werkgever.
APPELMOES, o. tot moes gekookte appelen;
...PAP, v. brij met appelen gekookt; — (fig.) 't is
allemaal geen appelpap, 't is niet alles even mooi;
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...PENT, v. gesnipperde appelen, met suiker gekookt en in een vorm gedaan; ook wel voor appelmoes
gebruikt; ...PROL, v. (gew.) appelen gebraden met
in karnemelk geweekt brood; (ook) een kliekje aardappelen met zure appels gestoofd; elders weer anders
bereid; ...00GST, m. (-en); ...PIT, v. (-ten).
APPELROND, hn. zoo rond als een appel (vooral
van l i ehaamsdeelen) : een appelrond gezichtje;
...SCHIJFJE, o. (-s); ...SCHIL, v. (-len);
APPELSCHIMMEL, m. (-s), een appelgrauw
paard.
APPELSIEN. ...SINA, ...SINE, v. (...siereen,
...sinen ). volksnaam van den sinaasappel.
APPELSIENBOOM, m. (-en); ...MAN, m.; ...SAP,
o.; ...SCHIL, v. (- Iet,); ...WIJF, v. (...wijven),
verkoopster van sinaasappels; enz. (alle samen
Zuidra.).
-stelingw.
APPèLSPIJS, v. (Zuidn.) appelmoes.
APPELTAART, v. (-en), taart met appelen bereid; ...STROOP, v. stroop uit appels gemaakt.
APPELTEEF, v. (...teven), verachtelijk sclieldwoord voor een appelwijf; onbeschoft vrouwspersoon;
...TEELT, v.; ...TIJD, m. tijd van 't jaar, waarin
de appels ter markt komen; ...TUIN, m. (-en).
APPELVINK, m. (-en ), eene soort van vink (coccothraustes vulgaris) met dikken sterken snavel, ook
dikbek genaamd.
APPELVROUW, v. (-en), vrouw die op de markt
of op straat appelen verkoopt; ... WIJF, o. (...wi ven),
schelden als appelwijven, op ruwe onbeschaafde
wijze schelden.
APPELVRUCHT, v. (-en), (plantk.) vrucht die,
als de appel, bestaat uit den vleezig geworden bloem bodem die het perkamentachtig vruchtbeginsel
(klokhuis) omsluit.

APPELWIJN, n. wijn uit appelen bereid, cider;
...ZUUR, (scheik.) een zuur dat o. a. in appelen
voorkomt.
APPELZAAK, v. (...zaken), (rechtst.) zaak die
in appèl is of komt.
APPENDICITIS, v. (gen.) blindedarmontsteking,
nl. van het wormvormig verlengstuk van den blinden darn'.
APPENDIX, o. en m. (...dices), aanhangsel in een
boek.
APPERCEPTIE, v. (-s), waarneming; (volgens Fierbart) de versmelting van eene voorstelling of eene
reeks van voorstellingen met eene verwante vroegere
voorstelling, waardoor de eerste tot groote helder
komt; (volgens Wundt1 uiting van den wil,-heid
eene voorstellende werkzaamheid van den geest,
opzettelijke, geconcentreerde opmerkzaamheid.
APPERCEPTIE-MATERIAAL, o. die voorstel
geest, waarmede nieuwe voorstel -linged
-linge
zich kunnen versmelten.
APPERCIPIE EREN, (appercipieerde, heeft geappercipleerd), nieuwe voorstellingen met de vroegere
samensmelten; opzettelijk geconcentreerd waarnemen; met bewustheid waarnemen.
APPETIJT, m. begeerte naar voedsel, eetlust,
trek.
APPETIJTELIJK, bn. den eetlust opwekkend,
smakelijk, lekker : die zalm ziet er appetijtelijk uit;
(bij uitbr. scherts.) dat meisje ziet er appetijtelijk uit,
ziet er lekker uit.
APPLAUDISSEEREN, (applaudisseerde, heeft
geapplaudisseerd ), in de handen klappen als teeken
van goedkeuring, toejuichen.
APPLAUDISSEMENT, o. (-en), (minder gebruikelijk dan) applaus.
APPLAUS, o. toejuiching, handgeklap (voetgestamp) als teeken van goedkeuring : de motie werd
niet applaus begroet; een daverend applaus; een warm
en welverdiend applaus.

APPLICATIE,v. (-s). toediening van uitwendige geneesinddelen; 't leggen van een verband; toepassing;
ijver; ornamentaal oplegwerk (bv. in het kunst
uitgeknipte figuren op andere stof-naldwerk)o
te naaien.
APPLICATIE -SCHOOL, v. vakschool voor staf
hoogere krijgsschool voor speciale vakken.-oficern,
APPLICATUUR, v. (muz.) vingerzetting bij 't
bespelen van een instrument (piano, viool, guitaar).
APPOGGIATURA, v. (muz.) voorlag; eerre noot
van korten duur die men aan de hoofdnoot laat
voorafgaan.
APPOINT, o. pasmunt; (hand.) wissel, dienende
om eerre groote schuld bij gedeelten te innen; inz. om
het saldo eener rekening-courant te vereffenen.
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APPOINTEEREN, (appointeeren, heeft geappointeerd), bezoldigen; (recht.) de partijen bescheiden.
APPOINTEMENT, o. (-en), bezoldiging; rechtsbew , chei d.
APPORTE ! (bevel tot een hond) haal 1 breng
hier !
APPORTEEREN, (apporteerde. heeft geapporteerd), (van een hond) een weggeworpen voorwerp
terugbrengen : die hond apporteerd goed.
APPOSITIE, v. (-s, ...tiën), (taalk.) bijstelling.
APPRECIATIE, v. (-s), beoordeeling : ik wil niet in
Bene appreciatie van het voorstel treden.
APPRECIEEREN, (apprecieerde, heeft geappre- 1
cieerd), naar waarde schatten, waardearen : ik
apprecieer ten zeerste uwe goede bedoelingen.
'
APPRENSIE, v. (Zuidn.) waarschijnlijkheid, ^
schijn.
APPRET, o. katoen zander appret geweven, zonder
het te appreteeren.
APPRETEEREN, (appreteerde, heeft geappre- 1
teerd), eene stof bewerken om haar als handelswaar `
fraai genoeg te maken, b. v. lakens glanzen.
APPRETUUR, v. het appreteeren; afwerking;
glans (van lakens); poetsgoed.
APPROBATIE, v goedkeuring, vergunning; -met kerkelijke approbatie (van een boek), uitgegeven i
met verlof der kerkelijke autoriteiten. APPROBATUR, o. (w.g.) het wordt goedgekeurd, de tippro- !
batie vóór in R.-K. godsdienstige boeken.
Í
APPROBEEREN, (approbeerde, heeft geapprobeerd), goedkeuren.
APPROCHES, v. mv. (krijgsw.) naderingswerken,
loopgraven.
APPROVIANDEEREN, (approviandeerde, heeft
geapproviandeerd), (een schip, eene vesting) van
levensmiddelen voorzien. I
APPROXIMATIE, v. (wisk.) benaderde waarde.
APPROXIMATIEF, bn en bw. bij raming, benade- Í
rend.
1. APRIL, m. (-len). hellend oploopende weg tegen !
een dijk aangelegd (tegenwoordig tot dpril verban- '
terd).
2. APRIL. m. vierde maand des jasars, Gras- j
maand; - (spr.) April doet wat hij wil, het weer in j
die maand is zeer wisselvallig: - op den eersten April
stuur je de gekken waar je wil, (op dien dag werden
en worden nog allerlei grappen uitgehaald).

APRILBEWEGING, v. beweging in April 1853 I
door een groot deel der Protestantsche bevolking
van ons land op touw gezet tegen het herstel der
bisschoppelijke hiërarchie in Nederland.
APRILBLOEMPJE, o. (-s), sleutelbloem, primula.
APRILBOODSCHAP, v. (-pen), boze boodschap
waarmee men iem. op 1 April uitzendt om hem te
foppen; ...GEK, m. (-ken). iem.. die op I April gefopt wordt, (of ook) zich gek aanstelt: ...GEKII Eli,
V. (...heden); ...GRAP, v. (-peil); ...KIND, o.
(-eren). een veranderli,ik, wispelt.uwig mensch.
APRILLEN, (aprilde, heeft geaprild), (w. g.)
iemand naar 't oude volksgebruik op 1 April beetnemen, voor d. n gek houden.
APRILMAAND, v. (-en), de maand April.
APRILSCH, bn. Aprilsche buien; Aprilsch weer,
zooids in April het weer soms kan zijn.
zooi
APRILWEER, o. veranderlijk, buiig weer.
APRILZAAD, o. (Zuidn.) iets dat niet bestaat;
iem. om Aprilzaad sturen, hem aprillen.
A PRIMA VISTA, (Lat. uitdr.) op 't eerste ge- f
zicht, van het blad (zingen of spelen).
A PRIORI, (Lat. uitdr.) van te voren, vooraf :
iets a priori vaststellen, alvorens het gezien, onderzocht te hebben.
APROPOS, (volkstaal - apprepo, apperpo), tusschenw. hoor eens 1 (in een gesprek als overgang
of afbreking) wat ik zeggen wilde, daar valt mij
juist in: -, o. (gemeenz.) om op ons apropos terug
te komen, op datgene waarover we spraken; - hij
laat zich niet van zijn apropos brengen, van zijn stuk.
APSIDEN, v. mv. (sterrenk.) uiteinden van de
groote as der loopbaan eener planeet, perihelium, en
aphelium.
APSIDENLIJN, v. groote as der loopbaan eener
planeet.
APSIS, V. (bouwk.) uitgebouwde, half-koepelwormige nis (vooral die in kerken achter 't hoogaltaar).
APTEEK, v. (volkstaal voor): APOTHEEK.
APYREXIE, v. (-s, ...xiën), koortsvrije tijd bij
tusschenpoozende koortsen.
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APYRIET, o. Zweedsch rookloos buskruit.
AQUA DESTILLATA, v. gedistilleerd water.
AQUAEDUCT, o. (-en), Romeinsche waterleiding;
brugkanaal.
AQUAMARYN, bn. zeegroen; -, o. edelsteen
van zeegroene keur.
AQUAREL. v. (-len), teekening in waterverf.
AQUARELLIST, m. (-en), vervaardiger van
aquarellen. AQUARELSTUDIE, v. (-s). losse
aquarel^chets.
AQUARIUM, o. (-s, ...ria), glazen bak met water
waarin men levende waterstieren en waterplanten
bewaart.
AQUATINTA, v. (-s), graveerkunst die teekeningen in Oostindischen inkt nabootst; geëtste
nabootsing eener sepia-teekening.
AQUA VITAE, Lat. benaming van den brande
wijn.
1. AR, v. ( -ren), arreslede.
2. AR, bn. (veroud.) toornig, gram, (nog slechts
in de uitdrukking) : in arren moede. in gramschap,
toorn; (ook) spijtig, verontwaardigd : in arren moede
hief hij de rotting op; in arren moede had Leicester het
landsbestuur van zich geworpen.
ARABESK, v. (-en) versiering in de schoone kun sten bestaande uit eene slingerende grondlijn, bekleed met bladeren, bloemen, vruchten gedeelten
van menschen of dierenbeelden in grillige vormen,
maar op sierlijke wijze geschikt en aaneengestrengeld.
ARABIER, m. (-en), inboorling van Arabië; paard
van Arabisch racy: (w. g.) grap, snakerij; (w. g.) per
arabier, bij toeval, bij geluk, per bof.
ARABISCH, bn. uit Arabië: Arabische gom; eene
Arabische vrouw; betrekking hebbende op, thuis
behoorende in : de Arabische gosdienst; Arabische
vertellingen, geschiedschrijvers.
ARABISME, o. (-n), eigenaardige Arabische uit drukking.
ARABIST, m. (-en), kenner, beoefenaar der Arabisel ► e taal.
ARAK, v. geestrijke drank, in Indië uit rijst,
suiker en sap van den areka-palm gestookt, ooh
rijstbrandewijn geheeten; ...FLESCH, v. (...fles schen); ...STOKER, m. (-s); ...STOKERIJ, v. (-en);
...VAT. o ( -en).

ARAMEESCH, o. Semietische taal, omstreeks 300

v. C. ov,ral in Syrië en Meeopotaruië gesproken;
later van den Euphraat tot Egyj te, dus ook in
Palestina, tot, de verovering der Mohammedanen.
ARANG, v. (Ind.) houtskool.
ARAROET, o. zie ARROWROOT.
ARBEID, m. moeite. inspanning van lichamelijke
(of geestelijke) krachten om iets te verrichten, tot
stand te brengen: werk dat moeite kost : leven zonder
arbeid is geen leven; de boer oogst de vruchten van zijn
arbeid; de arbeid op het veld, in de veenderijen; weinig
arbeid voor veel loon; kunst wordt door arbeid ver kregen; - verloren arbeid vergeefsche arbeid; - den
arbeid hervatten, voltooien; --- aan den arbeid gaan,
zijn, werken: zware, zure gezette arbeid;- kamers
van arbeid, vereenigingen om de gemeenschappelijke
belangen van patroon en werkman te behartigen; ridders van den arbeid, leden der groote werkliedenvereenigingen in Engeland en Amerika; --- (scherts.)
dat was ook een heele arbeid, niet veel moeite; --(staathuishoudk.) gezamenlijke werkzaamheid der
menschen in hunne maatschappelijke betrekkingen :
verdeeling van den arbeid; vrijheid van arbeid; voort brengende arbeid; - arbeidt adelt, zinspreuk van
eene vrouwenvereeniging tot werkverschaffing;
(spr.) arbeid verwarmt, luiheid verarmt; - wat men
gaarne doet, dat is geen arbeid; - 't geld verzoet den
arbeid, maakt dat men den arbeid niet met tegenzin
uitvoert; - de vrucht, de opbrengst van iemands
werk, het tot stand gebrachte : de arbeid uwer han den zal verwoest worden; - (vooral van kunstwerken,
geestesvoortbrengselen) * de schilder heeft zijn arbeid
tentoongesteld ; tranen vielen op haar arbeid (borduurwerk b. v.): - deze kleine arbeid (geschrift)
werd gunstig ontvangen; - (nat.) uitwerking eener
kracht : eene kracht verricht arbeid, als zij eene beweging doet ontstaan, belemmert of doet ophouden; (werktuigk.) arbeid eener kracht, 't product van
massa en snelheid; - (veroud.) moeite, inspanning
in 't algemeen : de dienaars hadden arbeids genoeg
om ruim baan te maken (tegenwoordig werks), (w.g.) barensnood : in arbeid zijn, gaan; - [germaaien ej gisting werking van bier enz.]
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ARBEIDEN, (arbeidde, heeft gearbeid), arbeid
verrichten, werk verrichten dat inspanning en
moeite kost (arbeiden onderstelt meestal meer inspanning en moeite dan werken): zes dagen zult gij
irbbeiden en al uw werk doen; zij arbeiden op het veld;
die werklieden moeten halve nachten arbeiden; — aan
de welvaart eens volks arbeiden, die welvaart bevorderen; — in den Hefre, in den wijngaard des Heeren
arbeiden, op godsdienstig, kerkelijk gebied werk
zijn; (Zuidn ook scherts. voor : drinken, een-zam
drinkgelag houden); -- [ (german.) gisten, werken
van bier enz.]
ARBEIDEND, bn. de arbeidende klasse, stand, het
arbeidende volk, de stand in de maatschappij, die van
betaalden zwaren handenarbeid moet leven, de zoogenaamde vierde stand.
ARBEIDER, m. (-s), iem. die moet leven van het
loon dat hij voor zijn handenarbeid krijgt : arbeiders
op het veld boerenarbeiders; arbeiders in de venen,
veenwerkers; arbeiders in verschillende takken van
rdjrerheid, werklieden; -- de arbeider is zijn loon
waardig; — iem. die op geestelijk of zedelijk gebied
krachtig werkzaam is : een arbeider in den wijngaard
des Heeren (vooral van geestelijken gezegd); -(techn.) zekere rol in kaardmachines. zie ARBEIDSROL. ARBEIDSTER, v. (-s).
ARBEIDERSBEVOLKING, v. (-en), bevolking uit
arbeiders bestaande : eene teiik met eene arbeidersbevolking; ... BEWEGING, v. (-en), het streven naar
lotsverbetering der arbeiders; ..CONFLICT, o. (-en);
...GEZIN o. (-nen); ...JONGEN, in. (-e), jong persoon uit de arbeidersklasse; ...KAART, v. (-en),
spoor- of tramkaart tegen verminderd tarief voor
arbeiders verkrijgbaar gesteld; ...KLASSE, v. (-n),
arbeidende klasse; ...KRING, m. (-en); ...KWARTIER, o. (-en), arbeiderswijk; ...ORGANISATIE,
v. (-S); ... PARTIJ, v. (-en), partij in den staat, die
zich ten doel stelt, de rechten en belangen der arbeiders te behartigen; ...PENSIOEN, o. (-en);
...STAND, m. arbeidende stand; ...TREIN, m.
(-en), morgen of avondtrein voor werklieden.
ARBEIDERSVEREENIGING, v. (-en), vereeni
vary arbeiders om hunne gezamenlijke belangen-gin
te bespreken en te behartigen; ... VERGADERING,
V. (- en); ...VERZEKERING, v. (-en), verzekering
waardoor aan arbeiders schadevergoeding bij ongelukken of pensioen gewaarborgd wordt; .. .VRAAGSTUK, o. 't sociale vraagstuk betreffende het lot
der arbeiders; ...VROUW, v. (-en); ...WEDUWE,
V. (- n); ..WONING, v. (-en); ...WI.TK, v. (-en), wijk
waar bijna uitsluitend arbeiders wonen.
ARBEIDGEVER, m. (- s), persoon die den arbeid
bestelt en betaalt, (minder gewoon dan) werkgever.

ARBEIDSBELANG, o. (-en), belang van den
arbeider, wat aangaat arbeid, loon, werkuren enz.
ARBEIDSBEURS, v. (...beurzen), plaats, gebouw waar werkgevers en werkzoekers elkander
kunnen vinden of waar aanteekening wordt gehouden van gevraagde en aangeboden werkkrachten
en de prijzen ervoor betaald.
ARBEIDSCHUW, bn. een afkeer van arbeid hebbende : arbeidschuwe mannen moesten van staatswege
aan den arbeid gezet worden.
ARBEIDSCONFLICT, o. (-en); ...CONTRACT,
o. (-en), wettelijke overeenkomst tusschen patroons
en arbeiders betreffende loon, arbeidstijd enz.;
...DAG, m. (-en), werkdag, de duur van den dagolijkschen werktijd : de normale arbeidsdag, de acht
arbeidsdag; ...DRAAD, m. (...draden), voer -urige
waarlangs de .electrische energie aangevoerd-dra,
wordt: de arbeidsdraden van de electrische tram;
...DUUR, m. de duur van den dagelijkschen werk
-tijd:
...DWANG, in.
ARBEIDSEENHEID, v. (...heden), de eenheid
waarmede in de natuurkunde de arbeid gemeten
wordt; ...GELEGENHEID, v. (.. .h eden), gelegen
om arbeid te vinden; ...HUI:, o. (...huizen),-heid
(w. g.) werkhuis, fabriek; ... H YGI1 N E, v. kennis
van de gevaren der verschillende beroepen en bedrijven en van de middelen om die gevaren af te
wenden en te voorkomen; ...INSPECTEUR, m. (-s);
..INSPECTIE, v. (-s): ...KRACHT, v. (-en),
Diet vermogen om te werken; ...LAST, m. (-en), de
last vain den arbei I een zware vermoeiende arbeid;
...LOON, o. (-en), het dagloon van een werkman.
ARBEIDSMAN, m. (...lieden), (w. g.) ievn. die met
handenarbeid zijn brood verdient: ...MARKT, m.
de uitwisseling van vraag en aanbod betreffende
den arbeid, tusschen werkgevers en werkzoekende

ARBITREEREN.

arbeiders; ...ONWILLIGE, m. (-n); ...PLICHT,
m. (-ten), de verplichting die de arbeid iem. oplegt;
de wettelijke en zedelijke verplichting tot den
arbeid; ... RAAD, nl. (...raden ), een lichaam bestemd
om de regeering voor te lichten omtrent de regeling
van den arbeid, het lot van den arbeider; eene ver
werkgevers en arbeiders om beider-enigva
belangen te behartigen : te Leiden is een arbeidsraad
opgericht; ...REGELING, v. (-en) regeling van den
arbeid der werklieden; ...ROL, v. (-len), ook arbeider,
egel, werkrol genoemd, metalen cilinder die dient
om de wol van (Ie trommel over te brengen op de
wendrol (afnemer, wentelaar, poedel).
ARBEIDSSECRETARIAAT, o. (...aten), permanent bureau voor vakvereenigingen, welke
federatief verbonden zijn tot onderlingen steun bij
arbeidsconflicten (werkstakingen, uitsluitingen enz.)
in Juli 1893 werd het Nationaal Arbeidssecretariaa

in Nederland opgerit hi,.

ARBEIDSSTAKING, v. (-en), (w.g.) werkstaking:
...TAAK, v. (...taken), hoeveelheid werk die iem. is
opgedragen; ...TIJD, m. (-en), de werktijd, de duur
van den tijd voor den dagelijkschen arbeid der werklieden bestemd; ...UUR, o. 't uur voor den arbeid
bestemd, waarop die begint; --, (...uren), het aantal
uren van den arbeidstijd.
ARBEIDSVELD, o. (-en), het gebied van iemands
werkzaamheid : het nerhsteren der sociale toestanden
is een ruim arbeidsveld; het arbeidsveld van dien geleerde is omvangrijk; dat valt buiten het arbeidsveld
dezer vereeniging; ...VERDE EI,ING, v. (-en), waar
aan ieder zijne bijzondere taak wordt aange--bij
wezen.
ARBEIDSVERMOGEN, o. het vermogen om
arbeid te verrichten (van personen); — (natuurk.)
bij den val neemt het arbeidsvermogen van plaats onophoudelijk af en vermeerdert het arbeidsvermogen
van beweging; het Lrbeidsvermogen van een electrischen
stroom; de wet van het behoud van het arbeidsvermogen.
ARBEIDSVOLK, o. de gezamenlijke arbeidslieden;
de arbeiders voor een bepaald werk; de werklieden
van een aannemer; ...VOORWAARD E, v. (-n),
voorwaarde waarop een werkman zijn arbeid voor
den werkgever verricht; ...WERELD, v. de stand
der arbeiders.
ARBEIDSWET, v. (-ten), wet op den arbeid in
fabrieken enz., waardoor de belangen van den werkman worden behartigd, overmatige en gevaarlijke
arbeid wordt beperkt of tegengegaan : de arbeidswet
ran 1889 is in 1911 herzien; ...WETGEVING. v.
(-en), wetgeving op den arbeid; ...WILLIGE, m..
(-n), iem. die tijdens eene werkstaking wel wil werken : de arbeidswilligen werden door de politie naar
en van de fabriek gebracht; (fig.) een arbeidswillig
parlement; ...ZUCHT, v. begeerte om te werken.
ARBEIDVOL, bn. (w. g.) vol van inspanning,
moeite, kwelling.
ARBEIDZAAM, brr. (...zamer, ...zaamst), geneigd en gewoon om arbeid te verrichten; werkzaam
en vlijtig : hij is eerlijk en arbeidzaam; de arbeidzame
mieren, bijen; een stil en arbeidzaam leven leiden; eens
arbeidzame loopbaan; ook van de handen, dagen enz.
gezegd. ARBEIDZAAMHEID, v. werkzaamheid,
vlijt.
ARBITER, m. (-s), een persoon aan wien partijen
de beslissing van hun geschil opdragen, scheidsrechter : de Czaar is tot arbiter aangewezen in de
Surinaamsche grenskwestie.
ARBITEREN, (arbiterde, heeft gearbiterd), als
scheidsrechter optreden, werkzaam zijn.
ARBITRAAL, bn. door scheidsrechters gewezen
eene arbitrale beslissing, uitspraak.
ARBITRAGE, v. uitspraak van een arbiter : Hof
van Arbitrage, hof van door de mogendheden gekozen arbiters tot beslissing van internationale
geschillen; — commissie van arbitrage door beide
partijen gekozen commissie tot beslissing van geschillen; - •
(hand.) berekening der wisselkoersen van verschillende plaatsen, ten einde de voordeeligste
manier te bepalen om door 't trekken en afgeven
van wissels zijne schuld te vereffenen; — (hand.)
't koopen van papieren op plaatsen waar ze laag

staan om ze te verkoopen op plaatsen waar de
koers hooger is.
ARBITRAIR, ba. en bw. willekeurig, eigendunkelijk.
ARBITREEREN, (arbitreerde, heeft gearbitreerd),
als arbiter optreden, doer scheidsrechters laten

17oARGELOOS.

ARCADE.
beslissen; -- (hand.) eene arbitragerekening
maken.
ARCADE, v. (-n, -s), gewelf of boog op twee
kolommen rustend; bogengaanderij.
ARCADISCH, bn. landelijk, herderlijk (Arcadië
voorgesteld als het land van onschuld en vrede).
ARCANUM, o. (...na), (alchelnie) geheimenis;
— geheim geneesmiddel, geheim middel : des kwak

op de kapiteelen der zuilen rust en het verdere
lijstwerk (fries, kroonlijst) draagt; onderste vlakke
gedeelte aan Gene kroonlijst van eene kast enz.;
dekbalk van een kozijn.
ARCHIVALIA, mv. stukken die tot een archief
behooren. ARCHIVALISCH, bn. wat het archief
betreft.
ARCHIVARIS, m. ( -sen), ambtenaar die met
het beheer van een archief bcla^t is.
ARCTISCH, bn. tot do Noordpoolstreken behoorend of daar voorkomend : de arctische fauna
en flora; de arctische streken.
ARDENTE, bw. (muz.) vurig.
ARDUIN, o. harde, blauwgrijze kalksteen, gebruikt voor stoepen, hoeksteenen, zerken enz.,
gewoonlijk hardsteen genoemd; — (dicht.) harde,
duurzame steen in 't algemeen : de ucreede Tijd
vergruist het hecht arduin; zijn naam is in arduin (in
marmer en arduin) gegrift; -- STEEN, m. en o.
(-en); —ZERK, v. (-en).
ARDUINEN, bn. van arduin gemaakt; — (dicht.)
hecht, duurzaam : arduinen kasteelen, 't arduinen
praalgesteente.
ARE, v. (-n), vierkante decameter, 100 vierk.
meter.
AREKA(PALM). m. boom (vreter catachu) wiens
nootvormige vruchten tot bereiding van betel
gebruikt worden ; --NOOT. v. (...noten).
ARENA, v, (-'s), strijdperk.
AREND, m. (-en), veelsoortig geslacht van groote
roof vogels (aquila), geroemd om hun moed, kracht,
snelle en hooge vlucht en scherp gezicht (vgl. 't
meer verheven en dichterlijke adelaar); — (spr.)

heet adelaar); -- (gew.) mannetjesvogel, inz
doffer; — (w. g.) angel van een ones, cane zeis..
een beitel, (zie ANGEL,): — (slotenm.) schacht en
baard van een sleutel te zamen genomen; — (ster
zeker sterrenbeeld aan den rand van den-reuk.)
Melkweg.
ARENDBUIZERD, m. (-s), grootste buizerdsoort.
(circaëtus gallicus), woidt 70 c.M. lang en heef
Bene vlucht van 180 c-hi.; ...GIER.. m. (-en), acne
roofvogelsoort (vurltu.r), waarvan in Europa slechts
één vertegenwoordiger voorkomt, n.l. de ntonniksgier (vultur monachiis); ...GULDEN, m. (-s), oude
Geldersclie munt met een arend er op, ± een halve
gulden waarde.
ARENDPLOEG, m. (-en), zekere lichte ploeg
zonder raderen (naar 't fabrieksmerk genoemd).
ARENDSBEEN, o. (-en), zekere heraldische
figuur.
ARENDSBLIK, m. (-ken), de scherpe blik waarmee
iem. alles rondom hem overziet : niets ontsnapte
aan des veldheers - arendsblik; — ook in toepassing
op het vermogen van den geest om aard en wezen
der dingen te doorgronden : zijn arendi,blik doorzat,,
het gansche plan.
ARENDSCHELLING, m. (-en); ARENDSGUI.DEN, m. (-s;; ...RIJKSDAALDER m. (-s), namen.
van oude munten met den arend als muntteeken.
ARENDSJONG, o. (-en); ...KIEREN, o. (-s),
(dicht.) jong van een arend; ...KLAUW, m. (-en);
...KOP, m. (-pen), (vooral herald.); ...NEB, V.
(-ben).
ARENDSNEST, o. (-en), nest van een paar
arenden; — (fig.) een hooggelegen kasteel, als
roofslot voorgesteld.
ARENDSNEUS, m. (...neuzen), kromme neus die
aan den lark van een arend doet denken, (iets
minder edel dan) adelaarsneus.
ARENDSOOG, o. (-en). scherpziend oog dat alles
overziet, vgl. arendsblik; (met 't denkbeeld van
roofzucht) : met arendsgogen rondloeren.
ARENDSPEN, v. (-nen), vederschacht uit een
arendsvleugel; (dicht.) op arendspennen spoeden,
zwieren, Bene hooge, stoute vlucht nemen (van
dichters gezegd); ...PLUIM, v. (-en), (dicht.)
arendspen; bos van arendsveeren op een helm;
...SCHACHT, v. (-en), arendspen; ...STEEN, m.
(-en), zie ADELAARSSTEEN.
ARENDSVAREN, v. (-s), (minder gebruikelijk
dan) adelaarsvaren; ...VEDER, v. (-en); ...VLERK.
v. (-en).
ARENDSVLEUGEL, m. (-s, -en), vleugel van een
arend; (dicht.) als zinnebeeld van eene snelle
beweging : de Tijd vliegt met arendsvleugelen voorbij;
— (dicht.) bij vergelijking in toepassing op de
hooge, stoute vlucht van den geest : verbe lding
snelt op arendsvleugelen 't luchtruim door.
ARENDSVLUCHT, v. (-en), het vliegen van den.
arend; (dicht.) zinnabeeld van snelle beweging; -(dicht.) hooge, stoute vlucht van den geest;
zwerm van in étne richting vliegende arenden; -(wapenk.) twee arendsvleugels met de schoudereinden naar elkaar.
ARENDSWIEK, v. (-en). Zie ARENDSVLEUGEL; ...WIEKSLAG, m.
ARENDVOGEL, m. (-s), figuurtjes, voorstellende
kleine arenden zonder bek en pooten, met hangende
vleugels, ook geknotte adelaartjes genoemd.
ARENPALM, ARENGPALM, m. (-en), zekere
Ned. indische palm (arenga saccharifera ), die o. a.
suiker en palmwijn oplevert; ...SUIKER, v. Javaansc h e suiker, bereid uit het zoete sap der. bloem kolf van den arenpalm.
AREOMETER. m. (-s), (nat.) een toestel waarmee
men, dooi het in Bene vloeistof te laten drijven,
het soortelijk gewicht dier vloeistof kan behalen.
AREOPAGUS, m. hoogste gerechtshof in 't oude
Athene, samengesteld uit dc gewezen Arehenten ,
di , het oppertoezicht over het gehecle staatsv• - ezen,
godsdienst, zeden en gebruiken hadden; — (thane
scherts.) vergadering van wijzen of geleerden, die
een oordeel over iets uitspreken.
ARG, bn. ( -er, -st), boos, kwaad, slecht; slim,

mensch strijdt niet tegen onbeduidende personen; -(fig.) persoon die om eenige eigenschappen bij een
arend vergeleken wordt; — veldteeken of standaard
met de beeltenis van een arend (bij Romeinen en
Franschen); -- (wapenk.) afbeelding van een arend
in na^uurl.ijke gedaante (de phantastische vorm

komt alleen nog gewestelijk voor). Zie ERG.
ARGANDSCHE BRANDER, m. (-s), een naar
den uitvinder ARGAND genoemde brander;
...LAMP, v (-en).
ARGELOOS, bn. en bw. (...bozer, ...loost), (ook
ARGLOOS), onschuldig; aan geen kwaad denkende

arcanum.

-zali:ers

ARCEEREN, (arceerde, heeft gearceerd), met
teekenstift, ets- of graveernaald dicht naast elkaar
geplaatste lijnen trekken ter uitdrukking der schaduwen, of (bij een vlakornament) om de verschil
te doen uitkorven. ARCEERING, v.-lend
(-en), het arceeren; het daardoor voortgebrachte :
enkele arceering, met evenwijdige lijnen; — dubbele
arceerinii, met gekruiste lijnen. ARCEERMACHINE,
v. (-s), (bij 't plaatsnijden). ARCEERSEL, o. (-s),
w. g.) areeering.
ARCH(A)EOLOGIE, v. oudheidkunde: kennis en
studie van de producten van kunst, nijverheid enz.
uit oude tijden. ARCH(A)EOLOGISCH, bn. ARCH(A)EOLOOG, m. (...logen), oudheidkenner.
ARCHAISME, o. (...men), verouderde uitdruk
zinswending, verouderd wo(.rd. ARCHAÏS--kingof
TISCH, bn.
ARCHIEF, o. (. . .chieven), verzameling van geschreven stukken, oorkonden, akten, bescheiden,
registers enz. tot het bestuur van staat, gewest of
gemeente, tot eene instelling of vereeniging, tot den
werkkring van een openbaar ambtenaar of tot een
geslacht behoorende;— de bewaarplaats dier stukken;
— GEBOUW, o. (-en); — STUK, o. (-ken); —
WEZEN, o. liet inrichten, bewaren, catalogiseeren
enz. der archieven. vooral met 't oog op de historische waarde.
ARCHIPEL, m. (-s), eene uitgestrektheid zee
waarin een aantal eilanden en eilandengroepen niet
zeer ver van elkaar verwijderd liggen, (ook die
eilanden zelf) : de Grieksche, de Oostindische Archipel.
ARCHITECT, m. (-en), bouwmeester; bouwkundige die de plannen voor een gebouw ontwerpt en
teekent en de uitvoering van 't werk bestuurt.
ARCHITECTONISCH, bn. op de bouwkunst
betrekking hebbende : architectonisch schoon.
ARCHITECTUUR, v. bouwkunst, bouwstijl:
Grieksche architectuur.
ARCHITRAAF, v. (...traven), (bouwk.) de
hoofdbalk van het kroonwerk van een gebouw, die

een arend vangt geene vliegen,

een groot of edel

sluw, doortrapt, (de vorm arq is verouderd en
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niets kwaads vermoedende : een argeloos meisje;
een argloos dier, niet denkende aan het gevaar
dat het bedreigt; — hij had haar argloos lief en
toch heeft ze hem slecht behandeld; onnoozle ! doch
ook ik moest eens zoo argloos dwalen; een argeloos
hart, gemoed; een argloos oog: — ook van hoedanig heden, gezindheden, handelingen enz. gezegd, bij
welke men te kennen wil geven dat de persoon
aan wien zij worden toegekend. aan geen kwaad
denkt : de argelooze en vroolijke lach waarmee zij
hem begroette; eene argelooze eenz'oudigheid, goedhar tigheid; — een argloos lam, een argloos gesnater, dat

geen kwaad bedoelt, niet gezind is kwaad te doen;
— bw. (van wijze) 't argloos starend dier; — ( van
omstandigheid), maar geef mij 't hart terug, u argeloos
toevertrouwd, dat ik u toevertrouwde zonder eenig
kwaad vermoed te hebben. ARGELOOSHEID, v.
de onschuld van iem. die aan geen kwaad denkt,
liet niet vermoedt : in onschuld en argeloosheid.
ARGENT. o. geld. Zie A.
ARGENTAAN, o. Gene soort van nieuwzilver:
eene legsering uit koper, zink en nikkel, ook nikkel
en witkoper genoemd.
-koper
ARGEREN, ARGELIJK, ARGENIS, v. Zie
ERGEREN, ERGERLIJK, ERGERNIS.
ARGLIST, V. booze en listige bedoeling, booze
toeleg, kwade trouw; booze, listige handeling.
ARGLISTIG, bn. listig en boosaardig, loos en
valsch : een arglistig vorst, volk; (van zaken, vgl.
argeloos): een arglistig hart; eene arglistige poging. —
bw. op eene arglistige wijze : iem. arglistig in een
valstrik lokken.

ARGLISTIGHEID, v. listige boosaardigheid,
kwad „ -. trouw; -- een listige, valsche streek. ARGLISTIGLIJK, bu..(w. g.) arglistig.
ARGON, o. een element der dampkringslucht, in
1894 door Raleigh en Cavendish ontdekt; het
vormt geene verbinding met andere elementen en
heeft een s. g. = 20; het argon vormt 0,94 °; o der
atmosfeer.

ARGOT, o. boeventaal, dieventaal.
ARGOTEEREN, (argoteerd .1, heeft geargoteerd),
zich van de dieventaal bedienen.
ARGOTISME, o. (-n), woord of uitdrukking aan
het argot ontleend.
ARGUMENT, o. (-en), bewijsgrond; ook: dat zou
nog een argument zijn, eene reden.
ARGUMENTANT, m. (-en), tegenstander bij een
geleerden redetwist.
ARGUMENTATIE, v. (-s), bewijsvoering.
ARGUMENTEEREN, (argumentecrde, heeft geargum ent eerdl, bewijsgronden aanvoeren (tegen iem.
of iets).
ARGUMENTUM, o.::.rgumentunm ad hominem, een
argument op den man af, ontleend aan den toestand, de woorden of de belangen van hem met
wien men eene discussie voert; (seherts.) oorvijg; —
argumentum ad rem, bewijsvoering die tot de behandelde zaak veel afdoet; — argumentum a posteriori, bewijs uit de ervaring geput; — argumentum a
priori, bewijs dat alleen op redeneoring berust; —
argumentum probabile, waarschijnlijkheidsbewijs.
ARGUS m. (in de Griek. en Rozn. fabelleer) de
honderdoogige wachter; het zinnebeeld der waak zaamheid; het dient vooral om een zeer helderziend
persoon of een zeer lastigen bewaker aan te duiden;
- hoenderachtige vogel op Malakka; — naam van
sommige vlinders, spinnen, slakken enz.
ARGUSFAZANT, m. (-en), (ook ARGUSVOGEL),
...KAPEL, v. (-len), een fazant, eene kapel, wier
oppervlakte geheel of gedeeltelijk met oogvormige
vlekken bezaaid is, (ook worden deze dieren alleen
argus genoemd).
ARGUSOOG, o. (-en), oogen die zich naar alle
kanten richten, aan wier opmerkzaamheid niets
ontgaat (meestal in ongunstige beteekenis) : iets
-met argusoogen bespieden, bekijken. ARGUSWORM,
m. (-en), veeloog.
ARGVRIJ. bn. (veroud.) zonder kwaad, onschuldig.
ARGWAAN, m. het vermoeden van iets kwaads,
verdenking, achterdocht, meest met het bij denk beeld dat het eene ongegronde verdenking is, uit
vreesachtigheid of zwakheid van karakter voortgevloeid: zijne achterdocht groeide tot volkomen argwaan; een blik vol argwaan; — zonder argwaan,

zonder eenig kwaad vermoeden, in goed vertrouwen; — argwaan opvatten, krijgen, voeden, hebben;
argwaan geven, wekken enz.
ARGWANEN, (argwaande, heeft geargwaand),

argwaan voeden, achterdocht koesteren; iets
kwaads vermoeden.
ARGWANEND, bn. ( -er, -st), achterdochtig : een.
argwanende tyran; een argwanende blik.

ARIA, v. (-'s), (muz.) een door de menschelijke
stem (soms ook door een muziekinstrument) voorgedragen stuk, met instrumentale begeleiding, en
dat volgens zekere regelen samengesteld is.
ARIAAN, in. (...anen), aanhanger van Arius.
een geestelijke te Alexandrië, die de goddelijkheid
van Christus loochende; ketter, verworpeling; —
(scherts. in de volkst.) Bene soort van beschadigde
en voor het doel onbruikbare baksteenen en als
uitschot beschouwd.
ARIADNE, v. (myth.) dochter van Minos. koning
van Creta, die Theseus een betooverd zwaard gaf
om den Minotaurus te dooden en een kluwen garen,
om den weg uit het Labyrinth te vinden; (fig.)
de draad, het kluwen van Ariadne, middel om uit
een neteligen toestand te geraken, om een moeilijk
vraagstuk op te lossen.
ARIANISME, o. leer van Arius, in 381 voor
kettersch verklaard.
ARIËL, m. (volgens de Kabbala) een watergeest:
(volgens de myth. der Middeleeuwen) een beschermgeest der onschuld.
ARIËRS, mv. stamvolk der Indo - Germanen.
ARISCH, bn. Arische talen, de Oud -Perzische
en Indische talen; (bij uitbr.) de Indogermaansche
talen.
ARISTOCRAAT, m. (...craten), in het oude
Griekenland, die door geboorte, beschaving of
welgesteldheid uitmuntte; — smalende benaming
voor de leden der Nederlandsche regentenfamiliën
op het einde der 18de eeuw; aanhanger van het
denkbeeld, dat de leiding in staat en maatschappij
alleen moet berusten bij hen die uitmunten door
geboorte, beschaving en welstand; — iem. met zeer
beschaafde manieren en denkwijzen; — (scherts.)
een heer, een trotsch, ongenaakbaar persoon : onze
nieuwe burgemeester is een aristocraat; hij is eery+
aristocraat onder de onderwijzers.

ARISTOCRATIE, v. regeering van den adel of
van de patriciërs; een regeeringslichaam van aristocraten; de aanzienlijken van een land; — zij die
uitmunten door geboorte, beschaving en ook welgesteldheid; (fig.) de aristocratie van braafheid en.
bekwaamheid; — de aristocratie des geestes, de voorrang op grond van braafheid enz., ook de personen
die zich door geest enz. onderscheiden.
ARISTOCRATISCH, bn. en bw. eene aristocratische regeering, (regeeringsvorm) van de aristo craten: — de aristocratische partij, de aristocraten;
— geneigd tot de denkwijze der aristocraten : hij
was eer burgerlijk dan aristocratisch; — ( van den
menschelijken geest, van de kunst, de wetenschap)
niet voor ieder toegankelijk of bereikbaar; zoodanig
als met den persoon van een aristocraat overeenkomt : aristocratische vormen, gebruiken enz.; —
hij heeft iets aristocratisch, kook ongunstig).
ARISTOPAPIER, o. met chloorzilverhoudendegelatine toebereid fotografisch papier; ...PORTRET,
o. (-ten), portret op aristopapier.
ARISTON, v. (-s), zeker muziekinstrument.
ARISTOTELIAAN, m. (...anen), volgeling, aan
-hangerdlv
Aristoteles.
ARITHMETICA, v. (ongewoon voor) rekenkunde.
ARITHMETISCH, bn. rekenkunstig : eene arithmetisehe reeks, bewerking.

ARITHMOGRIEF, v. getallenraadsel.
ARITHMOMANCIE, v. waarzeggerij uit getallen.
1. ARK, v. (-en), de kist waarin de tafelen der
Wet werden bewaard : de ark des verbonds; (w. g.)
heiligdom; — het gevaarte door Noach op Gods
bevel gebouwd; ook : de leden van het huisgezin
of de Christelijke gemeente, vergeleken bij de
bewoners van de ark; --- lief duifje in onze ark,
een geliefd kind dat als oorzaak van huiselijk geluk
wordt beschouwd, zie ARKDUIFJE; — (fig.) eene
kleine ruimte waarbinnen vele personen of dieren
bijeen zijn : het is hier de ark van Noach, van een
groot. gemengd gezelschap gezegd; —• dat is er nog
een uit de Ar/fe van Noach, (van personen en zaken)
zeer oud; — (gew.) eene zeer groote kamer of
schuur; — (scherts., in groote steden) huis waarin
vele gezinnen bij elkaar wonen; — zeker kinderspeelgoed : eene doos, op de ark gelijkende, met
vele dieren van hout; — drijvende woning of schuit ;
dienende tot verblijf voor kermisreizigers, polder-
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gasten; — de hut op eene schuit, waarin de veen
wonen. Arkje, o. (-s).
-arbeids
2. ARK, v. (-en), (scheepsb.) houten keg die het
vooreinde van een houten scheepsnagel wordt
ngedreven.
ARKDUIF, v. (...duiven), de duif die door Noach
werd uitgelaten en met een olijfblad terugkeerde,
ten teeken dat de aarde weer droog werd; (fig.)
een bode van vrede en geluk.
ARKEL, m. (-s), (bouwk.) vier- of veelhoekig
uitstek van een gebouw, somtijds halfrond, meestal
beginnende boven den beganen grond en dan
rustende op een kraagsteen; —BOUW , m.;
—TOREN, m. (-s), torenvoru►ige arkel; —VEN
balkonvenster.
-STER,o.(s)
ARKENEEL, o. (...neelen), ook ARKENIJL,
ARKENIJLTJE, o. (gew.) zolderkamertje met een
uitstek; de bocht in een korenvak om aan den
omloop van het dorschblok ruimte te laten; — een
uitstekende balk om goederen op te hijschen,
trijsbalk.
AR KS CHELP, ' V. (-en), zeker schelpdier wier
schelpen eene eenigszins schuitvormige gedaante
hebben.
1. ARM, m. (-en), het middelste, deel van elk der
bovenste ledematen bij den mensch, bestaande uit
den bovenarm en den voorarm of onderarm, reikende
van den schouder tot het gewricht van de hand :
een gebroken arm; gespierde, mollige, dikke, bloote
armen; iem. een arm afzetten, (den arm met de
hand); (fig.) iem. de armen binden, maken dat hij
niet veel doen kan, (ook) hem machteloos maken;
— lange armen hebben, verregaande macht bezitten,
ook zijne armen zijn te kort, zijne macht is te gering; —
een kind op den arm dragen; de kinderen krijgen
in ,oinmi(e streken, wanneer ze jarig zijn een stuk
koek op den arm; iem. bij den arm grijpen, pakken;
een rouwband om den arm; (fig.) bont om den arm,
i•l in den darm, zie BONT- — ren slag om den arm
houden, (fig.) zich niet onherroepelijk verbinden,
verklaren; de bocht om, (onder of achter) den arm
hebben, zie BOCHT; iets onder den arm dragen,
houden; zijne beenen (gemeenz. zijn gat) onder den
arm nemen, haastig wegloopen; — met zijne ziel
onder den arm loopen, leegloopen, niets te doen
hebben, zich vervelen; — iem. onder den arm nemen,
grijpen, t. w. om hem te ondersteunen (eig. en
fig.); —
een mandje aan den arm hebben, dragen; — hij
wandelt 'vaak met zijn meisje aan den arm, gearmd
met zijn meisje; — (gemeenz.) hij heeft al een
meisje (ook wat) aan den arm, heeft reeds verkeering; — iem. een arm geven, aanbieden, iem. aan
den arm nemen om hem te geleiden of ook wel
om zich door hem te laten geleiden; — iem. met
open armen ontvangen, zeer hartelijk, zeer voor
— zij liepen arm in arm, gepaard, (ook)-komend;
zij gaan gum in arm, zij zijn eendrachtig (als teeken
van vertrouwelijkheid); — iets in den arm, in de
armen houden, hebben, dragen; — iem. in (bij) den
arm grijpen, nemen, (fig.) iem. heimelijk te spreken
vragen, zijne hulp inroepen: — in iemands armen
(arre) rusten, liggen, omhelsd worden; — iem. in
zijne armen drukken, klemmen, omhelzen; — ( zich)
in iemands armen werpen, vliegen; in iemands
armen sterven; hij vergat in hare armen zijn plicht; —
zich uit de armen van iem. losrukken, scheuren, uit
zijne omhelzing; — (fig.) zich in de armen der heilige
vriendschap werpen, zich overgeven aan; — (uit
wanhoop, berusting) (inz.) zij wierp zich in de armen
des doods, zocht den dood; — hulp, troost zoeken
bij : geene kans ziende vooruit te komen, wierp hij
zich in de armen der tegenpartij; — de armen, den
arm (om den hals van iem.) slaan, leggen, omhelzen; —
hij kon den boom niet met zijne armen omvasten; —
met armen en boenen slaan, (zwaaien), van een
ongeoefend schaatsenrijder, redenaar gezegd; —
zij stond met de armen in de zijde, dood bedaard,
zeer kalm: — (fig.) in uitdrukkingen ter uiting van
wanhoop, pijn enz. : de armen slap laten hangen,
moedeloos zijn; — hij sloeg de armen beschaamd en
moedeloos over elkander, hij werd beschaamd en
moedeloos: — den arm opheffen, t. w. om te staan;
— de armen omhoog ('en hemel) heffen, als uiting
van angst of wanhoop, waarbij men Gods hulp
aanroept; — de armen tot een ongelukkige uitstrekken, (eig. en fig.) om hem te hulp te komen; (bij
vergelijking) de eik steekt (strekt) zijne armen uit, —
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de arm dient inzonderheid ook tot vertoon vae
kracht, moed, behendigheid; vandaar : mijn arm is
jong en nog geen krijg gewoon, wiens arm mij reeds
met d eersten slag het voorhoofd duizlen deed; (fig.)
(voor den geheelen persoon) : bouw op den fleer
'Lijn arm beschermt d , vronen; dtze arm zal voor
mijn koning strijden; — wij bukken onder het gewicht
van des viands arm, wij ondervinden zijne macht;
(fig.) er verhief zich geen enkele arm noch stem tot
ondersteuning van de goede zaak; alleen door t+csschenhomst tan dt,n .sterken arm was het mogelijk de orde
te herstellen, door het optreden van do overheid; —
hij heelt een sterken arm bij den burgemeester, bij
het volk, veel invloed; — de wereldlijke arm, de
maclit der overheid; —
als maat van lengte of dikte : die boom iq twee
armen dik; — armvol : iedere koe krijgt twee armen
hooi. — arm als figuur in de wapenkunde: — de armen
opstroopen. ontblooten door de mouwen op te
stroopeu : met opgestroopte armen stond zij aan de
u'aschtobbe; --- mouw van een kleedingstuk :
de arm draait wat; de arm zit niet goed; uit
dien arm moet wat uitgeknipt worden, uit dat
armsgat; —
(bij de apen) de bovenste ledematen; — (bij het
paard) dat gedeelte der voorste ledematen dal.
overeenkomt met den bovenarm bij den iuenseh
en uien aa;); — (bij sommige weekdiere'i), zie
ARM1'OOTIGEN; — de holle vo^lers aan het
liehaam der poliepen worden ook armven genoemd:
(bij sommige kwallen), zie ARMKWAL; —
arm in toepassing op zaken : de armen van een
stoel zie ARMSTOEL: — de uitstekende doelen
die bij een voorwerp van het midden u-tgaan :
eene gaskroon met twee armen; ook een gaspijpje
met brander aan den muur noemt men een aria; ---de armen van een anker, van een kruis, van de. lade
van een weefgetouvw, van een kam (bij hel, kawmen
met de hand in gebruik), van eene balans: — het
gedeelte van een hefboom aan weerszijden van
bet steunpunt; — (werktuigk.) loodlijn - uit het
steunpunt op de richting eener kracht (bij den
hefboom); — de afstand der krachten (bij het
koppel); —
een deel eener rivier, door splitsing der rivier
ontstaan; — een armvormige inham door de zee
gevormd; — een arinvoro ig uiteinde van het land,
in zee, uitstekende, zie ZEEARM; ook : de armen
van een wen. .4rmp;e, o. (-s).
2. ARM, bn. ( -er, -st), behoeftig, niets of bijna
niets hebbende : eene arme weduwe; een aren mensch;
een arme sukkel; oud en arm; — zoo arm als Job,
(als de straat, de mieren enz.). in hooge mate behoeftig; het zijn arme, doch eer;ij ke lieden; -- arm
en rijk was op het ij,e, iedereen; — een arme, de
armen, zij die bedeeling ontvangen : die zich des
armen ontfermt. 7,eent den Heere de armen en rijken;
— de huiszittende armen, die niet in een gesticht bij
elkander wonen, maar thuis bedeeld worden; —
de algemeen armen tiener gemeente, die zonder
onderscheid van godsdienst door het Burgerlijk
Armbestuur onder=-, teund worden; — van de armen
begraven worden op kosten van een armbestuur ;
van den arme trekken, van het Armbestuur; —
(fig.) 't is a sof het van de armen gaat, het is- zeer
gebrekkig, armoedig; — (bijb.) de armen van geest.
de eenvoudigen; —
wij zijn deze maand (rm, hebben geen geld, geene
contanten; -- arm aan geld, aan vrienden geen
geld, geene vrienden hebben; — beklagenswaardig,
alleenstaande : eene arme, verlaten vrouw; een arm
kind (ook van een volwassen meisje gezegd); een
arm schaap; — onschuldig: ik zou dat arme kind nog
de schuld geven !; ook kan die arme kap het helpen,
dot gij u stoot t; — beklagenswaardig: wij arme zon
onze arme ziet; —
-dars;
een arm land, eene arme gemeente, niet veel bezittende; deze streek is re.rm aan vruchtboomen, e': zijn
er niet veel; — ons land is niet arm aan dichters,
heeft vee dichters; — eene arme kunst, die niet
veel voortbrengt: — eene arme taal, arm aan woorden, vormen enz.; een bodem, arm aan voortbreng
selen; — (gew. en Zuidn.) armzalig, naar, treurig,
onaangenaam : eene arme praat; — (gew.) daar
heb je het arme leven weer g zonde, thans meestal
het lieve leven; — (gew.) gering : wat geef ik om een
arme honderd gulden; voor een arm kwartje kocht
ik het; —
(bouwk.) stomphoekig, spits toeloopend (van
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een metselsteen), vgl. rijk; — van boven smaller dan
an onderen (van latten).
ARMADA, v. (-'s), ARMADE, v. (-n), groote
Spaansche oorlogsvloot, inz. de onoverwinnelijke
vloot van 1588.
ARMADIL, m. (-len), gordeldier, (zie aldaar).
ARMATUUR, v. (...turen), wapening; — (nat.)
de armatuur van een magneet, stuk week ijzer aan
de polen van een hoefmagneet gelegd, om hem te
versterken; — anker der dynamo-machines; — j
werktuig tot bevordering der veiligheid bij stoom- 1
ketels.
ARMBAND, m. (- en), een bandvormig sieraad
door de vrouwen om den pols gedragen; ook : een
band dien bestellers (aan enkele stations) enz. om
den arm hebben en die voorzien is van een nummer;
vandaar wel eens : armbanden en kruiers.
ARMBEDEELING, v.(-en); (ook ARMENBE- 1
DEELING), regelmatige' ondersteuning der armen;
een bepaalde kring waarover zich de bedeeling
uitstrekt.
ARMBEEN, o. (-en), (w. g.) elk been van den arm.
ARMBESTUUR, o. het regelen van den toestand
der armen : het armbestuur is een onderwerp ran
aanhoudende zorg der Regeeringg; —, (...besturen),
een lichaam dat de armen ondersteunt : kerkelijk,
burgerlijk armbestuur; ...BESTUURDER, m. (-s),
lid van een armbestuur; ...BEZOEK, o. (-en), het
bezoek aan de armen om hun toestand te leerera
kennen.
Í
ARMBEWEGING, v. (-en), beweging met of aan
de armen.
ARMBLOEMIG, bn. (plantk.) van eene bloeiwijze
gezegd, die uit weinig bloemen bestaat.
ARMBLAKER, m. (-s), blaker op een arm aan
den wand bevestigd; ...BREUK, v. (-en).
ARMBORST, m. (-en), (oudt.) draagbare of
vaststaande boog om pijlen te schieten.
ARMBUIDEL, m. (gew.) armenzakje; ...BUS, v.
( -sen), eene bus waarin liefdegaven voor de armen
worden in ontvangst genomen.
ARMEE, v. (armeeën), leger. ARMEEKORPS,
o. (-en).
ARMELIJK, bn. van armoede blijk gevende :
eene armelijke woning, plaats; eene armelijke kleeding;
— bw. op eene armoedige wijze. 1
ARMELUI, mv. arme menschen.
ARMELUISKIND, o. (-eren), (gemeenz.) een kind
van arme menschen.
ARMENBELASTING, v. (-en), belasting ten
behoeve der armen.
ARMENBIJBEL, m. houtsneewerk uit de 15e
eeuw, bestaande uit een 50 -tal platen, verschillende
gebeurtenissen uit den Bijbel voorstellende, tot
onderricht van hen die niet lezen konden.
ARMENBRIEFJE, o. (-s), bewijs van onvermogen;
...BUIL, m. (-en), armenzakje; ...BUURT, v. (-en),
waar veel armen wonen; . . .COMMISSIE,v.(-s, ...siën), 1
Bommissie, belast met armenzorg; DIRECTIE,
V. (- s, ...tiën), armbestuur; ...DOKTER, m. (-s),
armengeneesheer; ...FONDS, o. (-en), fonds ten
dienste der armenzorg; ...GELD, o. (-en), dat ten
behoeve der armen wordt besteed of opgebracht;
— belasting van eene zekere oppervlakte veen
geheven ten behoeve der armen; ...GENEES- -grond,
HEER, m. (-en), arts, door het armbestuur met de
behandeling der onvermogenden belast; ... GESTICHT, o. (-en), armhuis; ...GOED, o. (-eren),
eigendommen der diaconie; ...GRAF, o. (...graven),
algemeen graf der armen, waar de dooden op kosten
van het armbestuur begraven worden.
ARMENIËR, m. (-s), bewoner van Armenië.
ARMENISCH, bn. van, uit, behoorende tot,
betrekking hebbende op Armenië : de Armenische
bevolking; de Armenisehe taal- en letterkunde; —
de Armenische kerk, de Christelijke kerk in Armenië,
die in 1439 zich met de R. K. vereenigde; eigen
gebruiken zijn : driemaal onderdompelen-ardige
van den doopeling; bevestiging en doof zijn ver
gezuurd brood en zuivere wijn worden bij-enigd;
het Avondmaal gebruikt, enz.; --a- de Armenische
patriarch te Constantinopel.
ARMENINRICHTING, V. (- en), ...INSTELLING,
V. (-en), armhuis; ...JAGER, m. (-s), (veroud..)
ambtenaar in Drente die jacht meest maken op
bedelaars en vagebonden; — thans nog: groot e hark
die over den gemaaiden akker wordt getrokken
om de nog op het veld liggende aren op te zamelen,
trekker; ...KA.ME R, ,. (-s), armbestuur; (gew.) aan

de armenkamer komen, vervallen, door het armbestuur onderhouden worden, ook : eene woning, aan
de diaconie behoorende; ..KAS, v. ( -sen), de kas
van een armbestuur; ...LAST, m. (-en), de druk
op de gegoeden ten behoeve der armen; belasting
voor de armen; ...PELLE, v. (-n), (Zuidn.) baar
voor hen die van de armen begraven worden;-kled
...POOS, v. (...poozen), (Zuidn.) korte tijd gedurende welken de klok luidt bij het begraven vas
een arme.
ARMENPRAKTIJK, v. de praktijk onder de
armenbevolking, inz. van den armendokter;
... RECHT, o. recht om kosteloos te mogen procedeeren; ...SCHOOL, v. (.. .scholen), eene school
waar de kinderen van onvermogenden kosteloos
VERonderwijs ontvangen; ...VERPLEGING, v.; .. .VER
ZORGER, m. (-s), die belast is met de zorg voor
de armen, inz. een diaken; ...VERZORGING, v.;
...VOOGD, m. (-en), armvoogd; ...WET, v. (-ten),
wet van 187 0 (1 Juni) tot regeling van het armbestuur, de verzorging der armen; ...WIJK, v.
(-en), armenbuurt; ...ZAKJE, o. (-s), zakje waarin
tijdens de godsdienstoefening liefdegaven voor de
armen worden ingezameld, in tegenstelling met het
kerkezakje.
ARMENZORG, v. het zorgen voor de armen
om ze van werk te voorzien, om hen in den nood
bij te staan door het verstrekken van levensiuiddelen, kleeres enz., het streven om ze maatschap
te verbeteren en het bedelen tegen te gaan; —-pelijk
na.am van vereenigingen die zich armenzorg ten
doel stellen; — een bordje aan de deur met het
woord armenzorg om te kennen te geven dat de
bewoner lid is van armenzorg en dus niet aan de
bedelaars persoonlijk geeft; -- (scherts.) hij is lid
van armenzorg, hij geeft toch niets.
ARMEZONDAARSBANKJE, o. bankje waarop
de arme zondaar knielt, zijne zonden belijdt en
boete doet (bij het Leger dis Heils).
ARMEZONDAARSGEZICHT, o. gezicht als een
arme zondaar die boete doet, zeer deemoedig gezicht.
ARMGEESTIG, bn. arm aan geest; -- bw. van
armoede aan geest getuigende.
ARMHART, m. (w. g.) een kleinmoedig man.
ARMHARTIG, ba. (w. g.) kleinmoedig; bekrompen; wat uit een kleinen geest voortkomt of alleen
voor een kleinen geest waarde kan hebben; armzalig, onaanzienlijk. ARMHARTIGHEID, v. schriel
-heid.
ARMHUIS, o. (...huizen), een gesticht voor
armen. weezen.
ARMINIAAN, m. (...anen), een in ongunstigen
zin bedoelde naam voor de volgelingen van A rm i n i u s, die de leer van Calvijn over de genade
en de praedestinatie verwierp; -- (gew.) groote
baars; een omgekeerde Arminiaan, een gebraden
en op eene bepaalde wijze toebereide baars (of
snoek).
ARMINIAANSCH, bn. drminiaansche ketterijen,
zooals cie Arminianen die leerden.
ARMKANDELAAR, m. (-s), armblaker.
ARMKWAL, v. (-len), eene soort van kwallen die
van onderen aan liet lichaam armen hebben.
ARMLASTIG, ba. ten laste komende van eenig
armbestuur : die bedelaar is armlastig te Groningen.
ARMLASTIGHEID, v.
ARMLEUNING, V. (- en), (aan een zetel) de leuning waarop men den arm kan laten steunen.
ARMMEESTER, m. (-s), lid van een armbstuur.
ARMOEDE, ARMOE en (gew.) ARMMOEI, V. de
toestand waarin hij verkeert, die arm is, die bijna
niets heeft om van te leven : de ' rmoede der bevolking
in 1 riesland neemt voortdurend toe; gebrek en armoede; — 't is daar armoede troef, daar heerscht
groote armoede; — armoede zoekt list, hij die arm
is, neemt vaak zijne toevlucht tot list; —de armoede
bestrijden, lenigen, weren; tot armoede vervallen; —
bittere armoede zware; in diepe armoede; in eerlijke
armoede leren, gezegd van iem die het niet ruim heeft,
doch die zijn toestand alleen door geoorloofde iniddelen tracht te verbeteren; — fatsoenlijke armoede,
ten opzichte van iem. gebezigd die arm is, maar het
meet verbergen om zijn stand op te houden; — ver gulde armoede. met betrekking tot hem die rijker
leeft of moet leven dan zijne r iddelen het toelaten;
----- (gein eenz.) natie armoede, ontstaan door het inisbruik maken van sterken drank; --• schamel bezit :
, icon,. uit zijn urrneedje schoppen, hem het weinige
nog ontnemen; ---- (spreekt.) daar heb-je reder nog
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een stuk, kinderen; en nu zijn we weer van de armoe
af, is alles op; -- armoede aan iets hebben, gebrek
hebben aan : wij hebb 'n armo . de aan kleingeld; van
mijn armoedje heb ik hem nog wat gegeven; -- van
armoe moest ik naar bed, van narigheid, wanneer
b. v. de kachel of lamp niet langer wil branden; zijn geld in armoe verteren, er niet het genoegen, het
plezier van hebben dat men zou kunnen; - de rogge
op dien akker is rijp van armoede, is van gebrek te
vroeg rijp geworden en levert daardoor te weinig
op; - op den stal bij dien boer heerscht armoede,
ellende, narigheid, zijn vee ziet er treurig uit; (gew.) armoe op stal, armoe overal, gezegd van een
boer die te weinig vee op stal heeft en daardoor geen
voldoenden mest krijgt enz.; - de voogd rekende
met zijn pupil af, ofschoon deze het kapitaal zelf nog
niet kon beheeren, om maar van de armoe met het
lastige jongmensch af te wezen, van de onaangenaamheden; - wat heb ik Bene armoede met dien lastigen
jongen op reis gehad, verdriet, moeite; - zij heb
altijd armoe, twist, oneenigheid. ARMOEDJE, o.-ben
ARMOEDEN, (armoedde, heeft gearmoed), (in
spreektaal armoeien), over iets armoeden, tobben,
zeuren, wurmen.
ARMOEDIG, bn ( -er, -st), blijk gevende van de
armoede van den bezitter, schamel: een armoedig
vertrek; arrnoedige kleeding, ook een armoedig leven
hebben; - eene armoedige kunst, gebrekkig; - -en
armoedig gezin, in armoede verkeerendN: -- een, armoedige bodem, boerenplaats, die niet veel oplevert; onvoordeelig, ook een armoedige stal neet vee, dat er
treurig uitziet; - geringschattend gezegd : een
armoedige tweehonderd gulden gain er mee heen; bw. op eene armoedige wijze. ARIVIOEDIGHEID, v.
ARMOEDZAAIER, m. (-s), iem. die altijd geldgebrek heeft.
ARMORIAAL, o. (-s), wapenboek, boek dat de
familiewapens beschrijft en afbeeldt.
ARMOZIJN, ARMEZIJN, o. (veroud.) eene soort
van zijdestof of taf.
ARMPENNEN, v. mv. kleine slagpennen der
vogels.
ARMPLAAT, v. (...platen), metalen plaat als deel
van eene wapenrusting, dat den arm bedekt; ...POLIEP, V. (- en), zie ARM; ...POOTIGEN, mv. eene
afdeling der worr en (brachiopoda), naar het week
aanhangsel (arm) aan weerszijden van den mond
zoo genoemd, dat als kieuwen dienst doet; de armpo otigeo. gelijken uitwendig veel op mossels; ...RING,
m. (-en); ...SCHACHT, v. (-en), (Zuidra.) overmouw.
ARMSGAT, o. (-en), opening in een kleedingstuk
(jas, vest, blouse, japon enz.) waardoor de arm gestoken wordt; ...LENGTE, v. (-n), de lengte van
een arm (als maat).
ARMSCHOT, o. (gew.) ik heb geen armschot,
armslag.
ARMSIERAAD, o. (...raden), armband; ...SLAG,
to . ik heb hier geen armslag, ik heb Beene ruimte- om
mijne armen goed te bewegen; ...SLEUTEL, m.
(-s), schroefsleutel met gebogen steel om diepgelegen moeren of schroeven loc- of aan te draaien;
...SPIER, v. (-en); ...STOEL, m. (-en), een stoel
met armen (armleuning).
ARM STRONG (KANON ), o. kanon met getrokken
of gegroefder loop, dat van achteren geladen wordt.
ARMTbLEGRAAF, v. semaphoor; ...VER
-ZORGE,in.(s)em
wiep armenzorg is opgedragen-, ...VERZORGING, v.; ...VIJL, v. (-en),
Bene groote en grove vijl.
ARMTIERIG, bn. bw. (Zuidd.) ellendig,
moedig.
ARMVOL, m. zooveel men in én arm kan dragon:
een armvol hooi (vgl. twee armen vol hooi).
ARMVOOGD, m. (-en), een lid van het Burgerlij
Armbestuur; ... V O O G I) ti , v. amrr bestuur; .. .WEZEN, o. de regeling der armenverzorging; de wijze
van bedeeling der armen: het armwezen eischt jaarlijks
groote sommen.
ARMZALIG, bn. ook bw. rampzalig, zeer ongeluk
beklagenswaardig (van personen) : er armzalig-kig;
uitzitn: - nietig, gering: mijn armzalig traktement. armoedig: een armzalig vertrek, - armzalige fouten,
zeer dom.
ARMZWAAI, m. (-en), zekere beweging aan den
rekstok.
ARNHEMMER, m. (-s), inwoner van Arnhem;
(ook) eene aardappelsoort; -- (ook als bn.) de
Arnhemmer ( Courant).

ARNHEMSCH, bn. Arnhernsche jongens en
meisjes, bekende soort van koekjes.
AROMA, o. (-'s), geur : het aroma van koffie, van
wijn, (bouquet). AROMATICA, mv. middelen om
aan iets geur te geven. AROMATISATIE, v. het
geurig maken. AROMATISCH, bn. aroma heb
aromatische wateren moeten sterk rieken-bend:
en smaken naar de grondstoffen, waaruit zij
b reid zijn.
AROMATISEEREN, (aromatiseerde, heeft gearomatiseerd), geurig maken, een aroma geven.
ARONSBAARD. m. (-en), eene plant (arum maculatum.l, gevlekte aronskelk, kalfsvoet, behoorende
tot het geslacht der Aronskelken; ...KELK, m.
(-en), eene kruidachtige plant, kalfsvoetachtigen
ARRANGEEREN, (arrangeerde, heeft gearrangeerd), in orde brengen; rangschikken; -- (een
muziekstuk) voor eene andere instrumentale uit
geschikt maken.
-voering
ARRANGEMENT, o. (-en), schikking, onder
akkoord; ook pasklaarmaking van een-handsc
muziekstuk voor een orchest, of voor een ander
muziekinstrument : een arrangement voor piano.
ARREN, (arde, heeft geard), met eene ar rijden.
ARRESLEDE, v. (-n), ...SLEE, v. (-ën), eene fraaie,
door een of meer paarden getrokken slede waarmee
men op de sneeuw of het ijs rijdt; het tuig der paarden is behangen met bellen en pluimen. Arresleetje,
o. (-s).
ARREST, o. (-en), beslaglegging op goederen; (veroud. alleen nog in de spreekt.) gijzeling, beslag;in voorloopig arrest, (in de wet) in voorloopige verzekerde bewaring, vgl. voorarrest ook iem. in arrest
nemen, houden, in arrest zitten; huis van arrest: -- (bij
militairen) eene bepaalde soort van krijgstuchtelijke
straffen : drie dagen arrest; de officier heeft (kamer -)
arrest, mag niet uitgaan; - (zeew.) arrest onder het
hal/dek, waarbij een schepeling onder tolzicht van
een schildwacht onder het halfdek wordt geplaatst;
- arrest met, zonder accès, licht, zwaar arrest;
uitspraak van gerechtshoven en van den Hoogen
Raad; soms in tegenstelling met vonnis (uitspraak
van kantongerechten en rechtbanken) : bij arrest
van den Hoogen Raad.
ARRESTANT, m. (-en), hij die krachtens een
bevelschrift of vonnis op iem. of iemands goederen
beslag legt of doet leggen, in tegenstelling met gearresteerde; hij die gearresteerd wordt : je bent mijn arrestant,
(uitdrukking waarmee de politie iem. arresteert).
ARRESTANTE, v. (-n). ARRESTANTENHOK,
o.; ...KAZER, v. .
ARRESTATIE, v. (-s, ...tiën), gevangenneming.
ARRESTEEREN, (arresteerde, heeft gearresteerd),
gevangennemen; beslag leggen op een persoon of
op diens goederen; - bij besluit vaststellen: een plan,
een artikel arresteren; -- een stuk arresteeren, goed
voor gezien teekenen; de notulen worden goed--keurn,
gekeurd en gearresteerd.
ARRETIKKER, m. (-s), tuig met bellen enz., dat
bij het arren op het paard gelegd wordt; ...TUIG, o.
(-en), ook bel(len)tuig genoemd.
ARRIVISME, o. het streven à tout prix om
vooruit te komen.
ARROGANT, bn. ( er, -st), aanmatigend; verwaand; laatdunkend.
ARROGANTIE, v. aanmatiging, verwaandheid,
laatdunkendheid.
ARRONDISSEMENT, o. (-en), onderdeel van een
gebied (meestal van eene provincie): het arrondisment (de rechtbank) Heerenveen omvat de kantons
Heerenveen, Beetsterzwaag, Lemmer en Steenwijk; het distract Amsterdam is in vijf arrondissementen
verdeeld: Amsterdam I, II, III, 1V en Hilversum;
(bij den waterstaat) de ingenieur in het vierde
(rivier -)arrondissement te Dordrecht.
ARRONDISSEMENTS-BIBLIOTHEEK, v. (...theken), bibliotheek voor de onderwijzers van een bepaald (school-)arrondissement; ... - RECHTBANK,
v. (-en); ...- SCHOOLOPZIENER, m. (-s).
ARROWROOT, o. zetmeel uit de wortelstokken
van eenige soorten planten van het geslacht macanta,
in Oost- en West-Indië gekweekt, pijlwortelmeel;
het is een versterkend voedingsmiddel.
ARSENAAL, o. (...nales) bewaarplaats van
oorlogsbehoeften voor land- of zeemacht; tuighuis;
ook figuurlijk : de Bijbel wordt door menig volks
een arsenaal van revolutionnair wapentuig-menrto
gemaakt; een arsenaal van bewijsgronden.

ARSENICUM
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ARSENICUM, o. (ARSENIK), rattenkruit, 't
sterkste van alle minerale vergiften.
ARSENICUMHOUDEND, bn. arsenicum bevattende : arsenicumhoudend behangsel; ...VERGIFTIGING. V.
ARSIS, v. (...ses), (muz., taalk.) heffing, tegenover thesis, daling; (dichtk.) versvoet die den klemtoon heeft; — (muz.) de naar boven gerichte beweging der hand bij he*, maatslaan.
ARTEMIS, V. (myth.) de godin der jacht,
Diana.
ARTESISCHE PUT, m. (-ten), een put geboord
ondergrondsche wateraderen te vinden, ge, om
noemd naar Artesium (Fransch Artois) waar ze
het eerst de algemeens aandacht trokken : door het
boren van Artesische putten in de Sahara hebb,n de
Franschen oasen doen ontstaan.
ARTICULATIE, v. (-s), het articuleeren
ARTICULEEREN, (articuleerde, heeft geartieuleerd), (klanken, lettergrepen, woorden) nauwkeurig
uitspreken.
ARTIFICIEEL, bn. kunstig; kunstmatig.
ARTIKEL, o. (-en, -s), (van eene wet, belijdenis,
overeenkomst enz.) iedere van de afzonderlijke bepalingen e.f verklaringen die met elkander een geheel
vormen : artikel 80 van. de grondwet belette velen
kamerleden aan de kieswet hunne stern te geven; —
op bijna elk artikel van het wetsont>rerp Talmn waren
nmendernenten ingediend; de artikelen van een trastwat, van een program eener partij, van een contract; —
-de twaalf artikelen des geloofs zi eGELOOFSARTIKELEN; (fig.) het is geen artikel des geloofs, het is niet
verbindend; --- (fig.) artikel één, het allervoornaamste,
datgene waarvoor men in de eerste plaats moet
.zorgen; (veroud.) een bepaald punt, een onderwerp
van gesprek; -- een artikel in een dagblad, een Wijd schrift,opstel; de woorden van den voorzitter
gaven hem dadelijk het bewuste (hoofd -, couranten -)
artikel in de pen; de onderwijzers moeten de artikelen
van het Nederlandsch Woordenboek lezen en bestudeeren; — (handel) de prijscourant noemt vele (bad-,
reis -, sport-, dames-, heeren-) artikelen; — hij is agent
in allerlei artikelen; — er was niet veel vraag naar
dat (handels)artikel, het was niet gezocht, gewild; -een winkel van dagelijksche artikelen, koopwaar; -(ook fig.) dankbaarheid is een artikel dat sedert lang
niet meer op de prijscourant genoteerd staat; —
(taalk.) lidwoord.
ARTIKELSGEWIJZE, bn. bw. artikel voor artikel : de artikelsgewijz , behandeling van het wetsontwerp.

(gemeenz.) iem. die optreedt in een circus, in een
café-chantant; ARTISTE, v. (-n).
ARTIST: NHOED, m. (-en), slap vilten hoed met
bree^len rand; •. RAAR, o. lang haar; enz.
ARTISTIEK, bn. ( -er, -st), eene artistieke taal, van
een kunstenaar; — ren ariitiek persoon, die aanleg
voor de kunst heeft; — hij is artistiek aangelegd,
hij heeft aanleg om artist te worden.
ARTS, in. (-en), geneesheer; inz. als titel bij de
wet verleend : hij heeft zich als arts te A. gevestigd;
)r. N., arts; na zijn examen als arts krijgt hij de
praktijk van zijn oom; vgl. oog-, tand -, paarden- en
veearts en semi-arts.
ARTSENIJ, v. (-en), geneesmiddel (dat men
inneemt); (fig.) slaap is eene heilzame artsenij, doet
het lichaam weldadig aan, herstelt het; —BEREIDER, m. (-s), apotheker; —BEREIDKUNDE,
v. pharmacie; —BEREIDKUNST, v. de practische
bekwaamheid om artsenijen te bereiden; —BOOM,
m. (-en), een boom (jatropha cureas), waarvan de
zaden eene olie geven die als purgeermiddel wordt
gebruikt; —MENGER, m. (-s); —MENGKUNDE,v.
ARTSENWET, v de wet van 25 Dec. 1878 regelende de voorwaarden ter verkrijging der bevoegd heid van arts, Landmeester, apotheker, vroedvrouw
en apothekersbediende.
ARTSEXAMEN, o. (-s', het examen als arts : het
art examen wordt door eene staatscommissie afgenomen.
1. AS, v. ( -sen), de meestal ijzeren stang waaraan
de wielen van een wagen draaien; — per as, door
middel van een rijtuig; — houten of ijzeren balk die
met. de daardoorheen gestoken roeden of wieken
ronddraait; — (in 't algemeen) 't voorwerp, de stang,
staaf enz. waarom of waarop een voorwerp rond draait; -- (sterrenk.) middellijn van een hemellichaam die bij de rotatie vn dat lichaam in rust
blijft, verbindingslijn tueschen de beide polen; —
as des heelels of hemelos middellijn van den schijnbaren hetnelbol. waarom diens schijnbare rotatie
plaats grijpt- -- as der ecliptica, middellijn van den
schijnbaren hemelbol, die loodrecht staat op 't vlak
der ecliptica; —
(meetk.) rechte lijn om welke eene figuur draait
die een omwentelingsoppervlak of lichaam beschrijft : as van een cilinder, kegel, bol; bij uitbreiding : as van een regelmatig prisma, lijn die de middel punten der eindvlakken verbindt; — rechte lijn die
eene vlakke figuur in twee symmetrische helften
verdeelt : groote en kleine as eener ellips;— lijn
waarop in de anal. meetk. de coördinaten van een

ARTILLERIE, v. (...rieën), een hoofdwapen bij
de hedendaagsche legers; alles wat behoort tot het
geschut, benevens het personeel dat voor de bedieping daarvan noodig is, in tegenstelling met in -

fanteri.e, cavalerie, genie; — de rijdende artillerie,
waarbij alle manschappen bereden zijn; -- (veld-,
vesting-) artillerie, zie VELD- ARTILLERIE, enz.; --tak der krijgswetenschap die zich met de artillerie
bezig houdt.
ARTILLERIEBEDEKKING, v. (-en), troepen tot
bescherming der artillerie in 't gevecht.
ARTILLERIE - CONSTRUCTIEWINKEL, m. (-s),
rijkswerkplaats der artillerie; ...CURSUS, m. school
ter opleiding voor officieren der artillerie te Delft;
...DEPOT, o. (-s), bewaarplaats voor geschut, munitie
en krijgsvoorraad, meestal niet werkplaats; ...KAZERNE, v. (-n); ...OFFICIER, m. (-en); ...PAARD,
o. (-en), de inlandsche paarden worden als artilleriepaarden gebruikt; ...PARK., o. (-en), verzameling
van materieel der artillerie: ...SCHI ETSCHOOL,
v. cene rijksinrichting te Zwolle: ...TREIN, m. (-en ),
troepenafdeeling belast met het vervoer van het
geschut; ...VUUR, o. kanonvuur . de vijand week
voor liet artillerievuur der onzen; ...WERKPLAATS,
V. (-en).
ARTILLERIST, m. (-en), iem. die dient bij de
artillerie of die de wetenschap der artillerie beoefent.
ARTIS , (voor : natura artis magistra). benaming
voor den dierentuin te Amsterdam : Hare 1Vlajesteiten zullen ook Artis bezoeken, in Artis .
ARTISJOK, v. (-ken), eene distclachtige plant
(nara) in Zuid -Europa en Noord - Afrika in het
wild groeiende en bij ons gekweekt (cynara scolgmus):
van deze worden de vruchtbodem en de vleezige
bloem-chubben gegeten.
ARTIST, m. (-en), hij die eens der schoons kun-

sten beoefent, kunstenaar: tooneelspeler; muzikant;

ASBESTCEMENTLEI.

punt worden uitgezet; —
(nat.) elke lijn die bij een bolvormigen spiegel
door 't krommingsmiddelpunt. bij eene lens door
het optisch middelpunt gaat; — as van een verre -

;
;
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kijker, lijn door de optische middelpunten der lenzen,
rizierlijn; --- as van het slingervlak, verticaal door het
ophangpunt; — as van een magneet, verbindingslijn
der beide polen; -- as van een kristal, lijn ten opzichte waarvan de grensvlakken symmetrisch gelegen zijn; -- (ontleedk.) lijn waarom de draaing,
in het gewricht plaats grijpt; — (ontl.) as van den.
draaier, uitsteeksel op den tweeden halswervel,
waarom de eerste draait; —
(plantk.) centrale deelen der plant, waaromheen
de bladachtige organen bevestigd zijn; -- as eener
bloeiwijze, stengeldeel waaromheen de bloemen
geplaatst zijn; -(bouwk.) lijn waardoor eene teekening in twee
sy-urn. deelen ver^h eld wordt; — as van een weg, lijn
in de lengte langs 't midden van den weg getrokken; — lange en korte us zaan een schip, de twee lijnen
om welke het schip zijne slingerende en zijne stam pende beweging volbrengt; — (dicht.) steunsel:
't 1l'^elu l dovere op zijne assen.
2. AS. (in gemeenzame spreektaal voor) ALS.
ASARM, m (-en), gedeelte eener wagenas, dat
door de naaf van liet wiel gestoken wordt; ...BALK.
m. (-en), steunbalk waarop bij een stoomschip de
as der schepradereu rust, ook asbank, asblok;
...BAND, m. (-en), band om eene as ter verdikking,
hetzij ter versterking of om de as met vets anders
in verbinding te brengen.
ASBEST, o. zekere vezelachtige, meestal witte
of grijze, voornamelijk uit silicaten bestaande delf stof, ook amniant en steenvias geheeteii.
ASBESTCEMENTLEI, v, kunstmatig gesteente
uit een mengsel van asbes; en cement, onder hoogera

druk, vervaardigd.

ASBESTPAPIER.

176

ASBESTPAPIER, o. papier uit asbest vervaardigd,
onbrandbaar.
ASBORG, m. (-en), rand of kraag, dienende om
het verschuiven eereer as te beletten; ...BOUT, m.
(-en), door de as gestoken bout waartegen de naaf
van 't wiel schuurt.
ASCARIDEN, v. mv. (dierk.) aars- of endeldarm wormen, spoelwormen.
ASCEET, m. (asceten), (oorspr.) iem. die zich
in de eenzaamheid aan vrome boetedoeningen wijdt;
— (lig.) iem. van buitengewoon vromen, strengen
levenswandel.
ASCENDENTEN, mv. verwanten in opklimmende
lijn.
ASCENSEUR, m. (-s), machine die personen op de
verschillende verdiepingen van een gebouw brengt,
gewoonlijk lift genoemd.
ASCESE, v. strenge en vrome levenswijze, boete
monniken.
-doenig;lfwzr
ASCETISCH, bn. streng vroom, ingetogen: eene
ascetische levenswijze.
ASCETISME, o. het bedwingen der begeerten
en hartstochten, boetedoening, zelfkastijding : het
ascetisme was de grondslag van het kloosterleven.
ASCH, v. (asschen, in fig. zin en als handelsartikel : potasch, weedasch enz.); overschot dat bij de
verbranding van organische stoffen overblijft : asch
van graangewassen bevat altijd kiezelzuur; asch van
eene sigaar; inz. als overblijfsel der stoffen die bepaald
als brandstoffen in haard, kachel enz. gebezigd
worden : kastanjes in de heete asch braden; asch en
vuilnis ophalen; — (fig.) asch is verbrande turf. (gezegd tot iem. die allerlei onderstellingen uitspreekt
in volzinnen die beginnen met als (as); — het is zoo
droog als asch, zeer droog; — 't vuur smeult onder de
asch, (fig.) er heerscht groote ontevredenheid, die
wel tot eene uitbarsting (oproer) kan komen — (w.
g.) (spr.) men moet het vuur onder de asch zoeken,
niets zonder moeite; — hout in de asch zagen, het
timmerhout verzagen, zoodat het alleen nog als
brandhout dienen kan; — men kan geen vinger in de
asch steken, of hij zit er met zijn neus bij, men kan
niet het geringste doen, of ... ; — ik wil er geen vinger voor in de asch steken, ik wil er niet de minste
moeite voor doen; — hij zit tusschen twee stoelen in
de asch, hij weet geen besluit te nemen, van ver
weet hij niets te doen; - in zak en asch-slagenhid
(assche) zitten, in diepen rouw gedompeld zijn, in
groote verslagenheid neerzitten; (vaak schertsend
gebruikt) we zitten hier in zak en asch, want de
waterleiding is verstopt; - overblijfsel van verbrande
gebouwen, steden enz. : Trojes rookende asch; de stad
ligt in de asch: -- eene stad in de asch leggen, haar ver
- de stad is uit hare asch verrezen, is na-brande;
den brand weer (schooner) opgebouwd: - overblijf sel van een verbrand lijk : de a.seh werd in urnen
verzameld; -- (bij uitbreid. in hoogeren stijl) stoffelijk overschot : iemands asch ergens vergaderen, hem
aldaar ter aarde bestellen;-nagedachtenis eens afgestorvenen : iemands asch beweenen, ontwijden; zijne assche vaste in vrede ! vrede zij zijner assche!
zijn stoffelijk overschot (ook zijne nagedachtenis)
worde niet ontheiligd.
ASCHACHTIG, bn. (-er, -st), op asch gelijkend,
met asch bestoven.
ASCH-ANALYSE, v. (-n), bepaling van de chem.
bestanddeelen der asch (vooral van planten).
ASCHBAD, o. (-en), droog bad van warme hout of turfasch. soms bij bewusteloosheid door verstik king of koude aangewend.
ASCHBAK, m. (-ken), ijzeren lade aan eene kachel
waarin de asch wordt opgevangen; bak waarin bij
eene stoommachine de uitgebrande staven worden
opgevangen; (meest ASCHBAKJE) schoteltje of
bakje, dienende om do asch van sigaren in af te
tstooten, of de pijp in uit te kloppen; -- (geur.) vuil -

nisbak. Aschbakje, o. (-s).
ASCHBELT, V. (- en), aschhoop, vuilnishoop;
...BESTANDDEEL, o. (-en), bestanddeel der
ascm; ...BEZEM, m. (-s). dienende oen asch op te
vegen; ...BLOND, 1 ►n. grijsachtig. lichtblond.
ASCHDAG. m. (R.-K. kerk) Woendsag na Vastenavond, eerste dag der groote Vasten. wanneer de
geloovigen van den priester een kruisje van gewijde
asch op 't voorhoofd krijgen, om hen te herinneren
aan de vergankelijkheid van den mensch.
ASCHDEUR, v. (-en), (stoomw.) deur voor den
mond van de aschplaats, om den toevoer van lucht
tot het vuur te kunnen regelen; ... GAT, o. (-en), gat

ASKAAI.

onder een vuurhaard als verzamelplaats voor de
asch; (gew.) schimpnaam voor een kind, een kleuter
eene morsige, slordige meid.
A S CHGRAUW, ...GRIJS, bn. (ook zelfst.) van
eene grauwe, grijze kleur zooals asch : ascharauwe
haren; ...HAAI, m. (- en), volksnaam van den bonds
(scullium canicula); ... H AAL D E R, m. (-s),-hai
aschman; ...HOK. o. (-ken), hok waarin men asch
bewaart; ...HOOP, m. (-en), een hoop asch.
ASCHKAR,v. ( -ren). kar waarmee aan de huizen
asch en vuilnis wordt opgehaald; - men wordt nooit
van eene koets, maar altijd van eene aschkar overreden, onbeschoftheid heeft men 't meest te wachten
van mensehen zonder geboorte en opvoeding; (scherts.) de aschkar laten rijden, gezegd van iem. die
de asch van zijne sigaar overal laat vallen.
A S CH KLE UR, v. vale, grauwe, grijze kleur;
...KLEURIG, bn.; ...KOEK, m. (-en), koek in de
asch gebakken; ...KOLK, v.(-en), ascbgat; ...KRUID,
o. wilde andijvie; ...KRUIK, v. (-en), (purisme
voor) urn; ...KRUISJE, o. (-s), een aschkruisje gaan
halen, (vgl. aschdag).
ASCHMAN; in. (...lieden, ...lui), man die langs
de huizen asch en vuilnis ophaalt, vuilnisman;
...PLAATS, v. (-en), ruimte onder den vuurhaard
eens stoomketels, dienende ter opvanging van de
aseb; ...POT, m. (-ten), metalen pot waarin de asch
wordt verzameld; ...PUT, m. (-ten). aschgat.
ASCHREGEN, m. (-s). regen van aseb vóór of
tijdens eene vulkanische uitbarsting; ...SCHOP, v.
(-pen), metalen schop, dienende om de asch van den
haard op te scheppen; ...SC.FIOTELTJE, o. (-s),
aschbakje; ...STAAL, m. (...stalen). aschbelt;
...TON, v. (-nen); ...VAAL, bn.; ...VAALT, v. (-en),
aschbelt; ...VARKEN, o. (-s), aschbezem, stoffer;
...WIPPEN, (alleen onbep. wijs) wegwerpen van
asch en sintels uit de stookplaats, op stoomschepen:
...WOENSDAG, m. Aschdag.
1. ASEM, m. (-s), (Ind.) gewone naam voor de
tamarinde.
2. ASEM. m. (alledaagsch en gemeenzaam voor)
adem; -- ruimer asem halen, weer tot zich zelf komen,
doordat men van angst wordt verlost; — zijn asem
ergens overheen laten gaan, het van nabij bekijken
of beruiken; — waaraan is hij gestorven ? aan gebrek
aan asem

!

(wanneer men de eigenlijke oorzaak van

den dood niet kan of wil noemen); - hij heeft ver
zijn asem te halen, hij is gestorven; in één asem,-geln
zonder tusschenpoozen; - (fig.) gij kunt die beide
ministers niet in één asent noemen; iets met iets anders
in één asem noenen, tegelijk noemen, gelijkstellen
met elkander; - dat paard heeft een langen asem,
kan het lang uithouden; -- (van personen) lang, kort
van asem zijn. lang of kort van stof; - (gemeenz.)
geen asem meer hebben. geen geld meer hebben; -- ik
gaf hem geen asera, ik gaf geen antwoord; - geen
asem geven op iets, niet antwoorden op; - wij kwamen
niet vooruit; wij hadden geen asem, geen wind.
ASEMEN, (asemde, geeft geasemd), ademhalen;
ademen.
ASEMSTROOP, v. (Ind.) tamarindestroop.
ASEN, mv. (Scand. myth.) de 13 goden en 18
godinnen die van Odin afstammen.
ASEPSIS, ASEPSIE, ASEPTIE, v. wondbehandeling waarbij de rottingsmicroben vernietigd
worden.
ASEPTINE, v. middel uit boorzuur en aluin bestaande, om melk, vleesch enz. tegen zuur worden
en bederf te beveiligen.
ASEPTISCH, bn. aseptische wondbehandeling,
waarbij de rottingsmicroben gedood en eerdei afgesloten worden.
ASGAARD, m. (Scand. myth.) verblijfplaats der
Asen.
ASHALS, m. (...halzen), dunner gedeelte van
eene as, waarmede zij op het asleger steunt en erin
ronddraait; ...HANGER, m. (-s), asleger van eenig
hooger geplaatst deel van een werktuig, zoodat de
as erin hangt.
ASJEBLIEFT, alsjeblieft.
ASKAKS, (gew. volksuitdrukking) van goene
waarde, zonder beteekenis; kwansuis.
ASKAM, m. (-men), verhevenhei d op eene as.
waardoor bij het draaien der as een deel van een
werktuig wordt opgelicht of verschoven; ...KERN,
v. (-en), uitstekend deel van eene as, dat in eene
uitholling van eene andere past; ...KOPPi:LWERK,
o. (-en), toestel, dienende om twee in elkanders
verlengde geplaatste aassen roet elkander te ver-
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ASPIRANT-ADMINISTRATEUR, m. (-s, -en), die
binden of te scheiden; ...KRAAG, m. (...kragen),
verdikking rondom eene as om het verschuiven
opgeleid wordt tot officier van administratie bij
de marine. ASPIRANT- CONTROLEUR, m. (-s).
der as te beletten; ...KUSSEN, o. (-s), metalen
ASPIRANT-INGENIEUR, m. (-s).
blok waarin de tap of de hals eener as steunt en
ronddraait; ...LEGER, o. (-s), waarop het askussen
ASPIRANT- ONDEROFFICIER, m. (-s, -en), militair die reeds zijn examen heeft afgelegd, doch nog
is geplaatst, waarin de as ronddraait; ... LIJF, o.
niet is aangesteld als onderofficier.
(...lijven), het middelste, dikste gedeelte van Bene
as; ...LIJN, v. (-en), de denkbeeldige lijn die door
ASPIRANT- ONDERWIJZER, m. (-s), iem. die
het midden van de (cilindervormige) ziel van een
de bevoegdheid van onderwijzer reeds heeft ver
vuurmond is getrokken, ook ziellijn genaamd.
-worven,
doch nog geene aanstelling heeft.
ASMODEE, m. duivel der onreine liefde, volleerd
ASPIRATEUR, ASPIRATOR, m. (-s), toestel,
in de kunst om de nieuwsgierigheid te bevredigen;
dienende om een voortdurenden luchtstroom te
huwelijksduivel, verstoorder van het huwelijksverwekken en daardoor de onzuivere stoffen uit
een vertrek te verwijderen, ook luchtzuiger genoemd;
geluk.
ASNOK, v. (-ken), nok op eene as om het daarop
(gen.) toestel om vochtige lucht te doen inademen.
gevestigde deel op zijne plaats te doen blijven;
ASPIRATIE, v. (-s), het streven, haken naar iets.
...PAN, v. (-nen), waarin de as van Bene affuit
ASPIREEREN, (aspireerde, heeft geaspireerd),
geplaatst wordt.
naar iets staan, dingen; sterk naar iets verlangen,
ASPECT, o. (-en), aanblik, voorkomen, stand
haken.
der planeten; — (op zeekaarten) afbeelding der
ASPIRINE, v. (gen.) acetylsalicylzuur, kleur- en
kustlijnen; — aanblik, gezicht (van bouwwerken
reuklooze fijne kristallen met eenigszins zuur,
enz.).
samentrekkenden smaak, wordt als geneesmiddel
ASPERGE, v. (-s), (in de volkstaal SPERZIE),
aangewend tegen rheumatiek, jicht, koorts enz.
eene plant (asparagus) die in het wild bij ons groeit
ASPIS, m. (aspiden, aspides), de Egyptische
in de duinstreken, en ook in moestuinen gekweekt
brilslang (naja haje), in Z. Afrika spuwslang gewordt, ook koraalkruid geheeten; de loten van den
heeten; de aspis kan 1 M. lang worden en komt in
in den grond verborgen wortelstok der plant worden
geheel Afrika voor. ASPISSLANG, v. (-en). ASPIS als groente gegeten.
ADDER, v. (-s), Bene addersoort (vipera aspis) in.
ASPERGE-BED, o. (-den), een bed waarin ashet Zuidwesten van Europa.
perges groeien; (fig.) hij kan daar wel zijne sperzieASPLAAT, v. (...platen), ijzeren plaat waardoor
bedden aanleggen, (gezegd van iem. die zeer lang
bij Bene affuit de as met de zijwangen wordt verof voor altijd op die plaats moet blijven wonen);
bonden; ...POT, m. (-ten), uitholling waarin de.
...BOON, v. (-en), eene fijne soort boonen, ook
spil van eene loodrecht geplaatste as draait; ...PUNT,
princesseboontjes en suikerboontjes geheeten; ... KOP,
o. (-en), (dicht.) uiteinde van Bene as, inz. van de
m. (-pen), het bovenste, fijnste deel van Bene
as der aarde; noordpool; — (fig.) een persoon of
asperge; ...TAK, m. (-ken); ...SCHOTEL, m. (-s);
eene zaak waarop iets steunt.
... TANG, V. (-en), eene tang om asperges mede op
ASSAGAAI, v. (-en), Bene soort van houten
te scheppen; ...VLIEG, v. (-en), Bene vliegensoort
werpspies met ijzeren punt, bij Afrikaansche volks(platyparea poeciloptera), die in 't begin van Mei
stammen in gebruik.
hare eieren legt tusschen de schubben van den
ASSAUT, o. wedstrijd in liet schermen: een assaut
aspergekop.
op het geweer, op den degen; een militair assaut.
ASPHALT, o. zeker zwartbruin of zwart mineASSCHEEN, v. (...schenen), ijzeren plaat welke
raalhars, sterk glanzend, smelt bij 100° C. en heeft
over de geheele lengte eener houten affuit is ineen zwak -bitumineuzen geur; het is waarschijnlijk
gelaten, en tot versterking dient.
ontstaan door langzame oxydatie van petroleum,
ASSCHEPOESTER, ASSCHEPOES, v. naaal
en wordt ook aardpek, jodenpek en jodenlijm gevan de hoofdpersoon in de vertelling van asscheheeten; het asphalt gebruikt men als zwart lak, als j poestertje of het glazen muiltje; aschgat : eene
etsgrond voor kopergravures, als donkerblauwe glansmorsige, slordige meid.
kleur bij het schilderen met olieverf enz.; een mengsel
ASSCHIJF, v. (...schijven), ijzeren ring aan de
van asphalt met kalk of zand dient tot een zeer duur
armen der ijzeren assen van affuiten.
plaveisel; kunstmatig asphalt wordt verkregen-zam
ASSEGAAI, m. (-en), zie ASSAGAAI.
als residu van de distillatie van ruwe petroleum en
ASSEM, (Ind.) tamarinde. ASSEMKOEKJE, o.
ook uit steenkolenteer.
(-s), tamarindekoekje.
ASPHALTAARDE, v. van asphalt doortrokken
ASSERTORISCH, bn. (van Bene stelling, van een
zand; ...BEKLEEDING, v. (-en), bekleeding met
oordeel) als waar aangenomen kunnende worden;
asphaltpapier of asphaltvilt; ...BESTRATING, v.
een assertorische eed, bekrachtigingseed.
(-en); ...BLOK, o. (-ken); ..DEK, o.
ASSESSOR, m. (-en), iem. die den voorzitter ter
ASPHALTEEREN, (asphalteerde, heeft geaszijde staat; bijzitter (vooral in den Academischen
phalteerd), met asphalt bevloeren, bestraten.
Senaat en in studentenvereenigingen, kerkvergaASPHALTEERING, v.
deringen); - (oudt. ten platten lande) wethouder4
ASPHALTEN, bn. van asphalt.
ASSIETTE, v. tafelbord; (fig.) hij is niet in zijne
ASPHALTGEHALTE, o.; ...KIT, o. mengsel vats
gewone assiette, mist zijn gewone doen, opgeruimd zand of fijne kalk met asphalt om daarmede te
held.
asphalteeren; ...LAAG, v. (...lagen); ...LINNEN, j ASSIGNAAT, o. (...aten), papieren geld dat in
o. linnen met een dun laagje asphalt overdekt,
Frankrijk op het laatst der vorige eeuw in omloop
waardoor het waterdicht is; ...MEER, o. (...meren),
werd gebracht (van 19 Dec. 17 89 tot 19 Febr. 1796).
meer waarop asphalt drijft; ...OLIE, v. door droge
ASSIGNATIE, v. (...tiën, -s), (in den handel) een
distillatie uit asphalt verkregen; ...PAPIER, o.;
gedagteekend en onderteekend geschrift, waarbij
...PEK, o.; ...POEDER, o.; ...PROCES, o. manier
door den uitgever een bepaald persoon wordt
om met Bene oplossing van asphalt in benzine op
aangewezen om de daarbij uitgedrukte geldsom aan
gemakkelijke wijze een etsgrond voor kopergravures
een anderen bepaalden persoon of order te voldoen:
te krijgen; ...STEEN, o. kalksteen met asphait
aanwijzing. ASSIGNATIESTELSEL, o.
doortrokken; ...TEGEL, m. (-s); ...VILT, o.;
ASSIMILATIE, v. (-s), (taalk.) geheele of gedeelte...WEG, m. (-en).
lijke gelijkwording van twee medeklinkers: k o r r e l
ASPHYXIATIETOESTEL, o. (-len), toeste om
uit k o r n e l (progressieve assimilatie); b a l l i n g
honden enz. te dooden, •door hen gassen te doen
uit b a n 1 i n g (regressieve assimilatie); a a m b e e l d
inademen.
naast a a n b e e td (n werd door invloed der b m);
ASPHYXIEEREN, (asphyxieerde, heeft geasnochtans uit nog -dan, (d tot t door de scherp
phyxieerd), door inademing van gassen doen
uitgesproken g.); diepte uit diepde; kookte
stikken.
uit k o k e d e; - de omzetting van de voedingsASPHYXIE, v. het ophouden van den polsslag;
stoffen (in het dieren- en plantenrijk).
verstikking; toestand van een schijndoode.
ASSIMILATIEPROCES, o. opneming der voeASPIRAAT, v. (...raten), (taalk.) ontploffingsdingsstoffen in het lichaam.
geluid waarop onmiddellijk na opening der
ASSIMILEEREN, (assimileerde, heeft geassimimondholte Bene sterke uitademing volgt : in het i, leerd), gelijk maken; --- in voedingsstoffen omzetten;
Oudgermaansch hebben geene aspiraten bestaan.
de assimileerende organen der planten zijn de bla•
ASPIRANT, m. (-en), aanzoeker, leerling voor,
deren, die het uit de lucht en den bodem opgenomen
mededinger naar (een post, een graad). ASPIvoedsel moeten verwerken en geschikt maken voor
RANTE, v. (-n).
den opbouw van nieuwe doelen.
Van Dale.
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ASSISES.
ASSISES, mv. hof van assises, rechtbank in
Frankrijk om te oordeelen over de beschuldigden
van zware misdrijven; ook de assises spraken den
beschuldigde vrij, de gezworenen.
ASSISTEEREN, (assisteerde, heeft geassisteerd),
een handje helpen, bijstaan, hulp verleenen : iem.
assisteeren; bij eene verlossing assisteeren.
ASSISTENT, m. (-en), min of meer ondergeschikt
helper : de assistent van den hoogleeraar in de schei
assistent bij de botanie; een assistent op-kunde;
het postkantoor, in eene apotheek; — ( Ind.) plantage employé. ASSISTENTE, V. (- n).
ASSISTENTIE, V. bijstand, hulp : gevraagd een
burgermeisje tot assistentie in de huishouding, van
de vrouw des heizes; de politie verzocht om assistentie.
ASSISTENT-RESIDENT, m. (-en), (soms ook
assistenten -resident), ambtenaar aan het hoofd van
eene der afdeelingen waarin eene residentie is
verdeeld.
ASSOCIATIE, v. (-s, ...tiën), (handel) vereeniging
tot het drijven van handel; — de associatie-kas
(-cassa), naam van een kassierskantoor te Amsterdam; — associatie van ideeën, onwillekeurige verbinding en opeenvolging der voorstellingen die de
menschelijke geest zich maakt en waarvan de eene
onwillekeurig uit de andere voortvloeit.
ASSOCIÉ, m. (-'s), vennoot, compagnon.
ASSOCIEEREN, (ZICH) (associeerde zich, heeft
zich geassocieerd), zich vereenigen met iem. (ten
einde gemeenschappelijk handel te drijven).
ASSONANTIE, v. het voorkomen van denzelfden
klinker in verschillende met den klemtoon voorziene
woorden van een versregel: zij rijden en glijden
en snijden door 't ijs.
ASSONEEREN, (assoneerde, heeft geassoneerd),
(muz.) een gelijkluidenden toon hebben.
ASSORTEEREN, (assorteerde, heeft geassorteerd),
(handel) de soorten bijeenzoeken; schikken; — zich
assorteeren, zich goed voorzien van de benoodigde artikelen : ruim geassorteerd zijn in mantels,
japonstoffen enz.
ASSORTIMENT, o. (-en), (handel) voorraad
goederen; keuze.
ASSPONS, v. eene interessante hoornkiezelspons
(axinella polypoides) uit de Middellandsche zee.
ASSTOEL, m. (-en), asleger; ...STROP, m. (-pen),
ijzeren strop met opsluitijzer en moer dienende bij
Gene affuit om de ijzeren as in het houten aslijf
opgesloten te houden; ...STUIT, m. (-en), blok
waar het uiteinde van eene hellende as tegen rust
en in draait.
ASSUMEEREN, (assumeerde, heeft geassumeerd),
toevoegen (een of meer leden aan eene commissie).
ASSUMTIE, v. het bestuur heeft het recht van
assumtie, om zich een of meer leden nog toe te
voegen; -- Maria- Hemelvaart (R.-K. feestdag op
15 Aug.).
ASSURADEUR, m. (-en, -s), iem. die zijn beroep
maakt van het verzekeren tegen brand, gevaren
ter zee enz.; verzekeraar.
ASSURANT, bn. en bw. (vroegere vorm voor)
astrant.
ASSURANTIE, v. (...tiën, -s), overeenkomst waar
assuradeur) zich tegenover den ander (den-bijem.(d
geassureerde) tegen betaling van eene premie verschade
te vergoeden, ingeval zekere voorbindt de
werpen (goederen, schepen, huizen) onder zekere
omstandigheden (door brand, ongelukken ter zee,
bij het vervoer, door hagelslag enz.) te niet gaan of
onbruikbaar worden; -- een makelaar in assurantiën, benaming voor het bedrijf van den verzekeraar; — de assurantie -maatschappij, ook het bestuur
daarvan : de assurantie weigert, wegens vermoeden
van opzet, den verzekerde uit te betalen. Zie VER
-ZEKRING.
ASSURANTIE-KANTOOR, o. (...toren); ...MAAT
maatschappij biij welke men-SCHAPIJ,v.(en)
zich kan verzekeren; ...-PENNINGEN, m. mv.
geld dat men aan den assuradeur betaalt; ... -POLIS,
v. ( -sen), 't rechtsgeldig bewijs, dat men eene ver
gesloten heeft; ...-PREMIE, v. (...iën, -s),-zekring
assurantie-penningen; (hand.) verhooging der rente
als vergoeding voor de kans, dat 't kapitaal verloren gaat.
ASSUREEREN, (assureerde, heeft geassureerd),
(in de volkstaal verassureeren), tegen brandschade
enz. verzekeren; (volkst.) ik verassureer je, dat ......,
ik verzeker je ten stelligste.
ASTAATS, v. (-en), spits uiteinde waarmee eene
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loodrecht staande as in Bene holte steunt ;
...TAP, m. (-pen), tap waarmee de as in het
asleger rust.
ASTARTE, v. Phoenicische godin der zinnelijke
liefde; haar dienst ging met groote zinnelijkheid
gepaard.
ASTATISCH, bn. (nat.) aan geen vasten stand
gebonden; astatisch naaldstelsel, twee magneetnaalden, evenwijdig boven elkaar in tegengestelde
richting geplaatst, waardoor de werking van 't
aardmagnetisme is opgeheven; -- astatisch draadstelsel, eene dubbele draadfiguur die zich bij doorgang van een electrischen stroom niet door den
invloed der aarde richt.
ASTER, v. (-s), samengesteldbloemig plantengeslacht (aster) in verschillende soorten en variëteiten; bloem eener aster.
ASTERISK, m. (-en), (ook asterisque) stervormig
teekentje dat in drukwerk gebruikt wordt om bepaalde woorden als 't ware te merken, of om naar
eene noot aan den voet der bladzijde te verwijzen;
— kort dagbladartikel naar aanleiding eener
quaestie.
ASTEROÏDE, v. (-n), kleine planeet; inz. die in
groot aantal tusschen Mars en Jupiter voorkomen.
ASTHENIE, v. (geneesk.) zwakte, uitputting.
ASTHENISCH, bn. (gen.) krachteloos, door
zwakte ontstaan; asthenische koorts, zenuwkoorts.
ASTHMA, o. kwaal die zich openbaart in bij
tusschenpoozen optredende belemmering der adem haling ; aamborstigheid ; ...-CIGARETTE, v.
(-n), wier rook een aanval van asthma kan doen
bedaren.
ASTHMAPAPIER, o. filtreerpapier gedrenkt met
eene oplossing van 2 deden belladonnabladeren, 2
digitalisbladeren, 2 saliebladeren, 2 stramoniumbladeren, 77 water en 15 kaliumnitraat; na droging
wordt het gedrenkt met een mengsel van 1 benzoë tinctuur en 4 spiritus.
ASTHMATICUS, m. asthmalijder.
A STHMAT I S CH, bn. aan asthma lijdend.
ASTIGMATISME, o. (gen.) storing van het
gezichtsorgaan, door gebreken van het hoornvlies
of de lens veroorzaakt.
ASTRAAL, brr. wat de sterren betreft.
ASTRAALLAMP, v. (-en), sterrelamp, soort van
hanglamp met zeer gelijkmatige lichtverspreiding.
ASTRAALLICHAAM, o. (...amen), volgens het
spiritisme het tweede, etherische lichaam van den
mensch.
ASTRAALLICHT, o. sterrenlicht.
ASTRAALOLIE, v. gezuiverde Amerikaansche
petroleum.
ASTRAGAAL, m. (...galen), (bouwk.) ring van
lofwerk tot scheiding van de schacht eener kolom
van het kapiteel.
ASTRAKAN, m. en o. ruwe wollen stof met
lange krullende haren naar de stad Astrakan aldus
genoemd; bontwerk dienende ter garneering van
mantels enz.
ASTRANT, bn. en bw. ( -er, -st), vrijpostig, brutaal. ASTRANTERIGHEID, v. vrijpostigheid.
ASTROGNOSIE, v. kennis van de plaatsing der
sterren en sterrenbeelden. ASTROGRAAF, v.
(...grafera), toestel om sterrenkaarten te teekenen.
ASTROGRAPHIE, v. sterrenbeschrijving.
ASTROLABIUM, o. (...bia), hoekmeter, oud
instrument voor graadmeting aan den hemel.
ASTROLATRIE, v. aanbidding der sterren.
ASTROLOGIE, v. sterrenwichelarij. ASTROLOGISCH, bn. en bw. ASTROLOOG, m. (...logen),
sterrenwichelaar.
ASTRONOMIE, v. sterrenkunde. ASTRONO MISCH, be. de astronomische waarnemingen;
astronomisch jaar, de juiste omloopstijd van de
aarde om de zon; astronomische maand, de juiste
omloopstijd van de maan om de aarde. ASTRO NOOM, m. (...nomen), sterrenkundige.
ASTROPHOTOGRAPHIE, v. photographische
opname der sterren.
ASTROPHOTOMETRIE, v. het meten van de
lichtsterkte der sterren.
ASVANG, V. (- en), toestel welke om eens as
gekneld kan worden, ten einde de beweging te doen
ophouden, ook vang genoemd.
ASWENTELING, v. (-en), wenteling, draaiing
om eene as; rotatie : alle planeten hebben eerre
aswenteling.
ASYL, o. (-en), (w. g.) toevluchtsoord, wijkplaats
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waar voorheen een misdadiger niet gegrepen mocht
worden, zooals kerken enz.; — recht van asyl, 't
vroegere recht om vervolgde misdadigers op te
nemen; - (tegenwoordig) gesticht tot opneming
van personen die in de maatschappij zouden ten
onder gaan : aspi voor dronkaards, voor gevallen
vrouwen, voor oude zeelieden; — ook voor dieren:
een honden -asyl.
ASYLRECHT, o. (inz. in de staatk.) het recl;t van
oorlogsschepen, om Bene neutrale haven binnen te
vallen, om zich van levensmiddelen of van drinkwater te voorzien.
ASYMMETRIE, v. 't ontbreken van symmetrie;
ASYMMETRISCH, bn. en bw. onev.nredig,
ongeiijkmatig.
ASYMPTOOT, v. (...toten), (meetk.) rechte lijn
die eene kromme nadert, zonder haar ooit te raken.
ASYNDETISCH, bn. en bw. asyndetische verbinding, zinsverbinding zonder voegwoorden.
ASYNDETON, o. (taalk.) weglating der voegwoorden : ik kwam, zag, overwon.
ATACAMIET, o. (min.) zoutkopererts, een
smaragdgroen mineraal, koperoxydchloride.
ATALANTE, v. (-n), eene soort van vlinder,
admiraalvlinder.
ATAP, v. de bladeren van een waterpalm in
Indië die bij het dekken van een dak worden
gebruikt.
ATAPPALM, m. (-en), (Ind.) water- of moeras
-palm.
ATAVISME, o. (afstammingsleer) neiging der
georganiseerde wezens om tot een oorspronkelijker
type terug te vallen; 't zich vertoonen van een
kenmerk, dat voorouders bezaten.
ATAVISTISCH, bn. het atavisme betreffend:
atavistische kenmerken; atavistisch komt het nog voor.
ATAX, m. (-en), huur-automobiel met taxameter.
ATAXIE, V. (gen.) stoornis in de samenwerking
der spieren, waardoor onbekwaamheid in het
verrichten van ordelijke bewegingen ontstaat.
ATE, v. (Gr. myth.) naam der onheilaanbrengende
godin die de mensehen door hun dwaasheid in het
ongeluk stort.
ATELIER, o. (-s), werkplaats eens kunstenaars;
(bij uitbr.) werkplaats van een photograaf, eene
modiste, een coupeur enz. : zij is bij mejuffrouw A
op het atelier, werkt bij.
ATERLING, m. (-en), (dicht. en gew.) onverlaat,
snoodaard, onmensch.
ATHEÏSME, o. het niet gelooven aan het bestaan
van God (in smalenden zin : atheïsterij).
ATHEÏST, m. (-en), godloochenaar. ATHEÏSTISCH, bn. atheistische gevoelens.
ATHENAEUM, o. (-s, ... naea), vroegere inrichting
voor hooger onderwijs.
ATHERMAAN, bn. (nat.) geene warmtestralen
•doorlatend.
ATHLEET, m. (...loten ), worstelaar of vuist
beroep (vooral bij de oude Grieken); —-vechtran
iemand die op kermissen enz. zware toeren ver
een sterk, zwaar gebouwd man; lij die-richt;—
zich in het hardloopen, worstelen oefent. ATHLETIEK, V. worstelkunst. ATHLETISCH, bn. iemand
van athletischen lichaamsbouw, forsch gebouwd.
ATHOPIE, v. zwakte van het gezicht.
ATJAR, (Ind.) in zuur ingelegde plantendeelen;
atjar bamboe, in azijn ingelegde spruiten van het
bamboeriet.
ATJEESCH, ATJEHSCH, bn. van, uit, met
Atjeh; op Atjeh betrekkelijk.
ATJEH, o. rijk op de Noordpunt van Sumatra.
ATJEHER, m. (-s), inboorling van Atjeh.
ATJEHJAS, v. ( -sen), tot aan den hals dichtgeknoopte colbertjas met staanden kraag.
ATLANT, m. (-en), (bouwk.) dragende mannen figuur, steunpunt of pilaar in de gedaante van
forsch gebouwde mannengestalten.
1. ATLAS, m. ( -sen), (myth.) dr$ger van denwereldbol; -- (bij verg.) een zeer forsch man; — boek
met kaarten; -- boek met afbeeldingen die bij den
tekst van een werk behooren; — (ontl.) bovenste
halswervel die 't hoofd draagt; — (gemeenz. en
gew.) wat heb ik een atlas met dien jongen, wat,
•eene drukte, vgl. hartlast.
2. ATLAS, o. zekere zijden stof, satijn; ...ERTS,
v. smaragdgroen erts dat als zijde blinkt; ...HOUT,
o. zekere glanzige Guyaansche houtsoort; ...SPAAT,
o. (min.) kristal van koolzure kalk, tot sieraden gebruikt; ...VLINDER. m. (-s), groote Oostindische
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vlinder (saturnia atlas), tot de nachtpauwoogen
behoorende, vlucht 2 d.M.; ...VOGEL, m. satijn vogel in Australië; ...WEEFSEL, o.
ATMOSFEER, ...PHEER, v. (.. leren, ...pheren),
dampkring, het gashulsel dat de aarde omgeeft;
de dampkringslucht op eene bepaalde plaats der
aarde; — lucht waarin we ademen : die ongelukkigen
werken voortdurend in eene bedorven atmosfeer;
(gemeenz.) wat eene atmosfeer is het hier ! wat is
het hier heet, benauwd; — (fig.) omgeving, kring
waarin men leeft en welks invloed men ondervindt:
hij was in eene atmosfeer van ruwheid en ondeugd
opgegroeid; - (nat. en werktuigk.) drukking van
den dampkring, als eenheid genomen om de spanning van gassen en dampen (van stoom vooral)
te meten (1,033 K.G. per c.M. ) : stoom van 4 atmosfeeren.
ATMOSFERILIËN, mv. (w. g.) kennis der atmosferiliën, van datgene wat uit den dampkring
voortkomt, van de verschijnselen die erin plaats
-grijpen.
ATMOSFERISCH, bn. op de atmosfeer betrekking
hebbende : atmosferische drukking; verweering door
atmosferische invloeden; — atmosferische neerslag
(regen, sneeuw enz.). Ook ATMOSPHERISCH.
ATOERAN, V. (Ind.) regeling.
ATOL, v. (-len), (aardr.) kringvormig koraaleiland.
ATOMIST, m. (-en), aanhanger van het atomisme.
ATOMISME, o. leer dat alle voorwerpen en
stoffen uit atomen bestaan.
ATOMISTISCH, bn. volgens het atomisme : de
atomistische beschouwingswijze, in tegenst. met de
kinetische.
ATONIE, v. (geneesk.) verslapping, zwakte.
ATOOM, o. (atomen), (scheik.) de deeltjes waaruit
de moleculen zijn samengesteld, vroeger als de
kleinst denkbare stofdeeltjes beschouwd; — (bij
vergelijking) iets wat zeer klein is in betrekking
tot iets anders : de mensch is slechts een atoom in
't groot heelal; (scherts.) een klein, nietig mannetje:
een atoom met rood haar stond boven op een stoel.
ATOOMGEWICHT, o. (-en), (scheik.) gewicht
van een atoom eener stof in dat van waterstof als
eenheid uitgedrukt : ' t atoomgewicht van zuurstof is 16.
ATOOMSTRANSFORMATIE, v. de verandering
van atomen in atomen eener andere stof : het
bestudeeren der radio-activiteit heeft een helder licht
geworpen op het karakter der atoomstransformatie.
ATOOMTHEORIE, v., ...LEER, v. leer volgens
welke de lichamen uit atomen zijn opgebouwd en
beschouwing dier atomen.
ATOXYL, o. (gen.) eene arsenicumverbinding
door Koch met goed gevolg tegen de slaapziekte
gebruikt; ook tegen syphilis wordt het aangewend.
ATRAMENTSTEEN, m. (-en), (min.) steen die
zwavelzuurijzer bevat en waaruit vitriool verkregen
wordt, inktsteen.
ATRIUM, o. (-s, atria), 't voornaamste deel eener
Romeinsche woning, vierkante ruimte in 't midden,
bestemd voor 't huiselijk leven; plaats der boetelingen in oud-Christelijke tempels; - voorhof
eener christelijk latijnsche basiliek.
ATROPHIE, v. (nat. en geneesk.) krachtsverlies,
vermagering, wegkwijning door gebrekkige voeding.
ATROPHIEEREN, (atrophieerde, heeft geatrophieerd), wegkwijnen, wegsterven; in groei aanzienlijk ten achteren blijven; — (fig.) eene ondeugd
atrophieeren, haar geene gelegenheid geven zich te
ontwikkelen.
ATROPHISCH, bn. slecht gevoed, aan ver
lijdend.
-magerin
ATROPINE, v. vergiftig alkaloïde uit de atropa
belladonna en den Doornappel verkregen, als
verdoovingsmiddel bij oogziekten en zenuwziekten
aangewend.
ATTACHÉ, m. (-'s), iem. die aan een gezantschap
is toegevoegd : militair attaché bij de Russische
ambassade.
ATTAQUE, v. (-s), (krijgsk.) aanval; ook van eene
ziekte : eene attaque van eene beroerte (gemeenz. een
tak van eene beroerte).
ATTAQUEEREN, (attaqueerde, heeft geattaqueerd), aanvallen; (gemeenz.) ik zal hem eens over
die zaak attaqueeren, aanspreken, aan boord klampen.
ATTENDEEREN, (attendeerde, heeft geattendeerd), (kanselarijstijl, w. g.) acht slaan op; attent
maken op.
ATTENT, bn. en bw. (w. g. -er, -st), oplettend:
wees wat meer attent in kleinigheden; — bw. iemand
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op iets attent maken, zijne aandacht erop vestigen; -

oplettend, aardig voor anderen : de eerste weken

is men altijd heel attent voor zijne vrouw; - hij heeft
dat werk attent gelezen.
ATTENTIE, v. (-s), aandacht : maak dit werk met
wat meer attentie; - attentie ! geef acht, nu komt
het; - oplet+)endheid., hoflelijkheid, zorg : die
wederzijdsche kleine attenties veraangenamen het
leven; iem. attenties bewijzen, kleine oplettendheden.
ATTEST, o. (-en), getuigschrift, getuigenis : een
attest van goed gedrag, van onvermogen; - een attest
van den dokter, waarbij de dokter verklaart, dat
men gezond, ziek is; -- de uitvinder van dat middel
kan vele attesten overleggen, schriftelijke verklaringen.,
dat zijn middel goed is.
ATTESTATIE, V. (...tiën, -s), getuigschrift. ver
bewijs van lidmaatschap (en goed gedrag)-kiarng;
in de Hervormde Kerk, bij verhuizing van het lid
door den kerkeraad afgegeven; - attestatie de vita,
bewijs dat men in leven is, bij pensionneering
over te leggen; attestatie de morte, akte van overlijden.
ATTESTEEREN, (attesteerde, heeft geattesteerd),
(w. g.) met een attest bekrachtigen.
ATTICA, o. landschap in Oud-Griekenland,
waarvan Athene de hoofdstad was; beroemd om
de hooge beschaving en den fijnen kunstzin zijner
bewoners.
ATTICISME, o. zuiverste Grieksche tongval (in
Attica); - fijne smaak in denken en spreken.
ATTIEK, v. (-en), (bouwk.) staand vlak, soms
versierd met pilasters, op de kroonlijst van een
gebouw geplaatst om het dak aan 't oog te onttrekken.
ATTILA, m. (-'s), kort met tressen versierd
huzarenbuis; ook gedragen door generaals, en
officieren van den generalen staf.
ATTISCH, bn. betrekking hebbende op Attica,
't land van Athene; blijk gevend van fijne geestigheid, vernuft : eene attische opmerking; - zijne taal
met Attisch zout kruiden, met fijne geestigheid.
ATTRACTIE, v. (-s), aantrekking; (nat.) algemeene
en wederzijdsche aantrekking der stofdeeltjes; aantrekkelijkheid : de attracties eener groote stad;
het variété-programma bevat veel nieuwe attracties.
ATTRAPEEREN, (attrapeerde, heeft geattrapeerd), in strik of val vangen; - op heeter daad
betrappen : ik verdenk dien jongen er sterk van,
dat hij mijne appels steelt, ik zal hem eens zien te
attrapeeren.
ATTRIBUUT, o. (...buten), kenmerkende eigenschap : het streven naar waarheid is een attribuut van
den mensch; - de goddelijke attributen, eigen
zinnebeeldig kenteeken:-schapenvGod;
't zwaard en de weegschaal zijn de attributen der
Gerechtigheid; -- (taalk.) bijvoeglijke bepaling; (gemeenz.) dat behoort niet tot mijne attributen. tot
de zaken waarmee ik me heb te bemoeien..
ATTRIBUTIEF, bn. (taalk.) als bijvoeglijke bepaling gebruikt, in tegenstelling met praedicatief.
AU, (tusschenwerpsel) uitroep van pijn.
AUBADE, v. (-s), muziek of zang die men 's mor
als eerbewijs voor iemands woning komt-gens
maken.
AUCTIE, v. (-s, ...tiën), verkooping bij opbod
(thans alleen van boeken, platen enz.). AUCTIE CATALOGUS, m. AUCTIE -PRIJS, m. (...prijzen),
prijs dien een boek op eene auctie opbrengt.
AUCTIONARIS, m. (-sen), persoon die aucties
houdt.
AUDIËNTIE, v. (-s, ...tiën), plechtig of , officieel
gehoor dat iemand door een hooggeplaatst persoon
wordt verleend : de vorst verleende hem eene particuliere audiëntie; de sultan heeft den khedive in
audiëntie ontvangen; bij den Minister op audiëntie
gaan; - de Minister houdt 's Woendags audiëntie,
ontvangt degenen die hem officieel wenschen te
spreken; -BLAD, o. (-en), (rechtst.) verslag eener
terechtzitting, proces -verbaal door den griffier
opgemaakt. 1
AUDITEUR-MILITAIR, m. (auditeurs -militair),
ambtenaar die bij krijgs- en schuttersraden het
Openbaar Ministerie waarneemt.
AUDITORIUM, o. de toehoorders : de spreker kon
op een welwillend auditorium rekenen; - gehoor zaal : het auditorium eener universiteit.
AUERBRANDER, m. (-s), brander voor gasgloeilicht.
AUERKOUSJE, o. (-s), gloeikousje.
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AUERHOEN, o. (-ders), eene soort van boschhoei3
(tetrao urogallus).
AUERHAAN, m. (...hanen), eene hoendersoort
die leeft in de bosschen op de middelgebergten,
wordt J~ 1 M.
AUEROS, zie OEROS.
AUGIAS-STAL, m. (eig.) de stal van Augias.
koning van Ellis, welke 3000 runderen bevatte en in
geen dertig jaar gereinigd was; Hercules reinigde
hem in één dag door er de rivieren Alpheus en Pe
neus doorheen te leiden; -- (fig.) een bijna niet te
redderen boel: het lijkt wel een Augius -stal; den
Augias -stal reinigen.
AUGIET, m. (-en), als voorwerpsnaam; o. als
stofnaam : groene, schitterende steen, colopho
niumsteen.
AUGMENT, o. (- en), toevoegsel; -- (taalk.) een
voorgevoegde klank of lettergreep.
AUGUREN, m. mv. (in Rome) personen, priesters
die uit de vlucht of 't geschreeuw der vogels, uit
natuurverschijnselen de toekomst voorspelden; (fig.)
voorspellers.
AUGURK, v. (-en), soort van kleine komkommer.
(cucumis sativus), die in azijn ingemaakt en meestal
bij vleeschspijzen gegeten wordt. Augurkje, (-s).
1. AUGUSTIJN, m. (-en), AUGUSTIJNER, m. (-s),
monnik, levende volgens den regel van den heiligen
Augustinus, in 1244 door Paus Innocentius goedgekeurd. AUGUSTIJNERKLOOSTER, o. (-s).
2. AUGUSTIJN, m. (-en), (boekdr.) lettersoort van
12 punten hoogte. AUGUSTIJNHOOGTE, V.
AUGUSTUS, m. achtste maand van het jaar.
Oogstmaand.
AULA, V. (-'s), groote gehoorzaal eener univet- siteit.
AUREOOL, v. (...olen), stralenkrans om het
hoofd van Christus, Maria en de Heiligen; - (fig.)
die edelmoedige daad gaf hem eene aureool van
braafheid.
AURIPIGMENT, o. (min.) gele of roode arsenicum bevattende delfstof, zwavelarseen, ook goudkleur, koningsgeel en operment genoemd.
AURORA, v. (myth.) godin van den dageraad:
(dicht.) het morgenrood, de dageraad.
AUSCULTATIE, V. geneeskundig onderzoek waar
lichaam ontstaande geluiden waar--bijmendht
neemt om daarnaar den toestand der inwendige
organen te beoordeelen (bv. bij borstkwalen, den
hartslag, de werking der longen).
AUSCULTEEREN, (ausculteerde, heeft geausculteerd ),iem ausculteeren, eene auscultatie op hem
toepassen.
AUSPICIËN, v. mv. onder gunstige auspiciën.
onder goede voorteekens; - onder de auspiciën van
het gouvernement, onder bescherming (bv. van Bene
onderneming, eerre uitgave gezegd).
AUSTRAAL, bn. zuidelijk.
AUSTRAALAARDE, v. eene in Nw. Zuidwales
ontdekte delfstof.
AUSTRAALLICHT, o. zuiderlicht.
AUSTRALIË, o. het vijfde of kleinste werelddeel.
ten Z. 0. van Azië.
AUSTRALIËR, m. (-s), bewoner van Australië.
AUTRALISCH, bn. uit, van Australië; de
Australische negers, de Papoea's.
AUTAAR, o. (autaren), altaar.
AUTEUR, m. (-s), schrijver, opsteller van een
boek, van eene verhandeling; (fig.) 't werk van een
schrijver, collectief (en meest in 't meerv.) genomen:
ik lees veel Fransche auteurs.
AUTEURSCHAP, o. het auteur zijn van iets.
AUTEURSRECHT, o. recht van eigendom, dat
de auteur heeft op het door hem geleverde werk;
eigendomsrecht eener courant op haren inhoud;
....WET, v. wet van 21 Juni 1881, herzien in 1912,
waarin de auteursrechten omschreven zijn.
AUTHENTICITEIT, v. het authentiek zijn.
AUTHENTIEK, *a. (rechtst.) in den wettelijker
vorm door een bevoegd ambtenaar opgemaakt en
daa_ door in rechten geldig : eene authentieke akte.
kopie; (bij uitbr.) een authentiek kunstwerk, echt.
werkelijk afkomstig van hem aan wien 't wordt
toegeschreven; - (muz.) authentieke sluiting, sluiting van een muziekstuk door het dominantakkoord
in de tonica; - authentieke landkaarten, waarvan
de betrouwbaarheid is gewaarborgd; - authentieke
berichten, betrouwbaar, geloofwaardig.
AUTO, n. (-'s), automobiel.
AUTOBAND, m. (-en). gummiband voor een
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uto(mobie1); . .BESTUTJRJJEIt, in. (-s), ( , haufreur.
AUTOBIOGRAAF, M. ( ... grafen), iem. die zijii
eigen leven beschrijft.
AUTOBIOGRAPHIE, V. (. . . phieën), door den
persoon zelf opgestelde levensbesehrijving. AUTO BIOGRAPHISCH, bn. door den persoon zelf beclireven.
AUTOBUS, v. (-son), als omnibus gebruikte auto.
AUTOCAR, ni. (-S), automobiel.
AUTOCHROOMPLAAT, V. ( ... platen), gevoelige
plaat voor de kleurenphotographie.
AUTOCHTHONEN, in. mv. oorspronkelijke bewoners van een land.
AUTOCRAAT, in. ( ... craten), heerscher die alle
taatsmacht in zich vereenigt; alleenheerseher;
(fig.) persoon die aan ieder zijn wil tracht op te
eggen. AUTOORATIE, V. onbeperkte beerschappij.
AUTOCRA"ISCII, bn. en bw. de antocratische
regeeringsror'!n.
AUTOCRITIEK, v. (-en), zelferitiek , beoordeehug van eigen geschriften.
AUTO-DA-F, o. (-'s), een door de Spaansehe
[uquisitie voltrokken kettergericht.
AUTODIDACT, in. (-en, iem. die zijne kennis
door eigen studie zonder leermeester, verkregen
he(ft.
AUTODIENST, rn (-en), dieristverkeer per auto(mobiel).
AUTOEN, (autode, heeft geautood), gemeenz.)
met een auto(mobiel) rijden: van middag gaan we
heerlijk autoën.
AUTOFIETS, v. (-en), motorfiets.
AUTOGAAM, bn. (plantk.) zelfbesrruchtenO,
zeithestuivend AUTOGAMIE, v. (plantk.) zeifbestuiving, zeifbevruchting.
AUTOGARAGE, v. (-s), schuur, loods, staffing
voor auto's.
AUTOGRAPHEN, ( . . .GRAFEN), V. mv. origineele handschriften; bandteekeningen enz. van
beroemde personen; — VERZAMELAAR, m. (-s);
-VERZAMELING, v. (-en) AUTOGRAPHISOH,
bn. autographische brief, eigenhandig geschreven.
AUTOGRAPHIE, v. ( ... phieën), steendruk, gemaakt van 't eigen handschrift des auteurs. AUTOGRAPHISCH, bn. autoQraphische inkt (pers, papier), bij de autographie gebruikt; een autographisch
testament, eigenhandig geschreven.
AUTO-INFECTIE, v. (-s), (gen.) zeifbesmetting,
het overgaan der ziektestof van de eene plaats
des lichaams naar eene andere.
AUTO-INTOXICATIE, v. (-s), (gen.) zelfvergiftiging; door de stofwissellng ontstaan in het lichaam
vergiftige stoffen, die in normale omstandigheden
door sterke verdunning, het vormen van tegengiften
en snelle uitscheiding onschadelijk gemaakt worden;
waar dit niet geschiedt, vindt auto-intoxicatie
plaats, de oorsprong van vele ziekten.
AUTOMAAT, ii'. ( ... maten), schijnbaar zich zelf
bewegend kunstwerk; — iem. die werktuiglijk handelt; - zelfwerkend toestel voor den verkoop van
chocolade, bonbons, postzegels enz.; zeifwerkend
weegtoestel.
AUTOMATISCH, bn. en bw. (werktuigk.) zelfwerkend, niet bestuurd door de hand van den
rrensch : een automatisch weegtoestel; automatische
wisselverzetting; - -- (physiologie) onwillekeurig,
werktuiglijk, niet aan den wil onderworpen : de
hartbewegingen zijn automatisch; — (fig.) iets automatisch doen zonder nadenken, in sleur. AUTO MATIE, v. onwillekeu'-igheid eener beweging.
AUTOMOBIEL, m. (-en), motorrijtuig, een
rijtuig voortbewogen door eigen motor (meestal
met benzine of electriciteit), niet op rails loopend
en daarom bestuurbaar; — BAND, m . (-en); —
DIENST, m. (-en ); —GARAGE, v. (-s) -SPORT,
T. enz.
-' AUTOMOBIELEN, (automobielde, heeft geautoinobield), (iv. g) met een automobiel rijden.
AUTOMOBILISME, o. kennis en gebruik van
utomob ielen.
AUTOMOBILIST, m. (-en), gebruiker van auto-

nobielen.
AUTONIEM, bn. onder den waren naam van den
chrjver verschenen, (in tegenst. met anonym).
AUTONOMIE, v. zelfregeering : 't recht van een
land, gewest enz . om zichzelf wetten en reglementen
te geven : de Gemeentewet huldigt de au onomie der
Gemeentebesturen binnen de qreneen der Rilks-wetten;

AVEL.
--- (wijsbeg.) onafhankelijkheid van den wil, zedelijke wetgeving der rede.
AUTONOOM, bn. autonomie bezittende: autonome steden in het Romeinsche rijk (tegenstelling
van heteronoorn).
AUTO-PIANO, v. (-'s), zelfsp 'lende piano.
AUTOPLASTIEK, v. (heelk.) herstelling van een
verminkt lichaamsdeel door middel van een stuk
vleesch of huid, dat aan een ander deel van 't lichaam
ontnomen wordt.
AUTOPSIE, v. onderzoek der inwendige organen
bij lijkopening.
AUTORISATIE, v. (. . .tiën), machtiging, verleening van bevoegdheid, vergunning: eene gehuwde vrouw behoeft de auto isatie van den man om
in rechten op te treden; een gemeentebestuur heeft de
antorisatie der regeering noodig om een legaat le aanvaarden.
AUTORISEEREN, (autoriseerde, heeft geautoriseerd), machtigen, volmacht geven, vergunning
verleenen.
AUTORITAIR, bn. en bw. eigenmachtig, eigener
autoriteit : autoritair optreden.
AUTORITEIT, v. (-en), erkend gezag, macht over
anderen : de autoriteit der hooge regeering; — de
vaderlijke autoriteit, macht die een vader over zijne
kinderen heeft; — eigener autoriteit iets doen, op
eigen gezag; — overheidspersoon: zich tot de bevoegde autoriteit wenden; civiele en militaire autoriteiten; - de autoriteit van een schrijver, 't gezag dat
zijne uitspraken hebben in datgene waarover hij
schrijft; — Prof. Fruin is eene autoriteit op 't gebied
der vaderlandsche geschiedenis, zijne uitspraken
hebben gezag, worden algemeen aangenomen.
AUTORITEITSGELOOF, o. het gelooven op gezag
van anderen.
AUTOSPUIT, v. (-en), brandspuit op een chassis
van een auto.
AUTOSUGGESTIE, v. het suggereeren van zich
zelf.
AUTOTAX, m. (-en), ATAX, huurautomobiel,
waarin een taxameter is.
AUTOTECHNIEK, v. techniek betreffende auto's.
AUTOTHERAPIE, v. genezing door de natuur.
AUTOTYPIE, v. (boekdr.) procédé waardoor eene
photographische opname geschikt wordt voor de
drukpers (gewoonlijk door eene kruislineatuur).
AUTOWEDSTRIJD, m. (-en), wedstrijd met automobielen.
AUXILIAIR, bn. auxilict'tre troepen, hulptroepen; - auxiliair eskader, hulpvloot; -- au -iDane
boeken, de bijboeken, in het boekhouden.
AUXOMETER, in. (-s), instruinert om de tergrooting van een veirekijker te bepalen.
AVAL, 0. verbintenis door handteekeniug tot het
betalen van het bedrag eens wissels, in d ien de
schuldenaar in gebreke mocht blijven : wisselborg-tocht.
AVALIST, m. (-en), iem. die voor aval teekent.
AVANCE, v. (-s), winst; voorschot; — iem. zekere
avances doen, maken, de eerste stappen doen, de
eerste aanleiding geven (tot eene toenadering, een
liefdehandel enz.).
AVANCEEREN, (avanceerde, is geavanceerd),
voorwaarts gaan : de troepen avanceeren naar de
grenzen; — (fig.) in rang bevorderd worden; — vooruitkomen, opschieten : 't nerk avanceert niet veel, niet
hard; — (hand.) op voorschot geven; — geavanceerd
liberaal, die verder gaat dan zijne partijgenootenAVANCEMENI , 0. bevordering in rang: in Indië
is sneller avancement te maken dan hier.
AVANT-SCENE, v. (-s), voorgrond van het toonee , tusschen bet scherm en het voetlicht; loge
vlak bij het voetlicht.
AVARLJ, v. zie AVERIJ.
AVE, o. (-'s), zeker R.-K. gebed (verkoiting van
AVE MARIA = Wees gegroet, Maria).
AVEELZAAD, o. raapzaad (brassica rapa), eene
plant uit welker zaadkorrels raapolie geslagen
wordt.
AVATAR, w. in den godsdienst der Hindoes,
elk der vlocechwordingen van Vishnoe; — (hij uitbr.)
elk der toestanden, die iem. die van partij of meening verandert, doorleeft.
AVEGAAR, m. (-s), groote boor, dienende om
wijde gaten te maken en die met eene dwarsstang
wordt rondgedraaid.
AVEL, rn (-5, -en), een klein, vooral in de Maas
levend, vischje
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AVELING, v. (-en), (verend.) strook land langs
een dijk, die voor de stevigheid van dien dijk onaangeroerd moest blijven.
AVENANT, bw. naar avenant, naar evenredigheid, in overeenstemming met het andere : volle
schotels en wijn of bier naar avenant; ook naar advenant (in den volksmond : navenant).
AVENTURIEN, o. (min.) gele, roode of bruine
kwartssoort met schitterende puntjes; ...GLAS,
o. nabootsing van het aventurien, bestaande uit
glas en koperoxydule.
AVENUE, v. (-s), oprijlaan van een kasteel;
rechte breede laan of met boomen beplante straat.
AVER,- m. (veroud.) kind, nakomeling (slechts
in) : van aver (tot) aver, van geslacht tot geslacht, van
ouder tot ouder. Deze uitdr is nu verbasterd tot:
van haver tot gort.
AVERECHTS, bw. (van wijze) in omgekeerde
richting : een boek averechts lezen (van achter naar
voren); rechts en averechts breien; — onoordeelkundig, onverstandig, verkeerd : averechts oordeelen,
zijn plicht averechts volbrengen; — anders- dan men
gehoopt had: 't valt averechts uit; — anders dan in de
bedoeling lag (verkeerd of ongunstig) : mijn stil
werd averechts opgenomen, werd verkeerd-zwijgen
uitgelegd of werd mij ten kwade geduid.
AVERECHTSCH, bn. (verouderend) omgekeerd:
de averechtsche kant, de keerzijde; — eene averechtsche
steek, (in het breien) afwijkende van den gewonen
of rechten steek; — niet zoodanig als vereischt is :
eene averechtsche belooning, straf of ondank in stede
van belooning; — linksch, lomp : met eene averecht sche beweging; — onjuist : averechtsche begrippen
over schilderkunst; — misplaatst : een averechtsch
medelijden; -- zedelijk af te keuren, slecht : door
averechtsche middelen tot zijn doel komen; — ten
onrechte den naam dragend : een averechtsche wijze,
een dwaas; — (dicht.) verdorven : dit averechtsch
geslacht. AVERECHTSCHHEID, v. (...heden).
AVERIJ, (ook AVARIJ) v. (-en), (zeew.) schade
aan schip of lading toegebracht : 't schip is daags
na den storm met zware averij binnengevallen; — (als
bepaalde rechtsterm) alle buitengewone onkosten
gedurende de reis ten dienste van schip en goederen
gemaakt en alle schade daaraan geleden, onder
averij grosse of gemeene averij, omge--scheidn:
slagen over schip, lading enz gezamenlijk, en bijzondere, particuliere averij, over schip, lading enz. afzonderlijk; — (bij uitbreid.) schade aan andere
voorwerpen bekomen: je hebt averij gehad: ik zie eene
groote scheur in je jas; — (scherts.) daar zal averij
vallen, dat geeft een voordeeltje. AVERIJ -KOSTEN
mv.
AVERS, v. voor- of beeldzijde van een muntstuk,
eene medaille.
AVERSIE, v. afkeer, tegenzin, walging.
AVERUIT, AVEROON, v. zekere samengesteldbloemige plant, (artemisia campestris), ook veldalsem, citroenkruid en bijvoet genoemd.
AVIATEUR, m. (-s), vlieger, vliegenier, bestuurder
van eene vliegmachine.
AVIATIEK, v. het zich door de lucht bewegen met
eene vliegmachine, luchtvaart.
AVIATISCH, bn. op de aviatiek betrekking hebbende.
AVICULTURA, AVICULTUUR, v. kunst om
vogels op te kweekera, vogelteelt.
AVISO, AVISOJACHT, o. vaartuig om berichten
over te brengen (zie ADVIESBARK).
AVIVEEREN, (aviveerde, heeft geaviveerd), het
helderder, glanziger maken van geverfde weefsels.
AVOIR-DU-POIDS, o. Eng. handelsgewicht =
0,4536 K.G.
AVOND, AVEND, m. (-en), de tijd die komt, als
de dag voorbij is en die nog niet tot den nacht gerekend wordt; de tijd der vallende duisternis, ook die
duisternis zelve : ik zal den avond afwachten om naar
huis te gaan; — een schoone avond, een avond waarop
't weer, de natuur schoon is; — het is avond; het
wordt avond, de avond valt, 't daglicht neemt af; —
hij kwam met het vallen van den avond thuis; (dicht.)
de avond daalt; — des avonds bereikte ik mijne bestem
den avond van dien dag; -- des avonds-mingo,p
rust de landman van den arbeid, in 't algemeen op
alle avonden; -- bij avond, des avonds, (ook) bij het
kunstlicht dat 's avonds aangestoken wordt : die
kleuren zijn bij avond moeilijk te onderscheiden: -- in
den avond, op den avond, des avonds : de post komt
niet voor laat in den avond; — op den laten avond, des
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avonds laat, met het bijdenkbeeld van onverwachtheid, ongepastheid, overlast : wie zou daar nu op den
laten avond nog bellen; (scherts.) hoe later op den
avond, hoe schooner gasten (volk), (gebezigd tegen
late bezoekers); — met den avond, bij 't begin van dery
avond; — hij werkt van den morgen tot den avond,
hij werkt den heelera dag, altijd; —
ik wil voor den avond daar ginds zijn; — 't liep tegen
den avond, de avond naderde; — van avond, dezen
avond; 't weer is van avond ruw; alle avonden,
iederen avond leggen wij een kaartje; — in den loop
van den avond, 's avonds; -- den avond te voren,
's avonds te voren, op den avond van den vorigen
dag; -- hij zal te avond of morgen wel weer komen
opduiken, op eenig (niet te ver verwijderd) tijdstip;- de dag haalt den avond wel, door die moeilijkhedei)
komen we wel heen; — de morgen weet niet, wat de
avond brengt, 't lot is onbestendig; — (veroud.) aller
dagen avond is nog niet gekomen, de zaken kunnen
nog genoeg veranderen; —
de tijdruimte van het vallen der duisternis tot
het uur waarop men ter ruste gaat, vooral beschouwd
in betrekking tot het werk, de ontspanning waarmee men dien tijd doorbrengt : hij wijdt zijne avonden
aan de studie; de lange wintersche avond wordt met
allerlei spelletjes gekort; -- een vroolijke, gezellige, een
kalme avond, een avond dien men vroolijk, gezellig,
kalm doorbrengt; — 't is heilige avond, ik zal 't ervan
nemen en maar eens luieren; -- goeden avond! groet
dien men 's avonds wisselt; iem. goeden avond wenschen, zeggen; — zijne avonden (den avond, het avondje)
ergens slijten, passeeren, de avonden in gezellig samen
doorbrengen; -- een avond, een avondje, eene-zijn
avondpartij, soirée : een avondje geven; muzikale
avondjes; menschen op een avondje vragen; —
(bij verg.) de avond van het leven, de ouderdom;
— (dicht.) het Westen; — volgens Oudgerm. gebruik
het begin van een nieuwen dag, zie MEI -, SINTERKLAAS- en VASTENAVOND.
AVONDBEDE, v. (-n), avondgebed; ...BEURT,
V. (- en), predikbeurt in eene avondgodsdienstoefening; ...BEZOEK, o. (-en), bezoek, des avonds afgelegd of ontvangen; ...BIJEENKOMST, V. (- en),
bijeenkomst des avonds gehouden.
AVONDBLAD, o. (-en), dagblad of gedeelte daar -

van dat 's avonds verschijnt; ...BLOEM, v. zekere
bloem die tegen den avond opengaat; ...BOTER HAM, v. (-men), avondbrood; ...BRIES, v. (...briezen), bries die 's avonds komt opzetten; ...BROOD,
o. brood als avondeten gebruikt; ...DAMP, m. (-en),
damp die 's avonds komt opzetten; ... DAUW, in.
dauw die zich 's avonds vertoont.
AVONDDIENST, m. (-en), godsdienstoefening die
's avonds gehouden wordt; ... DISCH, m. tafel
waarop 't avondeten staat, dat eten zelf; ... DUISTER, o. duisternis die de avond brengt; ...EDITIE.
v. (-s, ...tiën ), dat gedeelte van een in verschillende
uitgaven verschijnend dagblad, hetwelk 's avonds
verschijnt.
AVONDEN, (avondde, heeft geavond), het avondt,
het wordt avond; -- (gew.) bij iem. komen avonden,
den avond komen passeeren.
AVONDETEN, o. de laatste maaltijd dien men
voor 't naar bed gaan gebruikt; ...FEEST, o. (-en),
feest dat men 's avonds viert, soirée; ...FLOERS,
o. (dicht.) duisternis die de avond (als een sluier) over
de voorwerpen brengt; ...GEBED, o. (-en), gebed dat
men voor 't ter ruste gaan opzegt; ... GESTARNTE,
o. (dicht.) avondster; ...GLOED, m. gloed van 't
avondrood; ...GODSDIENST, m.; ...GODSDIENSTOEFENING, v. (-en), avonddienst.
AVONDGRAUWEN, o. (dicht.) het vallen van den
avond; ...GROET, m. (-en), het „goeden avond;"
...KERK, v. avonddienst; ...KIM, v. (-men), (dicht.)
LOK, v. (-ken); KLOKJE, o. (-s),
westerkimda den avond aankondigt.
klokgelui Ni
AVONDKOELTE, v. koelte die de avond brengt;
avondbries; ...KOELTJE, o.; ...KOUT, m. gekeuvel in 't avonduur; — (leenst.) recht van avondkout,
recht van den leenheer op den eersten huwelijksnacht; ...KUIER, m. avondwandeling; ... LAND,
o. (dicht.) de westelijk gelegen landen; ...LICHT, o.
kunstlicht dat 's avonds ontstoken wordt; ...LIED,
o. (-eren), lied dat geschikt is om 's avonds gezongen
te worden; ...LUCHT, v. hij kan niet tegen de avond
tegen de lagere temperatuur die 's avonds-lucht,
intreedt.
AVONDMAAL, o. avondeten; (bijz.) het Avondmaal, Heilig Avondmaal, Avondmaal des Heeren,
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plechtigheid in de Protestantsche Kerk, waarbij
de gemeenteleden brood en wijn nuttigen als symbool van hun één zijn met Christus (brood en wijn —
vleesch en bloed), herinnering aan het laatste avondmaal door Christus met zijne discipelen gehouden,
(gew.) nachtmaal genoemd.
AVONDMAAL(S)BEKER, m. (-s); ...BROOD,
o. (-en); .GANGER, m. (-s); ...GANGSTER, v.
(-s); .TAFEL, v. (-s); ...WIJN, m.
AVONDMAALTIJD, m. (-en), avondeten; ...MIST,
m. mist die des avonds ontstaat; ...MUZIEK, v.
muziek, 's avonds gemaakt; ...NEVEL, m. (-s),
avonddamp; ...OFFER, o. (-s), offer, 's avonds gebracht; ...ONTBIJT, o. (gew.) avondeten; ...PARTIJ, v. (-en), partij die 's avonds gegeven wordt,
soirée; ...PARTIJTJE, o. (-s).
AVONDPOST, v. bestelling van brieven enz. in
den avond : die brief komt eerst met de avondpost;
...PRAAT, V. (gew.) avondbezoek; ...PRAATJE, o.
(-s), een 's avonds gehouden buurpraatje; ...PRATEN, o. uit avondprzten gaan, (gew.) 's avonds iem.
bezoeken; ...PREEK, v. (...preekera), avonddienst;
in de avondpreek komen.
AVONDROOD, o. roode gloed aan den westelijken
hemel na zonsondergang;— de olifantsvlinder (sphinx
elpenor), vlinder met olijfgroene voorvleugels met
paarsroode strepen, de achtervleugels zijn rozerood.
AVONDSCHADUW, v. (-en), avondduister;
...SCHEMER, m.; ...SCHEMERING, v. licht dat
nog na zonsondergang wordt waargenomen (door
breking der lichtstralen).
AVONDSCHOOL, v. (...scholen), schooltijd in den
avond, derde schooltijd; ...SCHOON, bn. (gezegd
van iem . die 's avonds bij het licht er niet kwaad
uitziet, doch bij daglicht niet meevalt, vgl. kaarsen lampschoon); ... SCHOT, o. schot dat het vallen
van den avond aankondigt; vaak als een teeken
dat het een of ander niet meer mag geschieden :
het avondschot is sedert eenige jaren in Indië afgeschaft; ...STER, v. naam der planeet Venus, als
zij kort na de zon ondergaat; ...STOND, m. (-en),
een tijdstip van den avond, vooral als tijd van rust,
van overpeinzing.
AVONDTAFEL, v. (-s), (Ind.) avondmaaltijd, om
8 uur of halfnegen, vervangt het Europeesch diner
en is tegelijk souper.
AVONDTOILET, o. (-ten), toilet dat men voor
Bene soireé maakt; ...UUR, o. (...uren), avondstond;
...VERGADERING, v.( -en), eerre 's avonds gehouden
vergadering die aan de gewone op den dag gehouden
vergadering wordt toegevoegd (b. v. bij de StatenGeneraal); ...VISITE, v. (-s), bezoek, 's avonds
afgelegd; ...VLEERMUIS, v. (...zen), krachtigste
en vlugste geslachten der vleermuizen (vesperego ).
AVONDVLINDER, m. (-s), (dierk.) benaming
voor de vlindersoorten welke in de schemering rond
-vliegn,z.dpauwojlstrvine;—(fg.)
meisje dat 's avonds met onzedelijke bedoelingen op
straat rondloopt; -- iem. die vooral 's avonds veel
uitgaat; ...VOER, o. laatste eten dat aan 't vee gegeven wordt; ...WACHT, v. wacht die 's avonds
betrokken wordt; ...WANDELING, v. (-en);
... WIND, m. avondbries; ... WIJDTE, v. (sterreek. ),
zie AMPLITUDO; ...ZANG, m. (-en), avondlied;
...ZITTING, v. (-en), avondvergadering (ook van
rechtbanken); ... ZON, v. de ondergaande zon.
AVONTUREN, (avontuurde, heeft geavontuurd),
(gemeenz.) wagen : dat avontuur ik niet; ik zal 't er
maar op avonturen.
AVONTURIER, m. (-s), iem. die op avonturen
uitgaat, vroeger vooral van rondzwervende krijgslieden gebezigd; (bij uitbr.) iem. die zonder bepaald middel van bestaan aan den kost zoekt te
komen, gelukzoeker : ik gaf mijne dochter niet aan
zoo'n avonturier.
AVONTURIERSTER, v. (-s), gelukzoekster.
AVONTUUR, o. (...turen), iets vreemds, zonder
wat iemand overkomt : ik heb dezen nacht een-lings
vreemd avontuur gehad; — galante avonturen, liefdes
amourettes; — zijne avonturen verhalen,-avonture,
zijne merkwaardige lotgevallen verhalen; — op
avontuur uitgaan, zijn fortuin elders zoeken te
maken; — (van een schip) met ballast uitzeilen om
vracht te zoeken; — op avonturen uitgaan, vreemde
lotgevallen zoeken; — (gemeenz.) geluk : ik zal mijn
avontuur ook eens beproeven; — kans : daar is wel
avontuur op; daar hebt ge wel avontuur van; — op
avontuur af, misschien, allicht : hij komt op avontuur
af nog verder dan zijn broer; — bij avontuur, bij toeval;
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— het rad van avontuur, (ook rikketik genoemd) zeker
hazardspel op kermissen, bestaande uit eene draaiende schijf met pennen langs den omtrek, benevens
in 't midden een wijzer met eene veer, welke bij
draaiing der schijf telkens tegen eene pen aankomt
en eindelijk bij eene pen het rad geheel tegenhoudt:
't nummer bij die pen wijst dan den gewonnen prijs
aan; (bij verg.) het wentlend - rad van avontuur, het
leven met zijn voor- en tegenspoed; van het toeval
afhankelijk lot; — vermakelijk rad van avontuur,
zeker boekje, met behulp waarvan men zoogenaamd
kan waarzeggen, een gezelschapsspel.
AVONTUURLIJK, bn. en bw. op avonturen belust : een avontuurlijk jongmensch, wiep de wereld
te klein leek; — avonturen opleverend : eerre avontuurlijke reis; —gewaagd, onzeker : zich in eene avontuurlijke onderneming steken.
A VUE, (op wissels) dadelijk op vertoon te betalen.
AXIEL, bn. (plantk.) tot de as der plant behoorend; -- axiele zaaddragers, zaaddragers die in
't midden van 't vruchtbeginsel door de tegen
elkaar geslagen randen der vruchtbladen worden
gevormd.
AXIOMA, o. (-'s, ...mata), (wisk.) waarheid die
zonder bewijs aan de ervaring ontleend wordt;
(bij uitbr.) eene onomstootelijke waarheid : dat er
verandering in de maatschappelijke toestanden moet
komen is voor mij een axioma.
AXIOMATISCH, bn. zoo duidelijk dat het niet
meer bewezen behoeft te worden.
AXIOMETER, m. (-s), (zeew.) instrument dat
de richting van het roer aanwijst, roerverklikker.
AXMINSTER, o. Axminster tapijten.
AZALEA, v. (-'s), plantengeslacht van de familie
der Ericaceën, in verschillende soorten als sier
gekweekt.
-struiken
AZAZEL, m. (bijb.) booze geest.
AZEN, (aasde, heeft geaasd), iets als prooi
begeeren, zoeken : de sperwer aast op allerlei klein
wild; — (fig.) gretig naar iets verlangen (steeds ongunstig) : neven en nichten aasden al op de erfenis.
AZIAAT, m. (...aten), bewoner van Azië.
AZIATISCH, bn. van, uit, in Azië : de Aziatische
olifant; Aziatische vorsten, toestanden.
AZIË, o. het grootste werelddeel.
AZIG, AZING, m. (-en), (in 't oude Friesche
recht) een door de buren gekozen persoon die het
landrecht kende en het vonnis uitsprak.
AZIJN, m. vloeistof bestaande uit (hoogstens
10 perc.) azijnzuur en water, in de huishouding
gebruikt; — (spr.) hij kijkt, of hij azijn gedronken
heeft, hij kijkt zuur, verdrietig; — men vangt meer
vlie9en met een lepel stroop, dan met een vat azijn,
men kan met vriendelijkheid (met een weinig
vleierij desnoods) meer van de mensohen gedaan
krijgen dan met harde woorden; — (Zuidn.) veldzuring. AZIJNAALTJES, mv. Zie AALTJE.
AZIJNACHTIG, bn. ( -er, -st), zuur, scherp, wrang.
AZIJNAETHER, m. (scheik.) zekere vluchtige
vloeistof, in apotheken en voor parfumerieën gebruikt, azijnzuur aethyl-oxyde.
AZIJNBEREIDING, v. bereiding van den azijn.
1. AZIJNEN, (azijnde, heeft geazijnd), met azijn
begieten : de sla azijnen (vgl. peperen, suikeren).
2. AZIJNEN, bn. gemaakt van azijnhout : te
koop een stel azijnen dollen.
AZIJNFABRICAGE, v.; ...FABRIEK, v. (-en);
... FABRIKANT, m. (-en).
AZIJNFLESCH, v. (...flesschen), fleseh waarin
azijn bewaard wordt.
AZIJNGEEST, m. (scheik.) vloeistof, verkregen
door droge distillatie van azijnzure zouten, aceton;
...GISTING, v. vorming van den azijn; ...HONING,
m. (gen.) stroopachtige lichtgekleurde vloeistof,
bestaande uit 5 °/ o azijnzuur en 95J gezuiverden
honing.
AZIJNHOUT, o. hout van den wintergroenen eik
(in Z.-Europa), om zijne hardheid voor kamraderen
gebruikt.
AZIJNMETER, ...WEGER, m. (-s), areometer
ter bepaling van het azijnzuurgehalte van den
azijn; ...MOER, v. schimmelplantjes die de azijn gisting veroorzaken.
AZIJNSTEL, o. (-len), olie- en azijnstel, tafelgereedschap waarin fieschjes voor olie en azijn
(mosterd, peper, zout) staan, dikwijls alleen azijnstel
genoemd, zie OLIESTEL: ...STELLETJE. o. (-s).
AZIJNVORMER, m. (-s), kuip waarin de snel azijnfabricage geschiedt; ...ZUUR, o. (scheik.) guur
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dat verkregen wordt door oxyaatie van alcohol
of door droge distillatie van hout; ...ZUUR, bn.
(scheik.) azijnzure zouten, zouten met het azijnzuur
gevormd, ook azijnzuurzouten.
AZIMUTH, o. (sterrenk.) boog van den horizon
begrepen tusschen het zuidpunt en het snijpunt
an den verticaalcirkel van een hemellichaam met
den horizon, gemeten in de richting Z.-W.-N.-O.,
ook zuidwijdte genoemd; ...KOMPAS, o. ( -sen);
...PEILING, v. (-en).
AZING, V. het azen.
AZOISCH, bn. (geolog.) azoisehe vormingen,
lagen waarin men geen spoor van dieren vindt.
AZOTEERINGSOVEN, m. (-s), in den azoteeringsoven vormt men kalkstikstof uit carbid, eene
kunstmeststof even werkzaam als chilisalpeter.

BAAI -TABAK.

AZOTISCH, bn. stikstofhoudend.
AZOTOMETER, m. (-s), stikstofmeter; toestel
ter bepaling van het ammoniakgehalte.
AZOTUM, o. (scheik.) stikstof.
AZOTURIE, v. urine waarbij veel stikstof afgescheiden wordt.
AZUREN, bn. (dicht.) hemelsblauw : de azuren
boog, azuren trans, het hemelgewelf; (wapenk.) een
gouden leeuw op azuren veld.
AZURIG, bn. azuurkleurig.
AZUUR, o. de hemelsblauwe kleur : 't azuur in
de wapenkunde wordt op gravuren door horizontale
strepen voorgesteld; (dicht.) 't hemelgewelf.
AZUURSTEEN, m. (-en), steensoort waaruit eenti
donkerblauwe verf bereid kan worden, lapis lazuli,
azn ii rkoba lt.

B.
B, v, (-'s), tweede letter van het alphabet, zie A;
de gezamenlijke namen of woorden in een adres -,
In een woordenboek, die met b beginnen;
(in de muziek) benaming van den zevenden toon
der diatonische en van den twaalfden toon der
chromatische toonschaal, uitgaande van C; —
b, mol of molteeken : het teeken dat voor eene
noot geplaatst, haar een halven toon verlaagt; —
bb, dubbel mol, waardoor de noot een heelen toon
wordt verlaagd; —
(in de wiskunde) eene bekende grootheid; vgl. a; —
in afkortingen : B (op koersnoteeringen) beteekent
dat de achter B (brief) vermelde som voor den
wissel wordt gevraagd, ook P genoemd; —
B (in Lloyds scheepsregister) geeft aar, dat de
scheepsromp van den tweeden rang is; zie A; —
--- basso
— zie BAS; —
B.
B.
— (scheik.); —
— borium
B(a). — barium
— ( scheik.); —
—
B(r). — bromium?
B. B. — ( Ind.) ambtenaar B. B. — bij het
binnenlandsch bestuur; —
B. C. — basso continuo — doorgaande bas, generale bas; —
B. c. D. — bono cum Deo — met den goeden
God, met Gods genade;
B. L. — benevole lector —welwillende lezer;-B. M. — beatae memoriae — zaliger gedachtenis; --ook bene misceatur — goed vermengd (op
recepten); —
B. O. W. — (Ind.) Burgerlijke openbare werken; —
B. P. F. — bon pour francs — goed voor ... francs
(op Fransche wis sels);
B. V. — beata virgo
—de HeiligeMaagd;B. V. — ( Ind.) buitenlandsche vijand; —
B. W. — burgerlijk wetboek — artikel 84 van het
B.W;B. en 13'. — burgemeester en wethouders; —
B, Bco.
— banco — bank (handel); —
Bar., Bares e, — baron, baronesse; —
— biblia — bijbel; —
Bibl.
Br, Bro, Btto. — bruto — zie aldaar; —
Br.
— broeder —(vrijmetselaar); —
— bladzijde; —
Bl., Blz.
bb.
— bankbiljet. —
— beste blanke baai (tabak); —
b.b.b.
b. b. h. ook z. b. b. h. h. — zijne bezigheden
buitenshuis hebbende (in advertentiën); —
b. d.
--- in buitengewonen dienst; —
Bijl.—
bijlage; —
bijz.—
bijzonder; —
br. m.
-- breed mane — dadelijk, zonder
oponthoud; —
burg.
— burgemeester; —
b.v., bijv. — bij voorbeeld.
BA, BAH, tusschenw., uitroep van minachting,
afkeer of walging; —
bij het minste ba of boe, bij den minsten kik; —
boe noch ba zeggen, niet het minste zeggen, taal
noch teeken geven; —

zonder boe of ba (te zeggen), zonder een enkel woord
of teeken ter verklaring te geven (bij eene vreemde,
zonderlinge handelwijze); —
van boe noch ba weten, geene a voor eene b kennen,
van iets niet af weten; — (in de kindertaal) ba
doen, afgaan; — ik ben er ba van, (sterker dan)
ik ben er beu van, ik heb er genoeg van.
BAADJE, o. (-s), een wijd, loshangend, tot op
de heupen reikend buis, gewoonlijk om den hals
sluitend met een opstaander kraag en met ruime
mouwen die slechts tot even over den elleboog
reiken, van wit of blauw gestreept of gebloemd
katoen, fluweel of zijde; bij vrouwen is het een
opperkleed met nauwsluitende mouwen en reikt,
het tot aan de knieën; (in Indië badjoe geheeten):
(bij uitbr. in Ind. gebezigd van) losse witte
kinder- of meisjesjurk; (scherts. ook voor) heereen kabaja of -jas; —
een engsluitend kleedingstuk van zeelieden ei
schippers; (gew.) een buis; een borst- of hemdrok; -op zijn baadje krijgen, eene aframmeling, een pak
slaag krijgen; ook hij heeft op zijn baadje gehad; —
iem. op zijn baadje komen, geven, een pak slaag
geven; —
(gew.) zijn baadje nog eens uittrekken (tegen iets),
zich terdege inspannen, (ook) zich schrap zetten
om te vechten; — in zijn baadje loopen, in zijn
boezeroen, geen jas aan hebben.
BAADSTER, v. (-s), vrouw die zich baadt.
1. BAAI,o. env. (-en, als soortnaam), een dik en grof
wollen weefsel, op molton gelijkend flanel, meestal
donkerrood, ook wel bruin, geel of blauw van
kleur, waarvan onderkleeren, vrouwenrokken, hemden voor zeelieden en boeren worden gemaakt :
baai dragen, een hemd of onderkleeren van baa i
dragen; hij zit heelemaal in 't baai.
2. BAAI, v. (ook roode baai geheeten) roode wij»,
meest van Bordeaux gezegd; (vroeger ook) Rijnsche
baai, Rijnwijn.
3. BAAI, V. verkorting voor baai -tabak, fijngesneden rooktabak van Maryland, veel in Friesland en Groningen gebruikt; Friesche baai; heerenbaai.
4. BAAI, v. (-en), eene insnijding die de zee in
het land maakt; eene kleine golf, een kleine zeeboezem, een zeearm : de Engelsche kust heeft vele
baaien; de Baai van Rio Janeiro; (zeew.) baai of
keel van eene kous, zie KOUS.
1. BAAIEN, bn. van baai : een baaien hemd,
onderbroek.
2. BAAIEN, (baaide, heeft gebaaid), (Zuidu. )
met een natten doek bevochtigen; (Zuidn.) zich
warm bij den haard houden.
1. BAAIERD, m. de ongevormde mengelklomp
waaruit naar het boek Genesis de aarde is gevormd;
chaos: — (fig.) warboel, verwarring.
2. BAAIERD, m. (-en), (veroud.) passantenhuis,
waar behoeftige vreemdelingen tijdelijk onder dak
konden komen; — (gew.) herberg; — (gew.) gelag kamer.
BAAIFABRIEK, v. (-en), fabriek waar baai
geweven wordt.
BAAI-TABAK, V. zie baai (3de art.).
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BAAIVANGEN, ww. (alleen in de onbep. wijs), vlug
en zwierig schaatsenrijden; vgl. blokzeilen, fleuren.
BAAIVANGER, m. (-s), kleedingstuk voor
zeelieden, inwendig van baai en uitwendig van
geolied linnen, ook waakrok en schanslooper ge heeten; — een ruw matroos, een doordraaier; —
een ruziemaker; -iem. die vlug en zwierig op zijne schaatsen rijdt; —
(gew.) een haantje -de-voorste; iem. die niet bang
is; een levenslustige, een woelige jongen; — (gew.)
een zwaaiende vlieger, een schuddebol; --- (veroud.)
Groenlandsvaarder.
BAAIZOUT, o. zeezout, gewonnen door ver
zeewater.
-dampingv
BAAK, V. (baken) meestal in het meerv.; ook
BAKEN, o. (bakens), (zeew.) elk vast merk, dat
een loods of schipper het vaarwater aanwijst, als
kustlichten, torens, palen in en langs het water,
tonnen in het water vastgelegd enz.; — (gew.)
een vuur als eene baak, een helder vuur; — vuurtoren;
zie verder BAKEN; —
(waterst. en krijgses.) staak of paal ter aanduiding
van eene richting; van onderen gewoonlijk voorzien
van een ijzeren schoen om hem in den grond te
steken en van boven soms van een vlaggetje;
(fig.) hij was mij eene baak op de levenszee, een
wegwijzer; vgl. vraagbaak; -- (Z. A.) baken steken,
van het paard vallen.
BAAKAFLEZING, v. (-en), bij het traceeren van
wegen; ...AFSTAND, m. (-en), afstand tusschen
twee baken (bij het landmeten); ...HOUDER, m.
(-s); ...STOK, m. (-ken).
BAAKGELD, o., ...MEESTER enz., zie BAKEN
-GELD,
BAKENMEESTER enz.
BAAKSTER, v. (-s), (gew.) baker.
BAAL, V. (balen), een groote zak van matwerk
of grof linnen, die dichtgenaaid wordt en dient om
koopmansgoederen in te verzenden : eene baal rijst,
katoen; honderd balen (baal) meel; eenige leege (koffie-)
balen te koop; — de hoeveelheid koopwaar die in
eene baal gaat : eene baal noten, meestal 100 of 50
kilo; -- eene baal papier, tien riem of 5000 vel: —
(Zuidn.) eene baal gezwingeld vlas, twee en zeventig
booten of ongeveer honderd en twee kilo, (een zak
heeft een en veertig booten).
BAAL, m. de naam van den zonnegod dien inz.
de Phoeniciërs vereerden en later ook de Israëlieten,
ondanks de heftige bestrijding der profeten, (bij
uitbr.) afgod; — zich voor den Baal buigen, (gezegd
van die christenen die in hunne kleeding de mode
volgen, die om voordeel of eer zich naar de mee
onchristelijke wereld-nigevadzom
schikken; ook wordt dit door dweepzieke vromen
aan hen verweten, die bij hunne denk- en leefwijze
de eischen der tegenwoordige maatschappij in
aanmerking nemen). Zie BEL, BEËL.
BAALDOEK, o. grof weefsel voor balen.
BAALGAREN, o. grof garen waarmee men balen
benaait; ... LINNEN, o.
BAALSDIENST, m. (-en), afgodendienst; ...DIENAAR, m. (-s, ...naren); ...PRIESTER, m. (-s),
afgodendienaar, ontrouwe dienaar, (door dweep zieken wordt een ieder aldus genoemd, die op eene
andere wijze dan zij God eeren, denken en leven).
BAALZAK, m. (-ken), groflinnen zak.
BAAN, v. (banen), dikke plaat staal aan de
bovenzijde van een aanbeeld; vlak deel aan den
kop van een hamer; het naar beneden gekeerde,
schuine vlak van een graveerijzer; ondervlak of
zool van eene schaaf; —
onderste laag zand of puin als grondslag van
een grind-, straat -, spoor- of tramweg; — een in
orde gebrachte weg : eene baan vegen (op het ijs);
eene gladde baan (op sneeuw of ijs); (ook fig.) een
gevaarlijke weg waarop men licht valt ; — (fig.)
zijn baantje schoonvegen, zich van alle schuld vrijpleiten; — nog een baantje halen, nog een poosje gaan
rijden; -- baantje-rijden, denzelfden weg telkens
rijden en geen tocht maken; — de baan warm
houden, de ijsbaan op en neerrijden; (fig.) telkens
op zijne voorstellen terugkomen, over zijne plannen
spreken; —
een betreden en gangbare weg; — op de baan konen,
(sporttaal) aan een wedstrijd deelnemen, uitkomen ; -- hij is dag en nacht op de baan, hij is steeds
onderweg, (fig.) in de weer; --- figuurlijk in de
volgende uitdrukkingen : zij is het katje van de baan,
haantje -de-voorste; — dat meisje gaat de baan al op,
het slechte pad, leidt een ontuchtig Ieven: -- op
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de gladde baan voortrollen, den verkeerden weg
opgaan; — (zicjz) ruim (vrij) baan maken, alles

wat hindert, uit den weg ruimen, den doortocht
banen; — ruim baan ! ga mij uit den weg, laai mij
passeeren; — lem. ruim baan geven, de gelegenheid
geven tot; — de baan breken, een weg banen, (fig.)
iets goed voorbereiden; -- lens. van de baan knikkeren,
hens onderkruipen, den voet lichten; — weer op de
baan zijn, weer hersteld en aan het werk zijn; —
iets op de baan brengen, op het tapijt, te berde
brengen, voorstellen; -- iets op de lange baan schuiven, telkens uitstellen en daardoor niet behandelen,
er zich afmaken; — dat is van de baan geschoven,
voorgoed uitgesteld; — (fig.) pad, weg, zie LEVENSLOOPBAAN; — hij is zijne baan ten einde, het is
net hem gedaan; -- vlakke of vlak gemaakte
strook gronds om gevogelte te vangen; — eene enkele,
dubbele baan, al naarmate men aan ééne, of aan
beide zijden een stel netten heeft; --- (sport) een
bepaald gedeelte van een weg, van een terrein
voor wedstrijden, in tegenstelling met weg, zie
IJS -, REN -, WIELERBAAN en BAANWEDSTRIJD; -- dit paard is voor het eerst in de baan,
neemt voor den eersten keer aan een wedstrijd deel;
— een wedstrijd op de lange, op de korte baan; een
paard, een rijder voor de korte, de lange baan, dat
(die) alleen op die baan mededingt; — de afstand,
de lengte van de baan; — een wedstrijd op de vlakke
baan, zonder hindernissen; —
benaming voor zekere dealen van verschillende
werktuigen : (stoomw.) de weg waarlangs zich een
deel van het stoomtuig schuivend beweegt; (mol.)
goot waarlangs het meel uit de molensteenen neervalt in den zak; (buskruitmolens) geul in den legger
om het te vermalen mengsel onder de loopera te
houden; (wev.) waterpasplankje waar de schietspoel overheen loopt; —
deel van de werkplaats van den touwslager,
vgl. LIJNBAAN; —
weg dien een voortbewegend hemellichaam
aflegt, zie AARDBAAN; — de schijnbare baan,
de lijn die een hemellichaam aan het uitspansel
beschrijft; — de ware baan, die uit de schijnbare
wordt berekend; — weg door een projectiel afgelegd : de baan van den kogel is eene parabool; —
strook van eene stof in hare volle breedte:
boerinnen houden van wijde rokken, liefst van zes
banen; — ( van Bene vlag) de Nederlandsche vlag
heeft drie banen: rood, wit en blauw; — ( van een
vloerkleed) in deze kamer zijn 8 banen noodig; —
(van behangselpapier) er gaan 3 banen uit een rol;
voor dien muur zijn vijf banen nodig; zie BAANTJE.
BAANBED, o. (-den), dat gedeelte van den weg
dat door voertuigen bereden wordt en door bermen
is ingesloten : het baanbed van een spoorweg wordt
ook wel grindkist genoemd; -- deel van een werktuig
waarop de geleiders van een schuivend machinedeel
is bevestigd.
BAANBESTUUR, o. bestuur eener ijsbaan,
renbaan enz.
BAANBREKEND, bn. den weg banend : baan
hypothesen; baanbrekende waarnemingen. -breknd
BAANBREKER, m. (-s), met recht noemt men
Luther den baanbreker der Hervorming, die heeft
alles aan Luther te danken, hij is een der eerste
hervormers geweest.
BAANCENT, m. (-en), geld dat men aan de
baanvegers geeft; ...COMMISSARIS, m. ( -sen),
persoon die bij wedstrijden of op ijsbanen toezicht
houdt.
BAANDER, m. (-s), baangast.
BAANDERHEER, m. (-en), (oudt.) een edele die
het recht had zijne welgeboren mannen onder zijne
banier ten strijde te voeren (in Vlaanderen en
Brabant ook baanrots geheeten); — thans nog : de
rijksbaronnen of baanderheeren namen aan de
stemming deel (Oostenrijk-Hongarije); -- den baan
-derh
spelen. zie BANJER.
BAANGAST, m. (-en), werkman in de lijnbaan,
baander.
BAANHOER, v. (-en), straathoer; ...LOOPSTER.
V. (- s), meisje, vrouw die op de baan loopt.
BAANLOOPER, rn. (-s), tamme vink in de vinkenbaan : men heeft op eene druipbaan doorgaans
zes baanloopers.
BAANMEESTER, m. (-s), baancomr issaris; —
opzic hter van eene afdeeling spoorwegarbeiders.
BAANMEID, v. (-en), meisje dat in de lijnbaan
werkt; — slet, hoer.
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BAANOOG, o. (-en), het oog in kabeltouwen of
trossen, dat om de dukdalven gelegd wordt en niet
dichtgetrokken kan worden.
BAANOPZICHTER, m. (-s), opzichter over een
deel der spoorbaan.
BAANROTS, m. (-en), (bist.) baanderheer.
BAANSCHOUW, m. onderzoek naar den toestand der spoorbaan.
BAANRUIMER, m. (-s), ...SCIIUIVER, m. (-s),
raam onder om eene electr. tram, om voorwerpen
of menschen die zich op de baan bevinden, ter
zijde te schuiven.
BAANSLOOT, v. (-en), spoorslt ot; ...STRIJKER,
m. (-s), (Zuidn.), ...STROOPER, m. (-s), (gew.)
struikroover.
BAANTEGEL, m. (-s), groote soort van tegel
voor gangen, keukenvloeren enz.
BAANTJE, o. (-s), baantje glijden; baantje rijden,
zie BAAN; — betrekking, werkkring : hij heeft een
goed, prettig baantje; een lastig, een onaangenaam
baantje; een smerig, een vet, een voordeelig baantje;
iem. aan een baantie helpen; iem. een baantje bezorgen; hij laagt naar allerlei baantjes; hij heeft
verschillende eerebaantjes; — dat is me het baantje
wel ! eene onaanzienlijke, lastige betrekking; —
ook een lekker baantje ! gezegd van onaangename
werkzaamheden of het redderen van onaangename
zaken.
BAANTJERIJDEN, (meest in de onbep. wijs),
op de ijsbaan heen en weer rijden, geen tocht maken.
BAANTJESGAST, m. (-en), schepeling die werk
verricht, dat niet tot het eigenlijke - scheepswerk
behoort; — (fig.) hij is een echte baantjesgast, onder
den schijn van bedrijvigheid voert hij niets uit.
BAANTJESJAGER, m.. (-s), iem. die voor zichzelf
(of voor zijne familie of vrienden) de voordeeligste
of aangenaamste betrekkingen tracht te krijgen;
...JAGERIJ, v.
BAANVAK, o. (-ken), gedeelte van eene spoorbaan tusschen twee stations.
BAANVEGER, m. (-s), ...VEEGSTER, v. (-s),
die de ijsbaan maakt en schoon houdt, of de rails
van de trambaan schoon maakt.
BAANVERSCHUIVING, v. (-en), verschuiving
van de spoorbaan bij eene aardverschuiving.
BAANVOORZIENING, v. (-en), zoowel voor het
lichaam der spoorbaan als ter beschutting van
de kruin.
BAANWACHTER, m. (-s), ...WACHTSTER, V.
(-s), iem. die toezicht op den spoorweg houdt, de
hekken aan de overgangswegen sluit, enz.; ...WED
STRIJD, m . (-en) . wedstrijd, meestal met rijwielen,
op eene bepaalde baan, in tegenstelling met weg
-wedstrij.
BAANWIJS, bn. een paard baanwijs maken, het
in de baan, ook wel op den weg, leeren draven; —
die koopman maakt zijn zoon baanwijs, bezoekt met
hem de klanten, de beurs enz. om hem in 't vak
in te wijden.
1. BAAR, V. (baren), bolle verheffing van den
waterspiegel der zee, meestal door den wind veroorzaakt; golf : geene baar (zee, golf) komt hem te hoog,
niets maakt hem vervaard; de woeste baren; — op
de baren zijn geluk beproeven, op de zee; — (fig.)
de baren der levenszee, de dreigende gevaren.
2. BAAR, v. (baren), zandbank voor eene riviermonding, waarover de schepen slechts bij hoog
water kunnen komen : het schip werd op de baar
van Sulina aan den grond gezet; de b ransche kanon neerbooten zijn heden de baar (te Bangkok) overgetrokken; zie BAARHAVEN.
3. BAAR, V. (baren), eene staaf van gegoten
kostbare metalen : eene baar goud; in Zuidn. ook
van andere metalen, inz. van ijzer gezegd; —
d :
(wapenk.) linkerschuinbalk in een wapenschil
eene breede streep loopende van den bovenhoek
rechts naar den benedenhoek links; ook wel als
teeken van bastaardij gevoerd; — (Zuidra.) streep,
getrokken als grenslijn in eene soort van krijger
-tjespl.
4. BAAR, v. (baren), draagwerktuig; draag -,
lijkbaar; — (gew.) op de baar liggen, begraven
worden.
5. BAAR, m. (baren), Europeaan die voor het
eerst in Indië voet aan wal zet; iem. zonder menschenkennis; een nieuweling, een groen aan de
Militaire Academie; een matroos die voor het eerst
naar zee gaat. Zie BAARSCH en BAREN.
6. BAAR, bn. open, ruw : de bare zee; — 'ik zie

niets dan de bare zee, niets dan water; — (fig.)
eene bare leugen, eene tastbare leugen; — baar geld,
klinkende munt, gereed geld; — (veroud.) naakt,
bloot (van het lichaam), thans nog bar in barrevoets; — ( van booze geesten) zonder eenige ver
dat was de bare duivel; —
-moing:
(Z. A.) deze Kaffer is nog baar, heeft nog niet
onder de blanken gewoond.
BAARBLIJKELIJK, bn. bw. ( -er, -st), (w.g.) duidelijk, kennelijk, klaarblijkelijk. BAARBLIJKELIJKHEID, v.
BAARD, m. (-en), haar om de kin (sik, spanjolenbaardje, mouche), op de bovenlip (knevel,
snor), en de wangen (bakkebaarden), inz. bij mannen :
zijn baard laten staan, zich niet laten scheren of
zich zelf niet scheren; den baard afnemen, korten;
een baard dragen; hij krijgt al (een) baard; een lange,
een dichte baard; — een roode baard is een teeken
van valschheid; bij zijn baard zweren, gewoonte
der oude Germanen; (later) grappige formule om
iets te bevestigen; — het zijn mannen met baarden,
zij zijn niet jong meer; — een vrijer zonder baard
is mij geen cent waard; — een kusje zonder baard,
een eitje zonder zout, in plagende scherts tegen een
man zonder baard gezegd; — (gemeenz.) een man
die een baard draagt, ook baardman genoemd,
vgl. melkbaard, vlasbaard; — den baard in de keel
hebben, de overgang van de kinder- tot de mannen stem (bij jongelingen) ten gevolge van eene verandering (mutatie) in de stemspleet; — (fig.) iets
in den baard brommen, halfluid in zich zelf zeggen; —
om 's keizers baard spelen, om niets spelen; — om
des keizers baard twisten, om eene nietigheid; —
iem. in den baard vliegen (varen), twist krijgen en
hem daarbij aanvliegen, (ook) tegen iem. uitvaren; —
(w. g.) iem. iets in den baard wrijven, hem iets
verwijten; — (Zuidn.) hij wil onzen Heer een vlassen
(strooien) baard maken, God door schijnheiligheid
zoeken te bedriegen; —
(bij dieren) de sik van een bok of eene geit; de
lange haren aan den kop van de kat; — (bij vogels)
een bosje veeren onder den snavel, op een baard
gelijkend; — (bij visschen) draadvormige uitwassen
aan de bovenlip; — (bij schelpdieren) de vezelachtige of draadvormige zelfstandigheid aan de
kieuwen van oesters, mossels, byssus; ook de
mantel van de oesters; — (bij walvisschen) veerkrachtige, achter elkaar staande hoornplaten aan
de bovenkaak en het gehemelte, die aan het ondereinde in talrijke vezels gesplitst zijn en het balein
opleveren; — (van eene contourveer) de twee rijen
dunne plaatjes of takken die de vlag der veer
vormen; — de baardjes, (van eene veer) de zijtakjesvan de baarden waaraan de haakjes bevestigd zijn.
die het aaneensluiten der vlag bewerken; — de
kafnaalden, vgl. baardgras en baardgerst; — (Zuidn.)
de fijne vezeltjes onder aan knolgewassen; —
(scheepsb.) een breede rand tegen den buitenkant
van het kluisgat; — (bij molens) het versierde,
uitgesneden stuk hout onder aan het windpeluw; —
het blad van een sleutel, dat rechthoekig op het
ondereinde van de schacht staat en in het slot
gestoken wordt; daarmee licht men den pal op en
stuwt den schieter van het slot voort; — de ruwe
rand aan gegoten metalen voorwerpen, aan de
sneden van messen, bijlen enz., braam; vgl. ontbaarden; ook : de scherpe kant, de snede van
bijlen; — de stukjes lood aan weerszijden van het
mondgat der orgelpijpen, ter verhooging of verlaging van den toon; — de ruige kantjes van stukjes
geperste zeep; — buitenhangende specie in metsel voegen: — onzuiverheid aan den rand van druk letters; —
(waterb.) eene uit verschillende lagen rijshout
bestaande verbinding; door samenstelling van
baarden vormt men een baardwerk; — (bij een
poldermolen) eene midden onder den molen doorloopende afscheiding tusschen het uit te malen
water en den boezem.
BAARDAAP, m. (...apen), een mooi geslacht van.
apen (cynocephalus silenus) met een zwaren ringbaard, : 1 M. lang, op de kust van Malabar voor
-komend.
BAARDBRANDERTJE, o. (-s), (Zuidn.) een kort
eindje pijp, neuswarmertje.
BAARDELOOS, bn. zonder baard : een baardeloos
gezicht; — nog geen baard hebbende, opgevat als
onmondigheid : baardelooze knapen. -teknva
BAARDEN, (baardde, heeft gebaard), een baard
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krijgen : het begint bij hem te baarden; — ( waterb.)
het maken van baardwerk.
BAARDGIER, m. (-en), benaming van den
lammergier (gypaëtus barbatus) die een dikken,
zwarten baard onder den snavel draagt ; hij is
ruim 1 M. lang en heeft 2,4 M. vlucht.
BAARDGRAS, o. eene plant met twee langgenaalde kelkkafjes en waarvan ook het buitenste
kroonkafje genaald is.
BAARDGROEI, m.; ... HAAR, o.
BAARDIG, bn. ( -er, -st), met een zwaren baard;
gespierd.
BAARDKLEM, v. (-men), werktuig om den
sleutel tusschen te klemmen, wanneer men de
insnijdingen in den baard wil maken.
BAARDLAAG, v. (...lagen), (waterb.) vooruit
zich verbreedende vlottende laag-steknd
rijshout, waarmede bij kribben enz. telkens rivier
-warts
wordt voortgewerkt.
1. BAARDMANNETJE, o. (-s), zekere oude munt
(= f 0,30) waarop een gebaarde man was afgebeeld.
2. BAARDMANNETJE, o. (-s), ...MEES, v. (...mezen), eene soort van rietmees (parrurus biarmicvs);
achter den bek heeft hij een bundel zwarte veeren,
die als een knevel naar beneden hangen.
BAARDMOS, o. een plantje dat tot de korst
-mosen
behoort, op boomstammen.
BAARDPLANK, v. (-en), (waterb.) damplank
van den baard bij een poldermolen.
BAARDSCHEERDER, m. (-s), ...SCHRABBER,
m. (-s), ...SCHRAPER, m. (-s), minachtende
benaming voor den barbier.
BAARDSCHIMMEL, v., ...SCHURFT, v., ...VIN,
v. ontsteking der haarwortelzakjes van den baard;
hierbij ontstaan puistjes die in hun midden door
een haar doorboord worden.
BAARDSEL, o. uitgehekeld dotwerk van hennep.
BAARDSNIJDERIJ, v. (-en), werkplaats waar
de walvischbaarden worden stuk gesneden.
BAARDUIL, m. (-en), Laplandsche uil (syrnium
lapponicum), eene groote soort van katuil.
BAARDVISCH, m. (...visschen), naam van
zekere gebaarde visschen; Groenlandsche walvisch;
...VOGEL, m. (-s), eene soort van klimvogels met
vijf bundels borstelharen aan den wortel van den
snavel (capitonidae).
BAARDWERK, o. (-en), (waterb.) zeker soort
van rijswerk, dienende tot het aanleggen van
kribben in eene rivier, vgl. BAARDLAAG.
BAARDWERKEN, o. het werken met baarden,
het maken van baardwerk; ...WERKER, m. (-s).
BAARDZWIJN, o. (-en), eene soort van wilde
zwijnen op Borneo, met een bundel haren aan de
onderkaak (sus barbatus).
BAARHAVEN, v. (-s), eene haven die door eene
baar of bank wordt afgesloten.
BAARHUISJE, o. (-s), doodhuisje; ...KLEED, o.
(-en), kleed waarmee de lijkbaar gedekt wordt,
lijkkleed.
BAARLIJK, bn. (alleen in) : baarlijke duivel,
de duivel in eigen persoon, zonder eenige vermomming of bedekking; — aangaan, razen of tieren als
de baarlijke duivel, als de duivel in eigen persoon.
BAARLOOP, m. (Zuidn.) herbergkermis, die
gevierd wordt met een wedstrijd om een baarkoek.
BAARMIS, v. ( -sen), (Zuidn.) zielmis.
BAARMOEDER, v. (-s), (ontl.) het lichaamsdeel
waarin bij de vrouwelijke zoogdieren zich de vrucht
ontwikkelt.
BAARMOEDERBLOEDING, v. (-en), (gen.) bloeding uit de baarmoeder, kan verschillende oorzaken
hebben, gewoonlijk vloeiing geheeten; ...RING, m.
(-en), ringvormig voorwerp van caoutchouc, celluloïd enz., om liggingsafwijkingen van de baarmoeder
of verzakking der scheede te verhelpen; ...ZIEKTE,
V. (- n).
BAARPIJP, v. (-en), (muz.) een register in
het orgel, n.l. een open pijpwerk en zacht van
geluid.
BAARRECHT, o. (oudt.) rechtsproef in de
middeleeuwen, waarbij de van moord verdachte
voor de baar waarop de vermoorde lag, werd
gebracht; begon het lijk bij het aanraken te bloeden,
dan was hij schuldig.
1. BAARS, m. (baarzen), als voorwerpsn. (v.
als stofnaam), zekere stekelvinnige riviervisch
(perca fluviatilis), ook zeevisch; — den baars vergallen,
de gal onder het schoonmaken breken, (fig.) de
zaak bederven. Baarsje, o. (-s).
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2. BAARS, v. (baarzen), (kuipersgereedsehap)
kuipersbijl, holmes.
BAARSCH, bn. en bw. als een baar, nog groen
en onervaren, inz. ten opzichte van het zeemans
leven en van de maatschappij in Indië : een baarsche
streek, een domme zet; — een baarsch advocaatje,
die van het Indische leven nog niets afweet; —
baarsche knoop, hielingsteek; — zich baarsch gedragen,
onbeholpen, linksch.
BAARSCHAP, v. (veroud.) have; gereed geld.
BAARSLUIS, V. (...zen), klein schaaldiertje dat
zich vastzuigt aan de kieuwen van den baars;
...MAAL, o. (...malen), ...SCHOTEL, m. (-s),
gerecht van baars; ...PARTIJTJE, o. (-s); ...SIM,
V. (- men), ...TUIG, o. (-en), om op baars te visschen;
...WATER, o.; ...WEER, o.
BAARVLIES, o. (...z' n), (ontl.) vlies waarin de
vrucht zich tot de geboorte bevindt.
BAARZEN, (baarsde, heeft gebaarsd), op baars
visschen.
1. BAAS, m. (bazen), het hoofd van het gezin
(inz. bij boeren en kleine luiden) : is de baas thuis ?;
ik wou den baas spreken; -- (Z. A.) naam waarmee
de kleurlingen een blanke aanspreken; — ook
woord om een man van zekeren leeftijd of van
minderen stand aan te spreken : baas, kun je ook
zeggen waar de Lepelstraat is ?; — man in 't algemeen : 't is een dik baasje; 't is een leuke baas, een
leuke vent; — eigenaar van een hond : die hond is
altijd bij zijn baas; waar is de baas ?; — persoon
die in huis het meeste gezag heeft : de vrouw is de
baas; — daar is booi baas, de ondergeschikten regeeren
daar, het is daar de verkeerde wereld; — den baas
over iem. spelen, zich het gezag over hem aanmatigen, hem zijn wil opdringen; — ergens den baas
spelen, zijn zin doorzetten, doen alsof men er alles
te zeggen heeft; -- die baas is, moet baas blijven,
men moet zich zijne rechten niet laten ontnemen,
het gezag moet gehandhaafd worden; — (gemeenz.)
gij zijt ba- is in het kippenhok, als de haan er uit is,
gezegd tot iem. die den baas wil spelen en het recht
er toe niet heeft; — ik ben ge -n baas in mijn - igen
huis, ieder doet er, wat hij wil; — iem. de baas
worden, blijven, iem . in bedwang krijgen., houden; —
iem. die met zijne knechts onder zich, een ambacht uitoefent : timmermansbaas, hij is zelf baas;
zich als baas vestigen; -- eigenaar van eene zaak:
huisbaas, veenbaas; — hij is zijn eigen baas, is van
niemand afhankelijk; — er is altijd baas boven baas,
ieder heeft zijn meerdere; er is altijd iem. die de
anderen overtreft; — hij is een baas in het rekenen,
een bolleboos, zeer ervaren; — hij is mij daarin de
baas af, hij doet of weet het beter dan ik, hij wint
het daarin van mij; — hij is de baas van 't spel, heeft
de leiding in handen, heeft den meesten invloed; —
aannemer, opzichter van een werk; — die aan 't
hoofd van eenige arbeiders staat : onderbats,
ploegbaas; (bij uitbr.) ieder die een gezag, een cornmando heeft; —
directeur eener fabriek; (scherts.) hoofd eener
school; (Ind.) administrateur eener onderneming; —
een baas van een snoek, een zeer groote snoek; —
een baas van een jongen, een meisje, een flinke, gezonde jongen of meisje. BAASJE, o. (-s), het is een
baasje, een ferme jongen, (ook) een haantje -devoorste; -- (Z. A.) naam waarmee de kleurlingeli
blanke jongelingen, inz. de zoons hunner meesters
aanspreken.
2. BAAS, v. (bazen), voetstuk van een monument
enz.
BAASSCHAP, o. het baas zijn.
BAAT, v. (baten), nut, voordeel : dat komt hem te
baat, te hulp, daarvan heeft hij voordeel; — de gelegenheid, het middel te baat nemen, zich ten nutte
maken, er gebruik van maken; — min neemt list te
baat, bedient er zich van, wendt het tot zijn voordeel
aan; — veel raad, maar weinig baat, weinig hulp; —
hij vond geene baat bij dat geneesmiddel, geene ver
genezing; — hij gebruikte het eene middel-zachting,
na het andere, zonder baat, zonder herstel te vinden;
— (gen'.) aan de baat zijn, aan de betere hand zijn;.
geldelijk, stoffelijk voordeel, winst : deze zaak
werpt geene baten af; — de lasten overschrijden de
baten, men moet er geld op toeleggen; — (spr.) alle
baat helpt, alle baatjes helpen, kleine winst moet meii
niet versmaden; — ten bate van, ten voordeele van:
de opbrengst der voortelling komt ten bate der ongelukkigen; — hij werd veroordeeld, omdat hij de gelden vare
de minderiarigen ten eigen bate had aangewend.

BAATZIEK.

188

BAATZIEK, bn. tuk op winst.
BAATZUCHT, V. oneerlijke of althans onedel
zucht tot eigen voordeel.
-rnoedig
BAATZUCHTIG, bn. bw. ( -er, -st), uit baatzucht
handelende; uit baatzucht voortkomende. BAAT
-ZUCHTIGED,v.
BABA, m
. . (-'s), (Ind.) in Indië geboren Chinees
an zekeren stand.
BABBAARD, m. (-en), (Zuidu.) klein kwijlend
kind.
BABBE, v. (-n), kwiildoekje voor kleine kinderen;
4abl;etje, dat kinderen onder het eten voorgebonden
wordt; - (gew. op Marken) bors tlap; - (gew.) gezwel aan de keel van menschen of dieren.
BABBEL, in. (gemeenz.) houd je babbel, zwijg toch,
houd je mond; zijn babbel staat nooit stil. - - babbelaar. babbelkous : wat Bene babbel van eene meid; wat heeft hij een babbels, praats. BABBELTJE, o.
(-s), gezellig praatje; klein briefje, correspondentie
met de kinderen (in kinderrubrieken van tijdschriften, kindercouranten enz.).
BABBELAAR, m. (-s), iem. die veel babbelt (in
ongunstigen zin) : een onderwijzer heeft veel last van
de babbelaars; (ook) die man is een gezellige babbelaar,
keuvelt aardig; - zeker balletje van suiker of
stroop, ook kussentje, spekje, steek, kokinje geheeten.
BABBELAARSTER, v. (-s).
BABBELAARTJE, o. (-s), eene der benamingen
voor den ' braamstuiper (sylvia curruca).
BABBELACHTIG, bn. ( -er, -st), die gaarne en veel
babbelt : babbelachtige kinderen; - een babbelachtig
wijf, babbelkous. S
BABBELARIJ, vv. (- en), het babbelen, gesnap,
gekakel.
BABBELEN, (babbelde, heeft gebabbeld), veel
praten over dingen van weinig belang, uit lust tot
praten: dienstmeisjes die een uur aan de deur staan
te babbelen; (vooral) met elkaar praten van leerlingen
onder de les : kinderen die babbelen, storen het onder
- zich in ongunstigen zin over iemand of iets-wijs;
uitlaten : over het verdwijnen van dien man wordt heel
wat gebabbeld; - keuvelen, gezellig praten : dat
oude vrouwtje kan zoo aivdig babbelen.
BABBELGUIGJES, o. mv. (gew.) grimasssen,
fratsen, zotte kuren; (ook) bedrieglijke praatjes,
u itvluchten.
BABBELKOUS, v. (-en), babbelaarster; ...KOU SIG, bn. babbelachtig; ...KOUSIGHEID, v. babbelaehtigheid; ...MOER, v. (veroud.) babbelaarster;
...PARTIJ, v. gebabbel; ...PRAAT, v., ...PRAATJE, o. (-s), 't gebabbel over iemands gedrag, handelingen : aan de babbelpraatjes der menschen kan een
verstandig man zich niet storen; ...ZIEK, bn. een
babbelziek kind, dat gaarne babbelt (in ongunstigen
zin); ...ZUCHT, v. zucht tot babbelen.
BABEL, eigennaam aan den Bijbel ontleend : de
toren van Babel; - (fig.) een toren van Babel bouwen,
iets groots beginnen dat niet is te volvoeren; (ook)
ruzie maken; -- zoo hoog als de toren van Babel, zeer
hoog; -- een Babel van verwarring, als onder de
torenbouwers van Babel.
BABI, m. (-'s), (Ind.) zwijn; zwijnevleesch;
dikzak.
BABIJN, v. (-en), garenklos, zie BOBIJN.
BABIJNEN, (babijnde, heeft gebabijnd ), op klos
winden; (w. g.) uitvoeren, uitrichten : wat zit ge-sen
daar weer te babijnen, zie BOBIJNEN.
BABIROESA, m. (-'s), (Ind.) hertzwijn.
BASISME, o. nieuwe godsdienst in Perzië, (sekte
die van den Islam afgevallen is) in 1839 gesticht.
BABOE, v. (-s), Indische kindermeid, oppasster,
of huismeid.
BABOK, m. (-ken), domoor, ruw, onbeschoft
mensch , lomperd.
BABOKKIG, bn. bw. ( -er, -st), (w. g.) dom, lomp,
ruw, onvriendelijk.
BABY, (Eng.) v. klein kind, kindje; - kinderjurk,
losse jurk; (ook voor grootere meisjes); - huis
mouwen; - HOED, m. (-en), --houdscrtme
JURK, v. (-en), enz. hoed, jurk voor eene baby.
BABYLONISCH, brr. van-, uit Babel; de Babylonische gevangenschap, ballingschap der Israëlieten
in Babel; - 't werd eene Babylonische spraakverwarring (in eene vergadering b. v.), er werd zooveel
gepraat, dat men elkaar niet meer verstond of begreep; Babylonische uren, die niet van middernacht,
maar van zonsopgang tot zonsondergang geteld
worden.
BACCALAUREAAT, o. laagste academische
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graad; diploma van goed volbracht eindexamen,
toegang gevende tot de universiteit, (in Engeland,
hier en daar in Duitschland enz.).
BACCARAT, o. kaartspel waarin de negen de
hoogste kaart is, een hazardspel; -- fijn kristal; SPELER, m. (-s).
BACCHANAAL, o. (...nalen, ...naliën), feest ter
eere van den wijngod Bacchus; drinkgelag, los
zwelgpartij.
-bandige
BACCHANALISCH, bn. bw. drinklustig, loshandig.
BACCHANT, ir. (-en), Bacchuspriester; wijnzuiper.
BACCHANTE, v. (-n), vrouw die aan Bacchusfeesten deelnam; vrouw die zich schaamteloos aan
dronkenschap en wellust overgeeft.
BACCHANTISCH, bn. bw. dronken, wellustig
verhit door den wijn.
BACCHUS, m. (myth.) de god des wijns; - aan
Bacchus offeren, veel wijn enz. drinken.
BACHSCHISCH, door den sultan bij zijne troonsbestijging gegeven geschenk; fooi.
BACHTEN, voorz. (Zuidn.) achter.
BACK, m. (-s), (Eng. voetbalspel) verdediger,
achterspeler.
BACKWOODS, mv. (Eng.) maagdelijke, wouden
in het Westen der Ver. Staten van N.- Amerika.
BACIL, m. (-len), (gen.) staaf j esvorm ig geneesmiddel, verkregen door de geneesmiddelen onder
cacaoboter te mengen; - staaf- of kommavormige
bacterie : sommige bacillensoorten zijn pathogeen,
zij kunnen besmettelijke ziekten veroorzaken; andere
veroorzaken bederf en gisting in vloeistoffen en vaste
stoffen; wier andere verwekken het lichten der zee.
BACILLENDRAGER, m. (-s), persoon die van eene
besmettelijke ziekte hersteld of daardoor nog niet
aangetast, toch pathogene bacillen met zich omdraagt : de bacillendragers zijn een gevaar voor hunne
omgeving.
BACILLENVREES, v. overdreven vrees voor
pathogene bacillen.
BACOVE, v. (-n) soorten van pisang in WestIndië, inz. de musa sapientum en de musa sinensis;
BACOVENCULTUUR, v.; -- OPBRENGST, V.
BACTERIE, V. (...riën), (. . .geneesk.) microscopische eencellige organismen, van 0,001 m.M. middellijn
of nog kleiner; zij bestaan uit protoplasma, omgeven
door een vliesje, waarvan zweepharen schijnen uit te
gaan, waardoor zij zich voortbewegen; naar den vorm
onderscheidt men ze in kogelbacteriën of kokken
(kogelvormige bacteriën), staafjesbacteriën of bacillen (rechte of gekromde staafjes) en schroefvormige
bacteriën of spirillen; aerobe bacteriën behoeven zuurstof voor hunne ontwikkeling; anaerobe bacteriën
gedijen alleen bij afsluiting dei lucht; de bacteriën
vermenigvuldigen zich door deeling; het zijn splijt
niet alle bacteriën zijn ziekteverwekkend;-zwamen;
besmettelijke ziekten worden door bacteriën veroorzaakt.
BACTERIEDOODEND, bn.
BACTERIEEL, bn. bacterieele infecties, door
bacteriën veroorzaakt; betreffende de bacteriën :
bacterieele waarnemingen.
BACTERIËNVREES, v. overdreven vrees voor
ziekteverwekkende bacteriën.
BACTERIEVRIJ, bn. zeelucht is vaak bacterievrij,
vrij van bacteriën.
BACTERIOLOGIE, v. leer der bacteriën: de bacteriologie is langzamerhand in eene microbi'logie
overgegaan. BACTERIOLOGISCH, bn. een bacteriologisch onderzoek, onderzoek of er zeker soort van
bacteriën in zijn. BACTERIOLOOG, m. (...logen),
geleerde die de bacteriën bestudeert.
BACTERIOLYSE, v. het dooden en oplossen der
bacteriën.

BACTERIOSCOPIE, v. microscopisch onderzoek

der bacteriën.
BAD, o. (-en), vloeistof, inz. water, waarin men
het lichaam of een deel ervan laat verblijven; ook de
indompeling : een verfrisschend bad; een bad nemen;
in het bad gaan; koude en warme baden; - (fig.) iem.
een koud bad geven, hem zijne illusies ontnemen,
(ook) hem kalmeeren; - (bijb.) het bad der wedergeboorte, de doop; -de baden gebruiken, van de gelegenheid tot baden op eene badplaats geregeld gebruik
maken; inz. de geneeskrachtige bronwateren,
waarin men zich baadt of die men drinkt: -- (scheik.
techn.) zelfstandigheid of oplossing waarin men een
lichaam dompelt : de kolf wordt verwarmd in een bad
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van warm zand; het te pvergulden voorwerp wordt in een
bad van cyaangoud geplaatst; — kuip waarin men
zich baadt : een bad vullen, vol laten loopen; een
zinken bad; — badhuis; — badplaats. BADJE, o.
(-s).
BADAK, m. (-s), (Ind.) neushoorn, rhinoceros.
BADARTIKELEN, o. mv. verschillende benoodigdlieden voor het baden; ...ARTS, m.; ...BROEK,
V. (- en), (minder gewoon dan) zwembroek; ...DOKTER, m. (-s), vaste geneesheer op eene badplaats.
BADDING, v. (-s), plaat van Noorsch dennenhout
(thans inz.) grenen vloerbint, ook wel met wat
wankant er aan.
BADEN, (baadde, heeft gebaad), zijn lichaam geheel of gedeeltelijk in het water dompelen, een bad
nemen : ik baad in de rivier; (ook) zich baden; (bij
vergel.) wij baadden tot over de enkels in de modder,
waden; — in zijn zweet baden., uitermate bezweet
zijn; — in zijne tranen baden, veel tranen vergieten;
— zich in het zonlicht baden, volop van den zonneschijn genieten; — ( zich) in weelde, in wellust baden,
zich aan liet genot ervan geheel overgeven; -- (zich)
in liet bloed der vijanden baden, veel bloed ver
— hij baadde in zijn bloed, hij lag als't ware in-gietn;
het bloed dat uit zijne wonden gevloeid was; -- in
een bad doen, een bad geven : we zullen het kind
baden; het wordt elken morgen gebaad.
BADER, m. (-s), hij die in zee, in eene rivier een
bad neemt.
BADGAST, m. en v. (-en), iem. die op eene badplaats eene kuur doet; ...GELD, o. (-en), geld voor
't nemen van een bad betaald; ...HANDDOEK, m.
(-en), ruige handdoek om zich na het baden af te
drogen; ...HEMD, o. (-en); ...HOTEL, o. (-s),
...HUIS, 0. (...zen), badinrichting (ook wel tot ontspanning der badgasten ingericht : kurhaus): een

i'olksbadhuis.

BADJING, m. (-s), (Ind.) klapperrat of Javaansch
eekhorentje (sciurus notatus).
BADINAGE, v. vroolijke scherts, kortswijl,
boerterij.
BADINE, V. (- s), dunne rotting, rijzweepje.

Badinetje, o. (-s).

BADINEEREN, (badineerde, heeft gebadineerd),
schertsen, gekscheren.
BADINRICHTING, v. (-en), inrichting waar men
een bad kan nemen : eene drijvende badinrichting;
Bene zwem- en badinrichting.
BADJAKKER, m. (-s), liederlijke vent.
BADJOE, (Ind.) zie BAADJE.
BADKAARTJE, o. (-s), op vertoon waarvan men
een bad kan nemen; ...KACHEL, v. (-s), kachel om
het badwater te warmen; ...KAMER, v. (-s), ver
voor 't nemen van een bad ingericht;-trek
...KNECHT, m. (-s), knecht die op eene badplaats,
in een badhuis bij 't baden behulpzaam is; ...KOETS,
V. (- en), gesloten rijtuigje waarmee men op Bene
badplaats in zee gereden wordt; ...KOSTUUM, o.
(-s, ...turnen), kostuum dat men bij 't baden draagt;
...KUIP, v. (-en), kuip waarin men een bad neemt;
...KUUR, V. ( ... kuren), genezing of poging daartoe
door het gebruiken der baden.
BADMAN, m. (-non), badknecht; ...MANTEL,
►n. (-s); ...MEESTER, m. (-s), persoon die in eene
badinrichting of op eene badplaats het oppertoezicht heeft; ...MUTS, V. (- en), gummi-muts die de
dames bij het baden opzetten; ...PLAATS, v. (-en),
stad of dorp waar bezoekers komen om de baden te
gebruiken.
BADRAAF, m. (...raven), straatvlegel, gemeene
havelooze vent.
BADSEIZOEN, o. (-en), 't jaargetijde waarin op
eene badplaats gelegenheid gegeven wordt tot
baden.
BADSTOEL, m. (-en). rieten strandstoel, windstoel; ...STOOF, v. (...stoven), (veroud.) inrichting
waar men een zweetbad kan nemen; ...STOOFHOUDER, m. (-s); ...VROUW, v. (-en), die de
vrouwen helpt bij het baden.
BADWATER, o. water dat voor een bad dient; —
met het badwater het kind weggooien, in zijn ijver om
het verkeerde in eene zaak aan te toonen of weg
te nemen, de geheele zaak afkeuren of bederven; —
(bijb.) mv. (-en), badkom, badplaats : het badwater
Silóam lag buiten, dat van Bethesda binnen Jeruzalem.
BADZEEP, v. poreuze zeep die in het water
drijft en waarvan men zich in eene badkuip bedient.
BAFFEN, (bafte, heeft gebaft), blaffen, bassen.
BAG, v. ( -gen) of BAGGE v. (-n), edelgesteente,

BAGIJN(EN)HOF.

inz. dat in een vingerring is gezet; -- (gew.) oorhan ger, oorbel; — (gew.) benaming voor de bellen of
bloemen der fuchsia.
BAGAGE, v. pakkage, reisgoed, koffers, pakjes,
tasschen enz. die men op reis medeneemt; — de ver
een optrekkend-schilendbog i
leger volgen, legertros.
BAGAGE -BEWIJS, o. (...bewijzen), ...BILJET,
o. (-ten), bewijs dat men (op spoorwegen, enz .) bij
afgifte van zijne bagage ontvangt; ...BUREAU, o.
(-'s); ...KA.R, v. ( -ren), kar waarop de legerbagage
vervoerd wordt; ...MEESTER, m. (-s); ...RECU,
o. (-'s), bagagebiljet; ...WAGEN, m. (-s), bagagekar; (ook) goederenwagen in een spoortrein.
BAGATEL, o. (voorheen v.), (-len), kleinigheid:
hij is voor geen bagatel vervaard; -- dat is me een
bagatel, dat doe ik zonder moeite; — inz. kleine
geldsom: dat kost maar een bagatel. Bagatelletje, o. (- s)..
1. BAGGE, v. (-n), (gew.) groote korf the op den
rug wordt gedragen, of waarmede een ezel beladen
wordt.
2. BAGGE, V. (- n), edelsteen, bag.
BAGGELAAR, m . (-s), veenarbeider met het bag gelen belast; —, v. Friesche platte turf, iets dunner
dan sponturf.
BAGGELARIJ, v. onderneming tot het winnen
van baggerturf.
BAGGELBAK, m. (-ken); ...BULT, v. hoop baggelaarturf; ...STEKEN, o.; ...TRAPPEN, o. het
trappen van het sprei voor de baggelaarturf; ...TIJD,
m. tijd waarin de baggelaars werken, gewoonlijk van
Paschen tot Pinksteren.
BAGGELEN, (baggelde, heeft gebaggeld), laagveen spitten en in een bak met water fijnmaken en
mengen.
BAGGER, V. slijk, modder, die van onder water
wordt opgehaald; modder op wegen en straten;
modder, derrie in slooten.
BAGGERBEUGEL, m. (-s), ijzeren beugel of ring
waaraan een net of zak is bevestigd, en die voorzien
is van een houten steel waarmee men tot den bodem
van 't water kan reiken.
BAGGERBOER, m. (-en), veenboer; ...BOK, v.
(-ken), platboomd vaartuig, om daarin te staan
baggeren.
BAGGEREN, (baggerde, heeft gebaggerd), slijk
uit slooten, grachten, veenplassen ophalen; —
(gemeenz.) wij moesten door de modder baggeren .
baden, waden.
BAGGERLAARS, v. (...laarzen), hooge waterlaas; ...LAP, m. (-pen), lederen lap op den schouder van den baggertrekker; ...MACHINE, v. (-s),
machine voor het graven of uitdiepen van kanalen
en havens en het verwijderen van zandbanken;
...MAN, m.. (...lieden, .lui); ...MATERIAAL. o.;
...MOLEN, m. (-s); ...NET, o. (-ten), net dat aan
den baggerbeugel is vastgemaakt; ...PRAAM, v.
(...pramen), ...SCHUIT, v. (-en), vaartuigen om
te baggeren; ...SCHOP, v. (-pen), schop om baggerveen over 't land te werpen; ...SPECIE, v. de stof
die opgebaggerd is; ...TOESTEL, o. (-len); ...TUIG.
o. baggergereedschap; ...TURF, v. turf van baggerveen en niet door het vergraven van veen gewonnen;
...VEEN, o.; ...WERK, o. (-en); ...WERKTUIG.
o. (-en).
BAGIJN, (in ouderen vorm BEGIJN), V. (- en).
lid van zekere soort van vrije kloosterlijke vergaderingen, ontstaan in de Zuidelijke Nederlanden omstreeks het midden der 13de eeuw; weduwe of ongehuwde vrouw, die zonder eene kloostergelofte af
te leggen, met anderen gemeenschappelijk als
geestelijke zuster leeft : thans zijn de Bagijnen in
België nog zeer talrijk; — ( Zuidn.) (fig.) er is eene
bagijn te geeselen, nog heden gezegd door iem. die
ergens een oploop van volk ziet; — soort van kindermutsje; — (gew.) zwartbonte koe.
BAGIJNEBRAS, m. ( -sen), (zeew.) bras van de
bagijnra.
BAGIJNEN, (Zuidn.) eenigszins wit, aschgrauw
worden (gezegd van sommige zaden die beginnen te
rotten) .
BAGIJN(EN)HOF, o. (...hoven), gesticht waarin
de bagijnen wonen; ...KOEK, m. (-en), zekere lekkere koek; ...MUTS, v. (-en), zekere vrouwen- en
meisjesmuts; ...RA, v. (...raas), onderste ra aan
den bezaansmast; ...RIJST, v. rijst met suiker en
saffraan; ... -TRAAT, v. straat waarin de bagijnen
wonen; ...STUKJE, o. (-s), wat lekker, fijn, keurig
in zijne soort is.

BAGNO.
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BAGNO, o. (-'s), de slavengevangenis in Turkije,
Tunis enz.; de groote gebouwen, gevangenissen of
kazernen die in de Fransche zeehavens de galeien
vervangen hebben.
BAHOE, v. (Ind.) zie BOUW.
BAHUT, m. (-s), (Fr.) antieke kast.
BAIGNOIRE, v. (-s), (Fr.) badkuip; — loge in
den schouwburg in den vorm van eene badkuip.
BAIKALIET, o. BAIKALSTEEN, o. groene talkeen, zoo genoemd naar het meer Baikal.
BAIN-MARIE, o. (Fr.) toestel om voorwerpen of
spijzen boven of in warm water warm te houden;
warm-zandbad.
BAING, bw. (Z. A.) banja, erg, zeer veel.
BAISSE, (Fr.) (handel) à la baisse speculeeren, op
daling; — speculant à la baisse, contramineur.
BAJADÈRE, v. (-n, -s), min of meer aan den tem
gewijde danseressen en zangeressen in-peldinst
Indië; — eene los om den hals hangende, groote
snoer, van bloedkoralen of gitten; — (scherts.) een
schoonmaakster.
BAISSIER, (Fr.) m. (-s), speculant op het dalen
der prijzen.
BAJES, v. (dieventaal) gevangenis; hij is terug
uit de bajes, hij is weer vrij, uit de gevangenis ontslagen.
BAJONET, v. (-ten), geweerdolk een wapentuig,
reeds in 't midden der 16de eeuw vermeld, waarmede
de geweerloop van boven wordt voorzien : een
aanval met gevelde bajonet; — (fig.) de bajonet afslaan,
den strijd staken; (ook) zijn beroep vaarwel zeggen; — mijn raad werd, mijne woorden werden op de
bajonet ontvangen, zeer onwelwillend, vijandig ; —
,op bloote bajonetten, op bloote voeten.
BAJONETAANVAL, m. (-len), aanval met gevelde bajonet.
BAJONETFITTING, v. (-s), bevestiging op de wijze
als een bajonet op de geweerloop; zoo ook ...FRAME
o. (-s), ...LAMPENHOUDER, m. (-s),...SLT'ITING,
V. (- en); enz.
BAJONETSCHEEDE, v. (-n), leeren scheede voor
de bajonet; ...SCHERMEN, o. oefening in het gebruik der bajonet.
1. BAK, m. (-ken), eene vierkante, van hout gemaakte, diepe, groote kist, met of zonder deksel,
dienende om verschillende goederen in te bewaren,
ten verkoop te hebben : in een winkel heeft men ver
bakken voor rijst, meel enz.; — een bak voor-schilend
, aardappels, om die in te bewaren of te schillen; —
een voorwerp van hout, steen, metaal, aarde, glas
en van verschillenden vorm en afmeting om turf,
kolen enz. in te doen, om asch, vuilnis in te verzamelen; — ook eene hoeveelheid brandstof als in
een bak gaat : een bak cokes; — eene lade aan eene
kachel waarin asch enz. wordt opgevangen, die door
den rooster valt, aschbak; — eene in den grond gemetselde bewaarplaats van water: regenbak, water-bak; —
een houten getimmerte (ook van steen), dat boven
den grond uitkomt, met glas gedekt wordt en waarin
gewassen gekweekt worden : sla uit de bakken en
niet van den kouden grond; — koude bakken, die niet
kunstmatig verwarmd worden; vgl. broeibak; —
gedeelte van wagens, dat op het onderstel rust:
wagens met een vasten, lossen bak; (stud.) een rijtuig,
vgl. bakje, bakbeer, en kattebak; —
een plat houten of ijzeren voorwerp met opstaande
zijden in verschillende bedrijven in gebruik : kalk-,
broeibak (van een slager); (veend.)mengbak; —
een bak hebben, werk bij een veenbaas hebben; -- de
bak begint dit jaar vroeg, het mengen; — naar den
bak gaan, veenarbeid verrichten; — in den bak staan,
de veenspecie fijnmaken (terwijl de andere arbeider
spit of baggert); — vleeschbak waarin het vleesch
thuis gebracht of te koop aangeboden wordt : met
den bak loopen, bij den bak verkoopes; — een lang
een trog, eene kribbe waarin de runderen,-werpigvat,
paarden, varkens enz. gevoederd worden; — (fig.)
zij gaan als de zwijnen aan den bak, zonder te bidden;
— hij knort aan den vollen bak, nooit is hij tevreden;—
(als scheepsterm) houten balie waarin de warme
spijs van den kok voor de schepelingen wordt gehaald: aan den bak eten de baksmaats; — (fig.) geen
slag aan den bak kunnen krijgen, door het praten
van anderen niet aan het woord kunnen komen; —
schaften aan bak nul, voor straf niet aan den gemeenen bak mogen komen, maar alleen moeten
eten in het galjoen; — stilte aan den bak 1 stil daar!
— (gemeen.) aan den bak, aan den familiedsch;

— afdeeling van 12 of 14 matrozen die samen
eten, dienst doen, enz.; —
het voorste gedeelte van het opperdek : het loopt
van de apostelen tot een eind achter den fokkemast;
(op sommige schepen) dat gedeelte ingericht tot
logies van het scheepsvolk; (op gladdek -oorlogs schepen is dikwijls) een hooge bak, afzonderlijk dek
van den fokkemast tot in den boeg, op manshoogte
boven het opperdek; de ruimte daaronder heet dan
onder den bak; —
gevangenis, nor, arrestantenhok : in den bak zitten;
iem. naar den bak brengen; — (in schouwburgen) de
zitplaatsen op den begaven grond, het parterre (vgl..
engelenbak); — (scherts.) kweekschool voor onder
vgl. baknieuws; —
-wijzers,
kopje : een bakje koffie; neem nog een bakje; een
lekker bakje zetten (koffie of thee); — steenen sc hoteltje onder bloempotten; (gew.) schoteltje onder
kopjes; vgl. broodbak, slabak enz.; — (voorheen en
gew.) maat pl.m. een vierde hectoliter; (Zuidn.)
maat voor natte waren = een achtste liter; — (spr.)
het regent, alsof het met bakken (emmers) van den
hemel wordt gegoten, het regent sterk; —
(gemeenz.) grap, poets : dat is me ook een bak;
bakken uithalen; iem. een bak leveren, hem een poets
bakken.
2. BAK, m. (-ken), (gew.) het bakken; het baksel:
brood van denzelfden bak; — baksteen, plavuis.
3. BAK, m. een lomp, plomp voorwerp : een bak
van een wagen, van een hoed; vgl. bakbeest.
4. BAK, v. (-ken), (veroud.) wang, koon (nog in
bakkes, bakkebaard).
BAKAAL, m. (v. als stofnaam), jonge aal, alleen
goed om gebakken te worden.
BAKAARDE, v. (purisme voor) terra cotta.
BAKBAROMETER, m. - (-s), een eenvoudige barometer : eene buis van Torricelli met kwik gevuld en
geplaatst in een open bak met kwik.
BAKBATTERIJ, v. (-en), (scheepst.) het geschut
op den bak.
BAKBEER, m. (...beren), (stud.) rekening bij den
stalhouder.
BAKBEEST, o. (-en), een groot, lomp, vet dier;
(Zuidn.) een dronkaard, wulpsche kerel, (vgl. een
zwijn van een vent, zwijnen); — een lomp, moeilijk
te hanteeren voorwerp : een bakbeest van eene kast;
een bakbeest van een anker; — (zeew.) een voorlastig
schip.
BAKBOORD, o. (-en), (zeew.) linkerzijde van het
schip, wanneer men het gezicht naar den voor
richt, het tegenovergestelde van stuurboord,-stevn
de rechterzijde; — het schip ligt over bakboord, stand
van het schip, wanneer de wind aan stuurboord
inkomt; — het schip ligt met bakboordshalzen toe,
wanneer het over stuurboord bij den wind zeilt; —
aan bakboord het roer ! houd het roer een weinig naar
bakboordszijde; — bakboord aanbrassen (vieren), de
brassen aan bakboord aanhalen (vieren); — (spr.) iem.
van bakboord naar stuurboord (ook wel : van }likboord
naar bakboord) zenden, iem. om eene kleinigheid van
den een naar den ander sturen, hetzelfde als „van
Pontius naar Pilatus," „van het kastje naar den
muur."
BAKBOORDSBRAS, m.( -sen), de touwen aan bak
dienen om de raas aan te halen;-bordszije
...HALS, m. (...halzen), de halzen der onderzeilen
aan bakboord; ...KWARTIER, o., ...WACHT, v.
(-en), de helft der bemanning die aan bakboord de
kooien heeft; ...ZIJDE, v.
BAKELAAR, v. (veroud.) laurierbezie.
BAKELMAN, m. (-S), (gew.) klappereend.
BAKEN, o. (-s), elk vast merk dat een loods of
schipper het vaarwater aanwijst, zie BAAK; —
(spr.) als het tij verloopt, moet men de bakens verzetten, bij veranderde omstandigheden moet men
andere maatregelen treffen; — vuur aan wal, altijd
geen baken, schijn bedriegt; —
de baken(s) zijn verzet, het vaarwater is veranderd;
(fig.) de omstandigheden zijn anders geworden; —
de bakens komen uit, het geheim komt uit; — een
schip op strand, een baken in zee, een gestrand schip
geeft eene gevaarlijke plaats in het vaarwater aan,
(fig.) men doe zijn voordeel met de ongelukken, mis
anderen; de ramp of het ongeval, dat iem.-slagenv
overkomen is, kan een ander tot waarschuwing dienen.
BAK±NDIENST, m. het plaatsen en verplaatsen,
het in orde houden der bakens.
BAKENEN, (bakende, heeft gebakend), bakens
stellen, met bakens bezetten. Zie AFBAKENEN .
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BAKENGELD, o. (-en), wat de zeevarenden moe- koekje bakken, geducht vriezen; — (fig.) brood wordt
overal gebakken.. nergens behoef ik honger te lijden;
ten betalen tot dekking der kosten van de bebakeik kan overal mijn bestaan vinden; — (spr.) zoete
ning; ...KWARTIER, o. (-en), deel van een vaarwater, dat voor de bebakening aan één bakenmeester
broodjes bakken, zijn hoogen toon laten varen, minder
hooge eischee stellen, handelbaar worden; -- zijn
is toevertrouwd; ...LICHT, o. (-en); ...MEESTER,
brood is gebakken, hij is goedaf, kan onbezorgd de
m. (-s), opzichter der bakens; ...RECHT, o. (-en),
toekomst te gemoet gaan; — ' t is een gebakken botje,
bakengeld.
BAKENSTOK, m. (-ken), ...TON, v. (-nen), zeedie zaak is beklonken; — iem. eene poets (eene kool)
ton waarmede het vaarwater aangegeven wordt;
bakken, eene kool stoven; — hij zal het hem bakken,
eene poets bakken, (ook :) het hem leveren. het in
...VUUR o. (...vuren), dienende tot baken.
BAKER, v. (-s), vrouw wier taak het is pasgeboren
orde brengen klaarspelen; — dat moet ge mij niet
kinderen te reinigen, te kleeden, te verzorgen en de
weer bakken, dat moet ge niet weer uithalen; — daar
kraamvrouw op te passen; — (gew.) eene luie baker,
zit ik nu met mijn gebakken peren; iem. met de gebakken
driebeenig ijzeren tafeltje, waarop de kooien voor de
peren laten zitten, zie PEER; — kleven : het eten
vuurmand gelegd worden.
bakt aan de pan, zet zich vast; — (gew.) de sneeuw
BAKERDIENST, in. (-en), dienst, betrekking
wil niet bakken, (pakken), men kan er geene ballen
van maken; --- (gew.) zij bakt van smeer, is invuil; vgl.
als baker.
BAKEREN, (bakerde heeft gebakerd), (pasgeaanbakken: het hemd was hem aan het lichaam geboren kinderen) voor eene vuurmand koesteren en
bakken.
stevig in luiers wikkelen (vooral vroeger) : de kinders
2. BAKKEN, (bakte, heeft gebakt), op 't ver moeten niet te stijf gebakerd worden; — kind en kraam
keerbord spelen.
oppassen; — baker zijn : zij gaat uit bakeren;-vrouw
1. BAKKER, m. (-s), iem. die brood enz. bakt en
— (fig.) heet gebakerd zijn, driftig van aard zijn; —
verkoopt; een. bakkersgezel; de persoon die het brood
7ich in de zon bakeren, zich koesteren.
rondbrengt : de bakker is van morgen laat; zie BANBAKERFOOI, v. (-en); ...GELD, o. (-en), de fooi,
KET-, KOEK -, POTTEN -, STEEN -, KOOLBAK
het handgeld, het loon van de baker; ...KINDJE,
-- een koude bakker, broodslijter, die zelf het-KER:
o. (-s). zeer klein kind, dat nog gebakerd wordt;
brood niet bakt; — daar heeft de bakker zijn wijf
...KUSSEN, o. (-s), groot speldenkussen, waarop
doorgejaagd, (gezegd van brood waarin groote holten
de baker de spelden steekt die zij gebruikt.
zijn door het sterke gisten); — het is beter te gaan
BAKERMAND, v. (-en); ...MAT, v. (-ten), mand
bij den bakker dan bij den apotheker, (eene aanspo (veel op een strandstoel gelijkende) waarin voorheen
ring om goed te eten); — meikever wiens schild de baker met het kind zat om het te bakeren; —
vleugels veel witte stippen hebben.
(fig.) de plaats waar de stamvader eener familie
2. BAKKER, m, (-s), (gew.) groote knikker.
is geboren; — (ook) plaats waar iets het eerst werd
BAKKER -AN, hij is bakker -an, hij is er in ge aangekweekt : de.. bakermat der kunst, de bakermat
loopen, betrapt, bekeurd, hij moet betalen.
der vrijheid.
BAKKERIN, v. (-nen), vrouw van een bakker.
BAKERPENNING, m. (-en), bakerfooi, bakerBAKSTER, v. (-en).
geld; ...PRAATJE, o. (-s), kwaadsprekende beuzelBAKKERIJ, v. (-en), de plaats waar gebakken
praat, zooals van bakers veel werd gehoord; ...RIJM,
wordt, de winkel, het huis van den bakker; het vak
o. (-en), rijmpje dat door bakers aan de oudere
van bakker; — (gemeenz.) de bakkerij staat daar
kinderen werd voorgezongen.
nooit stil, zij krijgen vele kinderen; — TENTOONBAKERSCHELLING, m. (-en), (veroud.) schel
STELLING, v.
(arends-, roos -, snaphaansschelling) dien men,-ling
BAKKERSBEDRIJF, o. het bedrijf van den bakvooral omdat deze munt groot van stuk was, als eene
ker; ...BEEST, o. (-en), huiskrekel die zich onder
fooi aan de baker gaf; (fig.) een zeer groote schelling,
den haard of bij den oven bevindt; ... BOEKJE, 0elders ook wel (lapschelling geheeten; ...SPELD, v.
(-S), het boekje waarin het aan den bakker verschul(-en), zeer groote speld; ...SPROOKJE, o. (-s),
digde wordt genoteerd; ...BOND, m. (-en); ...COUsprookje zooals door bakers aan oudere kinderen
RANT, v. (-en); ...BRAAK, v. (...braken), bank
wordt verteld; ...STOEL, m. (-en).
waarop het deeg gebraakt (dooreengewerkt) wordt;
BAKGELD, o. (-en), loon voor het bakken;
...BUIL, m. (-en), zeer fijn gebuild meel.
...HITTE, v. de graad van hitte, die voor het bakken
BAKKERSGEZEL, rn. (-len), ...GILD, o. (-en),
noodzakelijk is; ...HUIS, o. (...zen), bakkerij; (gew.)
al de bakkers; (oudt.) een gild van bakkers; ... JAAR,
afzonderlijk gebouw waar de boeren hun eigen
o. (...jaren), (Zuidn.) een korte tijd, omstreeks zes
brood bakken, het veevoeder koken enz.; — (gew.)
weken (de bakkersknechts blijven gewoonlijk kort
gebouw waarin zich één of meer olie- of traanbakken
in denzelfden dienst); ...JONGEN, m. (-s); ...KAR,
bevonden.
v. ( -ren); ...KNECHT, m. (-s); ...KOLEN, v. mv.
BAKHUIS, o. (...zen), (veroud. en Zuidn. voor)
houtskolen, uitgedoofde kolen van het hout, waarBAKKES.
mee de bakker zijn oven heeft gestookt; ...LEERBAKJE, o. een kleine bak : centen -, speldenbakje,
LING, m. (-en); ...MAND, v. (-en), met de bakkers
zaadbakje, (in vogelkooien); — met het bakje rondgaan
langs de huizen brood venten; ...NE--mandlope,
(van kermisgasten enz.), centen ophalen; — schotel
RING, v. (-en).
kommetje : (gemeenz.) een bakje koffie; nog een-tje,
BAKKERSOVEN, m. (- s), de oven in eene bak
bakje zetten; — de vrouwen zetten een sterk bakje,
: het is niet alles voor een bakkersoven te moeten-kerij
babbelen veel; — een bakje nemen, een rijtuig; —
staan; zijn mond is net een bakkersoven, is zeer
een gezicht zetten als (een) bakje, zijne lip op het
groot.
derde knoopsgat laten hangen.
BAKKERSPLAAT, v. (...platen), ijzeren plaat
BAKKEBAARD, m. (-en), baard op de wangen,
waarop de bakker zijn brood of gebak in den oven
favoris.
zet; ...SCHOP, v. (-pen); ...SCHOTEL, m. (-s),
BAKJESPOMP, v. (-en), (Z. A.) baggermachine.
smalle plank aan langen steel waarmee de bakker de
BAKKEET, v. (... keten), (gew.) bakhuis, ovenhuis
platen, de brooden in den oven schiet, ook schietplank,
op hoeven of in boerenwoningen.
schieter genaamd; ...TOR, v. ( -ren), benaming voor
BAKKELEIEN, (bakkeleide, heeft gebakkeleid),
sommige kakkerlakken; ...TROG, w. ( -gen), bak
.(gemeen.) vechten, plukharen : die jongens zijn
waarin het brooddeeg gekneed enz. wordt; --- aan
,altijd aan het bakkeleien.
den bakkerstrog staan, zwaar werk doen.
BAKKELEISLAG, m. (-en), (Z. A.) vechtpartij.
BAKKERSUITSLAG, m. huiduitslag bij bakkers
BAKKELEN, (bakkelde, heeft gebakkeld),(Zuidn.)
en anderen, die voor heete vuren zwaar werk moeten
een weinig vriezen, zoodat alleen de grond er hard
verrichten : zwelling en kleine puistjes aan armen
van wordt.
en handde; ...WAGEN, m. (-s); ...WET, v. wet
i. BAKKEN, (bakte, heeft gebakken), deeg,
regelende den nachtarbeid in bakkerijen; ...WINbeslag gaar en eetbaar maken door het (meestal in
KEL, m. (-s).
een vorm of pan) in een sterk verhitten oven of op
BAKKERTJE, o. (-s), (gew.) een gebreid pluim
-een heet vuur te zetten, waardoor het tevens eene
-mutsje
voor kleine jongens.
korst krijgt : brood, koek, taarten, wafels, appelkoekBAKKES, o. (-en). (gemeenz.) gezicht : een teelijk
jes bakken, ook : visch, spek, biefstuk, aardappelen
,een
bakkes
trekken
bakkes, een lier bakkesje; — een vies
bakken; — het brood, de pannekoek bakt reeds, wordt
vies gezicht zetten; — iem. een vuil bakkes geven,
gaar en de korst zet zich al; — bakken of brood bak
een grooten mond tegen hem opzetten; — iem. op
bakker zijn; — pannen, potten, steenen bakken,-ken,
zijn bakkes geven (komen), in het gezicht slaan; —
de daartoe benoodigde klei enz. in vormen zetten
houd je bakkes, wees stil, spreek niet tegen; vgl.
<en sterk verhitten; — (fig.) het zal van nacht een
apenbakkes.
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BAKVISCH, v. kleine visch, geschikt om te bakBAKKOLEN, m-„. soort van steenkolen, die
ken. Bakvischje, o. (-s), spottend gezegd van aan satnengebakken cokes geven.
komende meisjes (van 14 tot 17 jaar).
BAKKRUID, o. primula-veris, (voorjaars-) sleutelBAKWAGEN, m. (-s), groot voertuig met banken:
bloem; — pijpbloem (aristolochia clematitis).
kruiwagen met vier hooge wangen, o. a. tot vervoer
BAKLAMP, v. (-en), eene ouderwetsche olielamp
van zand, steenkolen, metselspecie.
met platten bodem, oorspr. zooals die boven elke
BAKZEILHALEN, (haalde bakzeil, heeft bakzeil baktafel aan boord werd opgehangen.
gehaald), de zeilen tegen den mast brengen, zoodat
BAKLIGGEN, (van een schip), wanneer het de
' de wind er niet op werkt; -- (fig.) achteruitkrabben.
werking van den wind van voren ondervindt.
zoete broodjes bakken.
BAKLOON, o. (-en). wat voor het bakken betaald
BAKZOO, v. eene hoeveelheid kleine visch om te
wordt.
bakken;
(fig.) eene bakzoo, rommel. Bakzootje, o. (-s).
BAKNIEUWS, o. nieuws van de kweekschool (voor
1. BAL, m. (-len). bolrond lichaam (van caoutonderwijzers); ...MARSCH. m. marschlied door de
chouc, leder of iets dergelijks vervaardigd) waarleert. van den bak bij gelegenheden gezongen.
mede kinderen zich vermaken door het op te gooien
BAKOE BAKOE, o. (Ind.) mangrovebosch op
en te vangen; bolrond lichaam dat bij bepaalde spe
de moeraskusten van Java.
len als kaatsen, kegelen, biljarten enz. dienst doet;BAKOVEN, m. (-s), ...PAN, v. (-en), oven, pan
eene in bolvorm samengepakte hoeveelheid sneeuw
waarin gebakken wordt; (gew.) uric zaten daar
waarmede geworpen wordt, sneeuwbal; — een bal
wat te bakpannen, te keuvelen; ...POEDER, o.
(balletje) gehakt, fijngehakt vleesch in bolvorm samen soort van gist om het deeg te doen rijzen.
gepakt; — suikerballetje; — gedeelte der manneBAKRECHT, o. (-en), (hist.) recht om zijn eigen
lijke voortplantingsorganen, zie ZAADBAL; —
brood te bakken; geld dat men daarvoor betaalde;
(biljartspel) een bal stoppen, in den zak brengen; —
...RUIMTE, v. ruimte in den bakoven.
de bal verloopt, komt in den zak terecht, zoodat beBAKSCHELP, v. (-en), soort van schelpdieren
haalde punten verloren gaan; — een bal maken, zoo
(tridacna Bipas), waarvan de schelp als wijwaterbak
stootera, dat men er punten mee verwerft; -- die
kan worden gebruikt.
bal is niet te maken, zooals de ballen nu liggen, kan
BAKSCHOL, v. (-len), schol, geschikt om te bak
ik er geen goeden stoot van maken; een mooie bal;
Bakscholletje, o. (-s).
-ken.
een gemakkelijke bal; -- (fig.) den bal misslaan, het
BAKSEL, o. (-s), het gebakkene; — (spr.) alle
mis hebben, verkeerd oordeelen of raden bezijden
baksels en brouwsels zijn niet gelijk, alles valt niet op
de plank zijn (foutief : de plank misslaan), —
dezelfde wijze uit; -- het is van één baksel, te gelijk
(spreekw.) wie kaatst moet den bal verwachten, wie
gebakken; ook : zij zijn van één baksel, van één deeg;
iemand iets scherps toevoegt of eene poets bakt,
vgl. misbaksel.
moet
het zich getroosten, dat hij met gelijke munt
schepen)
(op
BAKSEN, (bakste, heeft gebakst),
betaald wordt; — iem. stok en bal geven, zie STOK; —
het geschut met handspaken omzetten.
ik weet er geen bal van., volstrekt niets (vgl. geen steek,
BAKSKIST, v. (-en), kist waarin het kommaliegeen zier, geen lor); ook hij weet er de ballen van; -want en het rantsoen van een bak geborgen
bal van den voet, van de hand, gedeelte van den voet worden.
zool (handpalm), dat op de teenen (vingers) volgt.
BAKSLAGERIJ, v. (-en), (gew.) vechtpartij;
2.BAL, o. (-s). eenigszins groote danspartij : bal
kinnebakslag; oorveeg.
houden. naar 't bail gaan, een bal geven; — na afloop
BAKSLEDE, v. (-n), eene diepe slede, ook koets
bal, (ook) bal na, na afloop (der voorstelling) zal er
genaamd.
gedanst worden;— het bal openen, den dans beginnen;
BAKSMAAT, m. (-s), (scheepst.) schepelingen
— bal m zsqué, gemaskerd bal, waarop de dansers gedie met elk. aan denzelfden bak eten; ...MEESTER,
maskerd zijn; — bal champëtre, bal in de open lucht.
m. (-s), die aan het hoofd van den bak staat en belast
3. BAL, ook BALT, BALSCH, bn. (gew.) boos,
...ORDER
v.
de
georde;
der
handhaven
is met het
driftig, onrustig; (ook) schuw (van vogels gezegd).
zamenlijke bepalingen op de huishouding der be(balanceerde, heeft gebalanBALANCEEREN,
manning.
ceerd), met kleine schommelingen zich in evenwicht
BAKSPIER, v. (-en), (zeew.) eene der stukken
houden : op de slappe koord balanceeren; — met een
hout, die uitgevoerd worden op de hoogte van den
stok, een mes enz. balanceeren, er kunststukjes mee
fokkemast en dienen om de onderlijken der onderdoen, waarbij de stok enz. in evenwicht blijft; -lijzeilen naar buiten uit te spannen, of, wanneer
(fig.) besluiteloos zijn, nog niet weten wat men doen
men op eene reede ligt, tot het vastmaken en van
zal
: tusschen twee meeringen balanceeren, nog niet
boord vrij houden van sloepen.
weten te kiezen.
BAKSROL, v. (-len), rol of lijst met de namen en
BALANCEERMES, o. ( -sen), scherpkantige as,
graden der scheepsbemanning, zooals die aan de
waarop het juk eener balans draait; ...PLOEG,
verschillende bakken verdeeld zijn.
m. (-en), zie BALANSPLOEG; ...STOK, m. (-ken),
BAKSTAFEL, v. (-s), (scheepst.) tafel die voor
stok waarmede de koorddanser zich in evenwicht
elken bak in het tusschendeks is opgehangen houdt.
BAKSTAG, o. (-en), benaming der dikke touwen
BALANS, v. (-en), weegwerktuig bestaande uit
die den boegspriet, het kluif- en het jaaghout zijde
een hefboom met gelijke armen aan (op) welker uitsteunen en op den bak worden vastgemaakt.-lings
einden
schalen zijn opgehangen (geplaatst), ééne
Zie STAG.
voor de gewichten en ééne voor het te wegen voorBAKSTAGKOELTE, v., ...WIND, m. (-en), een
— Romeinsche balans, weegwerk werp;
weegschaal;
flinke bries die meer van achteren dan dwars invalt,
tuig met een verplaatsbaar vast gewicht aan den
waardoor de bakstag stijf staat en niet labbert;
eenen arm, unster; — evenwicht : iets in balans
...TALIE, v. (...iën).
houden; —
BAKSTEEN, m. (-en), gebakken steen; — als een
(stoomw.) hefboom waarbij aan den eenen arm
baksteen, zwaar, log; -- zinken kiron. drijven) als
de zuigerstang, aan den anderen de drijfstang en de
een baksteen, dadelijk naar de diepte gaan; — (bij
pompst-.ogen zijn . bevestigd; — (bruggenbouw) het
een examen) zakken als een baksteen, met zeer lage
beweegbaar gedeelte eener ophaalbrug, dat op het.
cijfers afgewezen worden; — het reqent baksteenen,
hameigebint rust; — (wev.) deel cener j aquard
hevig met groote droppels.
machine; -- (hand.) eindrekening van het grootBAKSTENT, v. (-en), (zeew.) tent die vóor den
boek : de balans opmaken, afsluiten; eene zuivere
fokkemast wordt uitgespannen.
balans; eerre geflatteerde balans, waarin verschillende
BAKSTUK, o. (-ken), deel van het hoofdstel van
posten van het actief met opzet te hoog zijn gewaareen paard.
deerd; — de balans sluit niet, de rekening komt niet
BAKSVOLK, o. de schepelingen van één bak;
goed uit; — (fig.) de balans opmaken, goed en kwaad,
...ZEUNTJE, o. (-s), de matroos die de spijzen
en nadeel, het voor en het tegen wegen; —
is
voorook
belast
voor den bak haalt, opdraagt en die
(gymnast.) toer waarbij uien zich met gestrekte
met het schoonmaken van het eetgereedschap.
armen boven den rekstok in horizontale richting
BAKTONG, v. (-en). kleine soort van tong, gein evenwicht weet te houden.
schikt om te bakken, in tegenstelling met kooktong.
BALANSARM, m. (-en), arm eener balans (van
Baktonget?e, o. (-s).
eene weegschaal enz.); ... AS, v. ( -sen), as waarom
BAKTROG, m. ( -gen), waarin het brooddeeg gede
balans draait.
kneed wordt.
. BALANSBOEK, o. (-en), een hoofdboek bij het
BAKUN IN I SME, o. anarchisme van de daad,
dubbel
boekhouden, waarin elk jaar de opgemaakte
te
volgens de leer van den Rus Bakunin, in 1814
balans eener zaak wordt bijgeschreven.
Torfhok bij Twer geboren.
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BALANSENFABRIEK, v. (-en); ...MAKER, m.
gew.) eene balie koffie, een groote kop koffie; —
(-s).
baliemand.
BALANSKIND, o. (-ers), (gew.) bediende aan de
BALIEKLUIVER, m. (-s), leeglooper, (die vaak
waag.
over de baliën en leuningen der bruggen hangt), los
BALANSMACHINE, v. (-s), stoommachine met
sjouwerman. .
balans.
BALIEMAND, v. (-en), groote platte vierkante
BALANSOPRUIMING, v. (-en), uitverkoop aan
mand, inz. voor linnengoed en kleeren.
het einde van een jaar, zoogenaamd om de balans
BALIEMOLEN, m. (-s), hooge windmolen met
beter te kunnen opmaken.
eene galerij of zwichtstelling.
BALANSPLOEG, m. (-en), ploeg waarbij de balk
BALIËN, (baliede, heeft gebalied), met eene balie
noels door een voorstel, noch door een voet wordt
uit een vaartuig water scheppen en over boord
ondersteund.
gieten.
BALANSREKENING, v. (-en), (hand.) 't opSALIEWELSPREKENDHEID, v. welsprekend maken der balans; ...RIF, o. (-reven), (zeew.) ! beid der rechters, advocaten enz.
schuinsch rif in het bezaan- of brikzeil; ...WAARDE,
BALIEZOLDER, m. (-s), zolder 'in den molen,
V. (- n), de waarde door den koopman bij het opter hoogte van de balie.
maken der balans aan verschillende artikelen toeBALIJE, v. de balije van Utrecht, eene onderaf
gekend.
Tempeliers, der Duitsche ridders of der-Ielingdr
BALBOEKJE, o. (-s), kaart in den vorm van een
ridders van St.-Jan.
boekje, waarin men op een bal de personen opBALINEES, m. (...neezen), inboorling, bewoner
teekent, met wie men een dans zal maken.
1 van het eiland Bali.
BALATA, m. (-'s), naam van een Westindischen
BALINEESCH, bn. van, uit Bali, in betrekking
boom (mimusops balata), die behalve goed timmerstaande tot Bali : de Balineesche gewoonten.
hout eene soort van gutta-peroha oplevert; —, o.
BALISTA, enz. zie BALLISTA.
gutta-percha van deze boomsoort.
BALJAPON, v. (-nen), japon zooals men die op
BALDADIG, bn. en bw. ( -er, -st), (eenigszins
een bal draagt.
veroud.) misdadig, blijk gevende van slechtheid,
BALJAREN, (baljaarde, heeft gebaljaard), (gew.)
wreedheid, verdorvenheid; — in brooddronkentieren, schreeuwen, schelden; — (gew.) stoeien,
heid allerlei moedwil plegend (vooral straatsohenravotten, springen.
derij) : de baldadige soldaten die geen rustig burger
BALJUW, m. (-s), voormalig ambtenaar, door
met vrede laten. BALDADIGHEID, v. het baldadig
den landsheer met de rechtspraak in eene zekere
zijn; ...HEDEN, mv. daden van moedwil, straatlandstreek belast. ook drost geheeten; — SCHAP,
schenderij.
o. (-pen), rechtsgebied van een baljuw (verdeeld in
BALDAKIJN, m. en o. (-en, -s), (R. K.) halfcirkel
schoutambten); ambt eens baljuws.
dak op zuilen rustend boven 't altaar, van-vormig
BALK, m. (-en), groot stuk hout, in langwerpigen
met goud of zilver doorweven stof; hemel boven den
prismatischen vorm gezaagd, in 't bijzonder, wanPauselijken of Bisschoppelijken troon; rechthoekige
neer deze dienen om aan een bouwwerk de noodige
troonhemel waaronder het allerheiligste bij proces
stevigheid te geven : de balken eener zoldering, balken
wordt rondgedragen; — (bij uitbr.) hemel boven-sie
onder het dak of haneb zlken, balken onder het dek van
een ledekant.
een schip; (bij uitbr. ook) ijzeren balk ; zie BEBALDER, BALDUR, m. (Noorsche myth.)
TING-, DEK -, HEKBALK; — tot aan de balken
god van het licht en de lente, van wijsheid en wel
springen van blijdschap, zeer hoog springen, intens blij
-sprekndhi.
zijn; — (gew.) pas maar op, dat de balken niet op je
BALDEREN, (balderde, heeft gebalderd), getier,
hoofd vallen, schertsend gezegd tot iem. die na eene
geraas maken, bulderen (niet alleen van den wind
lange afwezigheid zijn huis weer binnentreedt;—(spr.)
gezegd); — roepen van kor- en auerhoenders in
balken naar Noorwegen brengen, zich inspannen om
den paartijd.
in eene behoefte te voorzien, die reeds ruimschoots
BALE(H)-BALE(H), v. (-s), (Ind.) inlandsche
vervuld is, (ook) nutteloos werk doen; — (bijb.) hij
rustbank van bamboe, ook als slaapstede gebruikt.
ziet den splinter in een anders oog, maar den balk in
BALEIN, o. de veerkrachtige stof der walvischzijn eigen oog niet, hij is scherp in 't opmerken van
baarden, zie BAARD; — v. (-en), eene reep, een
een anders gebreken, maar zijne eigen, veel grootere
staafje van die stof gemaakt (gebruikt in korsetten,
gebreken ontgaan hem; — (scherts.) dat mag wel met
paraplu's enz.); (bij uitbr.) reepen of staafjes van
een krijtje aan den balk, dat is eene merkwaardige
hoorn of staal die denzelfden dienst doen. Baleintje,
gebeurtenis, dat is in lang niet gebeurd; — zij gooien
o. (-s), pijpendoorsteker van balein.
het (hooi) niet over den balk, leven op bescheiden
BALEINEN, bn. van balein : een baleinen bezem,
voet, zijn in 't geheel niet verkwistend; — er liggen
uit baleinen staafjes samengesteld ; een baleinen
(zijn) nog geen balken ander het ijs, het ijs is nog niet
zweep.
sterk genoeg; — hij heeft balken onder de oogen,
BALENIET, o. mengsel van caoutchouc, schellak,
blauwe kringen; — (gew.) zoldering alleen uit balken
magnesia en zwavel.
•
bestaande, inz. in schuren; (spr,) ik wil ons de keur
BALG, m. (-en), afgestroopte huid van een klein
niet van den balk vallen, ik heb in deze zaak geen
dier, vooral van vogels; (ook) opgestopt dier; —
voorkeur, het eene vind ik al even slecht als he t
lederen zak eener harmonica, eener klapcamera, van
ander; een blaasbalg; — (plat.) buik, maag (van menschen
(wapenk.) horizontale rechte band dwars over het
en dieren).
wapenschild en geboorte buiten het huwelijk of
BALGENTREDER, m. (-s), (gew.) orgeltrapper.
bastaardij aanduidend; (bij uitbr.) vloeken met een
BALGREGISTER, o. orgelregister voor de blaas
balk in hun wapenschild, bastaardvloeken, ver
om den wind door te laten of af te sluiten.-balgen,
vloeken, zooals potverblommen; — ( ont--vormde
BALGROEVE, v. (-n), ruimte tusschen de twee
leedk.) eeltachtig lichaam dat de beide halfronden
hoornige ballen van een paardenhoef.
der groote hersenen verbindt; — (meetk.) weinig
BALGZIEKTE, v. (Zuidn.) buikpijn bij een
gebruikelijke naam voor prisma; —(muz.) samenstel
paard.
van 5 horizontale lijnen waarop de muzieknoten
BALHAMER, m. (-s), (drukk.) waarmee de druk
geschreven worden; — staafje waarop het bovenblad
-balen
opgeslagen worden.
van eene viool en dergelijke instrumenten steunt;
1. BALIE, v. (-s, ...liën), leuning, balustrade,
BALKJE, o. (-s),
hekwerk langs eene brug, eene trap; — (Zuidn.) afBALKAART, v. (-en), kaart die denzelfden dienst
sluiting langs het water en de watertrappen; — (gew.)
doet als een balboekje.
zwichtstelling van een windmolen- — balustrade
BALKANKER, o. (-s), ijzeren anker waarmee zoldie tot afsluiting van een gedeelte eener zaal dient; —
derbalken in den muur bevestigd worden, vgl. anker.
rechtbank : hij moet voor de balie komen, voor de
BALKAPSEL, o. (-s), kapsel voor een bal.
rechters verschijnen; (bij uitbr.) hij wordt door zijne
BALKDEEL, o. (...delen), dikke eiken plank,
superieuren ter verantwoording geroepen; — beroep
(inz. in den scheepsbouw).
van advocaat : dit jongmensch is voor de balie be1. BALKEN, (balkte, heeft gebalkt), schreeuwen
stemd, hij moet in de rechtsgeleerdheid studeeren;
(van ezels, bij uitbr. ook van menschen, vooral van
- (gew.) 't is eene bezige balie, eene bedrijvige vrouw,
huilende kinderen) : de jongen balkte of hij vermoord
zij is altijd bezig.
werd; (gew.) loeien (der koeien).
2. BALIE, v. (-s, ...liën), groote tobbe, kuip, in
2. BALKEN, (balkte, heeft gebalkt), (een term
't bijzonder eene zoodanige waar 't vee uit drinkt,
bij matrozen, sjouwers en jutters in gebruik voor)
of eene die , op de schepen gebruikt wordt; (scherts.
iets omkeeren, op Gene andere zijde leggen.
Tan Dale.
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BALKENBRIJ.

iqq.

BALKENBRIJ, v. eene stijve brij van meel
gekookt in het nat waarin de lever, de worsten enz.
gekookt zijn, en sterk gekruid: de balkenbrij wordt
aan plakken gesneden en in de koekepan gebakken.

BALKENVLOTTER, m. (-s), iem. die houtvlotten
vervoert.
BALKENZOLDERING, v. (-en), niet geplafonneerde zolder, waarvan dus de dragende balken
zichtbaar zijn.
BALKGAT, o. (-en), gat in den muur voor 't
opnemen van den balk; — plaats waar bij een
zaagmolen de balken in het water liggende bewaard
worden.
BALKHAAK, m. (...haken), handspaak met
ijzeren voet, die in een opwaarts gebogen haak
eindigt, en dienende om balken om te keeren,
ook duivelsklauw en kanthaak geheeten; ...HAAS,
m. (...hazen), (gew.) schertsende benaming voor
eene kat; ...HAVEN, v. (-s), bewaarplaats van
het ongezaagde hout bij een houtzaagmolen;
...HOOFD, o. (-en), voorvlak van een balk, dik
kunstig uitgesneden; ...HOUT, o. algemeens-wijls
naam voor hout, dat balken oplevert.
BALKIJZER, o. (-s), hoefijzer waarvan de uiteinden door een dwars stuk ijzer vereenigd zijn.
BALKLAAG, v. (...lagen), (bouwk.), de laag
balken van eene verdieping; muur waarop de balken
rusten.
BALKLEED, o. (-en), japon, zooals die op een
bal gedragen wordt; ...BALKLEEDJE, o. (-s);
...BLEEDING, v.
BALKON, o. (-s), uitbouwsel aan Bene boven
een huis, voorzien van eene balustra--verdipnga
de en gemeenschap hebbend met de vertrekken; —
kleine galerij in den schouwburg, links en rechts
van het tooneel; — gedeelte vóór en achter aan
een tramrijtuig, een spoorwagon, waar passagiers
kunnen staan; —DEUR, v. (-en), the toegang tot
het balkon geeft; —KAMER, v. (-s); —VENSTER,
o. (-s).
BALKOSTUUM, o. (-s), kleeding waarin men
gaar een bal gaat.
BALKPLANK, v. (-en), zware eiken plank,
voornamelijk dienende tot het maken der vloeren
van batterijen; ...RAAM, o. (...ramen), (in hout
raam waarin de zagen gespannen zijn-zagmolens)
die de balken doorzagen; ...RECHT, o. recht van
den eigenaar van een erf, om balken in den muur
van zijn buurman te mogen hebben; ...STEEN,
m. (-en), ingemetselde, vóór den muur uitspringende steen, om er de uiteinden van balken op te
doen rusten, ook draagsteen en knor geheeten.
BALKWEGER, m. (-s), (zeew.) zware eiken
weger waarop een dekbalk rust.
BALLADE, v. (-n), episch dichtstuk in strophischen vorm, met of zonder rijm, dat in korte
scherpe trekken een romantisch voorval behandelt,
soms in dialogischen vorm; zeker muziekstuk zonder
tekst.
BALLADENDICHTER, m. (-s); ...VORM, m.
BALLAST, m. lading van keien, zand enz. die
men onder in een schip bergt om het vast te doen
liggen : ballast innemen uitwerpen; — de ballast
schiet, raakt van zijne plaats; -- vliegende ballast,
een gedeelte van den ballast die afzonderlijk gehouden wordt, om het al naar het noodig is, vóórof achteruit te leggen; — op zijn ballast liggen,
nog geene lading inhebben; — in ballast varen,
zonder lading varen; — den ballast verschieten, het
ballastzand verplaatsen; — iem. voor ballast mee nem en, zonder bètaling de reis per schip mee laten
maken; -- zakken met zand, die een luchtreiziger
meeneemt om ze uit te werpen, als hij wil stijgen; —
(fig.) al die kennis is maar ballast, is nutteloos, men
heeft er niets aan; — laat de paraplu en den regen
thuis : 't is niets dan ballast op reis, ge hebt-mantel
or niets dan last van; --- hij is een ballast voor de
wereld, een onnut persoon die iedereen tot last is.
BALLASTBED, o. bovenbedekking eener spoorbaan, waarop de sporen rusten.
BALLASTEN, (ballastte, heeft geballast), een
schip ballasten, het van ballast voorzien; -- (fig.)
hij is te zwaar geballast, heeft te veel om handen;
— gewichten, ballast, op iets zetten. BALLASTER,
in. (-s), ballastschop, groote schop.
BALLASTKAST, v. (-en), planken bekleeding
t ogen de dwarsbalken eener balans aan eene ophaal brug, om daarin den ballast te bergen; ...KLEED,
o. (-en.), geteerd zeildoek over den ballast gelegd,

BALLOTAGE.

inz. wanneer deze uit zand bestaat, om het verschui ven ervan te beletten; ... LAAG, v. (... lagen), de
tusschenlaag tusschen den bovenbouw en de aardebaan (bij eene spoorbaan).
BALLASTONDERNEMER, m. (-s); ...POORT,
v. poort of opening in het schip, waar de ballast
door geladen wordt en die men, vóór het naar zee
gaan, zorgvuldig dichtbreeuwt; ...SCHIETER, m.
(-s), werkman die zich met het ballasten van schepen bezighoudt; ...SCHIP, o. (...schepen).
BALLASTSCHOP, v. (-pen), ook BALLAST
en BALLASTER geheeten, zeer groote schop, inz.
om daarmede ballast, uit zand en kleine steentjes
bestaande, te verwerken; — (fig.) ballastschoppen van
handen, zeer groote handen.
BALLASTSCHUITJE, o. (-s), balkvormig gegoten
ijzer, tot ballast dienende; ...STUWER, m. (-s);
...VOERDER., m. (-s); ...ZAND, o.; ...ZEIL, o.
(-en), ballastkleed.
BALLEER, o. (drukk.) schapenleer, waarmede
de drukballen overtrokken zijn.
BALLEN, (balde, heeft gebald), tot een bal
worden (van brood) : dit brood is fiets: het balt in
mijn mond; — die sneeuw balt niet, men kan er
geen ballen van maken, zij pakt niet; — tot een
bal vormen : hij balde de vuist; — met den bal
spelen : zullen we eens ballen I; — ( scherts.) op een
bal vertoeven.
BALLERINA, v. (-'s), danseres van beroep,
balletdanseres.
BALLET, o. (-ten), kunstige dans, door een corps
van dansers en danseressen op het tooneel uitgevoerd : een ballet geven, arrangeeren; soort van
tooneelvertooning, met dansen en gebaren uitgevoerd, ook ballet-pantomime genoemd. BALLETDANSER, in. (-s); ...DANSERES, v. ( -sen);
...MEESTER, m. (-s), die het ballet regelt en leidt;
inz. iem. die belast is met de leiding van een bal.
BALLETJE, o. (-s), een kleine bal; —(fig.) een bal letje van iets opgooien, van iets beginnen te spreken.
op iets zinspelen om erover aan den praat te komen;
een balletje gehakt vleesch; een suikerballetje.
BALLING, m. en v. (-en), gebannene; — balling
's lands een uit het land verbannen. BALLINGE,
V. (- n).
BALLINGSCHAP, v. de toestand eens ballings,
het leven als balling : tot ballingschap veroordeelen;

in• ballingschap gaan; — de Babylonische ballingschap, het gedwongen verblijf der Israëlieten in
Babel; — vrijwillige ballingschap, vrijwillige, doch

smartelijke afwezigheid uit zijn land.
BALLISTA, v. (-'s), oorlogstuig der Romeinen
en in de M. E., waarmee zware steenen enz. geworpen werden.
BALLISTIEK, v. werpkunde : leer van de baan.
welke projectielen in de lucht beschrijven.
BALLISTIET, o. rookzwak kruit.
BALLISTISCH, bn. ballistische slinger, werktuig
om de snelheid van afgeschoten kogels te meten .
BALIJON, m. (-s), luchtbol, zie LUCHTBALLON;

den ballon vullen, oplaten; de ballon stijgt op; — ballon captif, luchtballon die door een kabel wordt
vastgehouden; — ballon d'essai, proefballon, opge-

laten om de windrichting te kennen, vóór de eigenlijke luchtballon opgelaten wordt; (fig.) krantenartikel om de openbare meaning betreffende een
te nemen maatregel enz. te toetsen; — (scheik. en
nat.) een bolvormig -vat, kogelfiesch; — matglazen
bol of kap op lampen, gaspitten enz. geplaatst om
de scherpte van het licht te temperen. Ballonnetje,
o. (-s).
BALLONCOMMANDANT, m. (-en), bestuurder
eener luchtballon : de balloncommandant trok aait

de scheurlijn.

BALLONFOTOGRAFIE, v. (-ën), fotografie van
een deel der aardoppervlakte, van uit een ballon
genomen.
BALLONHAL, v. (-len), hal of bergplaats voo'
luchtballons, inz. voor bestuurbare luchtschepen :
...LOODS, V. (- en); ...STATION, o. (-s), station
voor luchtballons, waar zij gemakkelijk veilig
kunnen landen.
BALLONZIEKTE, v. (gen.) ziekte tengevolge
van het opstijgen met een luchtballon; wanneer
men eerie groote hoogte bereikt, krijgt men hoofd
wordt men moe, gevoelt zich onpasselijk enn-pijn,
ten slotte verkeert men in een staat van volslagen
apathie.
BALLOTAGE, v. (-s). het balloteeren.
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BAMBOCHEUR, in. (-s), iem. die aan den zwier
BALLOTEEREN. (balloteerde, heeft geballois. pierewaaier.
teerd), stemmen (oorspr. met gekleurde bal) etjes,
BAMBOE, o. soms ook BAMBOES, o. tropisch
thans met gesloten briefjes) over i em. die tot lid
plantengeslacht, tot de familie der grassen behooeener vereeniging is voorgesteld.
rende, inz. bambusa arundinacea en bambusa vulBALMES, o . (-sen), (drukk.) mes waarmede de
gans, — de holle, knoopig gelede, soms zeer hooge
drukballen worden afgeschrabd.
stengels worden voor allerlei doeleinden gebruikt;
BALMUZIEK, v. opgewekte dansmuziek.
het bamboe in Indië wordt wel 40 M. hoog en
BALNEOTHERAPIE, v. leer van de toepassing
3 dM. dik; men gebruikt het als bouwmateriaal,
der baden bij verschillende ziekten.
gespleten als planken, dakpannen; dunnere tot
BALNET, o. (-ten), (bij liwn-tennisspel) net dat
steunpilaren, incesten, nog dunnere als bindmateriaal;
de twee velden scheidt en waaroverheen de ballen
ti j ngespleten bamboehalmen worden tot parasols,
geslagen worden.
matten, strikken on weefsels verwerkt: —
BALO ORIG, bii. bw. ( -er, -st), (veroud. er. Zuidn.)
— m. (bamboezen) stok van bamboe.
verdoofd door geraas; — (fig.) vermoeid en gemelijk,
BAMBOERIET. o.; ...ROTTING, in. (-en).
door het moeten hooren of aanhooren van iets dat
BAMBOES, m. (...zen), (gew.) onbekwaam en
onaangenaam klinkt; niet naar raad willen luisteren..
onbevaren ma troon; (bij uitbr.) ruwe kerel; -- (gew.)
ongehoorzaam, weerspannig; gemelijk, ontevreden,
bamboes vandaag. gemeen, ruw weer met storm
't
is
in eene kwade luim.
en regen.
BALROOS, v. (...rozen), een heester (viburnum
BAMBOESTOEL, in. (-en), sterk vertakte woropulus), tot de familie der kamperfoelieachtigen betelstok van de bamboeplant, waaruit talrijke sten -'
hoorende, ook sneeuwbal en Geldersche roos geheeten.
gels ontspruiten; ...STOK, m. (-ken).
BALSCHOEN, m. (-en), lage verlakte schoen, op
BAMBOEZEN, ba. van bamboe.
een bal gedragen.
BAMI, o. (Ind.) Chineesche macaroni met var
BALSEM, m. (-s), dik vloeibare oplossing van
-kensvlch,
garnalen en groenten.
harsen in vluchtige oliën, als uitwendig geneesBAMIS, v. (Zuidra.), St. Bavomis, die op 1 Octomiddel of als parfumerie gebruikt; -- (in kwakzalvalt;
(bij
ber
uitwendig
geneesmiddel,
smeersel,
uitbr.)
de
Octoberdagen,
de
verstaal) elk
herfsttijd;
—DAGEN, mv. de herfstdagen; —KLOK, v. (-ken);
zalf; — (fig.) alles wat een lieflijken of aangenamen
—MARKT v.; —PACHT, v. pacht die met 1 Oct.
geur verbreidt : de bloemen wasemen balsem uit; -moet betaald worden; --PRUIM, v. (-en), pruimen(fig.) troost, opbeuring: balsem in de wonde gieten,
soort die in 't begin van October rijp wordt; —REtroosten.
GENS, mv. de herfstregens; —TIJD, m. herfsttijd.
BALSEMACHTIG, bn. ( -er, -st), op balsem ge1. BAN, m. (-nen), (oudt.) krijgsban, heerban, de
lgkend.
oproeping ten strijde van de leenmannelb door
BALSEMBOOM, m. (-en), algemeene naam voor
hun leenheer; lichting (bij de schutterij) : tot den
gewassen wier bast weh'iekende harsachtige stoffen
eersten ban behooren; — de achterban, de opgeroepen
opleveren, inz. de geslachten balsamodendron;
strijders, bestaande uit achterleenmannen; — (mil.)
... DOOS, v. (...doozen).
geslagen of geblazen signaal bij het voorlezen van
BALSEMEN, (balsemde, heeft gebalsemd), met
proelamatiën : na het vormen van het carre werd de
balsem of andere welriekende dingen geurig maken;
ban geopend; — (Zuidn.) de bannen afroepen, het
inz. een lijk inwendig van bederfwerende stoffen
huwelijk afkondigen; —
voorzien, ten einde het te kunnen bewaren; -- (fig.)
smart
lenigen
keizerlijk vonnis waarbij de schuldige van de
:
door troost en opbeuring diepe
bescherming der rijkswetten werd verstoken, zelf
balsemende woorden spreken. BALSEMING, v. (-en),
vogelvrij en zijne goederen verbeurdverklaard
het balsemen; --- (fig.) zalving, stichting door de
werden; — (fig.) iem. in den ban doen, zijn gedrag
woorden eens geestelijken.
algemeen afkeuren, waardoor hij in de maatschappij
BALSEMGEUR, m. (-en), (dicht.) de balsemgeur
onmogelijk wordt, hem dood verklaren; — de
van Arabië, de heerlijke geuren der Arabische planplechtige formule bij het uitspreken van den ban;
ten.
-- (oudt.) het rechtsgebied; landstreek waarover
BALSEMIEK, bn. en bw. geurig : het ruikt bal
zich de rechtsban van den ambtenaar uitstrekte,
(genieen ) het is balsemiek (warm), druk -semik;
(nog gew ) polderdistrict, vgl. bandijk, banrecht; —
zwoel.
-kend,
plechtige afkondiging, proclamatie; —
BALSEMINE, v. (-n), ook BALSAMINE, v.
(oudt. bij de Israëlieten) een besluit der kerkelijke
(-n), eene plantenfamilie, waarvan enkele soorten
overheid, waarbij iem. de gemeenschap met de
ir ons land zeer bekend zijn, inz. de tuinbalsemine
synagoge werd verboden of waarbij personen en
( impatiens balsa mina); -- (Zuidn.) (scherts.) eene
zaken tot banoffers werden verklaard; — (in de
knappe vrijster of vrijer; (ook) het meest geliefde
Christelijke kerk) een streng tuchtmiddel, ook
kind.
banvloek, anathema, excommunicatie, ten opzichte
BALSEMIENACHTIG, bn. ( -er, -st); ...BED, o.
van landen en volken interdict genoemd; -- de
(-den); ...ZAAD, o. (...zaden).
BALSEMKRUID, o. (-en), een welriekend, ver
kleine ban, waarbij de deelneming aan de sacramenten werd ontzegd; -- de groote ban, welke de ophefkruid; ...LUCHT, V. (- en), welriekende,-sterknd
fing van alle gemeenschap met de kerk en eene begeurige atmosfeer of wind; ...OLIE, v. (...oliën);
rooving van hare zegeningen in leven en dood en
...STRUIK, m. (-en).
tevens het verlies van alle burgerlijke rechten ten
BALSLAAN, o. met den bal spelen; het slaan
gevolge had, waardoor do banneling vogelvrij werd
met den bal.
BALSPEL, o. (-en), spel dat met ballen gespeeld
verklaard : Gregorius IX sprak den ban over keizer
wordt : in den laatsten tijd hebben vrij verschillende
l rederik I I uit; iem. van den ban ontslaan, eisth eff en; Luther werd in den ban gedaan; -- (veroud.
'aalspelen van de Engelschen overgenomen.
BALSTEEN, m. (-en), (gew.) min of meer ronde
bij bel) de persoon die om eene zware misdaad moet
keisteen.
gebannen worden.
BALSTURIG, bn. law. ( -er, -st), ongezeglijk,
2. BAN, m. ( -nen ), landvoogd : de ban van
eigenzinnig; grillig; het balsturig lot, tegenspoed; —
Kroatië.
balsturig weer, wild, ruw weer. BALSTURIGHEID,
BANAAL, brr. (...aler, -st), alledaagsch, plat,
V. koppigheid, halsstarrigheid.
afgezaagd : eene banale uitdrukking, phrase, opBALTOILET, o. (-ten), baljapon.
merking.
BALUSTER, m. (-s), stijl, kolommetje eener
BANAAN, v. (bananen), Bene tropische plant tot
balustrade.
de familie der Mu.saceën behoorende; de vrucht
BALUSTRADE, v. (-s), hekwerk van balusters
ervan is aangenaam van smaak en geur, in Indië
die door een dekstuk verbonden zijn; -- (mach.)
altijd pisang genoemd; rijpe bananen bevatten
hekwerk op Bene locomotief, waar de ma hinist
1-20 °l o zetmeel en 70 °/ o suiker; groene bananen
staat.
80'1, zetmeel en 3 à 4 i, suiker; —BOOM, m. (-en);
BALUSTREEREN, (balustreerde, heeft gebalu—SOORT, v. (-en); —VEZEL, in. (-s), taaie duur 1 zame vezelstof uit de bladstelen der bananen vers reerd ), van Bene balustrade voorzien.
BALVANGERTJE, o. (-s), vangbekertje, zeker
kregen; —WAS, v. (gen.) Bene soort van was op
kinderspeeltuig; ...ZAAL, v. (...zalen), danszaal.
Java gewonnen van eene in 't wild groeiende soort
BALZAK, m. (-ken), (ontl.) zakje der teeldeelen;
bananen.
-- ihiljartz ...ZUCHT, v. ziekte bij stieren.
BANAAT, o. (...aten), grensgewest in Hongarije
dat een barrus (ban) bestuurde : het, banaat van
BAMBOC H EEREN, (bambocheerde, heeft gebjambocheerd), pierewaaien,, aan den zwier zijn.
Teme..'var.
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BANALITEIT, v. (-en), alledaagsche platte opinerking, woorden, gedachten.
BANANENMEEL, o. meel van bananen.
BANBLIKSEM, m. (-s, -en), kerkelijke banvloek,
die vernietigt als de bliksem : de pausen slingerden
hunne banbliksemen over geheel Europa.
BANCO, o. bankmuntvoet, gefingeerde geldswaarde waarnaar eene bank rekent; bankgeld.
1. BAND, m. (-en). een min of meer smal, ook
rond voorwerp van verschillende stof, dienende
om te binden, te verbinden. vast te maken, stevigheid aan een ander voorwerp te geven of tot ver
enz. : om den gebroken stok een band winden;-sierng
een zilveren band om iets laten leggen; de ketting
was gebroken; met een band, heeft zij de stukken ver
hij heeft den hond aan den band gelegd;-bonde;
hij heeft schaatsen met banden en niet met leeren
riemen; — een zijden. fluweelen band om (in) het
haar dragen, om het bijeen te houden, ook ter
versiering; zie ARM-, HALSBAND; ook een band
om den arm, om den hoed dragen, zie ROUWBAND; band om een pet, als eere- of onderschei
— de banden van een hoed, keelband,-dingstek;
vgl. stormband: — beslag inz. van een geweer dienende tot verbinding van de lade met den loop; —
de band van de kous, kouseband; — de band van
eene broek, van een rok, waarmee dat kleedingstuk
op de heupen hangt; — een ijzeren band om een
gekuipten mast, om een boom leggen, om de deden
bijeen te houden; — (scheepsb.) houten of ijzeren
verbindingsstukken, zie BOEG -, DEKBAND,
KNIE; —
houten of ijzeren hoepels om de duigen van een
vat of eene ton bij elkander te houden; een koepelvormige platte ijzeren strook (of van gummi) om
de velg van een wiel (bij rij - en voertuigen); —
ook een met lucht gevulde ring van rubber om wielen van fietsen., auto's enz.; — hoepeltje of kip
waarmee men stol visch tot een bundel pakt; —
ineengedraaid stroo, om het koren tot schooven te
binden : dikke band, dikke bos; — het koren staat
al in den band, in schooven; — teen, dunne twijg
om takkenbossen te maken, (waterstaat) om de
bossen rijs, stroo, riet enz. te binden en op eene
bepaalde plaats te houden, (mil.) voor het maken
enz. van worsten en schanskorven; — boord, zoom
om kleedingstukken, zeilen enz., zie STOOTBAND,
SEIZING; —
een stevige omslag met sterken rug om verscheiden vellen of afleveringen tot een boekdeel te ver
een boek in een band laten zetten, laten-enig:
inbinden; uit den band vallen; — een kartonnen, heel
of half linnen, leeren band; een perkamenten band; —
een vliegende band, een machinaal vervaardigde
bard; — boekdeel : een dikke band, een dik ingebonden boek; —
(geneesk.) een leeren voorwerp, een strook linnen, dienende om zekere inwendige lichaamsdeelen
op de vereischte plaats te houden, zie BREUK
NAVELBAND; -- (ontleedk.) vliezige of-BAND,
peesachtige dealen, die twee of meer beenderen zoo

met elkander verbinden dat deze zich op verschillende wijzen meer of minder vrij ten opzichte van
elkander heen en weer kunnen bewegen of, zooals
men dan zegt, een gewricht vormen; — een duidelijk
zichtbare spier even boven het begin der staart
aan weerskanten van het staartbeen, die zich ontspant wanneer de koe moet kalven: die koe heeft
een knikje in den band, is de banden kwijt; -- (bouwk.)
astragaal; — verschillende stukken hout ter ver
buitenste laag steenen bij stoe--bindg;—e
pen enz.; —
(van een biljart) ronde of driehoekige stukken
meestal van gummi, die aan de randen van de
biljarttafel zijn gelijmd en er boven uitkomen;
door hunne veerkracht stooten ze de ballen af;
(ook) de rand met de gummi : de korte, de lange
band; de boven- en benedenband; — eene carambole
over den band maken, eerst één bal, dan den band
en daarna den tweeden bal raken; — over band
spelen; op den lossen band spelen, eerst den band
raken en dan eene carambole maken; -- onder den
band liggen, wanneer de bal tegen den band ligt,
zoodat men moeilijk kan stooten; — (oudt.) een
foltertuig; — buiten pijn en banden bekennen, (na
de foltering mocht de misdadige eerst Lekenen),

thans in scherts gezegd voor: geheel vrijwillig,
zonder dwang; --rem. aan banden leggen, iem. in zijn doen en laten
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van zich afhankelijk maken, zijne macht kortwieken : het is kwaad, oude honden aan banden te
leggen; — de banden verbreken, zich vrijmaken; .iem. aan een zacht bandje (lijntje, draadje) leiden,
iem. gemakkelijk kunnen raden, vgl. leiband; —
bedwang : iem. in den band houden; uit den band
springen, buiten de orde gaan, zich ordeloos gedragen ; het gemeen acht alles reeds gewonnen, als het
voor een oogenblik uit den band mag springen, het
j uk heeft afgeworpen; — zij springen nogal eens
vit den band, leiden een enkelen keer een buitensporig
leven; —
(om eene overeenkomst, verbintenis uit te druk
door de banden der vriendschap, der liefde,-ken)
des huwelijks, des bloeds verbonden zijn, door vriend schap, liefde verbonden, getrouwd zijn, met elkander
verwant zijn; -- de banden der vriendschap nauwer
toehalen, inniger bevriend worden; geen vaster band
dan de liefde; alle banden binden niet even vast; knel lende banden; — men legt geene banden met leege
handen, men moet van beide kanten iets toegeven;—
door den band, gewoonlijk, doorgaans; — lem.
den zak geven (met de banden). hem zijn afscheid
geven. Bandje, o. (-s), een kleine band, inz. een
gebonden boekje; en speciaal een gebonden exemplaar van een academisch proefschrift; — (plantk.)
een kleverig kliertje in den vorm van een knopje
of schildvormig aanhangsel van de stuifklompjes
(van sommige planten).
2. BAND, o. geweven lint van katoen, linnen.
fluweel enz. : een stuk, een klos band; — een winkeltje in garen en band opzetten, waar garen, band,
knoopen en allerlei kleinigheden te koop zijn; een
klein nietsbeteekenend zaakje ; met garen en band
loopen, venten; — allerlei soorten van teenhout, bij
de kuiperij en den waterbouw in gebruik.
3. BAND, m. (-en), (nat.) bandvormige licht
streep : de banden of gordels van Jupiter;-bundelof
laat men het licht vallen door eene verticale spleet,
dan ontstaan op het scherm eene reeks lichte en donkere banden, de interferentiestrepen; -- (wapenk.)
schuinbalk.
BANDAAL, m. (...alen), een geslacht van alen
(leptocephalus), waarbij de vinnen bijna geheel
ontbreken.
BANDAGAAT, o. agaat met bandvormige strepen.
BANDANADRUK, m. eene manier van katoen drukken, waarbij helle kleuren op een donkeren
achtergrond worden aangebracht (door de kleurstof
weg te bleekera, meest voor zakdoeken, bandana's

geheeten).
BANDAGE, v. (-s), verband,, zwachtel, windsel:
breukband; ijzeren banden.
BANDAGEWALSWERK, o. (-en), inrichting om
wielbanden te walsen.
BANDAGIST, m. (-en), ieiu. die breukbanden en
andere heelkundige verbandmiddelen vervaardigt.
BANDBLIKSEM, m. (-s), bandvormige bliksem.
BANDDOEK, m . (-en), doek met banden, in
gebruik tijdens de menstruatie.
BANDE, v. (.․ ) (wapenk.) een band die schuin
over het veld loopt.
BANDEL, m. (-s.), (gew.) hoepel. BANDELDEUR.
Zie BANZERDEUR.
BANDELEN, (bandelde, heeft gehandeld), (gew.
hoepelen.
BANDELIER, m. (-a, -en), breede draagriem of
band over schouder en borst om den sabel of degen
in te hangen of dienende tot sieraad; — (Z. A.)
breede draagriem over schouder en borst, om patro nen in te steken.
BANDELOOS, bn. (van gemoedsuitingen) ongetemperd; (van hartstochten) niet beperkt door
eenig gevoel van eer, schaamte, bedachtzaamheid;
— zich niet aan behoorlijke tucht onderwerpende,
wild, onordelijk : een bandelooze troep; het bandelooze
gemeen; -- (van eene koe) geen banden meer hebbende. BANDELOOSHEID, v.
BANDEN, (handde, heeft geband), (een zeil) er

kruislingsche stootlappen op zetten (thans in
onbruik); — (gew.) de korenschooven binden; —
(Zuidn.) i.ern. van een breukband voorzien; —
(Zuidn.) hoepelen.
BANDENG, m. (-s), (Ind.) zilverharing (elops
saurus); ook ter aanduiding van albula bananus en

chanos orientalis.

BANDERHEER, zie BAANDERHEER en BANJER.
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BANDERILLA, V. (-' s) , de met een vaantje ver
sierde spies in stierengevechten.
BANDERILLERO, m. (-'s), iem. die in de stieren.
gevechten den stier met eene banderilla tergt.
BANDEROL, v. (-len), smalle vaan, uitloopende
in twee (soms drie) punten of staarten, dikwijls
gevoerd aan eene lans.
BANDHOND, m. (-en), zie HANDREKEL.
BANDIET, ni. (-en), straat -, struikroover; — een
bandiet van een jongen, schavuit; — iem die er als
een bandiet uitziet, inz. die slordig, haveloos gekleed is; — (Z. A.) gevangene.
BANDIETENHOOFDMAN, m. (-nen); ...KLEEREN, mv. (Z. A.) gevangenispak; ...STREEK. m.
(...streken); ...TREK, m. (-ken), gemeene, ploertige streek; ...TROEP, m. (-en), troep gemeen volk.
BANDIJK, m. (-en), rivierdijk, geschikt om de
hoogste waterstanden bij open rivier te keeren :

voorgevoel hebben; dat waren bange dagen, benauwde
dagen, waarin men vol vrees was; -- de zieke heeft
bange uren doorgebracht; het was een bange tijd; —

de wederzijdsche bandijken van de Lek.

BANGERD, m. (-s), BANGERIK, m. (-en), iem.
die bang is.
BANGESCHIJTER, m. (-s), (plat.) iem. die zeer
bang is.
BANGHEID, v. gemis aan moed (vooral bij kinderen). BANGIGHEID, v.
BANGMAKER, xn. (-s), iem. of iets waardoor
iem. wordt bang gemaakt; — een brief, eene bedreiging, ook een schot, om vrees aan te jagen. BANGMAKERIJ, v. 't is maar bangnutker j, geen ernst.
BANIAAN , -, BANIANENBOOM; m. (-en). Zie
WARINGIN.
BANIER, v. (-en), (wapenk.) volkomen vierkant
vaandel, dient meest tot uitwendige versiering van
een wapen; — vaandel, standaard waarom zich de
krijgslieden scharen, (bij uitbr.) het vaandel van
eene vereeniging : zich om de banier scharen; de
banier ontplooien; — de banier hoog houden, de eer
der banier handhaven; (fig.) de banier opsteken,
een opstand beginnen. BANIERDRAGER, m. (-s),
hij die de banier draagt; (ook fig.).
BANJER, m. (-s), BANDERHEER, m. (-en),
(gemeenz.) branimaker, druktemaker; wat een
banier ! wat een groot heer. wat een brand !; — den
banjer spelen, uithangen, den grcoten heer spelen,
veel drukte, beweging maken.
BANJEREN, (banjerde, heeft gebanjerd), zich
als een banjer gedragen, veel braai maken.
BANJIR, m. (-s), zie BANDJIR.
1. BANK, v. (-en), een eenigszins smalle doch
lange zetel, met of zonder leuning. waarop meestal
meer dan één persoon kan zitten : eene houten,ijzeren,

BANDIJZER, o. zeer plat staafijzer, waarvan
men de banden, de ijzeren hoepels voor vaten maakt.
BANDKRAAL, v. (...kralen), timmermansgereedschap, dienende tot het schaven van lijstwer ken, ojiefschaaf.
BAN(D)JIR, m. (-s), (Ind.) hoogwater in eene
Indische rivier, plotseling opkomende watervloed
tengevolge van zware regens.
BANDJIREN, (bandjirde, heeft gebandjird), (Ind.)
plotseling buiten de oevers treden door geweldigen`
aanwas van boven.
BANDJIREND, bn. de bandjirende stroom, die
bandjirs vormt, alles vernielt en verdelgt wat in
zijn weg komt; (ook fig.).
RANDMACHINE, v. (-s), waardoor de lange
vlasvezels tot een samenhangenden band worden
vereenigd; ...MOLEN, m. (-s), weefgetouw voor
de vervaardiging van band of lint; ... NAGEL, m.
(-s). bijzondere soort van nagel tot het vastnagelen
van bandijzer.
BANDREKEL, m. (-s), hond die gewoonlijk aan
een band of ketting ligt; — een ondeugende, bande
jongen.
-loze
BANDRIJS, o. dunne teentjes, bindrijs.
BANDSCHAAF, v. (...schaven), een kuipers gereedschap, dienende om wilgeteenen enz. af te
stroopen; timmermansgereedschap voor het schaven van' platte banden en bossingen rondom paneelen, wanden, beschotten en lambrizeeringen.
BANDSCHILDPAD. v. (-den), zekere landschildpad in Zuid-Amerika.
BANDSTEEK, m. (...steken), zoomsteek.
BANDTONGIGEN, mv. eene groep der kam
-kieuwgn.
BANDVEER, v. (-en), stalen veer waarmede de
banden van eene geweerlade worden bevestigd.
BANDVINK, m. (-en), ...VOGEL, m. (-s), een
sierlijk vogeltje (anuadina fasciata), zoo groot als
eene kanarie, met een dgnkeren band om den hals,
in Noord - Afrika.
BANDVORMING, v. (-en), (plantk.) platte bandvormige verbreeding van den stengel, veel voorkomende bij planten met kruiswijs staande bladen.
BANDWEE, o. zekere ongesteldheid bij de koeien.
BANDWIER, o. (-en), eene soort van wieren.
BANDWEVER, m. (-s); ...WEVERIJ, v. het
weven van band; -, v. (-en), plaats waar men band
vervaardigt; ...WORM, m. ( -en ), eene soort van
ingewandswormen (botryocephalus), wel te onderscheiden van de lintwormen.
BANDY, V. (Eng.) Zie BENDI.
BANDZAAG, v. (...zagen), lintzaag.
BANEN, (baande, heeft gebaand), een weg banen,
door een bosch, door de sneeuw, op het ijs een weg
maken, begaanbaar maken, (ook) een weg vinden; —
het schip baande zich een weg dwars door 't ijs; —
cich alleen op gebaande wegen begeven, zich aan

Beene moeilijkheden of gevaren blootstellen; — (fig.)
zich zelf den weg tot eer, roem banen; den weg tot iets
banen, de hindernissen overwinnen; — (vinkers -

term) van vinken gezegd : uit het hout op de baan
komen; (bij uitbr.) langs den publieken weg slenteren (van lichte vrouwen gezegd).
BANG, bn. bw. ( -er, -st), het valt mij bang, dat
benauwt, drukt mij, daardoor gevoel ik mij niet
op mijn gemak; de bange eenzaamheid; — (gew.)
de lucht is bang, het is drukkend in de lucht; bang
weer, zwaar onweer; — het fern. bang maken, het
hem lastig maken, hem in 't nauw brengen; — een
bange droom, die iem. angstig maakt; — een bang

eene min of meer beredeneerde vrees voor iets hebbende; -- gebrek aan stoutmoedigheid, aan moed
verradende; bevreesd : hij is bang 's avonds alleen
thuis te zijn; vroeger meende men kleine kinderen
bang te moeten maken; - hij is er zoo bang voor als
(voor) den dood, zeer bang; - hij is bang, dat hij
niet slagen zal, hij vreest; - hij is niet bang voor
een beetje, ziet niet tegen een beetje op; — bloode :
hij is bang zich bij een groot gezelschap aan te sluiten;
- die bang is moet schilderen, (gezegd tot iem. die
zeer bang, bloods is); hij is zoo bang als een wezel,
voor alles is hij bang; — bang voor iem. zijn, zich

zijn mindere gevoelen, hem niet durven tegenspre-

ken; — hij is niet bang om wat geld van mij te leenee, durft dat met de grootste vrijmoedigheid doen.

steenen bank; een tuin-, rustbank; eene bank van
zoden; de banken in eene boot, in een wagen, zie

ROEI -, WAGENBANK; — schoolbank, ook het
hellend vlak, en het kastje hieronder wordt bank
genoemd : lange, hooge banken; op de bank schrij-

ven; de boeken in de bank laten liggen; - nog op de
A - B. -bank zitten, de , eerste beginselen loeren; —
de leerlingen die op (in) Gene bank zitten : de
achterste bank is lastig; - ( in eene kerk) gestoelte,
met of zonder deuren : de bank der ouderlingen, de
bank (het bankje) van den koster; — door de bank, door
elkander, gemiddeld; - (spr.) voo: stoelen en banken
spreken, voor weinig kerkgangers; - iets niet onder
stoelen of banken steken, er niet geheimzinnig mee

zijn, het niet verbergen, inz. openlijk voor zijne
meening uitkomen; - (veroud.) ieni.. van de bank
drinken, thans : onder de tafel drinken: -- de bank
(het bankje) der beschuldigden, waar de beschuldigden voor het gerecht zitten, ook iem. op het bankje
der beschuldigden brengen, hem aanklagen, hem
eene aanklacht doen oploopen; — (in sommige
vertrekken, vooral in schepen) de tegen de zijden
getimmerde zitplaatsen die tevens dienen tot bergplaats; —
houten tafel, waarop hetgeen men te koop
biedt, ligt uitgestald, toonbank; inz. de vleeschbank
waarop het vleesch gehouwen en ten verkoop gelegd
werd; viechbank; -- (spr.) hand van de bank, 't
vleesch is verkocht, (in toepassing op eene vrouw
die niet meer vrij is) woorden waarmee men iem.
die te vrijpostig is, terugwijst; — achter de bank
raken, liggen, vergeten worden, niet meer in tel zijn,
geminacht worden.; - hij wordt achter de bank
geschoven, met opzet verwaarloosd; — allerlei
andere houten tafels, bij verschillende ambachten
in gebruik, vaak met een kastje er onder, vgl.
werkbank, schaaf bank, aanrechtbank enz.; — aan
de bank werken, staan, bankwerker zijn; — rek, ook
eene enkele plank of een stuk hout waarop iets
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geplaatst wordt of iets rust, zie EMMER -, POTTEN
VENSTERBANK; -- (krijgsw.), barbette;-BANK;
-- een plankje met twee pooten, waarop de voeten
gezet worden, voetbank; —
eene verheffing van den bodem onder water,
meestal ontstaan door ophooping van slib, zand,
kiezel, steenes, die voor de scheepvaart hinderlijk
en gevaarlijk is, zandplaat, zandbank, klip; — de
plaats in zee of in zeeaar en, waar men oesters
plant om er, nadat ze lang ongestoord vermenigvuldigd zijn, voortdurend te kunnen vangen,
oesterbank; zie KORAALBANK; --- eene laag
van eene eenigszins vastere steensoort dan de
omringende en tevens van groote uitgebreidheid;
oerbank; de banken in den grond beletten den groei
der boomgin; — (veend.) veenakker, door evenwijdige
lijnen afgedeeld die de grootte van een turf bepalen; — eene bank van wolken, donkere streep van
wolken aan den horizon; bankje, o. (-s), zie aldaar.
2. BANK, v. (-en), (handel) instelling die den
omloop van geld, het crediet bevordert, enz., zie
CIRCULATIE -, DEPOSITO -, GIRO-, HYPOTHEEK-, WISSELBANK; — thans inz. Bene
instelling die tegelijkertijd disconto-, deposito- en
circulatiebank is: de Nederlandsche bank; — zoo
goed, zeker, solide als de bank, zeer solide; --- het is
zoo vast als de bank, zeer vast, het is bepaald waar; —
de bank van leening, instelling van Bene gemeente
of van particulieren, waar goederen beleend kunnen worden, Bene credietinstelling waar men
voorschotten verstrekt op onderpand van roerende
goederen: Bene bank houden; --- daar geeft de bank
geen geld op, dat is niets waard, (ook) dat is zeer
onzeker; — gebouw waarin eene bank gevestigd is;
(bij hazardspelen) instelling die de gelegenheid
voor zulke spelen aanbiedt: de bank van Monte
Carlo; — (bij het banken) wie het eerst een aas
krijgt, heeft de bank, is bankier; -- de bank gaat
over, een ander wordt bankier; --- de bank houden,
overnemen, de bankhouder of bankier zijn, worden; — eene groote bank, aas en pop; -- kleine bank,
aas en tien; — de bank laten springen, zoo veel
winnen, dat de bankier niet meer betalen kan.
BANKAANBEELD, o. (-en), smidsaanbeeldje
voorzien van een angel waarmede het in eene bankschroef of in de werkbank bevestigd wordt.
BANKAANGELEGENHEDEN ,v. rnv.verschillende
zaken, eene bank betreffende; ...AANWIJZING,
v. (-en), schriftelijke lastgeving aan eene bank tot
betaling van eene bepaalde som geld aan een derde.
BANKAARD, m. (-s, -en), (veroud.) onecht kind,
bastaard.
BANKACTIE, v. (...tiën), bewijs van aandeel in
Bene bank; —HOUDER, m. (-s).
BANKAFVAL, o. het op de werkbank (van
goud- of zilversmeden) bijeengeveegde vuil, waarin
zich goud- of zilverdeeltjes bevinden.
BANKAGENTUUR, v. (...turen), agentuur eener
bank.
BANKAGIO, m. (handel) opgeld dat door Bene
bank in rekening gebracht wordt, bankdisconto.
BANKBILJET, o. (-ten), Bene als papiergeld in
omloop zijnde schuldbekentenis van eene circulatiebank; inz. een door de Nederlandsche Bank
uitgegeven geldswaardig papier (van 10, 25, 40,
50, 60, 100, 200, 300, 500 en 1000 gulden) dat
algemeen als betaalmiddel is aangenomen, geen
bepaalden vervaltijd heeft en aan toonder luidt.
BANKBREUK, v. (-en), het in gebreke blijven
an den koopman om aan zijne geldelijke ver
te voldoen, wat bij de wet strafbaar-plichtnge
is gesteld; — eenvoudige bankbreuk, wanneer de
gefailleerde te buitensporig leeft geleefd, onder
te bezwarende omstandigheden gelden heeft opgenomen om zijn faillissement te voorkomen, Of indien
zijne boekhouding niet overeenkomstig de wet is; —
bedrieglijke bankbreuk, wanneer de gefailleerde vóór
of tijdens zijn faillissement de rechten zijner
schuldeischers heeft verkort door verduistering van goederen of bevoordeeling van een der
crediteuren.
BANKBREUKIG, brr. buiten staat zijne schulden
te betalen : bankbreukig worden.
BANKBRIEFJE, o. (-s), (eertijds) nota door de
bank afgegeven en waarin het saldo, waarover
iem beschikken kon, was uitgedrukt; (thans) bankbiljet; (ook) lommerdbriefje.
BANKCONTO, v. (-'s), rekening die een koopman
bij de eene of andere bank heeft.
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BANKCREDIET, o. (-en), iemands crediet op
de boeken eener bank.
BANKDEPOSITO, o. (-'s), de gelden die iem. bij
Bene bank gestort heeft; ...DISCONTO, o. (-'s).
het disconto dat Bene bank neemt.
1. BANKEN, (bankte, heeft gebankt), (eigenlijk)
op de bank in de herberg zitten, (vandaar) feest
eten en drinken, fuiven; (bij uitbr.) gezellig-viern,
bijeenzijn; (ook) vertoeven, ergens verblijven; hij
zal daar niet lang banken, niet lang blijven.
2. BANKEN, (bankte, beeft gebankt).. op eens
bank komen om daar te visschen; — een schip
op eene droogte zetten om het van onderen te kun nen herstellen of schoonmaken.
3. BANKEN, (bankte, heeft gebankt), een kaart
spelen, waarbij een der spelers de ban/c houdt,-spel
d. i. den inzet der spelers ontvangt of hun uit
ook een- en twintigen of vin -et-un genoemd.-betal,
BANKER, m. (-s), een vaartuig bestemd voor de
vischvangst op de bank van Terre-Neuve.
1. BANKET, o. (-en), een officieel gastmaal; lekker eten, iets fijns, vgl. banketham'netle en zeeban u
in
ket; fijn gebak, inz. boterbanket; zijn rocmm
banket krijgen, in banketletters.
2. BANKET, o. (-ten), (krijgsw.) verhooging tegen
het binnentalud -eener borstwering, zoodanig aan
dat er over de borstwering heen kan ge-geld,
vuurti worden; — (bouwk.) sterke versnijding aan
. de dagzijde van een dokmuur; — (waterb.) terras
in een talud aangebracht, berm.
BANKETBAKKER, m. (-s), een bakker die hoofd
taarten, klein gebak, gekonfijte vruchten-zakelij
levert, confiseur. BANKETBAKKERIJ, V. (- en).
BANKETBAKKERSMUTS, v. (-en).
BANKETDEEG, o.; ...GEBAK, o.
BANKETEEREN, (banketeerde, heeft gebanketeerd), feestgelagen houden; smullen, verkwistend
leven. BANKETEERDER, m. (-s), verkwister.
BANKETHAMMETJEi o. (-5), eene fijne kleine
ham, bijzonder voor feestelijke gelegenheden geschikt; -- fijn gebak van banketdeeg in den vorm
van een hammetje.
BANKETJE, o. (-s), (Z. A.) suikermuisjes.
BANKETLETTER, v. (-s), letter van banket deeg gebakken, inz. omstreeks Sinterklaas gegeten.
BANKETWINKEL, m. (-s), waar banket verkocht
wordt.
BANKGELD, o. geld dat men van acne bank
in leen heeft; — (Z. A.) geld dat men voor eene
plaats of bank in de Kerk betaalt.
BANKHAAK, m. (...haken), haak ter bevestiging
van voorwerpen op de schaafbank.
BANKHAMER, m. (-s), een kleine voorhamer,
door de bankwerkers gebruikt.
BANKHOUDER, m. (-s), iem. die Bene speelbank
of Bene bank van leening houdt, of ze voor eigen
rekening bestuurt; die de bank houdt bij het banken. BANKHOUDSTER, v. (-s).
BANKIER, m. (-s), hoofd of eigenaar eener
bank; iem. die gelden voor een ander beheert:
kassier; de bankhouder bij het spel.
BANKIERSHUIS, o. (...huizen), handelsinrichting, de zaak van een bankier; deelhebbers van de
firma; ...KANTOOR, o. (...toren); ...KLERK, m.
(-en); ...ZAAK, v. (...zaken).
BANKJE, o. (-s), eene kleine zit- of voetbank;
een plankje waarop iets gezet wordt; — (gemeen.)
bankbiljet : een bankje van duizend; — (veroud.)
een bankje leggen, bankroet gaan.
BANKJONGEN, m. (-s), een jong gezel die bij een
timmerman, smid enz. aan de bank werkt.
BANKKNECHT, m. (-s), een vleeschhouwerskneeht die het vleesch voor de aflevering klaarmaakt.
BANKLOOPER, m. (-s), loopknecht voor eene
geldbank.
BANKMES, o. ( -sen), het mes van de banksnijders.
BANKNOOT, v. (...noten), bankbiljet (inz.
Engelsche); ...00TROOI, o. octrooi door eene
regeering aan eene bank verleend, inz. betreffende
het uitgeven van bankbiljetten; het aan de Neder
verleende octrooi; ...PAPIER, o.-landscheBk
credietpapier door eene bank uitgegeven; bankbil jetten; ...REKENING, v. (-en), iemands rekening courant bij eene bank.
BANKROET, o. (-en), bankbreuk; staking van
betalingen : bankroet spelen, bankroet gaan, ver
dat men zijne betalingen staakt; — frauduleu -klaren,
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bankroet, bedrieglijke bankbreuk; — (fig.) als ik dat
koop, ben ik bankroet, heb ik geen geld meer bij mij; —
verlies (in geld) van schuldenaars. BANKROETJE,
o. (-s), een winkelier heeft veel bankroetjes, krijgt
verschillende kleine postjes niet betaald; -- dat is
ook een bankroetje voor mij, ook een schadepost,
een tegenvaller.
BANKROETIER, m. (-s), iem. die bankroet gaat,
inz. wanneer daarbij bedrog gepleegd wordt. BANKROETIERSTER, v. (-s).
BANKSCHAAR, v. (...scharen). eene schaar die
in de bankschroef wordt vastgemaakt, dienende om
dikke metaalplaten door te snijden.
BANKSCHROEF, v. (...ven), een werktuig van
smid en timmerman, bestaande uit twee wangen
waarvan de eene aan de bank is bevestigd, terwijl
de andere om een tap of scharnier draait; tusschen
de beide wangen (den bek) wordt het te bewerken
voorwerp vastgeschroefd.
BANKSNIJDER, m. (-s), werkman die de flenzen
(groote stukken walvischspek) in vinken (kleinere
stukken) kapt om ze in de vaten te stouwen.
BANKSNIJIJZER, o. (-s), gereedschap tot het
insnijden van schroefdraden.
BANKSTAAT, m. (...staten), staat, verslag eener
bank.
BANKVAST, bn. ergens bankvast zijn, er niet
gemakkelijk van Baan gaan; (scherts.) iem. bankvast
maken, hem gevangenzetten.
BANKVEEN, o. het bovenste veen.
BANKVEZELS, V. mv. spaanders en krullen (in
eene meubelfabriek).
BANKVLEESCH, o. kleine stukjes vleesch bij
het klaarmaken van rolladen enz. afgesneden, die
tegen geringen prijs worden verkocht.
BANKWERKER, m. (-s), werkman in smederijen, die aan de bank de voorwerpen met beitel
en vijl koud bewerkt; vgl. voorwerker, ook in
timmerwinkels; -- de knecht in eene broodfabriek,
die het deeg afweegt en tot brooden vormt.
BANKWET, v. (-ten), wet waarbij de inrichting
van eene of meer banken wordt geregeld, inz. de
overeenkomst tusschen den Staat en de Neder landsche Bank; ...WEZEN, o. alles wat tot de
inrichting en den werkkring der banken behoort;
... ZAAK, V. (... zaken), zaken die men bij eene
bank doet.
BANMOLEN, m. (-s), (hist.) molen binnen een
ban, waarop de onderhoorigen verplicht waren
hun koren te doen malen
BANNAGEL, m. (-s), korte dikke, doch taaie
spijker, ter bevestiging van ijzerwerk.
BANNE, V. (- n), (veroud.) rechtsgebied; - pol
-{lerdistc.
BANNELING, m. en v. (-en), balling. BANNELINGE, v. (-n). BANNELINGSCHAP, o.
BANNEN, (bande, heeft gebannen), (hist.) op
plechtige wijze bijeenroepen, n. 1. de vierschaar;
plechtig afkondigen; - (gew.) de schouw bannen, de
schouwing over wegen, slooten enz. plechtig aan
beginnen; — (hist.) bij vonnis iem.-kondige
iets toewijzen of ontzeggen; — (gew.) schelden; —in
ballingschap zenden; iem. uit eene plaats bannen,
hem op minder aangename wijze noodzaken die
plaats te verlaten; — den duivel, den booze bannen,
dien verdrijven; vgl. duivelbanner; ban uw vrees,
maak er u van los; — een vreemd denkbeeld van
zich bannen, moeite doen het te vergeten; — (kaart
aftroeven. BANNING, v. verbanning ; (fig.)-sp.)
bezwering.
BANO, m. (-'s), hooge boomsoort op Sumatra,
waarvan het zware, donker roodbruine hout zeer
hard en duurzaam is.
BANPAAL, m. (...palen), (hist.) grenspaal van
een ban.
BANRECHT, o. (hist.) het ban- en vangrecht eener
stad.
BANSBESTUUR, o. (...uren), bestuur van een
ban of polderdistrict.
BANSCHEIDING, v. (-en), grensscheiding tusschen twee bannen. BANSCHEIDINGSSLOOT,
V. (- en).
BANSDEUR, BANSERDEUR, v. (-en), (gew.)
schuurdeur, inz. groote deur die toegang geeft
tot de deel eener boerderij.
BANST, m. (Zuidn.) tondel; --- zoo droog
als banst, zeer droog, (ook van een saai mensch
gezegd); — een ronde korf uit stroo of biezen
gevlochten.
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BANTAMMER, m. (-s), soort van kippen, niet
groot, doch zeer vechtlustig.
BANTENG, m. (-s), (Ind.) sierlijke in 't wild
levende rundersoort (bos banteng) op Java, Borneo
en Oost -Sumatra.
BANTISCHE ZIEKTE, v. (gen.) ziekte door
Banti in 1894 beschreven; zij kenmerkt zich voor
bloedarmoede, miltzwefling en buik -namelijkdor
-waterzuch.
BANUS, m. landvoogd van een banaat.
BANVLOEK, m. het vonnis van den ban, alfa
eerie vervloeking beschouwd; (fig.) den banvloek
over iem. uitspreken.
BANVLOEKEN, (banvloekte, heeft gebanvloekt),
met den banvloek slaan.
BANVONNIS, o. ( -sen), vonnis waarbij iem. verbannen wordt : het banvonnis over iem. uitspreken.
BAOBAB, m. (-s), apenbroodboon4.
BAPTISTEN, mv. verschillende protestantsche
sekten, die den kinderdoop verwerpen en uitsluitend volwassenen in hun gemeente opnemen na
aflegging der geloofsbelijdenis en het ondergaan
van den doop.
1. BAR, bn. bw. (-der, -st), (veroud.) naakt, van
het lichaam gezegd, vgl. barrevoets; (van plaatsen)
kaal, naakt, onvruchtbaar : de barre stranden; de
barre heide; eene barre zandwoestijn; kale, barre
rotsen, zonder eenigen plantengroei; — ruw, onstui rr ig, koud : 't is vandaag bar weer; de barre winter
van verleden jaar; het barre jaargetijde, de barre
Noordenwind; - we hebben eene barre reis gehad,
eene reis onder bar weer; — onherbergzaam (door
't ruw klimaat) : de barre Poalgewesten, het barre
Noorden; — (fig.) onvriendelijk, ruw, terugstoo tend, barsch : een bar uiterlijk; een bar gezicht zetten; 't is een bar heer; hij valt wel eens bar tegen
iemand uit, maar hij is toch zoo kwaad niet; (vooral van onaangename dingen) : ik ben bar
verkouden; ik heb het bar druk; dat verslindt bar
veel geld. BARHEID, v. het bar zijn.
2. BAR (Eng.), m. (-s), buffet; tapperij; benaming
voor sommige café's : de sportbar.
BARAGE, v. (-s), afdamming eener rivier.
BARAK, v. (-ken), (Zuidn.) loods; kermistent; veldhospitaal voor soldaten; gebouw geschikt en
bestemd tot het verplegen van lijders aan besmettelijke ziekten; — (fig.) slecht ingericht, groot,
bouwvallig huis; (ook) een groot, vierkant, smake
loos gebouw. Ook BRAK.
BARAKKEEREN, (barakkeerde, heeft gebarak keerd), veldhutten bouwen; in veldhutten wonen.
BARATTA, v. (handel) koopen op krediet om
het gekochte dadelijk weer à contant te verkoopen, zonder den leverancier te betalen.
BARATTERIE, v. iedere onrechtmatige daad van
den gezagvoerder of de bemanning van een schip,
ten nadeele van lading, reedei of assuradeur.
BARATHANDEL, m. ruilhandel.
BARATTEEREN, ruilhandel drijven.
BARBAAR, m. (...baren), buitenlander, vreemdeling (in de geschiedenis der Grieken en Romeinen); vandaar (fig.) woest, onbeschaafd mensch,
iem. zonder smaak of fijn gevoel; ins. wreedaard:
die barbaar mishandelt zijne vrouw.
BARBAARSCH, bn. bw. ( -er, -t), uitheemsch,
doch enkel fig.; strijdig met onze zeden en gewoonten, onbeschaafd, ruw : de barbaarsche gewoonte
om zwakke kinderen te dooden; barbaarsche zeden; hij
had zijn slachtoffer op eene barbaarsche wijze ver
taal, eene ruwe, harde-minkt;—ebarsch
taal; — een barbaarsch volk, een ruw, hard, wreed,
onmenschelijk volk. BARBAARSCHHEID, v.
(...heden); in den nacht der barbaarschhez.d.
BARBARAKRUID, o. naam der planten uit het
geslacht barbaraea, het gemeen barbarakruid, ook
winterkers geheeten (barbara vulgaris).
BARBARIJSCH, ba.. uit Barbarije, het land der
Berbers : Barbarijsche zeeroovers; barbarijsche paarden.
BARBARISME, o. (-n), een woord of eene uit
gevormd in strijd met den aard der-druking,
Ned. taal. Al naardat de barbarismen navolgingen
zijn van Hoogduitsche, Fransche, Engelsche, Latijnsche enz. woorden of uitdrukkingen, heeten ze
germanismen, gallicismen, anglicismen, latinismen
enz.
BARBEEL, m. (-en), zekere riviervisch (barbus
,fluviatilis) van de familie der karpers, met vier
korte, dikke voeldraden aan de bovenlip : een
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barbeel kan 6 à 7 dM. lang en 4 à 5 K G. zwaar
worden; de zeebarbeel behoort tot de baarsachtige
visschen.
BARBETTE, V. (- n), (vestingbouwk.) veihevenheid waarop -'t geschut geplaatst wordt, als er geene
geschutgaten zijn.
BARBIER, i . (-s, -en), baardscheerder (voorheen
ook als heelmeester optredend).
BARBIEREN, (barbierde, heeft gebarbierd), het
barbiersbedrijf uitoefenen; (gemeenz. ) van den
baard bevrijden, scheren : ik moet me nog laten
barbieren; ik barbier me zelf.
BARBIERSBEKKEN, o. (-s), koperen scheer
dat voor het raam van een harhierswinkel-bekn,
uithang*; ...JONGEN, m. (-s), jongen die in een
barbierswinkel helpt; ...WINKEL, m. (-s), vertrek
waar een barbier zijn bedrijf uitoefent; - nieuws
uit den barbierswinkel, losse praatjes.
BARBIESJE (in de uitdr.) iem. naar de barbiesjes
wenschen, naar Berbice waar een moordend klimaat
is, dus gelijkstaande m --t : iem. naar de Mookerhei,
naar de hel wenschen; - naar de barbiesjes gaan,
om zeep gaan.
BARBOT, v. (-ten), smeerling, riviergrondel.
BARCAROLLE, v. (-s), gondellied, lied der
Venetiaan.sche gondeliers; muziekstuk voor zang
of inPtruw entaal.
BARD, m. (-en), zanger en dichter bij de oude
Kelten en Germanen; (in verheven taal) dichter:
Ontslapen Bard, ik strengel geen laurieren, noch
eerkroon om uw graf; inz it olksd ichter.
BARDENKOOR, o. (...koren); ...LIED ; o. (-eren);
...ZANG, m. (-en).
BARÈGE, o. luchtige, doorschijnende stof van
wol, zijde of katoen, vooral voor japonnen gebruikt.
BAREN, (baarde, heeft gebaard), een kind ter
wereld brengen; - (spr.) de berg heeft eene muis
gebaard, datgene waar zooveel ophef, zooveel drukte
van gemaakt werd, is op weinig of niets uitgeloopen; - de tijd baart rozen, de tijd brengt alles weder
terecht; - (fig.) veroorzaken: dit baart mij kommer;
schrik, zorg, angst, onrust, opzien baren; - keus
baart angst, wie tusschen twee dingen moet en niet
weet te kiezen, ondervindt een onaangenaam gevoel; -- (gew.) schreeuwen, aangaan, geweld maken;
(op de Kon. Mil. Ak.) ontgroenen. BARING, v.

het baren.
BARENSNOOD,' m toestand waarin eerre barende
vrouw verkeert : in barensnood verkeeren; scherts.
gebezigd voor iem. die binnenkort examen moet
doen, eene aanspraak moet houden enz.
BARENSTEEL, m. (...stelen), (wapenk.) smalle
waterpasse streep boven het schild, als teeken van
eene jongere lijn.
BARENSWEE, o. (...weeën), hevige, tusschenpoozende pijnen die 't baren voorafgaan.
BARET, V. (- ten), platte ruts met vier uithoeken,
bij de toga (door rechters, professoren, predikanten
enz.) gedragen; platte meisjesmuts, zeskant of
rond, waarvan de bol veel grooter is dan de rand.
BARETKRAAM, v. (hand.) handel in gewerkte,
gebreide stoffen.
1. BARG, m. (-en), (gew.) overdekte, doch overigens geheel open bergplaats voor het hooi, hooiberg.
2. BARG, to. (-en), gesneden mannetjesvarken.
BARGE, (oudt. BARGIE), V. (- s), sierlijke trekschuit. BARGEDIENST, m.
BARGEBLOEM, v. (-en), (gew.) wilde roode
klaver, ook beemd- en varkensklaver geheeten.
BARGOENSCH, o. onverstaanbare taal, koeter
dieventaal ; mengeltaal van-walsch,krmetijn;
Joodsch en plat Duitsch.
BARILLA, v. Spaansche soda; plant waaruit deze
bereid wordt.
BARISAN, v. (Ind.) geregelde inlandsche hulptroepen.
BARITON, m. (-s), mannensten) tusschen bas
en tenor; zangpartij voor den bariton : hij zingt
den bariton; baritonzanger; -ZANGER, m. (-s),
iem. die bariton zingt.,
BARIUM, o. geelachtig wit metaal, dat als
zw welzuur baryt zwaarspaat oplevert.
1. BARK, m. (gew.) ruig korstachtig gedeelte der
boomschors; (elders) al of niet gemalen eikenschors;
(ook) gebruikte run, als brandstof gebezigd.
2. BARK, v. (-en), groot koopvaardijschip, drie
masten voerend, - waarvan de twee voorste met
razeilen, en de achterste met gaffelzeil. en gaffeltop zeil; ---TUIG, o. tuig van eene bark; -SCHIP,
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o. (...schepen); -ZEIL, o. (-en), gaffelzeil aan den
grootera mast of aan den fokkemast.
BARKAN, (BARKAAN), o. (mv. (-s), in de bet.
van soorten van barkan), soort van grof kamelot.
BARKANEN, bn. van barkan gemaakt.
BARKANWEVER, m. (-s); ...WEEFSTER,
V. (- s).
BARKAS, 4. ( - sen), zwaarste sloep aan boord
van een schip; de barkas voert twee masten, met
razeil, een stukje geschut enz en kan wel 100 man
opnemen; - zware, bewapende sloep met stoomvermogen, stoombarkas.
BARKASKLAMP, iu. (-en), elk van de twee
houten of ijzeren sporen, naar den vorm der barkas
gemaakt, waarin deze binnen boord geplaatst wordt;
...SLOEP : . (-en), sloep die in grootte op de barkas
volgt.
BARKHOUT, o (-en), zwaar stuk hout, voor de
stevigheid aan de buitenhuid tegen de kimmen
van het schip aangebracht.
BARKOEN, BERKOEN, v. (-s), (zeew.) rondhout, windboom.. •'
BARM, m. (-en), barbeel, baardvisch; gew. naam
voor het fratertje (acanthis flavirostris).
BARMHARTIG, ba. bw. ( -er, -st), medelijden,
mededoogen hebbende: de barmhartige Samaritaan;
-- barmhartige broeders en zusters, leden van geestelijke orden, die zich vooral aan ziekenverpleging
wijden. BARMHARTIGHEID, v. (...heden), medelijden, mededoogen : de Christelijke barmhartig
een werk, eene daad van bzcrmhartigheid; zuster-heid;
van barmhartigheid; - (Zuidn.) berg van barmhartigheid, de bank van leening.
BARMSIJSJE, o. (-s), eene soort van sijsje (fm-ingliba linaria), ook paapje en steenbarm geheeten.
BARMTE, ti . (-n), (veroud. en gew.) hoogte,
berm; hoop, tas; - uitwendig teellid van koeien,
ooien en andere vrouwlijke dieren.
BARNABIETEN, mv. eene geestelijke orde in
1532 te Milaan gesticht, thans vooral in Italië en
Oostenrijk voorkomende : de Barnabieten wijden
zich vooral aan zielzorg en onderwijs.
BARNEN, (barnde, heeft gebarnd j, (gew. on
dicht.) branden: het barnen der zon; --- (fig.) in het
bars'en der gevaren, in het ergste gevaar. n ARNIN G .
V. het barnen.
BARNSTEEN, o. eene voorwereldlijke harssoort
(vooral in en bij de Oostzee gevonden), tot het
vervaardigen van halskoralen, oorsieraden, reuk fleschjes, sigarenpijpjes enz. aangewend.
BARNSTEENEN, hn. van barnsteen : een barnsteenen sigarenpijpje.
BARNSTEENHARS, v. residu van gesmolten
barnsteen, ook Engelsch asphalt geheeten;
...KRACHT, v. vroegere naam voor de electriciteit; ...OLIE, v. uit barnsteen bereide olie, voor
reukwerk gebruikt: ...00GST, m.; ...TINCTUUR,
v. (gen.) tinctuur, van barnsteen in sterken spititus
gemaakt; ...VERNIS, o. met terpentijn en lijnolie
bereide barnsteenhars; ...VISSCHER, m. (-s);
...VISSCHERIJ, v.; ...ZUUR, o.. zuur uit barnsteen verkregen.
BAROGRAAF, v. (...grafen), zelfregistreerende
barometer, inz. als hoogtemeter gebruikt : de
barograaf wees 10800 M. hoogte aan. .
BAROK, bn. (-ker, -st), scheefrond (van paarlen); - (fig.) zonderling, grillig, wonderlijk: gebouwen
in een barokken stijl opgetrokken; een barok taaltje
schrijven.
BAROKSTIJL, m. (bouwk.) zware pompeuze
stijl, zich kenmerkende door zwierige overlading
en 'eene drukkende pracht.
BAROMACROMETER, m. (-s), toestel om het
gewicht en de lengte van pasgeborenen te bepalen.
BAROMETER, m. (-s), werktuig waarmee de
drukking der dampkringslucht gemeten wordt :
inz. om de weersgesteldheid te voorspellen : de
barometer rijst, daalt, het kwik gaat omhoog, om laag, doordat de luchtdruk grooter, kleiner wordt;
de barometer gaat vooruit, achteruit, wijst hoogereri,
lagerera luchtdruk aan ; de barometer staat op storm,
wind, mooi weer; (ook fig. in toepassing op iemands
humeur).
BAROMETERSTAND, m. (-en), grootte van den
luchtdruk door den barometer aangegeven : bij
hoogent' lagen barometerstand.
BAROMETERVISCH, m. (...vissehen), (w. g.)
donderaal, weeraal.
BAROMETRISCH, bn. op den barometer (den
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luchtdruk) betrekking hebbend: barometrische waar
een barometrisch maximum, plaats met-nemig;
hoogsten barometerstand in een gebied.
BARON, m. (-nen, in Zuidn. ook barons), adel
titel, in rang tusschen jonkheer en graaf;-lijke
vrijheer; (fig.) den baron spelen, den grooten heer
uithangen.
BARONES, v. (-sere), BARONESSE, v. (-n),
adellijke dame; inz. vrouw of dochter van een
baron; (fig.) wat Bene barones, wat eene trotsohe
vrouw.
BARONET, m. (-s), een Engelsch edelman die
in rang staat ttjsschen een baron en een knight of
ridder, en den titel Sir vuur zijn doopnaam voert.
BARONIE, v. (...ieën), vrije heerlijkheid : de
baronie van Breda.
BAROSCOOP, m. (...scopen), (oorspr.) barometer; --- (thans) toestel om het gewichtsverlies der
lichamen in gassen aan te toonen; (ook) glazen
buis, aan beide einden dichtgesmolten, waarin zich
eene oplossing van koolzuur -kalium in alcohol bevindt; daalt de temperatuur dan scheidt de opgeloste stof zich in vlokken af en kan dus dienen
tot een (gebrekkigen) thermometer.
BARO-THERMOMETER, m. (-s), instrument
uit een barometer en een thermometer bestaande.
BAROUCHET, v. (-ten), soort van licht tweewielig rijtuig.
BARREL, m. (gew.) afval, uitschot; (fig.) doordraaier, dronkaard, ploert.
BARRELEN, (barrelde, heeft gebarreld), (in
rijstpellerijen enz.) partijtjes barrel dooreenwerken.
BARREVOETBROEDER, m. (-s), monnik die
geheel barrevoets of alleen op sandalen loopt, inz.
de Franciscanen. BARREVOETER, m. (-s), iem.
die blootsvoets loopt; barrevoetbroeder.
BARREVOETMONNIK, m. (-en), barrevoetbroeder.
BARREVOETS, bw. blootsvoets.
BARRIBAL, BARRIBAAL, m. (gew.) iem. die
altijd op anderen scheldt, bullebak, bulderbast.
BARRICADE, v. (-n), straatversperring, ver
wagens, huisraad, steengin enz. om-schanigv
eene straat ontoegankelijk te maken (meest bij
oproer) : barricaden opwerpen. BARRICADEN
gevecht op en achter barri--GEVCIT,o.(en)
caden; ...00RLOG, m.
BARRICADEEREN, BARRIKADEEREN, (barricadeerde, heeft gebarricadeerd), door 't opwerpen eener barricade een weg, eene straat versperren; (bij uitbr.) eene deur barricadeeren, het openen
, der deur beletten door er zware voorwerpen tegen
te zetten.
BARRIÈRE, V. (- s), slagboom, hek; van 1715
tot 1783, eene rij van steden in de Zuid. Nederl.,
waarin onze Republiek bezetting legde. BARRIÈRE-STEDEN, v. mv.; BARRIÈRE -TRAC
TAAT, o. in 1715 vastgesteld verdrag waarbij de
Republiek de barrière kreeg.
BARRING, v. (zeew.) rondhouten, ingescheept
om in geval van nood de bestaande te vervangen,
waarloos rondhout; — ( spr.) wat eene barring ! wat
een rommel, wat eene menigte dooreen; hij ging
met zijne gansehe barring van boord, hij vertrok
met pak en zak; — de jukken of galijen tusschen den
grooten- en den fokkemast, waar deze rondhouten
geborgen worden.
BARRINGKLEED, o. (-en), kleed om de barring
vastgemaakt, om ze tegen het weer te beschutten;
...MAT, v. (-ten).
BAR-ROOM, (Eng.) v. (-s), lunchroom.
BARSCH, bn. bw. ( -er, -t), onvriendelijk, stuursch,
ruw, terugstootend : een barsch antwoord; een barsch
gezicht zetten; barsch kijken; iemand barsch de deur
wijzen. BARSCHHEID, v.
BARST, m. (-en), spleet, scheur in een hard
voorwerp ontstaan en waarbij de deelen nog niet
uit elkaar wijken : een barst in een muur, in het
ijs, in een kopje. BARSTJE, o. (-s).
BARSTEN, (barstte, is gebarsten), scheuren,
spleten of barsten krijgen, met geweld vaneenspringen : gebarsten vaatwerk; tot barstens toe vol; (plat.)
zich te barsten aten, zoo dat men niet meer kan;
— hij is aan zijn eerste leugen niet gebarsten, 't is een
eerste leugenaar; — (fig.) barsten van spijt, grooten
spijt gevoelen; — (gemeen.) zich te barsten lachen,
uitbundig lachen; — het moet buigen of barsten,
mijn wil zal ik doordrijven, hoe dan ook. Vgl.
bersten, losbarsten, uitbarsten.
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BART, V. licht vervoerbaar bruggendek; — (gew.)
opstap aan den waterkant, waterstoepje.
BARYT, o. of BARYTAARDE, v. (scheik.)
oxyde van barium; — barytwit, barytgeel, zeer
bestendige verfstoffen uit baryt bereid; -- koolzure
baryt of witheriet; --- zwavelzure baryt of zwaar
-spat.
1. BARYTON, m. (-s), (muz.) zie BARITON.
2. BARYTON, v (-s), eene soort van oude bas viool die ook onder den toets snaren heeft.
1. BAS, v. ( -sen), (muz.) laagste partij in een
muziekstuk; lage mannenstem; de contra-bas, die
staande bespeeld wordt; — generale bas of becijferde
bas, de laagste stem van een muziekstuk, bestemd
en ingericht om een overzicht van de harmonie te
geven; te dien einde worden onder of boven de
basnoten cijfers geschreven, die aanduiden welke
akkoorden die noten vereischen; concerteerende
bas, benaming eener baspartij die niet gemist kan
worden; — de lagere partij in een pianostuk voor
2 personen; instrument waarmee de lage tonen
worden voortgebracht.
2. BAS, m. ( -sen), baszanger.
3. BAS, v. ( -sen), (bouwk.) kardoes, eene soort
van consol, waarvan de voorsprong veel meer
bedraagt dan de dikte.
4. BAS, v. ( -sen), draaibas, (veroud.) scheepsgeschut van klein kaliber.
BASALT, en BAZALT, o. (-en, in de bet. van:
soorten van basalt), (min.) donker gekleurd, hard,
vulkanisch gesteente, meest in zuilen voorkomend,
vooral voor dijkglooiingen, havenhoofden enz.
gebruikt; —BLOK, o. (-ken); —INDUSTRIE, v.;
—LAVA, v.; —MUUR, m. muur van basalt opgetrokken; —STEEN, o.; —STEENSLAG, o. fijn geklopte basaltsteen, als grind dienende om daarmede wegen te verharden; —STEENSLAGWEG,
m. (-en); —ZUIL, v. (-en).
BALSALTEN, bn. van basalt.
BASALT INE, v. kunstbasalt, mengsel van fijn
gebroken basalt en nat cement, onder hoogen
druk samengeperst, zeer duurzaam, gebezigd voor
tegels en rioolbuizen.
BASEMENT, o. (bouwk.) het voetstuk; grondstuk
voor beelden en zuilen; de grond van een gebouw,
de fundeering.
BASANIET, o. harde, zwarte Egyptische steensoort.
BASBAZUIN, v. (-en), (muz.) Bene soort van
lage bazuin.
BASCULE, v. (-s, -n), brugbalans, weegwerktuig
voor zware lasten, waarvan de Bene arm doorgaans
10 maal zoo lang als de andere is.
BASCULE -BRUG, v. ( -gen), ophaalbrug met Bene
bascule of brugbalans.
BASCULE- SLUITING, v. (-en), espagnolet-afsluiting aan balkondeuren enz., waarbij de stang uit
twee deelen bestaat, waarvan het eene naar boven,
't andere naar beneden beweegt; ... -WISSEL,
(-s), soort van paardentramwissel welke 't paard
zelf omtrapt. .
BASEDOWSCHE ZIEKTE, v. (gen.) ziekte door
Basedow in 1840 beschreven, bestaande in Bene
verdikking der schildklier en vergezeld van een
overmatig snellen hartklop.
BASEEREN, (baseerde, heeft gebaseerd), gronden : eene meening, eene stelling baseeren op iets
anders.•
BASILICUM, o. koningskruid, balsemkruid (eelmum basilicum); (apoth.) Bene ettermakende zalf,
in de volkstaal brasilicum, brasilicom geheeten.
BASILIEK, v. (-en), (ook BASILICA), lang
vierkant gebouw in Athene, waarin de-werpig
Archon Basileus zetelde; gerechtszaal bij de Romeinen; eerste Christelijke kerken in denzelfden vorm
gebouwd.
BASILISCUS, m. ( -sen); BASILISK, m. (-en),
Bene addersoort in Noord -Afrika (vipera cerastes),
volgens het bijgeloof zoo vergiftig dat zelfs zijn
blik iem. dooden kan; --cane onschadelijke boomhagedis in Z.-Amerika en Azië; — (oudt.) zeker
veldgeschut.
BASINSTRUMENT, o. (-en), instrument voor
de baspartij gebruikt, zooals contra-bas, fagot,
basbazuin, basfluit, serpent.
BASIS, V. (basissen, bases), alles waarop een
lichaam steunt of rust, grondslag, grondvlakte;
— (wisk.) grondgetal van een logarithmenstelsel; —
grondvlak, grondlijn van een wiskundig figuur; —
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(landmetersterm) die rechte lijn in het driehoeksnet, waarvan de lengte nauwkeurig moet bepaald
worden, om den vorm en de grootte van het geheele
terrein te kunnen berekenen; — (krijgsk.) ver
terrein vanwaar de operatiën tegen den vijand-sterk
uitgaan; -- (fig.) grondslag eener beschouwing,
redenering : zich op eene verkeerde basis plaatsen;
op de basis van het sociale program der Liberale
Unie is samenwerking nog mdgelijk; — ( scheik.)
verbinding van zuurstof met eene andere stof die
in staat is met een zuur een zout te vormen. BASISCH, bn. (scheik.) basische zouten.
BASISHOEK, m. (-en), een der hoeken aan de
basis.
BASPARTIJ, v. (-en), (muz.) partij van de bas.
BASPIJP, v. (-en), naam voor de grootste orgelpijpen.
BAS-RELIEF, o. (-s), half verheven beeldwerk.
BASSA, m. (-'s), pacha, bestuurder eener provincie in Turkije; eeretitel van verschillende ambtenaren aldaar.
BASSEN, (baste, heeft gebast), (inz. Zuidra.)
blaffen; — den diamant voor den eersten keer
slijpen.
BASSE-TAILLE, v. (muz.) lage tenor, vroegere
naam voor baryton, tegenstelling van contra-bas
of diepe bas.
BASSETHOORN, m. (-s), houten horen ; ook
kromhoorn, eene soort van klarinet, in 17 70 uit
thans weinig meer in gebruik; de om--gevond
vang is van F tot driegestreept c. en de toon is
iets zwaarmoediger dan die eener basklarinet.
BASSIN, o. (-s), waterbekken, groote kom (van
dokken, zweminrichtingen enz.).
BASSIST, m. (-en), iem. die de bas zingt of
speelt.
BASSLEUTEL, m. (-s), sleutel om de bassnaren
te spannen; muzieksleutel die de plaats der f
aanwijst; ...STEM, V. (-men), lage mannenstem.
BA S SON, V. (-s), zeker blaasinstrument, fagot.
BASSORINE, V. het taaie sap of slijm, het gomhuig bestanddeel der bassora -gom, der dragantgom,
der salep enz.
BAST, in. (-en), (plantk.) laag die de schors van
het hout scheidt; de bast met de schors; (aan
vruchten) schil, peul, dop; — (jagersterm) de behaarde huid om 't jonge gewei; -- (plat) buik,
pens, lichaam: zijn bast vullen, veel eten; = iemand
op zijn bast geven, hem afrossen; — (papierfabr.) de
balken, waartusschen de lijnen worden geschoren
die dienen om het papier op te hangen.
1. BASTA, tusschenw. genoeg; afgedaan ! en
hiermee basta! dat is basta ! ; — basta! houd op!
2. BASTA, v. (-'s), klaverenaas, de derde matador
in het omber- en quadrillespel.
BASTAARD, m. (-en, -s), ook BASTERD, m.
(-s), een niet uit een wettig huwelijk geboren kind; —
tot bastaard maken, onterven; — (bij uitbr.) de
vrucht van dieren die tot verschillende, doch aan
elkander verwante soorten behooren : de muilezel
en het muildier zijn bastaarden (afstammelingen
van ezel of ezelin en paard); — bastaardplanten,
zie aldaar; — iets dat van de gewone soort afwijkt,
eene mindere soort, tusschensoort (vooral in den
handel), zie de samenstellingen; — een oneigenlijke
wissel.
BASTAARDEEREN, (bastaardeerde:, heeft gebastaardeerd), bastaarden vormen, inz. van planten
gebezigd.
BASTAARDAAP, m. (...apen), naam voor eene
of meer soorten van halfapen.
BASTAARDBROEDER, m. (-s), halve broeder,
niet gesproten uit eene wettige verbintenis; ...KIND,
o. (-eren); ...ZUSTER, v. (-s).
BASTAARDAREND, m. (-en), een aan de oevers
der Wolga levende arend (aquila clanga); hij is
kleiner dan de steenarend.
BASTAARDIJ, v. onwettige gemeenschap met
eene vrouw; een kind in zulk eene gemeenschap
verwekt; -- al wat vreemd is, al wat het vaderland sche. het nationale besmet; — vreemde vormen in
de moedertaal.
BASTAARDNACHTEGAAL, m. (...galen), een
in ons land voorkomende zangvogel (accentor modularis), op den nachtegaal gelijkende, doch krach
gebouwd, ook winterzanger, boerennachtegaal-tiger
en doornkruiper genaamd.
BASTAARDPLANTEN, v. mv. planten die hun
ontstaan aan de bestuiving eener plantensoort met
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liet stuifmeel eener andere soort te danken hebben,
wat vaak in kweekerijen voorkomt, hybriden.
BASTAARDSCHRIFT, o. (-en), eigenaardig steil
en breed schrift, rond noch loopend sctuift.
BASTAARDSLANG, v. (-en); (krijgsw.); ...GESCHUT, o.
BASTAARDSPIN, v. (-nen), eene orde der
spinachtige dieren, gewoonlijk hooiwagens genoemd.
BASTAARDTAAL, v. taal vol basterdwoorden,
zeer onzuivere taal.
BASTAARDUITGANG, m. (-en), een vooral in
andere talen gebruikelijk achtervoegsel achter
Nederlandsche woorden : -ment -t e i t, -age,
-ier, -e e l e n, -e e r e n in dreigement, fla uwiteit,
tuigage, tuinier, houweel, waardeeren, voeteeren zijn
bastaarduitgangen.
BASTAARDVLOEK, m. (-en), vloek die verminkt
is en daardoor min of meer onschuldig klinkt, b y .
jandorie, potvolblomme, jasses.
BASTAARDVORM, m. (-en), verscheidenheid
(van planten en dieren) verkregen door vermenging van verschillende soorten; — (taalk.) iedere
vorm, waarin uitheemsche bestanddeelen voorkomen.
BASTAARDWOORD, o. (-en), aan eene andere
taal ontleend woord dat zich min of meer heeft
gewijzigd naar de regels van de taal waarin het is
overgenomen, zooals tracteeren, dineeren, fabriek,
traktement.
BASTACHTIG, bm. ( -er, -st), op bast gelijkende.
BASTELOOS, bn. zonder bast.
BASTERD, m. (-s), (gew.) een knikker, stuiter
van albast. Zie BASTAARD.
BASTERDATLAS, o. vijfknoopig of vijfbindig
atlas; ...FLUWEEL, o. fluweel waarvan de haartjes
lisjes en nopjes vormen; ...SATIJNVLINDER,
m. (-s), een voor boomen zeer schadelijke donsvlinder (porthesia chrysorrhoea).
BASTERDMUUR, v. een tot de familie der
sleutelbloemen behoorend plantengeslacht (anagallis arvensis), ook guichelheil geheeten, veel als
sierplant gekweekt; (ook) benaming voor het hoorn
triviale).
-blnempj(crastiu
BASTERDPEN, v. (-nen), (bouwk.) pen die niet
overal dezelfde dikte heeft; ... SPATPEN, v .
(bouwk.) gedeelte van eene houten pen; dat niet
ontzien wordt.
BASTERDSUIKER, v. eene soort minder zuivere
suiker, tusschen de witte en de bruine; ... TRAS,
o. een mengsel van vier deden kalk, een deel tras
en een deel zand.
BASTERDVIJL, v. (-en), Bene vijl met een niet
al te groven of al te fijnen houw (of groefjes); tusschen grof - en zoetvijl in; ...VLOEK, r .. (-en), ver minkte vloek; ...WAGEN, M. (- s), boerenwagen
met krommen dissel; ...WEDERIK, v. tot de fam.
der Onagrarieën behoorende en bij ons als sierplant.
gekw eekt; ...ZWAAIERIJ, v. (-en), afdeeling eener
suikerfabriek, waar 'ie basterdsuiker afgescheidel:
wordt.
BASTILLE, V. de geduchte vesting voor
staatsgevangenen te Parijs, onder Karel V gebouwd
(1370-1383) en in 1789 door de Parijzenaars bestormd en met den grond gelijkgemaakt.
BASTION, o. (-s), bolwerk eener vesting, uit
gedeelte aan een vestingwal, in de ge--springed
daante van een onregelmatiger vijfhoek.
BASTIONNEEREN, (bastionneerde, heeft gebastionneerd), met bastions voorzien.
BASTJESHOUT, o. (gew.) ramenasbast, gedroogde schil van ramenas, dient als purgeermiddel;
... THEE, v. aftreksel van bastjeshout, als purgeer middel gebruikt.
BASTKEVER, m. (-s), een geslacht van kevers
dat de broedplaatsen heeft onder de schors van boomen, bv de dennenscheerder (hylesinus piniperda )..
BASTKLAMP, m. (-en)- (papierfab.) tegen de
stijlen der droogschuur gespijkerde klampen,
waarop de basten rusten.
BASTKLOPPER, m. (-s), knaap die den bast
van wilgenhout losmaakt.
BASTLAAG, v. (...lagen).
BASTONNADE, v. het straffen met stokslagen
op de voetzolen (bij de Turken); pak slaag.
BASTONNEEREN, (bastonneerde, heeft gebastonneerd), met stokken exerceeren; met stokken
schermen; iem. afranselen met een stok.
BASTVEZEL, v. (-s), vezel der bastlaag;
...WEEFSEL, o. (-s).
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BASVIOOL, V. (...alen); ...ZANGER, ni. (-s),
iedere geschutlaag op een oorlogsschip; eene
die de baspartij zingt.
batterij staat te boord, wanneer de kanonnen buiten
1. BAT, o. (-ten), (gew.) losse brug van planken
de geschutpoorten uitsteken; de batterij is ingehaald,
over eene sloot; kaai of dijk van een spoorweg;
wanneer de kanonnen daarbinnen zijn getrokken;
ook term in de waterbouwkunde.
eene batterij opwerpen, die van facinen, palen.
2. BAT, (Eng.) v. (-s), (sport) slaghout waarmee
schanskorven maken; - de batterijen laten spelen
bij 't cricketspel de bal weggeslagen wordt.
(spreken), het geschut afvuren; - eerre batterij tot
BATAAF, (Bataven), Nederlander : Bataven,
zwijgen brengen; - achter de batterij kruipen. zeer
kent uw taal en heel haar overvloed.
bang zijn; - in batterij komen, de vuurmonden
BATAAFSCH, bn. de Bataafsche Republiek,
van de wagens nemen om te schieten, in positie
naam der Nederl. provinciën na de vlucht van Wilkomen om te vuren; - (gew.) iets op de batterij
lem V naar Engeland (van 1795 tot 1806).
brengen, te berde brengen; - (gew.) iem. behoorlijk
BATALJON, o (-s), een gedeelte van een regiop de batterij brengen, hem voorstellen; - vain
ment infanterie, dat weer in compagnieën verdeeld
batterij veranderen, eene andere tactiek volgen oen
wordt (aan het hoofd van een bataljon staat
zijn doel beter te kunnen bereiken; meestal een majoor of een luitenant -kolonel); - i (gemeen. ) de billen : de batterij laten spreken,
winden laten; - in batterij komen, aan zijne natuurhij is van het tiende bataljon, hij is R.-Katholiek.
BATALJONSCOMMANDANT, m. (-en);
lijke behoefte voldoen ; - achter de batterij liggen,
...SCHOOL, v. eene reeks van bewegingen welke
achter zijne vrouw in bed liggen; - iem. op zijne
met een bataljon in den strijd uitgevoerd kunnen
batterij geven, komen, hem een pak slaag voor zijne
worden.
billen geven; - eene batterij knikkers hebben, zeer
BATATEN, v. mv. een tropisch gewas (ipomoca
veel knikkers; batatas) dat knollen oplevert, die aangenaam van
(nat.) electrische batterij, eene verbinding van
smaak en rijk aan zetmeel zijn.
een zeker aantal Leidsche flesschen die zoo verBATAVIA, o. hoofdstad van Nederlandschbonden en geïsoleerd zijn, dat zij te gelijk ontladen
Indië.
kunnen worden; - eene galvanische batterij, verBATAVIAAN, m. (...lanen), bewoner van Batavia.
binding van galvanische elementen.
BATAVIAASCH, bn. van, uit, met betrekking
BATTERIJBOUW, m. de werkzaamheden behootot Batavia.
1 rende tot het opwerpen eereer vaste batterij; ...DEK.
BATAVIEREN, m. mv. (gesch.) een stam der
o. (-ken), kuildek; ...GESCHUT, o. in tegenstelling
oude Germanen die ongeveer 100 v. C. zich in de
met veldgeschut; ...MAGAZIJN, o. kruitmagazijn
Betuwe vestigden.
(meestal geblindeerd) voor de batterijen.
BATE,v. zie BAAT; ten bate van, ten voordeele van.
BATTING, v. (-s), ook BADDING, vuren
BATEN, alleen in den 3 pers. (het baatte, heeft
vloerbint.
gebaat), baat geven, voordeel aanbrengen, helpen:
BAUTASTEENEN, mv. steenen door de oude
uwe pogingen baten niet; het zal u volstrekt niet
bewoners van Scandinavië opgericht ter gedachtebaten; wat baat het mij of ik mij al afsloof I; of gij
nis aan hun gesneuvelde helden.
hoog of laag springt, het baat u niet; - bevorderen,
BAUWEN, (bauwde, heeft gebauwd), geluid
bevoordeelen : de zaak zal door zijn optreden (dien
geven, meest van de echo gezegd, doch bijna enkel
maatregel) niet gebaat worden.'
in nabauwen.
BATENGEL, v. (gew.) soort van gamander (beBAVELAAR, m. (-s), houten of ivoren gesneden
toni.cula ).
voorwerpje.
BATHMETAAL, o. bijna witte legeering uit
BAVETJE, o. (-s), (Ind.) slabbetje.
45 deelen zink en 55 deelen geel koper bestaande. i BAVIAAN, m. (...anen), een groote, kwaad BATHOMETER, m.. (-s), werktuig, dienende om
aardige aap die in Afrika, Arabië en Indië leeft
de diepte der zee te bepalen.
(cynocephalus); hij heeft een korten staart, wangBATIG, bn. voordeelig; - batig slot of saldo
zakken en vooruitstekenden snoet; - (scherts.)
cener rekening, der begrooting, voordeelig overschot.
neger; - dampen als een baviaan, zwaar rooken,
BATIKKEN, (batikte, heeft gebatikt), Javaan
groote rookwolken uitblazen; - scheldwoord voor :
methode om weefsels met teekeningen in kleu--sche
leelijk mensch. Baviaantje, o. (-s), (Z. A.) (scherte.)
ren te voorzien, door het doek voor het verven
pasgeboren
ld.
met was te beteekenen.
BAVIANEN, (alleen in de onbepaalde wijs),
BATIKKUNST, v.; ...TECHNIEK, v.
sterk dampen, groote rookwolken uitblazen.
BATIKSTER, v. (-s), zij die batikt.
BAV IAANHO UT, o . (-en), (Z. A.) ouderwetsch
BATIST, o. eene fijne soort lijnwaad uit de zacht
schietgeweer.
-sten
langste vlasvezels geweven.
BAVIAANTOUW, o. (-en) (Z. A.) slingerplant
BATIST-MOUSELINE, o. een fijn en niet zeer
waaraan eene soort van wilde tulpen groeien.
dicht weefsel van katoen.
BAVIANENGEZICHT, o. (-en), (fig.) leelijk geBATISTEN, bn. van batist.
zicht, apenbakkes, ook baraangezicht.
BATNET, o. (-ten), (gew.) kruisnet, totebel.
1. BAZAAN, v. (bazanen), gelooid schapenvel.
BATONNEEREN, (batonneerde, heeft gebaton2. BAZAAN, v. (bazanen), (bouwk.) zekere verneerd), met den stok schermen.
siering van platte ronde schijven.
BATRAAF, v. en m. (gew.) boos wijf; (ook)
BAZAR, (ook BAZAAR) m. (-s), Oostersche
rakker van een jongen.
overdekte marktplaats; - winkel waar meestal de
1. BATS, v. (-en), groote schop, om zand op te
artikelen tegen een uniformen prijs worden verscheppen, ballaster.
kocht : de 30-cents-bazar, de twee-guldens-bazar;
2. BATS, tusschenw. plof ! : (veroud.) bats !
ook de naam voor groote winkels : de Koninklijke,
daar lag hij.
de Fransche bazar; de goedkoope bazar; - verkoo BATSCH, bn. bw. ( -er, -t), (veroud. en gew.)
ping van vrijwillig afgestane voorwerpen voor een
trotsch, overmoedig, hoogmoedig; - eene batsche
liefdadig doel.
meid, zwierig, in het oog vallend rijk gekleed; BAZELEN, (bazelde, heeft gebazeld), ijlen, razen;
onsamenhangende taal spreken; onzin praten.
hij is mij te batsch, te vinnig.
BATTERIJ, v. (-en), eenige stukken geschut,
BAZEN, (alleen in de onbepaalde wijs), den baas
samen opgesteld om eene vijandelijke stelling te
spelen, de baas over iem. zijn.
beschieten; de verdedigingswerken waarachter dat
BAZIG, bn. bw. ( -er, -st), geneigd den baas
stuk is geplaatst; tactische eenheid der artillerie;
over anderen te spelen, zijn zin willende doordrijven.
een bepaald getal vuurmonden met de bediening:
BAZIJN, o. (Zuidn.) fijn en sterk bombazijn,
elk regiment veldartillerie bestaat uit 6 batterijen;
streepjesgoed. BAZIJNEN, bn. van bazijn.
rijdende batterij, de veldbatterij (samen beweegbare
BAZIN, v. (-nen), meesteres; de vrouw van den
batterij genoemd) naarmate de manschappen al
baas; eene brutale, ook eene groote vrouw. BAZINdan niet bereden zijn; vaste batterijen; horizont zie
NETJE, o. (-s), dat meisje is een bazinnetje, durft
batterij, wier borstwering geheel boven den begaer te wezen.
nen grond wordt opgeworpen; - ingezonken batterij,
BAZUIN ; v. (-en), zekere trompet of horen, van
waarbij een gedeelte van den grond tot borstwering
zeer krachtigen klank, in verschillende vormen
dient; geblindeerde of gekasematteerde batterij, die
bij allerlei volken in gebruik, vooral vroeger bij
door balen en aarde tegen het vijandelijke vuur
de Oostersche volken : de bazuin steken, den lof
gedekt zijn; - gebroken batterij, waarbij de lijn der
van iem. verkondigen; op de bazuin blazen; - (thans)
borstwering zaagvormig is; -- drijvende batterij,
geelkoperen schuiftrompet; en naam voor een der
op schepen of vlotten geplaatst; krachtigste orgelregisters.

BAZUINBLAZER.
BAZUINBLAZER, m. (-s); ...BLAASSTER, v.
(-s); ...GESCHAL, o.
BAZUINEN, (bazuinde, heeft gebazuind), met de
bazuin verkondigen; iemands lof verkondigen;
(fig.) overdreven hard verkondigen; alleen in rond en uitbazuinen.
BDELLE, v. (-n), eene soort van wijten.
BDELLIUM, o. naam voor verschillende soorten
van welriekende gom, in de oudheid zeer gca(ht;
thans nog in de geneeskunde in gebruik.
BDELLOMETER, m . (-s), (heelk.) een verbeterd
kopglas dat de bloedz^iigei s vervangt.
B -DUUR, v. (muz.) duuttoonaard met b als
grondtoon; -- het gaat er altijd over b -duur, zelfs
spoedpi ereischende zaken behandelt ir en daar altijd
even langzaam.
BEAAIEN, (beaaide, heeft beaaid), iets beaa-'en,
veel aaien over; (fig.) iem. beaaien, op alle wijzen
vleien, in 't oog loopend en overdreven mooi bij
iem. doen.
BEAARDEN, (beaardde, heeft beaard.), met
aarde bedekken; begraven (inz. bij R.-K.); (R.-K.)
gewijde aarde in de kist strooien op het lichaam
van den overledene als deze op een ongewijd kerk
moet begraven worden. BEAARDING, V.-hof
begrafenis.
BEADEMEN, (beademde, heeft beademd), over
iets den adem laten gaan. BEADEMING, v. (-en).
BEAMBTE, m. en v. (-n), ambtenaar, (inz.
gebruikt voor hen die in lagere bedieningen zijn
geplaatst).
BEAMEN, (beaamde, heeft beaamd), (eig.)
amen op iets zeggen, vandaar : met iets instemmen,
er zijne goedkeuring aan hechten, het eens zijn
met : wat de spreker daar zeide, beaam ik; eene bewering, stelling beamen; - iets ten volle beamen, geheel
en al instemmen met; — het program eener partij
beamen, die beginselen als de zijne erkennen.
BEAMING, v.
BEANGST, bn. bw. benauwd. angstig, angst
gevoelende, bevreesd; — iem. beangst mnakcen, vrees
inboezemen. BEANGSTHEID, v. (w. g.) vrees,
angst.
BEANGSTIGEN, (beangstigde, heeft beangstigd),
-ook BEANGSTEN, angstig maken, angst aanjagen.
BEANGSTIGING, v. (-en).
BEANKEREN, (beankerde, heeft beankerd), door
middel van steunijzers balken in muren bevestigen;
(ook) de wanden en muren daardoor versterken; —
een stoomketel beankeren, de wanden ervan door
ijzeren staven verbinden; - een schip van zijne
ankers voorzien. BEANKERING, v. (-en).
BEANTWOORDEN, (beantwoordde, heeft beantwoord), iem. eene vraag, een brief beantwoorden,
mondeling of schriftelijk antwoord geven aan
iem . (op iets); -- een spreker beantwoorden (in eene
vergadering), zijne op- en aanmerkingen ontzenuwen, het ongegronde ervan aantoonen : eene tegen werping beantwoorden; -- het vijandelijke vuur
beantwoorden, terugschieten (met geweer of kanon);
- eene hatelijkheid, een groet beantwoorden; eene
beleediging met stilzwijgen beantwoorden; iemands
liefde beantwoorden, zijne liefde aannemen en met
wederliefde vergelden; — aan eene verwachting,
het vertrouwen beantwoorden, voldoen aan, bevredigen, niet beschamen; — aan een examen, aan de
-eisehen van een examen beantwoorden, blijk geven,
voldoende kennis te bezitten, slagen; — aan ver
beantwoorden, daaraan voldoen; —-schilend
aan eene bestemming, eene roeping beantwoorden,
geschikt zijn voor; — aan een doel beantwoorden,
overeenkomen roet; — aan eene beschrijving, een
signalement beantwoorden, geheel daarmede overeen
— de behandeling van den bol in de stereo--komen;
metrie beantwoordt aan die van den cirkel in de planimetrie, neemt dezelfde plaats in.
BEANTWOORDER, m. (-s). BEANTWOORDING, v. (-en), ter beantwoording van, als (in) antwoord op (aan); Memorie van beantwoording, antwoord (meestal van de Regeering) op het Voorloopig
Verslag over een wetsontwerp, uitgebracht vanwege de Tweede Kamer.
BEANTWOORDINGSSTOP, v. (-pen), (telefonie).
BEARBEIDEN, (bearbeidde, heeft bearbeid),
aan iets arbeiden en tot een zeker doel bewerken :
hout, steen bearbeiden; het veld, den akker bearbeiden,
bewerken, in orde brengen; (fig.) zijn arbeid, zijn
werk uitstrekken over : die zendeling heeft een groot

veld te bearbeiden.
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BEARBEIDER, m. (-s). BEARBEIDING, v.
(-en). BEARBEIDSTER, v. (-s).
BEASCHT, bn. met asch bedekt, bestoven.
BEASEMEN, (beasemde, heeft beasemd), (volkstaal) beademen. BEASEMING, v. (-en).
BEATA, v. heilige bidzuster; ook : schijnheilige.
BEATIFICATIE, v. (-s), zaligverklaring.
BEATIFICEEREN, (R.K.) zaligspreken, eene formaliteit welke de heiligverklaring 50 jaren voorafgaat.
BEATISME, o. schijnheiligheid; femelarij.
BEATITUDO VESTRA, Uwe Zaligheid (titel van
den Paus).
BEAU-MONDE, m. de aanzienlijke, deftige stand.
BEAUMONT- GEWEER, o. (...geweren), achter laadgeweer, door den fabrikant Eduard de Beaumont te Maastricht uitgevonden, en in 1871 in
het Ned. leger ingevoerd.
BEAUTÉ, (Fr.), BEAUTY (Eng.) v. mooi meisje,
BEB, m. (-ben), (gew.) grootvader; (bij uitbr.)
oud man, man in 't algemeen; elders duidt men
met beppe grootmoeder, oude vrouw aan.
BEBABBELEN, (bebabbelde, heeft bebabbeld ),
iem. of iets maken tot het voorwerp van zijn
kwaadsprekend gebabbel.
BEBAKENEN, (bebakende, heeft bebakend),
(een vaarwater) van bakens voorzien. BEBAKENING, V. (-en), het aanwijzen der banken in een
vaarwater; de daarvoor noodige bakens. BEBAKENINGSBOEI, V. (-en).
BÈBÈK, V. zomerpaleis van den Turkschen sultan
aan den Bosporus.
BEBEITELEN, (bebeitelde, heeft bebeiteld),
door beitelen iets fatsoeneeren, maken.
BEBINDEN, (bebond, heeft bebonden), met
band, met windsels omwinden.
BEBLAARD, bn. met blaren bedekt, vol blaren:
met zijne beblaarde handen kon hij niet langer roeien.
BEBLADEREN, (bebladerde, heeft bebladerd),
(dicht.) van bladeren voorzien.
BEBLIKSEMD, bn. (eig.) door den bliksem getroffen; (fig.) geheel ontsteld, ontdaan, niet wetende
wat te doen : ben je bebliksemd of ben je gek I
BEBLOEDEN (bebloedde, heeft bebloed), met
bloed bedekken, bevochtigen, bemorsen : zijn
gezicht was geheel bebloed; bebloede kleeren.
BEBLOEMEN, (bebloemde, heeft bebloemd), met
bloemen bedekken, versieren; met bloemen bewerken.
BEBLOKKEN, (beblokte, heeft beblokt), (w. g.)
(fig.) met ijver iets bestudeeren, erop blokken; een weg beblokken, met blokjes hout plaveien.
BEBOETEN, (beboette, heeft beboet), in boete
slaan; tot boete veroordeelen. BEBOETING, v.
(-en).
BEBORDING, v. (-en), (bouwk.) beplanking, inz.
dakbeschot.
BEBOSSCHEN, (beboschte, heeft beboscht), met
bosch beplanten.
BEBOUTING, V. (-en), alle bouten waarmede
eene machine, een stoomketel enz. voorzien is.
BEBOUWBAAR, bn. geschikt om bebouwd (geploegd en bezaaid) te worden.
BEBOUWEN, (bebouwde, heeft bebouwd), (een
terrein) met gebouwen bezetten; — den grond
bebouwen, de aarde omspitten, beploegen en er planten op kweeken.
BEBOUWER, m. (-s). BEBOUWING, v. (-en).
BEBROEDEN, (bebroedde, heeft bebroed), eieren
bebroeden, broedend bedekken, erop zitten broeden.
BECIJFEREN, (becijferde, heeft becijferd), berekenen; voorrekenen; nagaan; met cijfers beschrij ven; door cijfers aanwijzen; — (muz.) de harmonische inhoud van een in akkoorden verdeeld muziekstuk ten behoeve van den speler van den generalen
bas of van een volstemmig accompagnement op
't klavier, door getallen of andere teekens boven de
noten van de benedenstem (bas) aanwijzen. BECIJFERING, v. (-en), berekening.
BECQUERELSTRALEN, mv. (nat.) radiumstralen, zie aldaar.
BED, o. (-den), een met veeren, dons, kapok,
zeegras, kaf enz. gevulde zak om op te slapen;
inz. zulk een zak met zijn toebehooren van peluw,
kussens, lakens, dekens enz.; (ook) ledikant of bedstede met bed en toebehooren; — naar (te) bed

gaan, gaan slapen; vgl. dood-, veld-, ziekbed; — een

bed stoppen, den beddezak met veeren enz. vullen; —
het bed afhalen, het beddegoed uit ledikant of bed-

BEDAAGD.

205BEDDENMAGAZIJN.

stede halen; ook (gew.) van schoone lakens en sloopen voorzien; - het bed opmaken, het beddegoed
naar behooren erin leggen; - (w. g.) ik zal dat
bed wel opmaken, dat wel klaren, in orde brengen; het bed houden, te bed liggen, ziek zijn; - de
zieke komt niet meer van het bed, ligt plat te bed,
ligt voortdurend te bed ; - zijne 'vrouw is, ligt in
't bed, in 't kraambed, is niet lang geleden beval Len; - (gemeenz.) dat meisje moet naar bed, moet
binnenkort bevallen; - het bed ligt al voor u gespreid,
gij zijt ons welkom (als gast); - 't is bij hen:
Zoetelief, kom bij mij te bed, 't is koek en ei tusschen
hen; - het is niet altijd : „ Zoetelief, kom te bed !"
men kan niet altijd alles goedvinden en vriendelijk
zijn; - hij slaapt haast geen nacht op bed, zijne drukke
bezigheden doen hem zelfs zijne nachtrust missen; wie den naam heeft van vroeg opstaan, mag vrij te
bed blijven (mag lang slapen), wie den naam heeft
knap te zijn., kan ongestraft eene domme fout begaan; - laat uw bed het maar niet hoorgin, (in scherts
gezegd tegen iem. die plannen maakt om zeer
vroeg op te staan); - men gaat er mee naar bed en
men staat er weer mee op, (van kommer en verdriet,
plannen, berekeningen enz. gezegd), er steeds aan
denken, ze niet uit zijne gedachten kunnen zet
- bij het naar bed gaan de zorg in de kleeren-ten;
laten, er niet meer aan denken, als men slapen
gaat; - men moet zich niet uitkleeden, voor men
naar bed gaat, vóór zijn dood moet men zijne
bezittingen niet verdeelen en weggeven; - van
het bed op het stroo geraken, met zijne zaken achteruit
raken, aan lager wal komen; - sterven op het bed
van eer, op liet slagveld sneuvelen; in dat ziekenhuis is geen bed meer vrij, alle bedden zijn bezet, er kan geen patiënt meer opgenomen
worden; in dat krankzinnigengesticht vraagt men
f 1500 per bed, per patiënt; - een vrij bed in eene
inrichting, waar een patiënt kosteloos opgenomen
wordt; -(recht.) van tafel en bed gescheiden zijn, bij rechterlijk vonnis van de verplichting tot samen
ontheven zijn; (ook) voorloopige, gedeelte -wonig
scheiding; toestand van verkoeling, afkeer-lijke
tusschen twee gehuwden; niet bij elkander komen
(van gehuwden); door de omstandigheden gedwongen
zijn van elkander verwijderd te leven; - iemands
bed schenden, met diens vrouw overspel bedrijven; huwelij k : zij gaat nog met haar spot naar bed,
zij zal nog in 't huwelijk treden met wiep zij nu
voor lummel houdt; - kinderen van het eerste bed,
uit het eerste huwelijk; -- hij is van het echte bed,
is een wettig kind; het leger van grof wild; - plaats waar kor
patrijzen enz. in het zand hebben liggen-hoendrs,
gullen; - onderstel, legger voor verschillende
machines, zie bedding; het bed of de bedding eener rivier, van een gletscher,
de begrensde ruimte waarbinnen het water stroomt,
het ijs voortschuift; - breedte eener rivier : zomer
winterbed; - laag in eene mijn; -- zelling of-bed,
zaat door een schip in de modder gemaakt; eene afgeperkte en verhoogde plaats, in een tuin,
waarop bloemen of gewassen gekweekt worden :
tuin -, bloem -, aardbeziënbed; een bed met boongin; laag van koolzaadstruiken, die gedorscht moeten
worden; - (wev.) de drie inslagdraden (van fluweel), die tusschen iedere twee op elkander volgende
aaaldvakken liggen. BEDJE, o. (-s), klein bed.:
in zijn bedje liggen.
BEDAAGD, bn. ( -er, meest bedaagd), niet jong
meer, oud, (minder sterk dan) bejaard. BEDAAGD HEID, v.
BEDAARD, bn. bw. ( -er, -st), tot rust, kalmte
gekomen, kalm : een bedaard man; - bedaard
leven,. stil, kalm, ingetogen; - bedaard optreden,
bezadigd; - iem. bedaard aanhooren, naar iem.
oplettend luisteren zonder hem in de rede te vallen, hoewel men soms eene geheel tegenovergestelde
meening heeft; - iets bedaard aanhooren, zonder
zijne kalmte te verliezen; - niet overijld: ernstige
studie en bedaard overleg; bedaard spreken, kalm en
rustig; -- bedaard alles behandelen, geregeld achter
elkander, zonder zich te haasten; - houd u bedaard, wees niet zoo druk, zoo haastig; (ook) bedwing u; - bedaard, bedaard ! zacht, zacht ! bedaard aan, , zachtjes aan. BEDAARDHEID, v.
kalmte; zijne bedaardheid verliezen, ongeduldig,
driftig worden.
BEDACHT, bn. op iets bedacht zijn, iets wel

overwegen, iets niet uit het oog verliezen, er - met
zorg over denken; - hij is op alles bedacht, hij
voorziet alle omstandigheden, hij denkt aan alles;
niet op tegenweer bedacht, er in 't geheel niet aan
denkende.
BEDACHTELIJK, bw. (veroud.) voorzichtig,
wijselijk.
BEDACHTZAAM, bn. bw. (...amer, -st), alles
wèl overleggende, niet overijld, voorzichtig, om zichtig. BEDACHTZAAMHEID, v.
BEDAGEN, (bedaagde, heeft bedaagd), (Zuidn.)
dag worden.
BEDAK, v. (Ind.) rijstpoeder, geparfumeerd als
blanketsel gebezigd; -DONSJE, o. (-s), donsje
waarmee me u zich poedert; --DOOS, v. (...doozen),
poederdoos.
BEDAKING, V. (- en), (bouwk.) dak, dakwerk:
het huis is op de bedaking na klaar.
BEDAKKEN, (bedakte, heeft gebedakt), (Id.)
zich poederen.
BEDAKKWAST, v. (-en), enz.
BEDAMMEN, (bedamde, heeft bedamd), met een
dam omringen, afsluiten. BEDAMMING, v. (-en).
BEDAMPEN, (bedampte, heeft bedampt), met
damp, dampen bedekken. BEDAMPING, v. (-en).
BEDANKEN, (bedankte, heeft bedankt), iem.
voor iets bedanken, zijn dank ervoor betuigen;
(ook) iets van de hand wijzen, niet aannemen (een
raad, eene uitnoodiging, een aanbod); - iem.
bedanken, (beleefde term voor) afdanken, uit zijn
dienst ontslaan; - voor een ambt, eene betrekking
bedanken, zijn ontslag indienen, zijn ambt neder leggen; (ook) eene aangeboden betrekking niet
willen aanvaarden of bekleeden, inz. van predikanten : voor een beroep bedanken; - bedankt worden,
dank ontvangen; (ook) zijn ontslag krijgen; - voor
een tijdschrift, eene krant bedanken, de inteekening,
het abonnement opzeggen.
BEDANKENSWAARDIG, bn. waard, dat men
ervoor bedankt.
BEDANKING, v. (-en), dank; ontslag; weigering.
BEDANKJE, o. (-s), (ontstaan uit: (ik) bedank je)
dankbetuiging, of beleefde weigering van eene uit
ik werd afgescheept met een ellendig-nodigez.;
bedankje, woorden, zonder meer, kreeg ik tot dank;
-- 't is licht een bedankje waard, minst genomen
had men toch wel kunnen bedanken.
BEDAREN, (bedaarde, heeft en is bedaard),
(gew.) belanden, terechtkomen : waar is mijn mes
bedaard ?; - tot rust komen, zich kalmeeren : tot
bedaren komen, iem. tot bedaren brengen; -- stiller,
kalmer worden; de storm, het onweder bedaart,
wordt minder in hevigheid; - het weder bedaart,
wordt beter, mooier; - een toornige, kijvende, tierende bedaren, tot kalmte, rust aanmanen, brengen;
- het kind is niet tot bedaren te brengen, het schreeuwt
hevig en er is geen stillen aan; niet tot bedaren
komen; - (w. g.) dorst en honger zijn bedaard,
gestild, bevredigd. BEDARING, v.
BEDAREND, bn. (geneesk.) een bedarend drankje,'
middel, kalmer makend, pijnstillend.
BEDAUWEN, (bedauwde, heeft bedauwd), met
dauw bevochtigen; (fig.) bedauwde wangen, met
tranen bevochtigd. BEDAUWING, v.
BEDDE(BED- )BEHANGSEL, o. (-s); ...DEKEN,
v. (-s), deken zooals op een bed wordt gebruikt.
BEDDEGAANSTIJD, m. tijd waarop men naar
bed dient te gaan, bedtijd.
BEDDEGERIEF, o. (Zuidn.) zaken of voorwerpen
welke tot een bed behooren; ...GOED, o. stukken
tot een bed behoorende (onderbed, kussens, peluwen enz.); ...JAK, o. (-ken), nachtjak.
BEDDEKAST, v. (-en), soort van kast in eene
veenkeet, waarin de veenarbeider op een weinig
bed oed, stroo of ruigte op den grond slaapt;
beds fee; ...KLEED, o. (-en), sprei.; ...KLEEDJE,
0. (- s), kleedje voor een bed op den grond; ...KUS SEN, o. (-s); ...KWAST, m. (-en), een van boven
tot in het bed afhangend koord met kwast (en
handvat) dat men in bed liggende, kan grijpen om
zich op te richten; ...LAKEN, o. (-s), katoenen of
linnen laken op het bed, onder de dekens; ...LINNEN, o. linnengoed voor een bed : sloopen en bedde
-lakens.
BEDDEN, (bedde, heeft gebed), (bijb.) te bed
leggen : al bedde ik mij in de hel (Ps. 139); (gemeenz.)
het bed of de bedden opmaken.
BEDDENMAGAZIJN, o. (-en), magazijn, winkel,
waar bedden, matrassen. dekens en ledekantén
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worden verkocht; ...MAKER, m. (-s); ...VULLER.,
m. (-s); ...WINKEL, m. (-s).
BEDDEPAN, v. (-nen), (w. g.) beddewarmer.
BEDDEPISSER, m. (-s), die des nachts in bed
watert; — (gew.) zeker geleedpootig dier, gewoonlijk
pissebed, varken, keldervarken geheeten; ...PISSTER,
V. (- s); ...PLANK, v. (-en), plank voor of in eene
bedstede; (gemeen.) bij de beddeplank af, gezegd,
wanneer er juist 9 maanden na het huwen een
kind geboren wordt.
BEDDESPREI, v. (-en), kleed over een bed (tot
sieraad); ...STOEL, m. (-en), (Zuidn.) ledekant.
BEDDETAFEL, v. (-s), nachttafel; ...TIJK, o.
de stof waarvan overtreksels voor bedden worden
vervaardigd ; —, v. (-en), overtrek van een bed.
BEDDEVEEREN, v. mv.; ...VULSEL, o. veeren,
dons, kaf, kapok, zeegras, houtwol, enz om bedden te vullen.
BEDDEWARMER, m. (-s), kruik met heet water,
pan met kolen om het bed te verwarmen, voor
men er in gaat; (scherts.) de bedgenoote.
BEDDEZAK, m. (-ken), zak voor beddegoed;
overtreksel van een bed.
BEDDING, v. (-en), rivierbed; — sluisvloer; —
bedding of zaat van een schip, de kuil dien een schip,
den grond rakende, zich zelf maakt; -- planken
vloer waarop het geschut staat, ten einde het
inzakken en het omwoelen van den grond te voorkomen; — batterijplank; — aardlaag : zand -,
leembedding; -- opeenhooping van aardgesteente :
steenkolen -, ertsbedding.
BEDDINGBALK, m. (-en), voorste balk bij de
beddingen van vestingaffuiten; ... HOUT, o. grenen
hout waarvan men eene geschutbedding maakt;
...PLANK, v. (-en).
BEDE, v. (-n), gebed tot God; (in Zuidn. inz.)
het gebed van het Angelus; — dringend verzoek:
bede om hulp; op zijne bede; — zijne bede werd niet
verhoord; — (Zuidn.) te bee zitten, op straat zitten
om te bedelen; — (rechtst.) iets bezitten ter bede,
tot wederopzeggens toe; (hist.) aanvraag van den
landsheer tot het opbrengen eener geldsom, eene
soort van belasting.
BEDEBIER, o. (in Drente) onthaal dat een boer
geeft aan zijne buren die hem op zijne bede, bij iets
behulpzaam zijn geweest.
BEDEDAG, m. (-en), biddag, dag tot algemeen
bidden vastgesteld, vroeger zeer gewoon, wanneer
liet land of een geliefd vorst in gevaar verkeerde.
BEDEDIENST, m. (-en), (gew.) dienst door buurlieden aan elkander verleend, waarvoor zij op
bedebier onthaald worden.
BEDEELDE, m. en v. (-n), arme, behoeftige
die bedeeld wordt.
BEDEELEN, (bedeelde, heeft bedeeld), een deel
van iets geven; inz. aan de behoeftigen eene vaste
uitdeeling geven; — bedeeld worden, tot den armen
met de gaven der fortuin be--standbehor;—(fig.)
deeld zijn, veel geld en goed bezitten; — hij is rijk
bedeeld, met veel geestesgaven of rijkdommen toegerust; - (gew.) overleggen om toe te komen (met
zijn inkomen; om spijs of drank te deelen).
BEDEELER, m. (-s), BEDEELSTER, v. (-s),
hij, zij die gaven uitdeelt.
BEDEELING, v. (-en), uitreiking van gaven; —
in de bedeeling zijn, tot de bedeeling behooren, uit de
armenkas (der gemeente of der kerk) ontvangen; —
de plaats waar bedeeld wordt : naar de bedeeling
gaan; — juffrouw ! gaat ge mee naar de bedeeling I
under arme menschen spottend en hoonend gezegd
tegen iem. the boven haar stand gekleed gaat;
Bene jurk, eene jas, een hoedje van de bedeeling,
spottend of hoonend gezegd wanneer zij iem. niet
passen of niet goed staan; —
(in godgeleerden stijl) openbaring, mededeeling :
Crude en Nieuwe bedeeling, Oude en Nieuwe Testament; — (bij uitbr.) wij leven hier nog onder de oude
bedeeling, de oude regeling, den ouden toestand.
BEDEESD, bn. bw. ( -er, -st), niet vrij in zijn
spreken, in zijn doen, (minder sterk dan) bloode;
beschroomd, verlegen; zedig. BEDEESDHEID, v.
schroomvalligheid, verlegenheid.
BEDEGUAR, BEDEGAR, o. (plantk.) honds rozenspons; de mosachtige uitwassen, aan de tak
egelantiers of wilde 'ozen, veroorzaakt-kend+3r
door de steken van eene soort van galwesp; vroeger
tegen velerhande ziekten aangeprezen.
BEDEHUIS, o. (...zen). huis des gebeds, kerk,
kapel.
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BEDEKKEN, (bedekte, heeft bedekt), iets over,
voor of op iets anders plaatsen, leggen, hangen,
inz. om het min of meer onzichtbaar te maken,
voor het gezicht te verbergen; — de tafel met een kleed
bedekken; het kleed bedekt de tafel; zijne schaamte,
zijne naaktheid bedekken; — iets met den mantel
der liefde bedekken, uit barmhartigheid verzwijgen
of vergoelijken; — zijne armoede bedekken, die verbergen; -- (krijgsk.) een konvooi met troepen
beschermen; — (meetk.) twee vlakken kunnen elkander
bedekken, wanneer men ze zoo op elkander kan leg gen dat hunne grenzen samenvallen; — (sterrenk . )
samentreffen, zich in eene rechte lijn bevinden (van
twee of meer sterren) .
BEDEKKING, v. (-en), het bedekken; (krijgsk.)
gewapend geleide; — onder bedekking van, bescherming; (sterxenk.) verduistering.
BEDEKKINGSBETON, o. (waterb.) beton voor
eene oeverbedekking.
BEDEKLOK, v. (Zuidra.) klokje dart oproept
tot het gebed, inz. het Angelusklokje.
BEDEKSEL, o. (-s, -en), wat bedekt, verbergt
(eig. en fig.).
BEDEKT, bn. bw. ( -er, -st), (bouwk.) bedekte
staart, houtverbinding door middel van een zwaluwstaart, die onzichtbaar is; — (vest.) de bedekte weg . ,
een ongeveer 10 M. breede weg aan den buitenkant
der gracht, door een zacht glooiend glacis gedekt,
waar de soldaat tegen het geschut der belegeraars
beveiligd is; (ook) een min of meer verborgen weg; een bedekt terrein, een terrein, dat wegens de daarop
zich bevindende heesters, tuinen, afsluitingen, gehgchten enz. geen uitzicht toelaat; — bedekte
vijanden, heimelijk; — in bedekte termen, niet openlijk, maar toch duidelijk genoeg; — (f'ig.) een bedekt
karakter, een geveinsde aard; — eene zaak bedekt
houden, geheim houden, er niet rond voor uit komen; — bedekt te kennen geven, laten raden, laten
vermoeden.
BEDEKTBLOEIEND, bn. (plantk.) bedektbloeiende
planten (cryptogamen), planten, die geene bloemen
of zaden voortbrengen, doch zich door sporen vermenigvuldigen.
BEDEKTELIJK, bw op eene bedekte wijze, niet
openlijk.
BEDEKTKIEUWIGEN, mv. eene soort van
zeeslakken (tectibranehiata), die een mantel bezitten,
die de kieuwen meer of minder volkomen bedekt.
BEDEKTMONDIGEN, mv. eene familie van torretjes (cryptostomota) bij wie door loodrechten
stand van het voorhoofd de mondopening ver naar
achteren is verschoven.
BEDEKTOOGIGEN, mv eene familie der tienarmige, koppootige weekdieren waartoe verschillende soorten van inktvisschen behooren.
BEDEKTZADIGEN, mv. eene afdeeling der
planten, waarvan de zaadknoppen in een vruchtbeginsel zijn opgesloten.
BEDELAAR, m. (-s), iem. die om aalmoezen
vraagt; — sterke bedelaars, vroeger zeer gewone
benaming voor landloopers; — een arm, behoeftig
mensch, een havelooze; — iem. die dringend, zonder
ophouden om iets vraagt; — het is een vergulde
bedelaar, iem. die met weinig inkomen een grooten
staat moet voeren; — (spr.) (w. g.) jonge slempers.
oude bedelaars, wie in zijne jeugd verkwistend is,
zal later gebrek lijden. BEDELAARSTER, v. (-s).
BEDELAARSDEKEN, v. (-s), deken uit aller
lappen en lapjes samengesteld; inz. eene-hande
deken met zeshoekige lapjes van bont katoen en
zijde kunstig overtrokken; — het lijkt wel een bede
het is uit allerlei stukken samengeflansd,-larsdekn,
de eenheid ontbreekt; ...DOELEN, m. (veroud.)
bedelaarsherberg of - kwartier.
BEDELAARSGEBED. o. (...gebeden); (fig.) een
bedelaarsgebed doen, zijn geld tellen, als men alleen
is; ...GESTICHT, o. (-en), gesticht waarin bede
worden opgenomen.
-lars
BEDELAARSs OLONIE,v. (-s, ...iën), strafkolonie
om de bedelarij te weren; ... LIJF, o. een bedelaarslijf
hebben, van iem. gezegd, wiep alle kleeren goed staan;
...MAAG, V. eene beaelaarsmaag hebben, alles lusten,
alle spijzen goed verdragen kunnen.
BEDk LACHTIG, bn. bw. ( -er, -st), dat staat zoo
bedelachtig.
BEDELARES, v. ( -sen), zij die bedelt.
BEDLA LAKIJ, v. het bedelen; (gemeenz.) min of
meer bedekte aanvragen om ondeisteuning, al of
niet in geld.
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BEDELARM, bn. (w.g.) ze ;r arm.
BEDELARMBAND, m. (-en), armband waaraan
nen allerlei charivari hangt en die men van goede
kennissen bij elkaar bedelt.
BEDELBRIEF, m. (...ven), schriftelijke vergun
om te bedelen; geschreven aanvrage om eene-aing
aalmoes; brief waarin men eerbiedig om hulp verzoekt; ...BROEDER, m. (-s), een monnik of broeder van eene der bedelorden; ...BROK, m. (-ken),
gebedeld stuk (brood enz.); — m. en v. (fig.) iem.
die op schaamtelooze wijze bedelt; ...BROOD, o.
gebedeld brood; (fig.) het bedelbrood eten, van aal
leven; ...DAG, m. (-en), waarop het den-inoez
armen eener gemeente vergund is, langs de huizen
der meergegoeden te bedelen.
BEDELEN, (bedelde, heeft gebedeld), zich door
,aanhoudend of deemoedig vragen verschaffen; dik
bij herhaling om iets vragen, verzoeken;-werfn
inz. aalmoezen vragen voor zijn levensonderhoud:
zijn of het brood bedelen; — om iets bedelen, smeekend
vragen.
BEDELJONGEN, m. (-s); ...KEREL, m. (-s),
jongen, kerel die loopt te bedelen; ...KIND, o.
(-eren), kind dat loopt te bedelen; kind uit een
bedelaarsgezin.
BEDELKRUID, o. (plantk.) volksnaam voor de
clematis recta en de clematis vitalba of boschrank.
BEDELMEID, v. (-en); ...MEISJE, o. (-s);
...MONNIK, m. (-en), monnik welke geen eigendom
snag bezitten, maar van giften moet leven.
BEDELOPTOCHT, m. (-en), een optocht van hen
die geen werk, geen brood hebben.
BEDELORDE, v. (-n), broederschap van bedel
eeuw ontstaan om tot de een -monike,d13
levenswijze der Apostelen terug te keeren;-voudige
zij waren rechtstreeks aan den Paus onderworpen,
bezaten vele voorrechten en kregen alras een machtigen invloed. Het waren de orden der Dominicanen,
der h ranci,scanen, der Karmelieten en der Servieten;
...PARTIJ, v. (-en), dat wordt eene heele bedelpartij,
daarvoor zullen wij veel moeten vragen of bedelen.
BEDELSTAF, m. stok van een bedelaar; — (fig.)
ism. tot den bedelstaf brengen, zeer arm maken, (ook)
in hooge mate in financieele zaken achteruitbrengen :
die onderneming heeft hem aan (tot) den bedelstaf
gebracht, tot armoede gebracht; — hij loopt op een
draf naar den bedelstaf, zijne zaken gaan hollende
achteruit.
BEDELVEN, (bedolf, heeft bedolven), met aarde
bedekken; — bedolven liggen, begraven liggen.
BEDELVING, V.
BEDELVOLK, o. eenige bedelaars bij elkander;
zeer arme menschen; menschen die altijd te vragen
hebben; ...VOOGD, m. (-en), (hist.) gerechtsdienaar
die de bedelaars en landloopers -moest vervolgen.
BEDELZAK, m. (-ken), (oudtijds) zakje, napje dat
de bedelaar den voorbijganger voorhield bij het
vragen om eene aalmoes; — zak waarin de bedelaar
zijne aalmoezen verzamelt; — (ook scherts.) iem.
die onophoudelijk om iets vraagt; — de bedelzak
heeft geen bodem, hoeveel men den bedelaar ook
geeft, nooit houdt hij op te bedelen; ook van een
kind gezegd dat niet ophoudt met vragen; (fig.)
iemand tot den bedelzak brengen. Zie BEDELSTAF.
BEDENK, o. overweging : iem iets in bedenk
geven, hem in overweging geven; tijd van bedenk,
uitstel om eene zaak te kunnen overwegen.
BEDENKDAG, m. (-en), bedenktijd van een dag.
BEDENKELIJK, bn. bw. ( -er, -st), ongerustheid
wekkende, (minder sterk dan) zorgelijk : een
bedenkelijk geval; — wat bedacht, overdacht kan
of moet worden : alle bedenkelijke bezwaren zijn uit
den weg geruimd; — denkbaar; -- gevaarlijk : dat
ziet er bedenkelijk uit, dat is alles behalve roos
een bedenkelijk gezicht zetten, doen alsof-kleurig;—
men veel bezwaren zal maken, veel zwarigheden,
veel gevaar duchten; -- eene bedenkelijke ziekte; de
zieke is, ligt bedenkelijk, is gevaarlijk ziek. BEDEN
KELIJKHEID, v. zwarigheid, gevaar.
1. BEDENKEN, (bedacht, heeft bedacht), zijne
gedachten vestigen op, zich te binnen brengen,
nadenken over; — voor gedaan en na bedacht, heeft
menigeen in leed gebracht, het berouw komt doorgaans te laat; — iem. met iets bedenken, hem doen
toekomen; -- 'iem,. goed bedenken, ruim bedeelen;
(ook) goed voor hem zorgen; — iem. in zijn testament bedenken, hem een legaat vermaken; — overleggen : men moet de zaak goed bedenken, alvorens
te beginnen; dat reeft veel te bedenken; — een raadsel,

BEDGENOOT.

eene som, een middel bedenken, verzinnen, uitdenken; — alle mogelijke zwarigheden bedenken, eraan
denken; (ook) die opwerpen; — zich bedenken,
iets in overweging nemen; zonder mij te bedenken,
gaf ik het; — ik wil mij eerst nog bedenken, iets in
overweging nemen, bij mij zelf te rade gaan; —
hij heeft zich bedacht, is van besluit veranderd, is
van eene verkeerde meening teruggekomen; —
dat laat zich bedenken, dat kan men gemakkelijk
denken.
2 . BEDENKEN, o. (w. g.) beraad; — bedenken
hebben, bezwaar vinden; — iets in bedenken nemen,
in overweging; — buiten bedenken, buiten twijfel.
BEDENKER, m. (-s), BEDENKSTER, v. (-s),
die zich lang bedenkt, die lang overlegt alvorens te
besluiten.
BEDENKING, v. (-en), iets in bedenking geven,
nemen, in overweging, in beraad; bedenkingen hebben, tegenwerpingen maken, bezwaren opperen;
dat is boven alle bedenking, dat is buiten allen twijfel;
— geen bedenkingen ! gij moet niets tegenwerpen.
BEDENKSEL, o. (-s, -en), (minachtend) iets dat
men heeft uitgedacht, bedacht.
BEDENKTIJD, m. tijd van overleggen : hij
kreeg drie dagen bedenktijd om een besluit te nemen;
de verkozene nam niet dadelijk aan, maar vroeg eenige
dagen bedenktijd, uitstel, tijd van beraad.
BEDEPLAATS, v. (-en), plaats waar men bidt.
BEDERF, o. schade, ondergang : dat zal op zijn
bederf uitloopen; — het bederven, verminderen in
waarde; verrotting; — hij zal wel zorgen, dat er het
bedelf niet in komt, hij maakt er een ruim gebruik
van; — het slechter worden of maken : het bederf
der zeden; die jongen is een bederf voor de school,
maakt zijne schoolkameraden slecht; (ook) is de
grootste deugniet ervan; — hij heeft het bederf in
zijn bloed.
BEDERFELIJK, bn. ( -er, -st), vatbaar voor
bederf, verkeerd : bederfelijke invloeden; — (gew.)
bederfelijk weer, zoel, broeierig weer, waardoor
melk, gekookte spijzen enz. spoedig bederven. BEDERFELIJKHEID, v.
BEDERFWEREND, bn. het bederf tegenhoudend:
zout in voldoende hoeveelheid is bederfwerend; bederfwerende middelen zijn door de melk gedaan, waardoor zij langer goed blijft; bederfwerende watten,
antiseptische.
BEDERVEN, (bedierf, heeft en is bedorven),
voorwerpen bederven, ze beschadigen, onbruikbaar
maken, in waarde doen verliezen; — aan die kleeren
valt niet veel meer te bederven, die zijn niet best meer;
— hij zal met dat peuterwerk zijne oogen nog bederven, maken dat hij niet meer goed zien kan; — het
spel bederven, in de war sturen; iemands pleizier.
bederven, vergallen; — zijne goede luim hebt gij in
eens bedorven, in Bene kwade veranderd; — een kind
bederven, te veel toegeven, waardoor het een onpleizierig humeur verkrijgt, eigenzinnig, ongehoorzaam
wordt enz.; — iem. in den grond bederven, geheel
en al ongelukkig maken; — aan hem valt niets meer te
bederven, hij is door het slechte heen; — iemands
karakter bederven, slecht of slechter maken; — de
goede zeden bederven, (fig.) slecht of slechter maken;de spijzen bederven, gaan tot bederf over en worden
daardoor onbruikbaar; (ook) slechter, onbruikbaar
maken. BEDERVING, v.
BEDERVER, m. (-s), BEDERFSTER, v. (-s), die
iets of iem. bederft.
BEDESTOND, m. (-en), (w. g.) biduur, bidstond.
BEDEVAART, v. (-en), reis (meest te voet) naar
eene heilige plaats : ter bedevaart gaan of reizen;
eene bedevaart doen; — ( spr.) eene stomme bedevaart
doen, alleen wandelen of reizen; — de gezamenlijke
personen uit eene stad of streek die eene bedevaart
doen.
BEDEVAARTGANGER, m. (-s), ...GANGSTER,
v. (-s), die eene bedevaart doet.
BEDEVAARTKAPEL, v. (-len): ...KERK, v.
(-en).
BEDEVAARTSOORD, o. (-en); ...PLAATS, v.
(-en).
BEDFLESCH, v. Zie BEDDEFLESCH.
BEDGANG, v. (-en), smalle ruimte tusschen twee
ledekanten.
BEDGEHEIM, o. (-en), datgene wat tusschen bedgenooten plaats heeft en waarover verder niet
wordt gesproken.
BEDGENOOT, m. (-en), ...GENOOTE, v. (-n)
iemand die bij een ander slaapt: echtgenoot.
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BEDGORDIJN, v. en o. (-en), gordijn voor een
bed.
BEDIEDEN, (veroud. en Zuidn.) == BEDUIDEN.
BEDIENAAR, m. (-s, ...aren), iem. die bedient,
inz. in : bedienaar van het goddelijk woord, geestelijke, predikant; (R. K.) bedienaar des outaars, de
priester; bedienaar der H. Mis, de koorknaap of
acoliet; bedienaar des vormsels is de bisschop, —
bedienaar ter begrafenis, bidder, aanspreker, lijk
-bezorg.
BEDIENDE, m. en v. (-n). iemand die bij een
ander voor loon bepaalde huiselijke diensten ver
: bedienden in livrei; — persoon die in onder -richt
betrekking in eene zaak werkzaam is:-geschikt
bediende in een manufactuurwinkel; kappersbediende;
een longsten bediende gevraagd, voor een kantoor;
bediende in een koffiehuis, kellner.
BEDIENDENBELASTING, V. (- en), belasting
verschuldigd voor het aantal bedienden die men
heeft.
BEDIENDENKAMER, v. (-s); ...LOON, o. (-en);
...PERSONEEL, o.; ...TAFEL, v. (-s), tafel waaraan de bedienden eten.
BEDIENEN, (bediende, heeft bediend), iem.
dienen, helpen, gerieven : iem. naar zijn staat bedienen, iem. alle zorg bewijzen die hem toekomt; --lem. op zijne wenken bedienen, hem op het minste
verzoek zeer vlug helpen aan wat hij verlangt;
-- hij laat zich bedienen, men moet hem alles aan
hulpen als geneesheer, advocaat en-gevn;im.
procureur;— die koopman bedient onze geheele familie
levert aan onze familie; — die schoenmaker bedient
ons vlug, werkt vlug voor ons; — de klanten bedienen, in een winkel of koffiehuis; -- aan tafel bedienen,
ronddienen; — mag ik u bedienen I voorzien van
spijzen, dranken, ververschingen; — zich aan tafel
bedienen, van de aanwezige spijzen een deel gebruiken; -- bedien je zelf maar, tast maar flink toe; --zich van iem. bedienen tot, iem. voor iets gebruiken; -- zich van de gelegenheid bedienen, haar aangrijpen, gebruik ervan maken; — hij bediende zich
van leugens, hij zocht met leugens zich eruit te helpen; -- (11.-K.) hij is ten volle bediend (in Zuidn.
berecht), hij heeft het H. Oliesel en de H. Communie
ontvangen; — een stervende bedienen, de laatste
sacramenten toedienen; — een ambt bedienen, zich
nauwkeurig van alle pliohten daaromtrent kwijten;
--- het recht bedienen, recht spreken; --- het Evangelie
bedienen, prediken; --- (R.-K.) het autaar beds enen,
term voor al de functiën van den priester; — dei
mis bedienen, (van den acoliet gezegd) den priester
de benoodigdheden voor den H. Dienst toereiken: —
het geschut bedienen, behandelen, inz. laden en vuren;
Bene spuit bedienen.
BEDIENING, v. (-en), het bedienen van een
ambt, eene betrekking, het verrichten an de
werkzaamheden die aan dat ambt zijn verbonden :
vele regenten werden uit hunne bediening . ontzet;
-- het bedienen van personen als oppasser, leverancier, bediende, enz.; eene prompte en civiele bediening, door leveranciers beloofd; -- gemeubileerde
kamers met bediening huren. -- bediening der vuurmonden, de behandeling om ze werkzaam te doen
zijn; (ook) de hiertoe noodige manschappen, 8 à
10 per vuurmond : de bedieningen zijn vele weken
bij de stukken gebleven; — (R.-K.) liet geven der
laatste H. Sacramenten aan stervenden : de zieke
heeft de volle bediening gehad; -- aan de bediening
gaan, bij het Heilig Avondmaal gaan aanzitten.
BEDIENINGSMANSCHAP, v. de personen die
een stuk geschut bedienen.
BEDIJEN, (het bedeeg, heeft en is bedegen, ook
liet bedijde, is bedijd), gedijen; zegen, voorspoed
aanbrengen : onrechtmatig verkregen goed bedijt
niet; --- dijen, uitzetten : rijstebrij laten bedien.
BEDIJKEN, (bedijkte, heeft bedijkt), met dijken
omringen : laag gelegen land, slikgronden, een polder
bedijken; -- met een dijk afsluiten, met het doel
om droog te maken of in te polderen : een golf,
een zeeboezem bedijken; — dijken erlangs leggen
eene rivier bedijken. BEDIJKER, m. (-s), iem. die
land wint door bedijking.
BEDIJKING, v. (-en), het bedijken; de aangelegde dijken; -- polder : de Alblasserwaard is eene
der oudste bedijkingen.
BEDILAL, m. en v. (-len), iem. the op alles aanmerkingen maakt, die alles beredderen, beschikken
wil (het klinkt iets minder hatelijk dan albedil).
BEDILGEEST, m. (-en), een bediller, een vitter.
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BEDILLEN, (bed.ilde, heeft bedild). eigenlijk :
bebabbelen; (bij uitbr.) bevitten, min of meer
gezochte aanmerkingen maken : ik laat mij niet
bedillen, ik duld niet, dat men op alles vit wat ik
doe; -- (gew.) iets bedillen, beschikken, beredderen;
— de keuken bedillen, besturen. BEDILLING, v.
(-en), het bedillen.
BEDILACHTIG, bn. geneigd tot bedillen.
BEDILLER, m. (-s), vitter. BEDILSTER, v. (-s).
BEDILLIG, bn. bw. bedilziek.
BEDILZIEK, bn. zeer gaarne bedillende;
...ZUCHT, v.
BEDING, o. (-en) voorwaarde : onder beding van;
ik aril het doen, onder een beding.
BEDINGEN, (bedong, heeft bedongen), bij verbintenis bepalen; --- dat is er niet bij bedongen,
niet afgesproken, daarop ben ik niet voorbereid; -de nieuwe meid bedong twee vrije avonden per week,
op die voorwaarde wilde zij in dienst treden; het
bedongen loon; -- door loven en bieden verkrijgen:
die prijzen kan men niet bedingen, krijgen, eischen; —
iem. nauw bedingen, hem zooveel mogelijk afpingelen. BEDINGING, v. (-en), bepaling, voorwaarde.
BEDISCUSSIEEREN, (bediscussieerde, heeft bediscussieerd), iets in eene beraadslaging behandelen.
BEDISCUTEEREN, (bediscuteerde, heeft bedis outeerd), bediscussieeren.
BEDISPUTEEREN, (bedisputeerde, heeft bedisputeerd), over iets twijfelachtigs redeneeres, redetwisten; iem. iets bedisputeeren, iets in bezit trach
ten te nemen voor hij er bij kan.
BEDISSELEN, (bedisselde, heeft bedisseld), met
den dissel bewerken,, gladmaken; (fig.) in orde
brengen, beredderen : dat zal ik wel bedisselen;
dat is in 't geheim en buiten mij oni bedisseld, besproken, beraamd, ten uitvoer gebracht; — hij heeft
altijd wat te bedisselen, hij moet altijd nog wat doen,
verrichten, voor hij zich rust gunt. BEDISSE LING, v.
BEDKRUIK, v. (-en), kruik met heet water
gevuld, waarmee men het bed verwarmt.
BEDLAM, o. krankzinnigengesticht te Londen.
BEDLAMIET, m. en v. (-en), krankzinnige.
BEDLEGERIG, bn. door. ziekte aan zijn bed
gebonden : hij is al maanden lang bedlegerig. BEDLEGERIGHEID, v. ziekelijkheid (waardoor men
het bed moet houden).
BEDOEÏNEN, mv. rondzwervende roofgierige
Arabieren.
BEDOEK, m. (-s), (Ind.) moskeetrommel.
BEDOELEN, (bedoelde, heeft bedoeld), ten doe
stellen : wij bedoelen hiermede een werk uit te geven,
dat enz.; — ten doel hebben : wat bedoelt uw komst I;
-- het was goed bedoeld, met eene goede bedoeling
gedaan; zá6 was het niet bedoeld; — met een woord
of eene toespeling iem. of iets aanduiden of trachten
aan te duiden : ieder wist Wien ik bedoelde; de bedoelde fout; (wanneer de persoon of zaak niet aan geduid, maar rechtstreeks genoemd is, is genoemde
te bezigen).
BEDOELING, v. (-en); met eene goede bedoeling
iets doen, zeggen, nalaten; onedele bedoelingen; zich
in de bedoeling vergissen; dat lag niet in mijne be-
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BEDOEN (ZICH), (bedeed zich, heeft zich bedaan), zich bevuilen; (ook w. g.) zich te buiten
gaan; (plat) je zou je bedoen ! uitroep van verba zing of verwondering; — (gew.) den vloer met zand
bedoen, bestrooien; eene muts met linten bedoen,
voorzien; -- (gew.) hij kan zich bedoen, zich bedrui pen, voor zich zelf zorgen.
BEDOENING, v. (-en), (gew.) eene heele bedoening,
gedoe, moeilijk te verrichten werk; hé, wat eerre
bedoening ! wat doe -je dat onhandig !; -- hij heeft
eene aardige bedoening, 't is een gezeten man.
BEDOLVEN, bn. onder den grond verborgen:
(fig.) bedekt met, verborgen onder : die werken
lagen lang in oude archieven onder 't stof bedolven:
(fig.) in een diepen slaap, in onwetendheid bedolven
liggen, daarin verzonken, daaraan overgegeven.
BEDOMPT, bpi. ( -er, -st), een bedompt vertrek.
bedompte atmosfeer, vochtig en benauwend bij
gebrek aan frissche lucht; — bedompt weer, somber,
vochtig en nevelig; — bedompte lucht, met laaghan gende wolken, met mist; — bedompt licht, dof,
duister; — bedompte kring van personen, enghartige,
kleinzielige lieden. BEDOMPTHEID, v.
BEDONDERD, brr. en bw. (plat) lam, beroerd:
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't is hier een bedonderde boel; 't gaat bedonderd met
die examens; hij ziet er bedonderd uit; — bedonderd
zijn of kijken, ten hoogste verbaasd zijn, staan; --- 1
bedonderd thuiskomen, bekaaid, slecht ervan afkomen; — ben-je bedonderd I ben -je gek I (om eene
toornige verbazing uit te drukken).
BEDONDEREN, (bedonderde, heeft bedonderd) . (
(plat) iem. bedonderen, foppen, misleiden; — den
boel bedonderen, in de war sturen.
BEDOOMEN, (bedoomde, is bedoomd), (Zuidra .)
beslaan, ondoorzichtig worden : de bedoomde ruiten.
BEDORVEN, bn. niet frisch of zuiver meer :
die bedorven lucht; bedorven vleesch, dat tot bederf
is overgegaan; — een bedorven kindje, een vertroeteld kind; — ik ben een bedorven, man, 't is mis
met me, ik word ongelukkig.
BEDOTTEN, (bedotte, heeft bedot), iem. foppen,
misleiden, verschalken, bedriegen: hij laat zich .
Grauw bedotten.
BEDOTTER, m. (-s), topper, bedrieger. BEDOTSTER, V. (-s).
BEDOVEN, bn. (gew.) onder water; bedolven;
in iets verdiept : in zijne smart bedoven.
BEDRAAIEN, (bedraaide, heeft bedraaid), (gew.)
'iem. in iets bedraaien, in iets halen, wikkelen; —
met iets bedraaid zijn of worden, in iets gewikkeld
zijn, worden; — bedraaid uitkomen, nadeel, schande
ondervinden; — een stuk hout bedraaien, er draaiende
een vorm aan geven.
BEDRAG, o. beloop (van geld) : tot een bedrag
van, ten bedrage van; —, (-en), geldsom : -ik zal u
dit bedrag per postwissel overmaken.
BEDRAGEN, (het bedroeg, heeft bedragen), beloopen, komen op, eene som uitmaken : de verhul- •
zingsonkosten bedragen zooveel; het bedraagt eene
groote hoeveelheid.
BEDREIGEN, (bedreigde, heeft bedreigd), dreigen
met: met straf, met boete bedreigen; — iem. bedreigen,
dreigen hem leed, geweld aan te doen; — een land
bedreigen, dreigen erbinnen te dringen (als vijand); —
eene vesting bedreigen, haar insluiten en dreigen met
verovering; — de rivier bedreigt de aanliggende
landerijen (met overstrooming). BEDREIGING,
v. (-en).
BEDREMMELD, bn. bw. ( -er, -st), beteuterd,
onthutst, niet behoorlijk kunnende spreken door
verlegenheid : bedremmeld staan, toezien. BEDREMMELDHEID, v.
BEDREMMELEN, (bedremmelde, heeft bedremmeld), iem. in het nauw brengen, verlegen maken.
BEDREMIVIELING, v. het bedremmelen; verlegen-

tusschen zeeplanten verborgen, de voorbijzwemmende vischjes opwacht en ze plotseling grijpt met
de tot een buis verlengde kaken.
BEDRIEGERIJ, v. (-en), bedrog.
BEDRIEGLIJK, bn. bw. ( -er, -st), bedriegend,
zich mooier voordoende : eene bedrieglijke rust; -het weer is bedrieglijk, is niet te vertrouwen, zal
spoedig omslaan en buiig worden; misleidend. BEDRIEGLIJKHEID, v.
BEDRIJF, o. (...ven), daad; — dat is uw bedrijf,
gij zijt de oorzaak van den slechten toestand;
een zondig bedrijf, zondige, slechte handeling; —
beroep, handwerk : het is een groot bedrijf, maar klein
beklijf, er is veel drukte en moeite aan verbonden,
maar het geeft niet veel; — (tooneel) onderdeel
van een tooneelstuk; — onder, tusschen de bedrijven
door, intusschen, ondertusschen.
BEDRIJFAL, m. en v. (-len), hij of zij die alles
op zich neemt, alles verrichten wil, zich niet alles
bemoeit.
BEDRIJFBOER, m. (-en), iem. die voor den eigenaar eener boerderij deze bestuurt, zetboer.
BEDRIJFSBELASTING, v. (-en), belasting op
inkomsten die voortvloeien uit het beoefenen van
een bedrijf, handel, beroep, handwerk, enz.
BEDRIJFSHYGIËNE, v. technische gezondheidsleer, de toepassing van de wetten der gezondheid
op het maatschappelijk bedrijfsleven.
BEDRIJFSKAPITAAL, o. (...talen), vlottend
kapitaal dat in Bene onderneming steeds beschik baar is voor het drijven der zaak, het doen van
inkoopen, betalingen enz. in tegenst. met het vaste
kapitaal der onderneming.
BEDRIJFSLEER, v. het samenstel der regels, vol gens welke het landbedrijf behoort bestuurd te
worden; (ook) technologie; .. LEVEN, o.
BEDRIJFSTER, v. (-s), daderes.
BEDRIJTEN, (bedreet, heeft bedreten), (plat)
bevuilen; (fig.) foppen: bedreten uitkomen.
BEDRIJVEN, (bedreef, heeft bedreven), doen;
volvoeren, verrichten : zonde bedrijven; --- kwaad,
onheil bedrijven, stichten, uitwerken; — rouw bedrijven, rouwen, lijkplechtigheden vieren; -vreugde bedrijven, uiten, blijk ervan geven. BE DRIJVING, v. (-en), het bedrijven; verrichting.
BEDRIJVEND, bn. verrichtende; — (taalk.) bedrijvend werkwoord, werkwoord dat een lijdend
voorwerp bij zich kan hebben, ook overgankelijk
werkwoord genoemd; — bedrijvende vorm van een
werkw., vorm waarbij 't onderwerp werkend is,
(tegenover den lidenden vorm.)
heid.!
BEDRIJVER, m. (-s), dader, verrichter.
BEDRETSEN, (bedretste, heeft bedretst), (Zuidra.)
BEDRIJVIG, bn. ( -er, st), werkzaam, ijverig:
(den schoonen vloer) vuil maken door met vuile
eene bedrijvige huismoeder; het bedrijvige leven; —
voeten erover te loopen; — iem. uitschelden; —
een bedrijvig kind, altijd bezig, nooit stil zittende,
wagen, ondernemen : zou je 't durven bedretsen, j levendig; — eene bedrijvige stad, druk, met veel
t' avond daarmee klaar te zijn I
handel en nijverheid. BEDRIJVIGHEID, v. leBEDREVEN, bn. ( -er, -st), geoefend in een handvendigheid; nijverheid.
werk, eene vaardigheid, eene kunst; ervaren. BEBEDRILAL, m. en v. (-len). Zie BEDRIJFAL.
DREVENHEID, v. ervarenheid; vaardigheid.
BEDRILLEN, (bedrilde, heeft bedrild), (w. g.)
BEDRIEGAL, m. en v. (-len), iem die iedereen
zij wil alles zelf bedrillen, beschikken, besturen,
tracht te bedriegen.
naar haar eigen zin inrichten; — iem. bedrallen,
BEDRIEGBAAR, bra. (w. g.) kunnende bedrogen
hem de wet voorschrijven. BEDRILLING, v.
worden:
BEDRILLER, m. (-s). BEDRILSTER, v. (-s).
BEDRIEGEN, (bedroog, heeft bedrogen), bedrog ;
BEDRINKEN, (bedronk, heeft bedronken), rem.
plegen, misleiden; — (spr.) schijn bedriegt, de schijn
bedrinken, dronken maken; — een koop bedrinken,
doet zich anders (mooier) voor dan de werkelijkeen lustig glas drinken na het sluiten van den
beid; — hij hangt van liegen en bedriegen aan elkankoop; — den jongen zoon, den goeden uitslag bedrinder, hij is niet te vertrouwen, het is een rechte
ken, drinken op, naar aanleiding van; — zich beleugenzak; — een meisje, Bene vrouw bedriegen, haar
drinken, zich dronken drinken.
verleiden; — die vrouw bedriegt haar man, is hem BEDROEDE, v. (-n), ijzeren stang voor een
ontrouw; — bedriegen mij mijne oogen, ooren niet I
bedgordijn.
zie, hoor ik wel goed I; — met iem. bedrogen zijn,
BEDROEFD, bn. bw. ( -er, -st), droevig, treurig:
inzien, dat iem. niet aan de verwachting beantde bedroefde ouders denken nog steeds aan hun
woordt; — in zijne verwachting, meening bedrogen
lieveling; de bedroefden troosten; in bedroefde ornstanworden, bedrogen uitkomen, teleurgesteld worden; -digheden verkeeren; het ziet er bedroefd uit; — ellendig:
zich bedriegen, zich vergissen; — indien ik mij niet
een bedroefde toestand; — slecht : eene bedroefde
bedrieg, uitdrukking voor een bescheiden voorberedevoering; — armzalig : een bedroefd redenaar; —
houd; — zich zelven bedriegen, opzettelijk dwalen,
heel klein : een bedroefd beetje; — zeer, in sterke
zich de zaken anders en beter of mooier voorstellen
mate : bedroefd slecht; vgl. bedroevend. BEDROEFD dan zij zijn; — zich in rem. bedriegen, een te hoogen
HEID, v. neerslachtigheid.
dunk van iem. gehad hebben, (ook) iern. zich anders
BEDROEVEN, (bedroefde, heeft bedroefd), droef ,voorstellen, dan hij werkelijk is.
heid veroorzaken : door uwe slechte daden bedroeft
BEDRIEGER, m. (-s), iem. die doorgaans of bij
gij uwe leermeesters; het bedroeft mij, dat gij de vereene bepaalde gelegenheid bedriegt : hij is een
leiding niet hebt weerstaan, dat stemt mij treurig; —
geboren bedrieger; — (spr.) de bedrieger bedrogen.
zich bedroeven, treuren, treurig vinden : men beBEDRIEGSTER, V. (-s).
droeft er zich over, als men ziet hoe laag die menschen
BEDRIEGER, m. (-s), (dierk.) eene soort van
gezonken zijn. BEDROEVING, v. (-en), het bedroe ipvisch (epibulus insidiator), in Oost-Indië, die
ven; bedroefdheid, verdriet.
Vail Dale.
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BEDROEVEND, bn. ( -er, -st), wat droefheid
wekt : een bedroevend tooneel; 't is bedroevend met
hem gesteld, treurig, ellendig (vaak wordt bedroefd
voor bedroevend gebezigd, vgl. een bedroefd redenaar).
BEDROG, o. bedriegerij, bedrieglijke handeling:
bedrog plegen; bedrog in den boterhandel; een vroom,
een heilig bedrog, bedriegerij om bestwil; -- huichelarij;
-- droomen zijn bedrog, zijn geene werkelijkheid,
men kan er geen staat op maken (meestal ter
geruststelling gezegd tot iem. die akelig gedroomd
heeft); — (spr.) in 't fijnste laken is 't meeste bedrog,
gezegd in toepassing op schijnheiligen; — een optisch bedrog, een gezichtsindruk die niet met de
werkelijkheid overeenstemt.
BEDROGEN, bn. om den tuin geleid; teleurgesteld : bedrogen uitkomen.
BEDROPPELEN, (bedroppelde, heeft bedrop
bedruppelen.
-peld),
BEDRUIPEN, (bedroop, heeft bedropen), drup
bevochtigen of bedekken met iets;-pelsgwijz
druipen op iets; — de onkosten bedruipen, zelf betalen, er alleen voor zorgen moeten; — zich bedruipen, zijn kostje winnen, in zijn levensonderhoud
voorzien; — zich zelf kunnen bedruipen, genoeg
verdienen om voor zichzelf te kunnen zorgen; -eene vette gans bedruipt zich zelve, wie gegoed is,
kan de hulp van anderen ontberen; --- dat zal je
bedruipen, in de oogen druipen, leehjk tegenvallen,
zwaar aangerekend worden. BEDRUIPING, v.
(-en), het bedruipen.
BEDRUIPLEPEL, m. (-s), lepel waarmede men
bedruipt.
BEDRUKKEN, (bedrukte, heeft bedrukt), iets
op een papier drukken; het voldrukken; katoenen
stoffen bedrukken; — iets in elkaar drukken; —
dat bedrukt mij, dat maakt mij neerslachtig. BEDRUKKING, v. het voldrukken; (fig.) bedruktheid.
BEDRUKT, bn. ( -er, -st), niet opgewekt, bedroefd, neerslachtig (inz. van vrouwen gezegd) :
de bedrukte weduwe; er bedrukt uitzien; een bedrukt
gezicht zetten; — niet een bedrukt gemoed deed hij

het, vol kommer, neerslachtig; — (gew.) bedrukt
weer, drukkend, de ademhaling belemmerend.

BEDRUKTHEID, v. neerslachtigheid.
BEDRUPPEN, BEDRUPPELEN, (bedrupte, bedruppelde, heeft bedrupt, bedruppeld), druppelend, met druppels bevochtigen; druppels op iets
laten vallen.
BEDSERMOEN, o. (-en), gordijnpreek, vermaning
of terechtwijzing van eene vrouw aan haar man,
terwijl zij samen te bed liggen; ...SPONDE, v.
(-n), (Zuidn.) onderstel waarop het eigenlijke bed
ligt; — (dicht.) bed, ziekbed: aan de veege bedsponde
staan; ...STEDE, v. (-n), ...STEE, v. (...steeën),
door intimmering afgesloten deel van een vertrek,
als slaapplaats gebruikt.
BEDSTROO, o. stroo waarop een bed ligt; stroo
waarmee een beddezak is gevuld; — (fig.) door het
bedstroo druipen, lang ziek liggen, (ook) slecht
van iets afkomen; — verhuizen kost bedstroo, brengt
vele onkosten mede; -- den huisheer met bedstroo
betalen, met de noorderzon, met stille trom ver
zonder de huur te betalen.
-trekn,
BEDTAFEL, v. (-s), BEDTAFELTJE, o. (-s),
nachttafeltje.
BEDTIJD, m. 't is bedtijd, tijd om naar bed te gaan.
BEDUCHT, bn. ( -er, -st), bevreesd; — voor
iets of iem. beducht zijn, eene zaak, een persoon
duchten, (ook) er gevaar voor duchten. BEDUCHTHEID, v. vrees, bezorgdheid.
BEDUCHTEN, (beduchtte, heeft beducht), vree zen, n.l. iets dat zou kunnen plaats hebben, waarvan men nadeel zou kunnen ondervinden : het is,
staat te beduchten.

BEEFSTEAK.

BEDUIDEND, bn. bw. (geen germanisme) beteekenis hebbende; van beteekenis, van gewicht, van
belang : eene beduidende som; beduidende verliezen,
aanzienlijke.
BEDUIDENIS, v. ( -sen), (w. g.) beteekenis.
BEDUIMELEN, (beduimelde, heeft beduimeld),
door aanraking met de vingers bevlekken; spiegelende of gepolijste oppervlakten met doffe plekken
maken : een beduimeld boek, een beduimelde spiegel.
BEDUIMELING, v. (-en).
BEDUIVELD, BEDUVELD, bn. (gemeen.) hij
stond beduveld te kijken, verbijsterd, verward; --ben je beduiveld (beduveld) ? ben je mal; — (Zuidn.)
zeer geneigd, sterk gedreven tot : die jongen is
heduiveld om altijd zijn broer te plagen.
BEDUIVELEN, ook BEDUVELEN, (beduivelde,
heeft beduiveld), verlegen maken ; (volkstaal)
hij wilde mij daar eventjes beduvelen, om den
tuin leiden, misleiden; (ook) afzetten. BEDUIVELING, v.
BEDUIZELD, bn. (w. g.) duizelig, min of meer
in zwijm; (gew.) bedremmeld.
BEDUNKEN, o. mijns bedunkens, naar mijne
meening.
BEDUUSD, bn. onthutst, bedremmneld, beteuterd:
beduusd zijn, staan; beduusd kijken. BEDUUSD HEID, v.
BEDVRIEND, m. (-en), (w.g.) echtgenoot. BEDVRIENDIN, v. (-nen), echtgenoote.
BEDWANG, o. bedwinging, beheersching : ieun .
in bedwang houden, hem stevig vasthouden, zoodat
hij niets uitrichten kan; (fig.) maken, dat hij zich
goed gedraagt; — eene klasse schoolkinderen in
bedwang hebben, houden, op gemakkelijke wijze
zorgen, dat zij zich ordelijk gedragen; — een paard
in bedwang hebben, streng in toom hebben; — onder
bedwang zijn, staan, onder streng toezicht gehouden
j worden; -- zijne lusten, hartstochten in bedwang
houden, daaraan niet toegeven, ze niet botvieren; —
zijne stem in bedwang hebben, daardoor niets laten
blijken van zijne gemoedsbewegingen.
1 BEDWANTS, v. (-en), weegluis.
BEDWARMER, m. Zie BEDDEWARMER.
BEDWELMD, bn. beneveld, duizelig : door gas
bedwelmd, in onmacht gevallen; — door den slaap
bedwelmd, bewusteloos; — (gew.) bedremmeld,
verlegen, verward. BEDWELMDHEID, v.
BEDWELMEN, (bedwelmde, heeft bedwelmd),
duizelig maken, benevelen, het bewustzijn doen
verliezen: door den val bedwelmd bleef hij liggen;
bedwelmende dranken, die iem benevelen. BEDWEL MING, v. (-en), het bedwelmen ; duizeligheid,
flauwte, onmacht.
BEDWINGBAAR, bn. (dicht.) bedwongen kun pende worden. BEDWINGBAARHEID, v.
BEDWINGEN, (bedwong, heeft bedwongen),
onderdrukken : een oproer, onlusten bedwingen; --een gewest, land bedwingen, onderwerpen, tot ge hoorzaamheid terugbrengen; — ik kan die kindernz
niet langer bedwingen, in toom houden; — zijn
toom bedwingen, niet botvieren; — zij ne ongerust beid bedwingen, niet laten merken, (ook) er niet
aan toegeven; — zich bedwingen, zijne hartstochten,
zijn toorn onderdrukken. BEDWINGING, v.
BEDWINGER, m. (-s), BEDWINGSTER, v. (-s),
die in bedwang houdt, onderdrukt.
BEËEDIGD, bn. den eed afgelegd hebbende;
beëedigd persoon, iem .die onder een ambtseed staat;
— eene beëedigde verklaring, getuigenis, door een eed
bekrachtigd; — beëedigd translateur, die bevoegd is
in rechterlijke en notarieele zaken als vertaler op
te treden.
BEËEDIGEN, (beëedigde, heeft beëedigd), den
eed laten afleggen, in den eed nemen; met eec e
bekrachtigen. BEËEDIGER, m. (-s). BE1EDIGING, v. (-en), bekrachtiging door een eed; het
afnemen van een eed : de beëediging der nieuwe
gemeenteraadsleden zal morgen plaats hebben.
BEEFAAL, m. (...alen), sidderaal (gymnostus
^ electricus), eene vischsoort in Zuid-Amerika, die
bij aanraking sterke electrische schokken kan

BEDUIDEN, (beduidde, heeft beduid), door
teekens aanwijzen : een hart beduidt liefde; — duidelijk maken, aanduiden : iem, den weg goed beduiden;
--- aan het verstand brengen : vader vist hem gauw
te beduiden, dat zoo iets niet te pas kwam; — verklaren,
aantoonen, uitleggen : ik kan niet goed beduiden,
geven.
wat ik bedoel; — beteekenen : die zaak heeft weinig
te beduiden; — dat beduidt weinig goeds, voorspelt i BEEFESP, m. (-en), (gew.) ratelpopulier (popul as
trernula) waarvan het loof bij het minste windje
niet veel goeds; — wat moet dat beduiden ? uittrilt.
roep van afkeuring; — dat beduidt wat, dat heeft
BEEFROG, m. ( -gen), trilrog-----VISOR , m.
veel zin, dat is van gewicht; — och, wat zou het
(malapterurus electricus) eene vischsoort in Afrika
beduiden ? waartoe zou het dienen ? het zou toch
die willekeurig electrische schokken kan uitdeeleit.
nutteloos zijn; - (ook) dat is van geen belang, dat
BEEFSTEAK, (Eng.) o. biefstuk.
is onbelangrijk.

BEEFTEA.
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BEELDENDIENAAR, m.. (-s), die beelden dient
BEEFTEA, (Eng.) v. vleeschthee, zeer sterke
of aanbidt; ...DIENST, m. dienst, aanbidding van
bouillon voor zieken.
beelden, het bewijzen van hulde aan eene zinnelijke
BEËINDIGEN, (beëindigde, heeft beëindigd),
voorstelling van godsdienstige begrippen.
tot een einde brengen : een geschil beëindigen, daar
BEELDENGALERIJ, v. (-en), galerij waar beeldeen vergelijk treffen. BEËINDIGING, v. -over
houwwerken zijn tentoongesteld.
BEEK, V. (beken), smal stroomend water dat
BEELDENKRAAM, v (...amen), kraam waarin
nog overal doorwaadbaar is : door de samenvloeiing
men beelden verkoopt; — dat gedicht is eene rechte
van eenige beken ontstaan de rivieren; — regenbeken
beeldenkraam, het is overladen met beelden, het
stroomen slechts in het natte jaargetijde, anders
wemelt erin van Grieksche, Romeinsche en andere
zijn het holle wegen; — stort- en stuif beken voeren
godheden; ...KRAMER, m. (-s), ...KRAAMSTER,
meestal gletscherwater af en vallen soms van loodv. (-s), die eene kraam of een winkel van beelden
rechte rotswanden van eenige honderden meters
heeft.
hoogte. Beekje, o. (-s).
BEELDENLEER, v. leer, eeredienst der af godsBEEKBEZINKING, v. (-en), alluviale aardlaag,
beelden; verklaring der beelden.
beken
aangevoerde
bestaande uit de door de
BEELDENRIJK, bn. Zie BEELDRIJK.
zandige klei.
BEELDENSTORM, m. (Gesch.) het ijveren van
BEEKBUNGE, v. (plantk.) eene soort van
sommige
Byzanti^jnsche keizers tegen de toeneleeuwenbekken (veronica becabunga), voornamelijk
mende vereering van beelden in de kerken; --- de
aan de kanten van slooten of in ondiepe wateren
volksbeweging in 1560 door John Knox in Schotgroeiende, ook waterpunge en ovaalbladige eereprijs
land veroorzaakt tegen het vereeren van beelden
genaamd.
in de kerken en eindigende met eene schandelijke
BEEKDUIN, o. (-en), opeenhooping van zand
vernieling en verwoesting der beelden, schilderijen
(duinvorming in 't klein) door de beken aangevoerd.
en andere kostbaarheden en kunstwerken in de
BEEKLOK, v. (Zuidn.) klok die het angelus
kerken; — eene zelfde volksbeweging in Holland
klept; — klok die klept als iem. berecht wordt.
en Brabant in Aug. 1566.
BEELD, o. (-en), nabootsing in hout, steen, meBEELDENSTORMER, m. (-s), iem. die ijvert
taal, was enz. van een mensch, een dier of ook wel
tegen de vereering van beelden in kerken; — die
Gene godheid; onbeweeglijk als een beeld; hij zat
deelgenomen heeft aan de vernieling van kerkbeelals een beeld, roerloos; — een beeld gieten, van metaal,
den en sieraden tijdens den beeldenstorm.
gips enz.; — een beeld snijden, van hout of metaal; ---BEELDENSTRIJD, m. hevige strijd in de 8ste
(bij b.) gij zult u geene gesneden beelden maken; —
nabootsing van mensch of dier enz. in een plat j en 9de eeuw in de Oost -Christ. kerk gevoerd over
de vereering van beelden in de kerken.
vlak, in teekening of schilderij; ook wel alleen den
BEELDENVEREERDER, m. (-s), beeldendienaar.
, omtrek aanduidende : een schaduwbeeld; — iem.
BEELDERIG, bn. bw. ( -er, -st), beeldschoon,
in beeld brengen, zijn portret of standbeeld maken; —
lief, zeer fraai, verrukkelijk : * een beelderig hoedje;
(Zuidn.) een beeldeken, een prentje, inz. eene voorstel
't is beelderig mooi.
uit de gewijde geschiedenis of wel het portret-ling
BEELDGIETER, m. (-s), ...GIETSTER, v. (-s),
van een overledene (doodbeeldeken), met een toedie beelden giet (in metaal, gips enz.).
passelijk gedicht of aanhalingen uit de H. Schrift
BEELDGIETERIJ, v. het gieten van beelden; --,
aan de keerzijde; -- (nat.) een scherp, juist, positief,
(-en), de plaats waar dit geschiedt.
negatief beeld; (fig.) de spraak moet zijn een beeld der
BEELDGROEP, v. (-en), ook BEELDENgedachten, eene afspiegeling, een spiegelbeeld; --GROEP, een geheel van twee of meer plastische
(bijb.) de mensch is naar Gods beeld geschapen, naar
figuren.
de gelijkenis met God; — hij is het echte beeld van
BEELDHOUWEN, (beeldhouwde, heeft gebeeldden Zeeuw, in hem komt het karakter van den
houwd), in hout of steen beelden of andere voorZeeuw sterk uit; — een beeld van mannelijke kracht,
werpen houwen; — het was een man uit een stuk
die kracht openbaart zich in hem volkomen; --- zij
gebeeldhouwd, van een vast karakter, van vaste
was een beeld der wanhoop; — een beeld van eene vrouw,
beginselen.
een kind, Bene schoon vrouw, een schoon kind; -BEELDHOUWER, m. (-s), die beelden of andere
een beeldvan een hoedje, een bijzonder mooi hoedje; -voorwerpen in hout of steen houwt; ...HOUWERIJ,
(iron.) ook een beeld, ook een mooie (gezegd van iem.
v. (-en), werkplaats van een beeldhouwer.
met slechte hoedanigheden, karaktertrekken enz.);
BEELDHOUWERSKNECHT, m. (-s); ...WERK,
— ze is zoo koud als een beeld, wel schoon, maar
o.; ...WINKEL, m. (-s).
In hooge mate gevoelloos; — zoo wit als een beeld,
BEELDHOUWKUNST, v. kunst van het beeldals een witmarmeren beeld, zeer wit van schrik
houwen, om uit allerlei stoffen, beelden of voor
of ontroering enz.; --- (gemeenz. w. g.) de beelden,
voor te stellen, als zij in de natuur-werpnzo
—
publieke
vrouwen;
de
voorkomen; werkt zij vooral in steen, dan heet zij
juiste voorstelling van iets in woorden : ik wil
sculptuur; de beeldsnijkunst bewerkt ivoor, hout,
trachten, u een duidelijk beeld van de zaak te geven;
enz.; de beeldgieterij vervaardigt beelden uit metaal;
-- beschrijving : een beeld van Luther geven; —
de kunst om uit zachte, kneedbare stoffen voorvoorstelling van iem. of iets in den geest : zijn
werpen te boetseeren, noemt men plastiek.
beeld was diep in haar ziel gegrift; -- de beelden
BEELDHOUWWERK, o. (-en), voorwerpen in
verwarden zich in zijn geest, voorstellingen; — iets
hout of steen gehouwen; gebeeldhouwde versier in beeld brengen, door eene vergelijking verstaan
taal,
tropen;
-de
selen
: pilaren, deuren met kunstig beeldhouwwerk; --maken; -- beelden in de
-bar
bij verheven beeldhouwwerk komen de versierselen
hoop is het beeld van David, het attribuut.
en beelden geheel uit den achtergiond, bij halfBEELDAANBIDDER, BEELDENAANBIDDER,
verheven beeldhouwwerk slechts ten deele.
m. (-s), beeldendienaar.
BEELDIG, bn. en bw. ( -er, -st), beeldschoon,
BEELDBRAAK, BEELDENBRAAK, BEELD
beeldenstorm.
zeer fraai, verrukkelijk, allerliefst: er beeldig uitzien;
-BREKING,v.(wg)
die hoed staat je beeldig mooi, 't is een beeldig hoedje.
BEELDDRAGER, m. (-s), (w. g.) de mensch,
BEELDJE, o. (-s), klein beeld; (fig.) een beeldje
.als drager van Gods gelijkenis.
BEELDEN, (beeldde, heeft gebeeld), vormen,
van een kind, een zeer mooi kind; 't is een beeldje.
kunsten
BEELDJESKOOP, m. (-en), veikooper rondvenbeeldende
kunsten,
die door
maken; -- de
ter van beelden (in gips of pleister); ...MAKER,
't oog op het schoonheidsgevoel werken, (de teen). (-s).
ken, graveer -, schilder -, beeldhouwkunst enz.); —
BEELDKRAMER, m. (-s); ...KRAAMSTER, v.
het beeldend vermogen van een schrijver, plastisch
vermogen, om juiste, levendige beschrijvingen te
(-s). Zie het betere BEELDENKRAMER, BEEL
-DENKRAMST.
kunnen geven; (w. g.) een beeld, een indruk van
BEELDMOOI, bn. (gemeenz.) beeldschoon.
iets geven.
BEELDOMKEERDER, m. (-s), (nat., gray.)
BEELDENAAR, m. (-s), iem. die beelden en
zeker werktuig dat de beelden voor het gezicht ompenningen beschrijft en afbeeldingen ervan maakt;
keert.
— munt -, penningboek; -- model van een penning
of eene munt; — de kop, de figuur op een munt ( BEELDRIJK, bn. ( -er, -st), (lett.) rijk aan vergelijkingen, aan beeldspraak : beeldrijke taal, aan-stukofpenig.
spraak.
BEELDENBESCHRIJVER, m. (-s), oudheid
BEELDSCHILDER, m. (-s), iem. die zijn bedrijf
beelden der Ouden verklaart of-kundige
maakt van het beschilderen der pleisterbeelden
beschrijft. BEELDENBESCHRIJVING, v. (-en),
waarmede kerken versierd worden (inz. in België).
verklaring van de oude beelden.
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BEELDSCHRIFT, o. schrift door afbeeldingen, 1 heen, onenigheid, twist veroorzaakt meestal
schade, het is beter iets in der minne te schikken; -in plaats van xr et woorden; hiërogliefen (als bij de
iem. een been te kluiven geven, zwarigheden in den
oude Egyptenaren).
weg leggen, moeite veroorzaken; — de koude dringt
BEELDSNIJDEN, o. het beeldhouwen in hout
door merg en been, het is vinnig koud; --- een gil die
en ivoor; ...SNIJDER, m. (-s), beeldhouwer;
iem. door merg en been gaat, een hartverscheurende
...SNIJDERIJ, v. beeldhouwkunst in hout en
gil; — een autocraat in merg en been, door en door; —
ivoor; ...SNIJKUNST, v. de vaardigheid om uit
hij klaagt steen en been, verschrikkelijk.
ivoor, been, hout of zacht gesteente beeldjes te
3. BEEN, o. (beenen), lichaamsdeel bij menschen,
snijden.
bestaande uit dij of bovenbeen, onderschenkel en
BEELDSPRAAK, v. het spreken in beelden, zinnevoet; inz. het gedeelte van de enkels tot het heup
beeldige aanduiding : roos voor jong en schoon
gewricht; een been breker ; je zou armen en beenera
meisje; leeuw voor held; monster voor wreedaard enz.
er bij breken, een ongeluk krijgen; --- een houten
BEELDSPRAKIG, bn. bw. in beeldspraak uitbeen, een houten toestel waardoor men een afgezet
gedrukt, figuurlijk.
als
voorwerpsnaam; (o.
been vervangt; — de beenen van een paard; (ook
BEELDSTEEN, m. (-en),
van enkele vogels; van dieren over het algemeen
als stofnaam) een steen waarop het beeld van eenig
poot); -- (fig.) men kan op één been niet loopen,
lichaam is afgedrukt; speksteen.
vernieler
van beelscherts. gezegd tegen iem. die bedankt, wanneer
BEELDSTORMER, m. (-s),
hem voor de tweede maal een glaasje wordt aan
den (inz. in de Nederl. gesch.).
— op de been zijn, werkzaam zijn, zich-gebodn;
BEELDSTORMERIJ, v. (-en). Zie BEELDENbewegen; (ook) veel loopen; (ook) weder ten deele
STORM.
hersteld zijn van eene ziekte; -- ik kan niet meer
BEELDWERK, o. gebeeldhouwde voorwerpen; —
op mijne beenen staan, zoo zwak, zoo vermoeid
(w. g.) muurschilderingen; — verheven beeldwerk;
ben ik; — zich op de been houden, zich ziekelijk gehalfverheven beeldwerk, zie BEELDHOUWWERK.
voelen, en toch niet naar bed gaan; (ook) zijne
BEELDWIT, m. (gew.) slaapwandelaar.
zaken net moeite staande houden; — op zijne,
BEELDZOEKER, m. (-s), (in de fotografie) mateigen beenen staan, zijn eigen baas zijn; — iem.
glazen plaatje waarop het te trekken voorwerp
beeldzoeker
de
mo
~t
op de been helpen, houden, staande houden, (ook
afteekent
:
een
zich verkleind
fig.); — dat staat op zijne beenen (meestal pootera),
zoo groot mogelijk, klaar en helder beeld geven.
dat is flink gezegd, gesteld, is een vierkant antwoord;
BEELDZUIL, v. (-en), eene zuil waarop een
landen
in
't
;
-in
R.
-K.
—
de leugen heeft korte beenera, de waarheid achtergeplaatst
beeld is
haalt ze, de leugen houdt geen stand; -- met het
vrije veld om den voorbijganger tot godsdienstige
verkeerde been uit bed gestapt zijn, kwaadgeluimd
overpeinzingen op te wekken.
wezen, eene booze bui hebben; — afdruipen met
BEELEN, (beelde, heeft gebeeld), (Zuidn.) eene
den staart tusschen de beenen, (eig van honden gebelofte, eene overeenkomst verbreken; hij beelt,
zegd, fig. van menschen) beschaamd heengaan; --houdt zijne belofte niet; kvan verloofden gezegd)
huwelijk
afzien:
van
het
(Zuidn.
) de beenen onder tafel steken, aanzitten, gaan
verloving
verbreken,
de
eten; — het zal afvallen, wanneer gij de beenen onder
de bruid is gebeeld, haar aanstaande heeft haar
eens anders tafel steekt, wanneer gij het brood van
laten loopen; de bruidegom beelt, trekt zich terug.
vreemden eten moet, wanneer gij bij vreemden n
BEELTENIS, v. ( -sen), beeld, afbeelding, portret;
betrekking zijt; — de beenen slepen hem na, hij is
— in beeltenis verbranden (oudt. van een voort
ten hoogste vermoeid; — het zijn sterke beenen, die
dood veroordeelde).
-vluchtigenr
de weelde kunnen dragen. in weelde en voorspoed
1. BEËLZEBUB, m. (- s), een Zuidamerikaansche
gaat men zich licht te buiten; — op hooge beenen
aap uit het geslacht der brulapen, die zich zeer
komen aanloopes, om iem. op hoogen toon te berisbehendig met zijn langen staart weet vast te grij pen; — (plat) zij heeft den buik met beenen, (voor
pen aan boomtakken.
beenderen) gezegd van een ongehuwd meisje dat
2. BEËLZEBUB, BEËLZEBUL, m. oorspronkelijk
door
de
Israëlieten
spoedig bevallen moet; — hij gaat met het eene been
een god der Pheniciërs en Syriërs,
in 't graf, leeft zijne laatste dagen; — hij loopt
tot een demon of duivel verlaagd, en naar hunne
op zijne l-► tste beengin- hij is haast dood; (ook)
opvatting eigenlijk een drekgod, de heer der afgodehij zal weldra uit zijne betrekking ontslagen worrij; — dat is een echte, rechte Beëlzebub, Beëlzebul,
den; (ook) hij heeft zijn laatste geld uitgegeven; -dat is iem. -voor wiep men met recht bang zou
wel ter been zijn, vlug kunnen loopen; — je hebt
worden; iem. die iedereen afsnauwt; (scherts.) het
schoonmaaktijd.
jonge beenen, gezegd tegen iem. die eene boodnog
Beëlzebubsfeest, de
schap enz. moet doen en bezwaren maakt; -- een
BEEMD, m. (-en), vlak, waterrijk land, n Bestal
leger op de been brengen, het uitrusten; — weder
voor weilanden, boomgaarden aangewend : in veld
op de been komen, van eene ziekte opstaan, (ook)
en bosch en beemden; — vlakke landstreek: hollands
zijne zaken weder zien vooruitgaan; — beenen
beemden; (dicht.) wandeldreef; bebloemd veld.
maken, vluchten, gauw wegloopen; — iem. beenen
BEEMDBOKSBAARD, m. zekere plant, zie
maken, op de vlucht jagen; (ook) aansporen, aanBOKSBAARD; ...DUIZENDKNOOP, m. (plantk.)
zetten; — een blok aan zijn been hebben, niet vrij
adderkruid.
zijn, in iets gehinderd worden; (ook) getrouwd zijn;BEEMDGRAS, o. een geslacht van grassen (poa),
(Zuidn.) iets aan zijn been hebben, bede ogen
dat hier te lande algemeen voorkomt op weiden,
zijn, inz. eene slechte waar gekocht hebben ; —
in tuinen en langs de wegen; een uitstekend voeder
(gew.) die molen loopt met bloote beenen, zonder
-gewas.
zeilen; — loopt op bloote beenen met de nagels van
BEEMDKLAVER, v. (-s). eene soort van klaver
(trifolium pretense), de wilde roode klaver, ook zijne teenen, zonder zeilen of borden; —
bovengedeelte van eene kous; — nederhaal van
varkensklaver geheeten.
eene letter; -- puntig uiteinde van een voorwerp
BEEMDLANGBLOEM, v. eene soort van zwenk
(b. v. van een waaier enz.); -- (wisk.) de beerven
(festuca elatior).
-gras
van een hoek, de lijnen die een hoek begrenzen; —
BEEMER, w. (-s), (eigenlijk BOHEMER, een
de beenen van een driehoek, een trapezium, de twee
vogel uit Boheme ), zijdestaart, pestvogel, een ook
opstaande zijden.
hier te lande welbekende zijdestaartvogel (bombyBEENAARDE, v. de organische bestanddeelen
cilla garrula), in Groningen lakvogel geheeten.
dat
lijkt
:
zelfstandigheid
der beenderen : basisch phosphorzure kalkaarde
BEEN,
o.
beenige
1.
met fluorcalcium, koolzure kalkaarde, phosphorzuro
wel been; — in been werken, voorwerpen van been
magnesia en nog eenige onoplosbare zouten die zich
maken.
in het lijmgevend weefsel der beenderen afzetten,
2. BEEN, o. (beenderen), deel van een geraamte
en de noodige hardheid eraan geven.
der gewervelde dieren; -- het is vel over been, gezegd
er
geen
vleesch
BEENACHTIG, bn. als been; van been.
is;
—
is
van ierr. die broodmager
BEEN-AF, bn. (Z. A.) been -af zijn, verliefd zijn.
zonder been, men kan niet alles krijgen, zooals men
BEENBEDERF, o. versterving, verrotting van
't hebben- wil; (ook) alles heeft zijne s haduwzijde,
de beenderen.
geene lusten zonder lasten; -- (fig.) geen been in iets
BEENBESCHRIJVER, m. (-s), osteoloog; ...BEvinden, ook : ergens geen been in zien, geen bezwaar
SCHRIJVING, v. (-en), osteologie.
opperen, geene zwarigheden maken, inz. gezegd
BEENBLOK, o. (-ken), zwaar stuk hout dat men
van iets dat min of meer verboden is; --twee honeen beest, dat in de weide loopt, aan een been
den over één been, twee belanghebbende peisonen
twee
bevestigd of aan de beenen bindt om het te verdie over eene zaak twisten, vechten; — (spr.) als
hinderen uit de weide te loopen of over de scheihonden vechten om een been, loopt een derde ermee
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hoofdsbeen bij de herkauwende dieren, waar de
slooten te springen; — (scherts.) een kind dat altijd
bij zijne moeder wil zijn.
hoorns op bevestigd zijn; ...POEDER, o. beendermeel; ...SCHEUR, v. (-en), (inz.) in de hersenpan;
BEENBOOR, v. (... boren), (heelk.) werktuig om
...SCHROEF, v. (...ven), een vroeger foltertuig;
de beenderen te doorboren; hersenboor.
BEENBREUK, V. (-en), (heelk.) breking van
...SPAT. v. (-en), uitwas der gewrichtsbeenderen
en
volkomen
het been; men onderscheidt onvolkomen
aan de waai der paarden; ...SPIL, v. (-len), beenpit; ...STEUR. m. eene vischsoort (lepidosteur) in
beenbreuk, enkelvoudige en meervoudige (wanneer
het been op meer dan eene plaats gebroken is);
Zuid -Amerika, met eene volledig verbeende wervel is het been verbrijzeld, dan noemt men de beenkolom, wordt ruim 1 M. lang; ...STOF, v. (ontl,)
dat tot beenvorming dient, waaruit de beenen
breuk eene splinterbreuk.
BEENBREKER, m. (-s), gew. naam voor den
bestaan; ...STUK, o. (-ken), deel van het harnas,
beneden de knieschilden vastgemaakt.
zeearend (haliaëtus albicilla).
BEENCELLEN, v. mv. stervormig vertakte
BEENTJE, 0. (-s), klein been; (fig.) iem. een beentje
lichten, onderkruipen; -- iem. een beentje zetten,
cellen van het beenweefsel, ook wel beenlichaampjes
geheeten.
door het been vooruit te zetten, een ander daarover
BEËNDEN, beëindigen, eindigen.
doen struikelen; — zijn beste beentje voorzetten, zijn
BEENDERAARDE, v. Zie BEENAARDE.
I uiterste best doen; (ook) zich van de gunstigste
BEENDERASCH, v. asch, uit beenderen verzijde doen kennen; — hij doet beentje over, (van een
kregen.
schaatsenrijder) kunstige wijze van zwieren langs
BEENDERBRECCIËN, v. mv. samenklonterinde baan, waarbij een been boven het andere geheven
gen van kalk en beenderen van voorwereldlijke
wordt; (ook van een dronkaard) hij zwaait langs de
gewervelde dieren door leem of mergel dat veel
straat; — beentje voor beentje gaan, voetje voor
ijzeroxyde bevat, verbonden; men vindt ze voor
voetje, zeer langzaam; — een klein stukje been:
nabijheid der Middellandsche zee. -namelijkd
bij het soep-eten moet men op de beentjes letten.
BEENDEREN, (Zuidn.) vlug loopen, aanbeenen;
BEENUITWAS, o. ( -sen), uitzetting aan de
— iem. van de been loopen, rijden of glijden.
pooten inz. bij paarden- ...VERSTERF, o. het
BEENDERENGROT, v. (-ten), grot waarin men
treedt op door onvoldoende voeding van het been,
beenderen van voorwereldlijke dieren en menschen
inz. door aandoeningen van het beenvlies; ...VER
in groote hoeveelheden aantreft; ... GRUIS, o.
zachter worden van het been-WEKING,v.het
gruis van beenderen; ...HOL, o. (-en).
door ontkalking.
BEENDERGESTEL, o. het samenstel der beenBEENVISSCHEN, m. mv. zeer talrijke onder
deren in het geheele lichaam.
een beenig skelet, meestal-klasedrvichn,mt
BEENDERHUIS, o. (...zen), (Zuidn.) knekelhuis
vier vrije kamvormige, zelden trosvormige kieuwen
(bij een kerkhof).
die met een kieuwdeksel bedekt zijn, omvattende
BEENDERKOOL, v. zie BEENZWART;
9 tiendedeelen van alle visschen; vroegere bena...LIJM, v. lijm uit beenderen bereid.
ming der koffervisschen.
BEENDERMAN, m. (gew.) magere Hein, de Dood.
BEENVLIES, o. (...vliezen), vast vlies aan de
BEENDERMEEL, o. gemalen been dat eerst
buitenvlakte der beenderen, waardoor talrijke
uitgekookt is; wel eens onder het voedsel van jonge
bloedvaten loopen, die tot voeding en groei van
kinderen, runderen en paarden gemengd, om den
het been dienen; —ONTSTEKING, v.
bouw van het geraamte te bevorderen; ...MEST, v.
BEENVORMEND, bn. (ontl.) beenvormend kraakbeendermeel als mest gebruikt; ...OLIE, v. olie
been noemt men het organisch bestanddeel der beenuit beenderen verkregen : de machine smeren met
deren; ...VORMING, v. het ontstaan van beenstof
beenderolie; ...VET, o.
in het dierlijk lichaam.
BEENDOK, bn. broodmager; beendroog.
BEENVRETER, m. (-s). Zie BEENETER;
BEENDRAAIER, m. (-s), (lie voorwerpen in been
...WEEFSEL, o.; ...WEER, v. de stof die het
draait; ivoordraaier.
bloed afscheidt bij beleediging der beenderen,
BEENDROOG, bn. zeer droog, kurkdroog.
vooral bij beenbreuken; — de voorloopige beenweer
1. BEENEN, (beende, heeft gebeend), zijne beenen
omvat het afgebroken gedeelte in de eerste dagen
gebruiken, loopen : zie hem eens beenen!
met een zachten ring; — de blijvende beenweer
2. BEENEN, bn. van been : een beenen kam.
veroorzaakt de vergroeiing en genezing der beenBEENETER, m. (-s), (heelk.) soort van kanker in
breuk.
het beengestel, verettering en verzwering der zachte 1 BEENWORDING, v. de natuurlijke wording der
deelen, met verharding in 't celweefsel, vorming
beenderen.
van fistels en verzakking van den etter.
BEENZUUR, o. (scheik.) zuur uit beenderen
BEENGEZWEL, o. (-len), opzwelling in het
getrokken; ...ZWART, o. zwart poeder uit gebrande
been.
beenderen, dat de eigenschap heeft, gassen op te
BEENGLAS, o. door toevoeging van beenderslorpen en te verdichten; ook veel gebruikt tot
asch, tinoxyde, vloeispaat en veldspaat melkwit
ontkleuring van vloeistoffen, vooral in suikerdoorschijnend glas voor ballons voor lampen enz.
raffinaderijen.
BEENHARNAS, o. ( -sen), dijstuk van plaatijzer
BEENZWARTBRANDERIJ, v., ... FABRIEK,
over de beenen; ...HOLTE, v. (-n), holte, uithol v. (-en).
ling in het been.
BEENZWEER, v. (...zweren), zweer aan het been.
BEENHAKKER, ...HOUWER., m. (-s), (Zuidn.)
1. BEER, m. (beren), plomp viervoetig zoogdier,
v leesehhouwer.
(ursus) van de orde der roofdieren, tot de familie
BEENHOUWERIJ, v. (-en), (Zuidn.) slagerij.
der zoolgangers behoorende; (fig.) lomperd;
BEENHOUWERSBAAS, m. (...bazen) . (Zuidn.)
ongelikte beer, ruw mensch; — het is een beer op
baas, eigenaar eener vleeschhou^a Brij; ...GAST, m.
sokken, iem. op groote vilten pantoffels; (ook)
( -en), ...KNECHT, m. (-s), (Zuidn.) slagersknecht;
een paard met lompe breede hoeven, waarover veel
...MES, o. ( -sen), (Zu idn.) slagersmes; enz.
haar hangt; (ook) iem. met groote voeten; (ook)
BEENHUIS, o. (...huizen), (Zuidn.) vleeschhal,
iem. die zeer zacht nadert; (ook) een plomp, zwaarlij slagerij.
vig mensch; — (spr.) men moet de huid niet verkoopen,
BEENIG, bn. ( -er, -st), van been, van beenen,
voor men den beer gevangen heeft, men kan slechts
met been : het vleesch is erg beenig vandaag; — een
over datgene beschikken, wat men in zijne macht
beenig man, iem. met grove beenderen; — hol stonden
heeft; — de beer is los, de storm begint, de poppen
haar de beenige wangen, mager; — een beenig gestel,
gaan aan het dansen; — (Zuidn.) mijn beer begint
een taai gestel.
te dansen, mijne maag begint te rammelen van den
BEENIJZER, o. (-s), ijzeren boei voor de gevangehonger; —
nen; ...KLUISTJR, m. (-s), kluister, blok aan een
te betalen rekening : beren hebben, schulden
der voorpooten van een paard om het wild vliegen
hebben; — dik in de beren zitten, diep in schulden
in de weide of het springen over de slooten te voorzijn; — iets op den beer halen, iets op rekening
komen; (fig.) een hinderpaal; ...LIJM, v. lijm van
halen, koopera zonder dadelijk te betalen; — hoor
been gemaakt.
1 je de beren nog niet brommen I wordt gij nog niet
BEENLICHAAMPJE, o. (-s), beencel.
lastig gevallen door uwe sohuldeisehers I; —
BEENLOOS, bn. zonder been.
sehuldeiscller: overlast van beren hebben; de beren
BEENMERG, o. het merg, dat zich in de beenbrommen den eersten van elk kwartaal, dan bieden
deren bevindt; ...ONTSTEKING, v.
zij hunne rekeningen aan; --- beren temmen, rekeBEENPIJP, v. (-en), (ontl.) rond, hol been;
ningen betalen; — (sterrenk.) de groote beer, )een
... PIT, v. (-ten), beenig uitwas aan het voorsterrenbeeld, dicht bij de noordpool des hemels; —
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de kleine beer, een dergelijk sterrenbeeld waarvan
de laatste ster de poolster is. Beertje, o. (-s).
2. BEER, m. (beeren), mannetjesvarken.
3. BEER, m. (beeren), ijsbreker op den wal,
bestaande uit een zwaren balk, van voren op
twee stutten rustende, om bij ijsgang woningen te
beschermen; — waterkeering : een steenen beer; —
(vestingb.) muur met scherpen rug, dwars door
eene gracht om het water daarin op te stuwen en
op eene bepaalde hoogte te houden; (oudt.) een
stormdak waaronder men zich bij het bestormen
van muren blindeerde; — (glasfabr.) bijna geheel
gesloten pot in eene glasfabriek, waarin men zand,
kalk enz. tot glas smelt; — muurstut, vierkant
opgemetselde pilaar aan de buitenzijde van kerk
schaaf die van anderen breed-murenz.;—
uitloopt en gebruikt wordt tot het opzuiveren van
sponningen en kokergaten; — ijzeren heiblok; — deel
van een stoomhamer; - (Zuidn.) soort van ploeg.
4. BEER, m. drek, uitwerpselen, faecaliën, sekreetmest.
BEERBAK, m. (-ken)_ bak waarin de faecaliën
verzameld worden van wege het gemeentebestuur.
BEERBIG, m. ( -gen), big van het manlijk geslacht.
BEERBOER, m. (-en), een boer die beer opkoopt
om er zijn land mee te bemesten; beersteker.
BEERDIERTJES, o. mv. microscopische spinachtige diertjes (arctisca), die zich tusschen mos,
op dakpannen en in goten ophouden; zij hebben
een wormvormig lichaam met korte stompe pootjes
en een zuigsnuit.
BEEREN, (beerde, heeft gebeerd), het land met
beer bemesten; — (plat) ontlasting hebben : ik
moet eens beeren, ik moet eens uit de broek.
BEERENBIJT, m. vroegere volksvermakelijkheid
om het vechten van honden tegen beeren te zien;
in 1689 verboden.; naam van enkele herbergen; —
(gew.) hij is in de beerenbijt geweest, deerlijk gehavend.
BEERENBIJTER, m. (-s), (oudt.) een tot een
beerengevecht afgerichte hond; (fig.) boosaardig,
nijdig mensch.
BEERIG, bn. (gew.) (van varkens gezegd), naar
den beer verlangen, tochtig zijn,
BE(E)RING, (Eng. bearing), m. (-s), kussen,
blok.

BEERKAR, v. ( -ren); ...KUIP, v. (-en); ...LEPEL, r . (-s), lepel waarmee de beer uit de sekreten
in de beerkuip wordt geschept.
BEERMARTER, m. (-s), dier dat eenige overeen
heeft met de waschberen en met de marters-komst
(arctictis binturong); het leeft in Indië.
BEERMOST, m. most die van de druiven afdruipt, voordat zij geperst worden.
BEERMUIS, v. (...zen), vroeger gebruikelijke
naam voor marmotten.
BEERPIJP, v. eene soort van doedelzak; een
orgelregister .
BEERPUT, r, -. (-ten), put waarin de beer van
én of meer privaten zich verzamelt; put waarin
de opgekochte beer verzameld wordt.
BEERPUTTENSTELSEL, o. het stelsel om den
beer der privaten in putten te doen uitloopen, die
dan van tijd tot tijd geruimd worden : het beerputtenstelsel is eene voorname oorzaak van de bodemvervuiling.
BEERRUPS, v. (-en), bruine ruige rups ; zij
hebben op alle segmenten langbehaarde wratten,
op den rug zwarte haren, in de zijden steenroode
haren; —VLINDER, m. (-s), een nachtvlinder
(arctia caja) waarvan kop en borststuk roodbruin
zijn, evenals de gemarmerde voorvleugels, terwijl
de achtervleugels vermiljoenrood zijn.
BEERSTEKER, m. (-s), nachtwerker, sekreetruimer.
BEERTON, v. (-nen), ton waarin volgens het
Liernurstelsel de faecaliën worden opgevangen.
BEËRVEN, (beërfde, heeft beërfd), door erfenis
verkrijgen; — het koninkrijk der hemelen beërven,
het eeuwige leven deelachtig worden. BEËRVING, V.
BEERUIL, m. (-en), ...VLINDER, m. (-s), beerrupsvlinder.
BEERVOETIG, brn laag gekoot : een beervoetig
paard.
BEERWAGEN, m. (-s), wagen tot vervoer van
beer; wagen waarin de beertonnen worden gehaald
en thuisgebracht; -- (sterrenk.) wagen van den
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groeten beer, 4 sterren van de 2e grootte, een trapezium vormende en 2 zulke sterren en 1 van de 3e
grootte, den dissel ervan uitmakende. Zie WAGEN.
BEERWORTEL, m. v. (als stofn.) (plantk.) var
-kensvl.
BEERZEN, (beersde, heeft gebeersd), zie BIJ
-ZEN.
1. BEEST, o. (oudtijds en in sommige streken in
de volkstaal ook nu nog v.), (-en), redeloos dier; —
een beest slachten, eene koe slachten; — beesten
hebben, runderen bezitten; (ook) ongedierte, vooral
luizen hebben; — hoe grooter geest, hoe grooter beest,
bij wijze van verontschuldiging gezegd, wanneer
een knap en kundig man zich te uitgelaten of liederlijk gedraagt; — het beest in den mensch breekt los,
zijne slechte eigenschappen, karaktertrekken nemen
de overhand; (fig.) een slecht mensch; — de beest
spelen, opspelen, razen, tieren; — een beest van
eene vrouw, eene duivelin; — 't is een lui beest, lui
schepsel; — beest, dat je bent, ondeugd; — 't is
een beest van een kerel, hij gedraagt zich onredelijk,
beestachtig; — (in het kaartspel) : iem. beest maken,
maken, dat hij geen enkelen slag haalt en den geheelen pot moet inzetten; — hij is beest, hij is er slecht
aan toe, hem staat wat te wachten; — (biljartsp.)
wat een beest ! een bofstoot, waarbij men bij toeval
een bal maakt of caramboleert. Beestje. o. (-s), zie
aldaar.
2. BEEST, bn. (Zuidn.) ruw, onhebbelijk: beest op
iem. zijn, hem ruw behandelen; gierig : ge moet
niet zoo beest zijn.
BEESTACHTIG, bn. bw. ( -er, -st), als een beest,
dierlijk : zich beestachtig gedragen, gemeen, zeer
ongebonden; beestachtig te keer gaan, optreden,
zeer ruw en onhebbelijk; — 't was beestachtig koud,
zeer, in hooge mate; — (gewest.) van beesten houdende. BEESTACHTIGHEID, v. (...heden), dier
laagheid; onbeschoftheid.
-lijkhed;
BEESTELIJK, bn. bw. beestachtig; wreed, ruw.
BEESTENBOEL, m. smerige boel. groote rom
buitengewoon lawaai; ruwe troep.
-mel;
BEESTENDOKTER, m. (-s), veearts; ...HOEDER, m. (-s), veehoeder; ...HOEDSTER, v. (-s);
...KOOPMAN, m. (Zuidn.) veekoopman; ...KRAAL,
V. (Zuidafr.) kraal, bocht, omheining, stal voor het
vee; MARKT, v. (-en), veemarkt.

BEESTENSPEL, o. (-len), tent waarin beesten,
inz. gedresseerde wilde beesten te zien zijn; ...STAL,
m. (-len), stal voor het vee; smeerboel; ...VERSTAND, o. verstand, instinct der dieren; ...VOEDER, o. voeder voor het vee.
BEESTIAAL, o. vee; veestapel; reoht op het
slachten, geslacht.
BEESTIG, bn. bw. ( -er, -st), als een beest, dier
laag; — (gemeen.) zeer : 't is beestig koud; —-lijk,
beestig liegen, onbeschaamd en sterk liegen. BEES TIGHEID, V. (...heden), (Zuidra.) domme streek.
BEESTJE, o. (-s), klein beest; beestjes hebben,.
luizen hebben; (Zuidn, ook) met de jicht gekweld
zijn; — een beestje houden, een varken vetmesten
om dat later voor eigen gebruik te slachten; —
het is de aard van 't beestje, dat is zoozeer met
hem vergroeid, dat er weinig aan te veranderen
valt; — het is een mager beestje, er is niet veel van
hem te halen, hij is arm; (ook) aan die zaak valt
niet veel te verdienen; (ook) zij heeft niet veel
te beteekenen.
1. BEET, V. (beten), planten van het geslacht
beta, inz. de suikerbiet of beetwortel; en de kroot,
biet of bietekroot.
2. BEET, m. (beten), hap met de tanden : een
beet in een appel doen; ook eene bete broods, een stuk
brood; — iem. de beten uit den mond zien, hem strak
aanzien terwijl hij eet, inz. uit wangunst; — iem.
geen beet gunnen, niets, de geringste kleinigheid
niet; — ergens een heelen beet aan hebben, van iets
gezegd, dat groot van stuk is, (ook) van iets dat
moeilijk, lastig is; — er is sleet noch beet aan (van
kleedingstoffen), het is nog volkomen gaaf; — de
kabel loopt te beet, loopt onklaar door al te groote
spanning (bij storm weer); (ook fig.) de kabel zal
te beet loopen, dat zal nog verkeerd afloopen; —
plaats waar een dier gebeten heeft : de beet van eens
vloo; — (spr.) een beet van het hondje hebben, zotte,
dwaze dingen doen, niet wel bij het hoofd zijn;
— (visscherij) ik krijg maar geen beet, de visschen
willen bij mij niet aanbijten.
.1. BEETEN, (beette, heeft gebeet), (leerl.) laten
uitbijten : de huiden in run laten beeten
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2. BEETEN, (beette, heeft en is gebeet). (Zuidn.)
(van vogels enz .) zich ergens neerzetten: op iets
beeten, er moeite op doen.
BEETHEBBEN,(had beet,heeft beetgehad),
joa,ge hoaden hebben cladellik alles beet, nemen alles in
den bek om er mee te spelen; - iem. vasthebben, 1
gegrepen hebben (een voortvluchtige); - ( fi g.) iem. li

bedriegen, foppen, bedotten;-iets begrijpen,

bevatten : hij heeft dadeljk alles beet : het is een
elugge jongen; - door iets getroffen, geraakt, besmet
worden : flU heb-je 't beet, nu moet je zelf de pijn,
den last, de moeite ervan maar hebben; - hij heeft
liet gectucht, leelijk beet, hij is zwaar verkouden.
BEETJE, 0. (-s), kleine hap, kleine hoeveelheid; hij heeft maar een klein beetje, een klein gedeelte,
een klein aantal; - hij gebruikt iederen dag een
beetje, (sterken drank); - hij is niet bang voor een
beetje, hij is onverschrokken; (ook) hij lust gaarne l
sterken drank; - van stukje tot beetje vertellen,
haarfijn, zeer nauwkeurig; -bi)beet3es,langzamerhand; - lekkere beetjes, lekkernij ; - een
beetje geduld, een weinig geduld; een beet3e gezelligheid heeft een mensch noodig; een beetje opgewonden,
1
vervelend zijn.
BEETKRIJGEN, (kreeg beet, heeft beetgekregen),lem .grijpen,inzijne macht krijgen; eene
verkoudheid, eene ziekte oploopen.
BEErNEMEN, (nam beet, heeft beetgenomen),
i
grijpen; - ( fi g.) bedriegen, bedotten.
BEETPAKKEN, (pakte beet, heeft beetgepakt),
aangrijpen, vastgrijpen, de hand aan iem. slaan.
BEETRAVE, ook BEETRAJE, v. (-n), (Zuidn.)
beet 1 ; benevens vele samenstellingen als : i
-GROND, m ;-JAAR , o. ; -LAND,o. ;
---VELD, o. ; -ZAAD, 0.

talentvol : een begaafd za'rtjer, redenaar, dichter; verstandig, kundig, knap : een begaafd jongmensck.
BEGAAFDHEID, v. ( ... heden), talent, verstand
kunde.
BEGAAID, bn. bevuild, smerig, modderig.
BEGAAIEN, (gew.) (van kleine kinderen gezegd)
bevuilen, bedoen.
1. BEGAAN, (beging, heeft begaan), gaan op,
betreden : de straat begaan; - de begane grond, de
natuurlijke oppervlakte van het terrein, zonder
eenige kunstmatige verhooging; (ook) dat gedeelte
van een gebouw dat met den beganen grond gelijk
is; - eene op zich zelf staande daad volvoeren, bedrijven, inz. eenig kwaad: dwaasheden begaan; een

misstap begaan; in drift heeft hij een moora beqaan;
men zou een ongeluk aan dien lastiien jongen begaan,
zich vergrijpen aan; - (gew.) door te gaan hereiken : dat dorp is in een uur te begaan; - laat mij
begaan, laat mij de zaak volvoeren; (ook) hinder,
stoor mij niet; - iem. stil laten begaan, zijn gang

laten gaan
2. BEGAAN, bn.medelijdend :Ikben wet
(zijnlot)begaan, ik heb medelijden

met hens
met hem.

BEGAANBAAR, bn. (van wegen, straten) begaan, betreden kunnende worden. BEGAANBAAR.
REID, v.
BEGAFFELEN, (begaffelde, heeft begaffeld), van
een gaffe! voorzien, - (gew.) begapen, den irond
zoover open doen, dat men een groot brok eten
naar binnen kan werken: - (gew. ) handig en snel
iets doen, eene moeilijkheid overwinnen; - doen,
bedisselen.
BEGANKENIS,v.(-sen),(Zuidn.)toeloop;
begrafenis; - godsdienstige optocht (processie).
BEGAPEN, (begaapte,he (, ftbegaapt),wiji
genoeg gapen om iets in den mond te krij -en;
hij begeert meer, dan hij begapen kan, hij verlangt
meer, dan hij gebruiken kan; - ( fi g.) jew. beqapen,
van alle kanten aangapen, nieuwsgierig aankijken;kijken naar hetgeen iem. doet, het hem afloeren.
BEGAPING, v. (-en), het begapen.

BEETSUIKER, V. beetwortelsuiker.
BEETWORTEL. m. (-en, -S), soort van mange!wortel, waaruit suiker gewonnen wordt, ook ;
suikerbiet geheeten; -STROOP, v. stroop overgebleven bij de bewerking en zuivering der beetwortelsuiker; --SPIRITUS, v. spiritus verkregen
uit beetwortelstroop.
BEETWORTELSUIKER, V. suiker uit beetwor- i
BEGAPER, m. (-s), BEGAAPSTER, v. (-s), die
telen bereid; -FABRIEK, v. (-en); -FABRIgapende (iets of iem.) bekijkt.
KANT, in. (-en); -FABRICATIE, v.; -INDU- 1
BEGAVING, v. (-en), (gewest.) flauwte, stuipeti

STRIE, v.
toevaUen.
BEEWEG, m. (-en), (gew. en Zuidn.) bedevaart.
BEGEEFSTER, v. (-s) Zie BEGEVER.
BEEWEGEN, (Zuidn.) ter beevaart gaan.
BEGEER, o. (w. g.) begeerte, verlangen.
BEF, v. (-fen), strookje wit linnen of katoen,
BEGEERBAAR, bn. (wijsbeg.) begeerlijk. BEdat de geestelijken en rechters in ambtsgewaad
GEERBAARHEID, v. BEGEERDER, m. (-s).
onder de kin dragen : (soherts.) de mannen van de 1 BEGEERSTER, v. (-s), die iets gretig verlangt.
bef; kraag van een koorknaap; - (Zuidn.) groote,
1. BEGEEREN, (begeesde, heeft begeerd), stark
scherpe kin; - (Zuidn.) snapster.
wensehen, verlangen : hi3 begeerde niet langer te
BEFAAMD, bn. bw. (-er, -st), onder alle volkeren
leven; een meisje tot vloer, begeeren; - (bijb.) gij
zult niet begeeren uws naasten huis ; gij zult niet
befaamd, bekend, vermaard (zoowel in gunstigen
aLs in ongunstigeii zin). BEFAAMDHEID, v. he.
begeeren uws nausten vrouw enz.; - wat begeert
kendheid, verniaardheid.
gij ? wat wilt gij hebben ? ; - op zijn sterfbed heeft
BEFANA, v. in Florence eerie pop die den avond
hij het begeerd, als zijn (laatsten) wil kenbaar gevóór Driekoningen door de straten gedragen wordt;
maakt; - sterk verlangen naar een toestand die
geschenk op Driekoningen daar gegeven; zwart
onswenschelijkvoorkomt :hij begeert,dvt het
spook waarmee men daar den kinderen vrees aanspoedig anders wordt, staat erop.
jaagt.
2. BEGEEREN, o. wenscb, wil, verlangen : wat
BEFDRAGER, In. (-s), (scherts.) befinan.
is er van uw begeeren ? wat verlangt gij
BEFFEN, (befte, he-At gebeft), zich, ie?n.befBEGEEREND, bn. (w. g.) het begeererut vermogen,
len, eene bef aandoen; cane bef dragen; (spottend)
het begeerverinogen.
hij beft mooi, doet zich deftig voor; - eene gebefte
BEGEERIG, bn. (-er, -st), verlangend : ik ben
aanspraak,eeneaanspraak waarbij men klaarheqeerigtehooren; begeerigeblikken; hijiszeer
blijkelijk deftige woorden heeft wi ll exi zoeken.
begeerig naar, gretig op; - wat ben je weer begeerig !
BEFLIJSTER, v. (-s), eenesoortvanlijster
inhalig, wat wil je weer veel iwinen!; je mag niet
(turdus torquatus) die nagenoeg éénkleurig zwart
zoo begeerig zijn, zoo inhalig zijn. BEGEERIG
is en cane breede witte vlek voor den krop heeft;
REID, v. groot, sterk verlangen, gretigheid; ook dominee geheeten.
inhaligheid; hebzucht.
BEFLOERSEN, (befloerste, heeft befloei-st), niet
BEGEERLIJK, bn. bw. (-er, -st), waard begeerd
een fibers bedekken; ook fig.
te worden; de begeerte opwekkend, veriokkend,
BEFLONKEREN, (befionkerde, heeftbefionbekoorlijk; - (Zuidn.) begeerig, gretig: zijne vingers
kerd), flonkerend beschijnen.
begeerlijk uitsteken; - (Zuidn.) hij is een begeerlijke
BEFMAN, In. (-rien), (seherts.)predikant, gee- : vent. hij heeft lange vingers, hij ste- It. BEGEER
steljke.
ï
LIJKHEID, v. (. heden), inhuligheid, hehucht;
BEFRIJNEN, (befrijnde, heeft befrjnd) ( bouwk )
bekoorljkheid; de begeerlijkheid der matigheid, het
frijnen, met ribbels behakken.
wenschelijke ervan.
BEFROMMELEN, (befrommelde, heeft befromBEGEERTE, v. (-n), een levendig verlaugeii naar
meld), verfrommelen, kreuken.
iets : eene zinnelijke, geestelijke begeerte; - wil: beBEFUTSELEN, (befutselde, heeftbefutseld), l haagzucht is iets andeis dan de begeerte om te bebetasten, behandelen; ook fig.1
hagen; (bijb.) eene begeerte van ienr. begeeren.
BEG, m. (-s), heer; titel van sommige militaire
BEGEESTEREN, (Germ.) in geestdrift brengen.
overheden in Arabische en Turksche staten; ook de
BEGEESTERING, v. geestdrift.titel van den beheerscher van Tunis, boy.
BEGEKKEN, (begekte , heeft begekt), bespotten,
BEGAAFD, bn.(-er, -st), bedeeld, toegerust
voor den gek houden.
met: het was een man, met alle deugden begaafd; BEGELD, (Zuidn.) van geld voorzien, rijk; - (spr.)
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hij is begeld gelijk eene koe besuikerd, hij bezit
,niets.
BEGELEID, bn. (wap.) begeleid stuk.
BEGELEIDEN, (begeleidde, heeft begeleid), ver
gezellen; (mil.) eseorteeren; (zeew.) convooieeren;-=
(muz.) accompagneeren. BEGELEIDING, v.
(-en), het begeleiden; (muz.) accompagnement : de
begeleiding kon hij niet spelen, die was te moeilijk
boor hem. BEGELEIDEND, bn. met begeleidend
schrijven.
BEGELEIDER, m. (-s), BEGELEIDSTER, V.
(-s), die vergezelt; (muz.) die accompagneert.
BEGELUKZALIGEN, (begelukzaligde, heeft begelukzaligd), (w. g.) gelukzalig maken. BEGELUKZALIGING, v.
BEGENADIGEN, (begenadigde, heeft begenadigd), iem. met bewijzen van genade begiftigen,
zegenen : de begenadigde zielen; — genade, kwijtschelding van straf schenken, amnestie verleenen.
BEGENADIGING, v. (-en), het begenadigen;
kwijtschelding van straf.
BEGEVEN, (begaf, heeft begeven), (ambten,
posten) aan iem. geven, toevertrouwen : wie heeft
dien post te begeven I wie heeft het recht van benoeming; — "zijn hart, zijne zinnen tot iets begeven,
zijne aandacht daaraan geven, zich daarop toeleggen; — verlaten, in den steek laten : zijne vrienden begeven hem; zijne krachten hadden hem begeven;
de hoop schijnt haar te begeven, zij hoopt niet meer; —
zich begeven, ergens heengaan; zich naar de stad
op weg begeven; 't windje, moe van 't zweven, heeft
zich schuil begeven, is gaan schuilen; — zich op de
vlucht begeven, op de vlucht gaan; — zich in een
gesprek begeven, een gesprek aanknoopen; — zich in
het huwelijk begeven, in het huwelijk treden; — zich
in gevaar begeven, er zich aan blootstellen; — (zeet.)
die tros zal zich begeven, zal het niet houden; —
(Zuidn.) het ijs begaf onder zijne voeten, was niet
sterk genoeg, brak. BEGEVING, v. (-en), het
schenken, uitdeelen (van ambten).
BEGEVER, m. (-s), BEGEEFSTER, v. (-s),
die uitdeelt, schenkt.
BEGEVINGSRECHT, o. (-en), het recht ambten
te begeven.
BEGIEREN, (begierde, heeft begierd), het land
begieren, bemesten, door er gier op te brengen.
BEGIETEN, (begoot, heeft begoten), eene straat,
een tuin, bloemen begieten, besproeien; — waschgoed
begieten, besprenkelen, natmaken, wanneer het op
de bleek ligt; — (scherts.) een werk begieten, drinken
op den goeden afloop ervan. BEGIETER, m. (-s),
BEGIETSTER, v. (-s), die begiet.
BEGIFTIGEN, (begiftigde, heeft begiftigd), beschenken met : iem. met een kerkelijk ambt begiftigen; een gesticht begiftigen, Bene gift eraan ver
BEGIFTIGING, v. (-en), het begiftigen,-maken.
beschenking.
BEGIFTIGDE, m. en v. (-n), die begiftigd wordt;
donataris.
BEGIFTIGER, m. (-s), BEGIFTIGSTER, v. (-s),
die (met iets) begiftigt, beschenkt.
BEGIJN, v. (-en), zie BAGIJN enz.
BEGIN, o. aanvang : in den beginne schiep God
Hemel en Aarde; in den beginne verdient hij twee
gulden, in den eersten tijd; tégen het begin; van den
beginne aan; --- alle begin heeft een einde, aan alles
komt een einde; — alle begin is moeilijk, in den
beginne heeft men vaak met moeilijkheden te kam
(ook) alles eischt overleg; — een goed begin-pen,
is het halve werk, wat te voren flink overdacht of
aangepakt is, vordert gemakkelijk; — een goed
begin, een gunstig voorteeken; (ook) de eerste
winst die men behaalt; — dat is een begin zonder
einde, daarvan is het einde niet te overzien; (ook)
dat keert telkens terug; — ik zie wel een begin, maar
geen einde; — een begin van bewijs, iets dat tot
uitgangspunt voor een bewijs kan dienen; — dit
is pas een begin, het volgende zal nog in hoogere
mate uwe verbazing wekken; — een begin met iets
maken, beginnen; (ook) voorbereidende maatregelen nemen; — het allereerste gedeelte : het begin
t'an die laan is prachtig; in het begin van dit boek; —
oorsprong, bron : zelfkennis is het begin van alle
wijsheid.
BEGINNELING, m. en v. (-en), beginner, nieuweling : een beginneling in de kunst.
BEGINNEN, (begon, heeft en is begonnen), (gewoner dan) aanvangen : een gesprek, eene zaak
beginnen; (doch ook) zich uitstrekken (van) : die
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tuin begint aan den hoek, zijne bezittingen aan het
kanaal; — deze beek begint op gindschen heuvel,
ontspringt; — de weg begint bij dien molen, een
begin nemen, van daar afkomen; — een werk, een
brief beginnen, daaraan een begin maken en meestal
voltooien; — aan zijn werk beginnen, (zonder het
evenwel tot een eind te brengen); — begin maar,
aansporing, opwekking om iets te beginnen; beginnen is iets, maar voleinden!; — het begint er op te
gelijken, de gelijkenis komt langzamerhand, van
lieverlede komt het klaar, in. orde; — het begint
te regenen, te waaien; men begint in te zien, dat enz.; —
eene zaak, een winkel beginnen, openen; — een
rechtsgeding tegen iem. beginnen, hem voor het
gerecht roepen; — om te beginnen, in de eerste
plaats; — hij heeft zijn werk begonnen; hij is begon
zich te beteren; wie is er begonnen (b. v. te twis--ne
ten) $ wie is de aanlegger van den twist; — begin
maar niet met hem, laat u maar niet met hem in; —
met een meisje beginnen (te vrijen); (ook) haar
onbehoorlijk plagen; — wat zal men met zoo'n jongen
beginnen I er is geen beginnen aan.
BEGINNER, m. (-s), BEGINSTER, v. (-s), die
begint, aanvangt; ondernemer, onderneemster; aanlegger : de beginner van een twist.
BEGINSEL, o. (-s, -en), het is slechts een beginsel
eerste proeve (van een leerling); — de beginselen
der rekenkunde, algebra, eenvoudigste eigenschap pen, de grondslagen; — oorsprong van iets, datgene
waarvan iets uitgaat, waarop het berust : het
beginsel der wet is, dat ieder naar vermogen evenveel
belasting betaalt; de vreeze des FI. eerera is het beginsel
der wisheid; — stelsel : het beginsel van bevelen en
gehoorzamen dringt diep in het staatsleven door; stelling, overtuiging waarnaar ierr . handelt, inz.
op het stuk van godsdienst, zedelijkheid en staatkunde : beginselen zonder organisatie zijn een weg
zonder weg, een man van goede, edele begin--wijzer
selen; een strijd van beginselen; — een man van
beginselen, een man die weet wat hij wil; — staatkundige of godsdienstige meening, overtuiging :
liberale, radicale beginselen; iern. van positief christelijke beginselen.
BEGINSELLOOS, bn. bw. zonder beginselen:
eene beginsellooze politiek, niet door vaste beginselen
bestuurd; (w. g.) gewetenloos. BEGINSELLOOS
-HEID,v.
BEGINSELVAST, bn. bw. niet van zijne beginselen afwijkende. BEGINSELVASTHEID, V.
BEGINSNELHEID, v. de beginsnelheid van een
kanonskogel, de snelheid waarmee hij het kanon
verlaat.
BEGLANZEN, (beglansde, heeft beglansd), (dicht.)
glanzend op iets schijnen : het milde licht der zonne
beglansde de blijde natuur; (ook fig.).
BEGINTRAKTEMENT, o. (-en), traktement
waarmede iem. begint, die pas aangesteld is.
BEGLAZEN, (beglaasde, heeft oeglaasd), van
glazen voorzien, ruiten inzetten. BEGLAZING, v.
BEGLUREN, (begluurde, heeft begluurd), bespieden. BEGLURING, v. (-en), het begluren.
BEGLUITRDER, m. (-s), BEGLUURSTER, v.
(-s), die begluurt.
BEGOMMEN, (begomde, heeft begomd), met
gom bestrijken. BEGOMMING, v. (-en).
BEGONIA, v. (-'s), een plantengeslacht mct sier
bladeren en lieve bloemen, meest-lijkgetnd
kruidachtige gewassen in tropisch Amerika, waarvan vele soorten voorkomen die als sierplanten
hier gekweekt worden : men heeft bloem -, blad- en
bolbegonia's.
BEGOOCHELAAR, in. (-s), BEGOOCHELAARSTER, v. (-s).
BEGOOCHELEN, (begoochelde, heeft begoiicheld), bedriegen, voor den gek houden; — iem. door
liefde verleiden, inpakken : zij heeft je begoocheld,
(in ongunstigen zin); laten wij ons niet langer met
die illusie begoochelen, misleiden, een rad voor
oogen draaien. BEGOOCHELING, v. (-en), het
begoo helen; verblinding, zinsbedrog; (w. g.) illusie.
BEGOOIEN, (begooide, heeft begooid), met de
hand werpende treffen (met kluiten, drek, klissen
enz.); gooiende bedekken; — een afstand begooien,
zoover gooien als die afstand bedraagt.
BEGORD, bn. een vertuid schip raakt begord,
als het met het touw tegen de kiel aanzwaait
en dus niet behoorlijk op wind of stroor kan
komen.
BEGORDEN, (veroud.) bezwangeren.
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BEGRAAFPLAATS, v. (-en), plaats der begrafenis; kerkhof.
BEGRAASD, bn. met gras bedekt; — begraasde
boter, grasboter; --- deze weide is nog niet begraasd,
daar heeft nog geen vee in geloopen.
BEGRAFENIS, v. ( -sen), begraving van een lijk;
lijkplechtigheden; --- eene eerlijke begrafenis, waarbij
aan den doode de verschuldigde eer wordt bewezen;
--- bedienaar der begrafenissen, aanspreker; -- personen die een lijk grafwaarts brengen, lijkstaatsie.
BEGRAFENISBIDDER, m. (-s), iem. die ter
begrafenis bidt (verzoekt), de aanspreker; in som
streken lijkbidder, doodbidder, aanzegger,-mige
(zwarte) kraai enz. geheeten; ...BUS, v. ( -sen),
...FONDS, o. (-en), fonds waaruit gelden verstrekt
worden tot bestrijding der begrafeniskosten van
hen die door het betalen eener contributie leden
van het fonds waren; ...GEZICHT, o. een strak
en ernstig gezicht, als bij eene begrafenis past;
...KOETS, v. (-en), koets uitsluitend bestemd, om
lijken ter begrafenis te rijden: ...KOSTEN, m. mv.
uitgaven voor eene begrafenis; ...MAAL, o.; .,.ONDERNEMING, v. (-en), onderneming die zich
voor eene bepaalde som belast met de levering van
alles wat bij iemands overlijden en begrafenis
vereischt wordt; ...PLECHTIGHEID, v. (...heden) ; ... RECHT, o. (-en), recht, geheven voor
het begraven; ...STOET, m.; ...WET, v. (-ten),
de begrafeniswet is van 10 April 1869.
BEGRAUWEN, (begrauwde, heeft begrauwd),
(w. g.) toegrauwen, bekijven.
BEGRAVEN, (begroef, heeft begraven), de bui
gronden begraven, er graafwerk op ver -tend7jksch
voorzien; — zich begraven.-richten,z.vaslo
(oorl.) verschansingen rondom zijne legerplaats
opwerpen; onder of in de aarde bergen; — ter
aarde bestellen : de overledene wordt morgen begraen; --- eene begrafenis bijwonen : ik moet vandaag
(uit) begraven;

— laat dit nu begraven zijn, (fig.)

in vergetelheid verborgen; — de kermis begraven,
haar uiteinde vieren; — (fig.) zich in een afgelegen
dorp begraven, zich zelven doen vergeten; — zich in
een klooster begraven, zich voor het oog van de
wereld verbergen; -- zich in, bij zijne boeken begraven, zich met zijn geest er in verdiepen, altijd bij
zijne boeken zijn. BEGRAVER, m. (-s). BEGRAVING, s . (-en), slootwerk; — (Zuidn.) begrafenis.
BEGRAZEN, (begraasde, heeft begraasd), gras
-lande
laten afweiden. Zie BEGRAASD.
BEGRENSD, bn. binnen grenzen besloten : eene
begrensde ruimte, (ook) niet al te groote ruimte; —
een begrensd uitzicht, niet ver strekkend; — (fig.)
een begrensd verstand, beperkt. BEGRENSDHEID, V. (meest fig. 1 beperktheid.
BEGRENZEN, (begrensde, heeft begrensd), van
Bene grens of grenzen voorzien; door de zee begrensd,
ingesloten door; — de duinen begrenzen daar het
vergezicht, vormen er de grens van; — iemands macht
begrenzen, beperken; -- een voorstel scherp begrenzen, juist omlijnen, nauwkeurig onder woorden
brengen. BEGRENZING, v. (-en).
BEGRIJMELEN, (begrijmelde, heeft begrijmeld),
(Zuidn.) begrijmen : het is maar van een zwarten pot
dat m.en, begrijmeld wordt, men wordt nooit van eene
koets, maar altijd van eene vuilniskar, strontkar
overreden.
BEGRIJMEN, (begrijmde, heeft begrijrad), (Zuidn.)
met pek, roet besmeren, bevuilen, bezoedelen.
BEGRIJPELIJK. bn. bw. ( -er, -st), te begrijpen,
licht te begrijpen : dat is nogal begrijpelijk; —
verstaanbaar, kenbaar : ik zal je mijn wil eens
begrijpelijk maken;

— iem. iets begrijpelijk maken,

duidelijk, helder, klaar; -- dat kind is zeer begrijpelijk,
bevattelijk, vlug van begrip; -- wat ben je weer
begrijpelijk ! wat maak je er weer dubbelzinnigheden uit op; --- (gew.) vitachtig, kwalijknemend.
BEGRIJPELIJKHEID, v. duidelijkheid, vatbaar
-heidvan
begrip.
BEGRIJPEN, (begreep, heeft begrepen), iets, zijne
les begrijpen, met het verstand vatten; — eene som
begrijpen, doorzien, weten hoe zij gemaakt moet
worden; — ik begrijp de heele zaak, geschiedenis al,
weten hoe de vork aan den steel zit; — ik begrijp
er niets van, kan er niet uit wijs worden, inz. uit
iemands gedrag; -- dat is nogal te begrijpen, dat is
zeer verklaarbaar; — dat kunt ge begrijpen ! dat
geloof ik niet, (ook) geen denken aan!, daar komt
niets van in !; — iem. begrijpen, zijne bedoeling
vatten, weten waar hij heen wil, met hem kunnen
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omgaan; (ook) weten wat de drijfveer zijner bande
— iem. verkeerd begrijpen, zijne woorden-linges;
of daden anders opvatten dan door hem bedoeld
wordt; — de onkosten zijn eronder begrepen, zijn er
bijgerekend; — waar hier van onderwijzers gespro-

ken wordt, zijn de onderwijzeressen mede begrepen; —

bevatten, inhouden : al watt de aarde in zich be-

grijpt; vijf is zesmaal in dertig begrepen; — ergens
mede begrepen zijn, ergens verlegen, beschaamd

mee zijn, er niet goed voor durven uitkomen; —
ik begrijp het nu eens zoo, ik vat het zoo op, wil het
zoo hebben; — (gew.) als hij het begrijpt, is er niets
aan te doen, als hij het in zijn hoofd heeft; — het
niet op iem. begrepen hebben, hem niet vertrouwen,
tegen hem ingenomen zijn.
BEGRIJPZAAM, bn. (gew.) bevattelijk, vlug
van begrip.
BEGRINDEN, (begrindde, heeft begrind), (ook
BEGRINTEN) , met eene laag grind bedekken,
(meestal na eerst een aarden baan gemaakt te hebben) : wegen, paden begrinden; een tuin begrinden,
n. 1. de paden ervan. BEGRINDING, v.
BEGRIP, o. (-pen), het opvatten met het ver
bevatting : vlug, langzaam van begrip zijn,-stand,
vlug, langzaam iets begrijpen; — het begrip komt
met de jaren, het verstand; — de samenvatting van
een aantal kenmerken tot ééne eenheid, algemeene
voorstelling : het begrip h o n d, z o o g d i e r; heeft

neen zich een juist begrip van eene zaak gevormd,
dan zal men geen scheef oordeel vellen; — de inhoud
van een begrip, het aantal kenmerken; — de omvang
van een begrip, het aantal voorwerpen die er aan
' oldoen; hoe qrooter omvang een begrip heeft, hoe
kleiner inhoud, en omgekeerd; z w a a r t e is een
afgetrokken begrip: — rede -, ervaringsbegrippen
(empirische), door redeneering, door de ervaring
verkregen; — kunstbegrippen, willekeurig aan ge nomen begrippen omtrent eene of andere kunst; —
transcendentale begrippen, bovenzinnelijke, als die
van God en eeuwigheid; -- :en ruim, kort begrip
van iets hebben, het in ruimen, beperkten zin opvatten; — geen flauw begrip zant iets hebben, het in het
geheel ' niet begrijpen, geen voorstelling ervan
hebben; — ik kan er maar geen begrip van krijgen,
ik kan het maar niet begrijpen; — dat gakt mijn
begrip te boven, daar kan ik met mijn verstand niet
bij, dat is mij te vreemd, te zonderling; — iem.
eenig begrip, een kort begrip ergens van geven, het
hem in algemeene trekken duidelijk maken;

duidelijke, verwarde, positieve, negatieve begrippen; —
kort begrip der aardrijkskunde, beknopte handlei ding; inz. een kort begrip der christelijke leer.
BEGRIPSLEER, v. (wijsb.) le-.r der voorstellin-

gen en begrippen, logica; ...ONTLEDING, v.;
...VERBINDING, v.; ...VERWARRING, v. (-en),
verwarring van liet Bene begrip met het andere;
...WOORD, o. (-en), in tegenst. met betrekkings-

woord .

BEGROEID, brr, bezet (met gras, haar enz.)

een

met klimop begroeide toren.

BEGROEIEN, (begroeide, is begroeid), groeiende
bedekken : brandnetels begroeien dat geheele stuk
land; — zich groeiende met iets bedekken (mmet
gras, haar enz.); de weide begroeit goed; zijn geheele
lichaam is met haar begroeid; de straat is niet gras
begroeid; — ( spr.) een rollende steen b ;groeit niet,

blijven doet beklijven, wie fortuin wil maken,
moet niet telkens van betrekking enz. veranderen.
BEGROEIING, v. (-en).
BEGROENEN, (begroende zich, heeft zich begroend), (w. g.) met groen, met plantengroei zich
bedekken.
BEGROESD, bn. de begroesde schorren van Zeeland, met eene groeze bedekt, begroeid.
BEGROETEN, (begroette, heeft begroet), groetende ontvangen : de vorst werd met gejuich begroet;
ook het voorstel werd, die woorden werden met applaus
begroet, men betuigde er zijne volle instemming
mee; — (fig.) met kogels begroeten, beschieten; —
ik begroet hem als medestander, hij is mijn medestander geworden; — iem. in zijne nieuwe woning
komen begroeten, hem daar voor de eerste maal
een bezoek brengen. BEGROETING, v. (-en).
BEGROETINGSSCHOT, o. (-en), (Zuidn.) saluut
-schot.
BEGROMMELEN, (begrommelde, heeft begroinmeld), (w. g.) vuilmaken; bekijven.
BEGROMMEN, (begromde, heeft begromd),
barsch beknorren; kleine kinderen beknorren!

BEGROOTELIJK.

218BEHANGEN.

w. g.) zich begrommen, zich met grom bevuilen.
1. BEHAGEN, (behaagde. heeft behaagd), iern.
BEGROMMING, v.
behagen, hem aangenaam zijn, bevallen; — Wie
BEGROOTELIJK, bn. (gew.) dat is begrootelijk
kleur, zijn gedrag, die bloemen behagen mij, bevallen
mij; -- gelieven : het behage u edelachtbare; behage
geld, waarvoor men weinig heeft genoten, wat men
voor minder aangename zaken moet betalen.
het den Hemel ! — het heeft den Heere behaagd
van onze zijde weg te nemen, (in advertentiën); —
BEGROOTEN, (begrootte, heeft begroot), ruw
opgeven hoe hoog waarschijnlijk de uitgaven zul- het behaagt hem hier niets, hij vindt het hier alles
behalve gezellig; — het behaagt mij, ik vind behagen
len beloopen; (onkosten, eene ruimte, een afstand)
daarin.
voorloopig berekenen : een werk begrooten; de (on)kosten begroot ik op honderd gulden; — bij schatting
2. BEHAGEN, o. genoegen, welgevallen : behagen
bepalen : het aantal dooden begroot men op meer dan
scheppen of vinden in; — hij heeft er geen behagen
. duizend; — (gew.) dat begroot mij te veel, dat komt i i-n, hij heeft er geen plezier in, hij wil het niet doen;
mij te duur uit; -- dat begroot mij om hem, ik ben
neiging, zwakker dan liefde : hij heeft in mij behagen.
met hem begaan; — (gew.) zich begrooten (met ;
BEHAKKEN, (behakte, heeft behakt), door
iets), iets nemen, waarop men geen recht heeft :
hakken bewerken; (metaal, hout of steen) ten
zou hij zich daarmee willen begrooten I
ruwste den verlangden vorm geven door middel
BEGROOTING, v. (-en), voorloopige berekening
van beitel, bijl of dissel; — boomen behakken, met
van een te maken werk : eene begrooting maken,
den dissel vierkant maken; — behakte steen, van
laten opmaken; — de raming van de kosten van een
regelmatigen vorm; — de aardappels, het land
lands-, gemeentebestuur, wetsontwerp waarbij
behakken, wieden en aanaarden; — het veen behakde staatsuitgaven, en de middelen om daarin te
ken, den bovenkant loshakken (voor het veen voorzien, jaarlijks worden vastgesteld : de begroobranden).
ting wordt in September bij de Tweede Kamer ,
BEHALEN, (behaalde, heeft behaald), door
ingediend; de begrooting wordt eerst in de sectiën
inspanning verkrijgen : den prijs, de overwinning
en daarna in eene openbare zitting behandeld; nieuwe
behalen; een hoog cijfer, rangnummer, veel punten
posten op de begrooting brengen; — er komen weer
behalen; — (w. g.) betrekken, wikkelen (in eene
drie nieuwe oorlogsbodems op de begrooting voor,
zaak). BEHALING v. het behalen; verwerving.
daarvoor wordt geld door de regeering gevraagd; —
BEHALVE, voegw. (beperkend, uitsluitend)
budget; schatting.
uitgezonderd, uitgenomen (dat) : ik weet er niets
BEGROOTINGSCIJFER, o. (-s), eindcijfer der
van, behalve dat ik er gisteren terloops over hoorde
begrooting; ...DEBAT, o. (-ten), besprekingen naar
spreken; allen gaan naar de tentoonstelling, behalve
aanleiding van de ingediende begrooting; ...JAAR,
(dat) hij (gaat); wij hebben niemand gezien, behalve
o. (...jaren), jaar waarover de begrooting, het bud(dat wij) hem (gezien hebben); —
get loopt : in sommige landen loopt het begrootingsvoorz. benevens : behalve den voorzitter waren
laar van Mei tot Mei; ...ONTWERP, o. (-en),
alle leden tegenwoordig; vgl. behalve (dat) de voor. ..WET, v. wetsontwerp, wet waarbij het bedrag
zitter (tegenwoordig was), waren enz.; — met uit van 's lands inkor sten en uitgaven is vastgesteld;
zondering van : behalve den neus lijkt hij sprekend
...REDE, v. (-nen), rede waarmee een minister ;
op zijn vader.
een wethouder van financiën zijne begrooting aanBEHAMEREN, (behamerde, heeft behamerd),
biedt; ...VERGADERING, v. (-en), vergadering
met hamerslagen bewerken. BEHAMERING, v.
waarin eene begrootingswet wordt besproken en
BEHANDELEN, (behandelde, heeft behandeld),
vastgesteld.
door de handen laten gaan, met de handen bewerBEGRUIZEN, (begruisd.e. heeft begruisd), met
ken : die boter is niet goed behandeld; --- voorzichtig
gruis bestrooien; (fig. veroud.) uevlekken : met
te behandelen (bv op een kist met glaswerk), ermede
Moed en stof begruisd. BEGRUIZING v. (-en).
omgaan; -- iem. goed, slecht, als zijn broer behandeBEGUNSTIGDE, m. en v (-n), hij of zij die belen, zich ten opzichte van iem. goed, slecht gedra-gun.stigd wordt of is.
gen; iem. met minachting behandelen, bejegenen;
BEGUNSTIGEN, (begunstigde, heeft begunstigd),
zijne ondergeschikten goed behandelen; — die koop gunst bewijzen aan, bevoordeelen : vrienden, kenman behandelt ons billijk, vraagt niet te veel; — een
nissen begunstigen; — een winkelier begunstigen,
onderwerp behandelen, het in een gepasten voren
hem de klandizie gunnen, bij hem koopen; — met
bespreken of beschrijven; — eene les met de leereen ridderkruis begunstigd worden, begiftigd; (fig.)
tingen behandelen, bespreken; — zich bezighouden
prachtig weder begunstigde den tocht, was eraan
met : eene kwestie behandelen; — Rubens behandelde
gunstig; -- een donkere nacht begun.dtia, de de smokvele onderwerpen uit de gewijde geschiedenis, koos
kenaars, was hun gunstig, beschermde hen voor
die uit voor zijne schilderijen; — (muz.) die fuga
het wakend oog der kommiezen; — bevorderen,
is zeer schoon behandeld, uitgevoerd; — eene zaak-,
aankweeken (neigingen, handelwijzen).
j voor de rechtbank behandelen, berechten, (ook)
BEGUNSTIGING, v. (-en), het voortrekken van ' die verdedigen; --- dat zaakje zal ik wel behandelen,
den een boven den ander; gunst; bescherming; --opknappen, in orde brengen; — je kunt dat nog
onder begunstiging van mooi weer, begunstigd door; —
niet behandelen, bewerken, (ook) ermede omgaan; --strafbare begunstiging, (rechtst.) zich opzettelijk
een patiënt behandelen, dien als geneesheer onder voordeel verschaffen of trachten te verschaffen ' zoeken, waarnemen, hem voorschrijven wat hij
uit eens anders misdrijf, b. v. het koopen, inruilen, 1, doen moet om beter te worden.
in pand nemen van gestolen goederen enz.
BEHANDELING, v. (-en), het hanteeren vaag
BEGUNSTIGER, m. (-s), BEGUNSTIGSTER, v.
iets : de recruten zijn geoefend in de behandeling van
(-s), die begunstigt, gunst bewijst; beschermer, behet geweer; fijn porselein breekt bij de minste ruwe
schermster; — begunstiger der kunst, Maecenas; klant
behandeling; — het behandelen : in behandeling
van Bene zaak: bericht aan mijne geëerde begunstigers. i nemen (een wetsontwerp, eene les); — onder behanBEHAAGLIJK, bn. bw. ( -er, -st), geschikt om
deling van Dr. R. zijn, dien als geneesheer hebben; -te behagen, welgevallig: eene behaaglijke erfwissekostelooze geneeskundige behandeling hebben; -- wijze
ling; — aangenaam : een behaaglijk gevoel; (w. g.)
van bewerking, met graveernaald, penseel of pen :
innemend : een behaaglijk meisje; het ziet er hier I eene geniale, stoute, smeltende, vloeiende, gelikte.
behaaglijk uit, gezellig, uitlokkend; — zich behaagstrooperige behandeling (met het penseel); — (fig.)
lijk maken, zich aangenaam maken; (ook) een aan- ' bejegening : is dat eenti behandeling ! eene nette,
genamen indruk maken; -- zich behaaglijk uitaangename behandeling!
strekken, met welgevallen; — op behaaglijke wijze +
BEHANG,o. behangselpapier; — (jag.) een
iets vertellen, voorstellen, op aangename, prettige i hond met een mooi behang, mooie oorlappen; —
wijze. BEHAAGLIJKHEID, v.
dat paard heeft een mooi behang, mooie manen en
BEHAAGZIEK, bas. bw. ( -er, -st), vervuld met
staart.
1
eene overdreven begeerte om te behagen : een
BEHANGDOEK, o. grof geweven stof, op kleinen
behaagziek, ijdel meisje; ...ZUCHT, v. overdreven,
afstand der muren gespannen, waarop het behang bijna ziekelijk verlangen om te behagen.
sel geplakt wordt.
BEHAARD, bn. met haar begroeid, ruig; — (gew.)
BEHANGEN, (behing, heeft behangen), opstaande
ern sterken haargroei hebbende ; — (plantk.)
voorwerpen bedekken met ...; (muren) met
beivaarde bladeren, bloembladen, zaden, vruchten,
papier beplakken, met tapijtwerk overdekken; —
met fijne haartjes erop. BEHAARDHEID, v. het
eene kamer, een huis behangen, de wanden der ka behaard zijn.
mer met behangselpapier beplakken; de wanden
BEHAGELEN, (het behagelde, is behageld), met
waren met tal van schilderijen behangen; — zij was
hagel bedekt worden.
rondom met goud behangen, bespottelijk met gouden
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versierselen opgetooid; — (jagerst.) de hond is goed
behangen, heeft breede, neerhangende ooren.
BEHANGER, m. (-s), iem. die kamers behangt;
behanger en stoffeerder, iem. wiens beroep het is,
ramen, wanden, gangen enz. te behangen en die
derhalve gordijnen, tapijten, behangselpapier, gangloopers enz. verkoopt.
BEHANGERIJ, v. de zaak, de werkplaats van een
behanger.
BEHANGERSBIJ, v. (-en), een bijengeslacht
(megachile) dat uit bladeren ronde of eironde
stukken snijdt om daarmede holten in den grond,
in hout of in muren, te bekleeden, waarin dan het
wijfje een eitje legt met wat stuifmeel en honing.
BEHANGERSGEREEDSCHAP, o. (-pen) ; ...HAMER, m. (-s); ...JONGEN, m. (-s); ...KNECHT,
M. (- s); ...KWAST, m. (-en), dat is met den behangers kwast gedaan, (van schilderwerk) zeer ruw en slordig; ...LINNEN, o. grof linnen, waarop het papier
geplakt wordt; ...PAP, v.; ...STIJFSEL, v.;
...TAFEL, v. (-s); ...WERK, o. het behangerswerk
laten aannemen, het behangen aanbesteden;
...WERKPLAATS, v. (-en); ...WINKEL, m. (-s).
BEHANGSEL, o. (-s), (Zuidn.) wat aan wanden,
deuren, ledekanten enz. tot versiering of tot besohutting wordt opgehangen; — bekleedsel van
papier of leder op de wanden van vertrekken.
BEHANGSELPAPIER, o. (-en), (gew. en Zuidn.
ook BEHANGPAPIER) het met kleuren, figuren
bedrukt papier waarmee de wanden enz. beplakt
worden.
BEHAREN, (behaarde, heeft behaard), strijk
-stoken
beharen, van haar voorzien.
BEHARTIGEN, (behartigde, heeft behartigd),
ter harte nemen, verzorgen, zorgen voor : iemands
geluk, welzijn, belangen behartigen. BEHARTIGER, m. (-s). BEHARTIGING, v. BEHARTIG STER, v. (-s).
BEHARTIGENSWAARDIG, bn. ( -er, -st, (ook)
meer en meest -), behartigenswaardige woorden, daden, voorbeelden, waard ter harte genomen te
worden.
BEHEER, o. bestuur en toezicht : het beheer
over iets voeren; — bewindvoering, inz. adminietratie van geld en goed, eene nalatenschap; — dat
is onder zijn beheer, in zijn bezit, hij heeft er de beschikking over; onder gemeenschappelijk beheer
van; — dat is onder zijn beheer geschied, tijdens zijn
bestuur of administratie: — raad van beheer, bestuur.
BEHEERDER, m. (-s), bewindvoerder, iem. die
bestuurt, administreert.
BEHEEREN, (beheerde, heeft beheerd), eene erfenis, geld, goederen beheeren, het bewind hebben over,
besturen, administreeren; — beheerend vennoot,
vennoot die als directeur met het drijven der zaak
is belast; — (w. g.) beheerschen. BEHEERING,
v. (-en), het beheeren.
BEHEERSCHEN, (beheersohte, heeft beheersoht),
regeeren over : een volk, een land beheerschen; — het
geld beheerscht de wereld, regeert, is oppermachtig,
heeft grooten invloed; — iem. beheerschen, zedelijk
in bedwang hebben, (ook) invloed op zijne mee
daden hebben; — eerre klasse beheerschen,-nige
(in school) daar op gemakkelijke wijze de orde
handhaven; — den toestand beheerschen, meester
zijn van den toestand, er grooten invloed op uit
— zijne stof beheerschen, weten wat men-oefn;
geven mag en verzwijgen moet, nauwkeurig weten
wat hoofd- en bijzaken zijn; — een studieveld beheerschen, er geheel op thuis zijn; — (oorlog) een
terrein beheerschen, daarop vrij kunnen handelen
en manoeuvreeren; — eene rivier beheerschen, naar
willekeur op beide oevers zijne strijdkrachten kun
brengen, over minstens één overtocht beschik--ne
ken; — een overtocht, een bergpas beheerschen, met
zijn geschut bestrijken; — (taalk.) de bepalende
woorden worden door de zinsdeelen die zij bepalen,
beheerscht, zij drukken door den een of anderen
buigingsvorm hunne betrekking tot die zinsdeelen
uit; — een bedrijvend werkwoord beheerscht een
vierden naamval, eisoht dien; — zich beheerschen,
zijne driften betoomen, kalm blijven; (ook) zich
beperken; — een denkbeeld, eene gedachte beheerscht
iemand, die aan niets anders denken kan; — de
alles beheerschende kwestie, die gewichtiger is dan
alle andere; — zich door smart laten beheerschen,
zich geheel aan die smart overgeven.
BEHEERSCHER, m. (-s), meester, heer; vorst:
de beheerscher aller Russen. BEHEERSCHERES,
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v. ( -sen). BEHEERSCHING, v. (-en), het beheer schen, regeeren; (fig.) het bedwingen, vgl. zelf. beheersching; — (w. g.) (taalk.) onmiddellijke beheersching, wanneer de afhankelijkheid door bui
wordt uitgedrukt; middellijke be--ginsutae
heersching, door middel van een voorzetsel.
BEHEIEN, (beheide, heeft beheld), door het
inheien van palen voor het leggen van een fondament geschikt maken (een grond). BEHEIING,
v. (-en).
BEHEINEN, (beheinde, heeft beheind), van eenfa
heining voorzien. BEHEINING, (-en). v.
BEHEKSEN, (behekste, heeft behekst), betooveren; zijt gij behekst ? ben je gek I; -- wat beheks`
hem ? drijft hem zoo vreemd te handelen ? BEHEK SING, v. (-en).
BEHELP, o. (gew.) behulp; — zijn behelp heb
-ben,
het strikt noodige hebben.
BEHELPEN (ZICH), (behielp zich, heeft zich
beholpen), zich redden : zonder voldoende gereedschappen moet men zich weten te behelpen; — het
met iets stellen, doen, dat minder is dan men wei
zou wenschen, roeien met de riemen die men heeft,
met weinig tevredn zijn: hij weet zich te behelpen; —
karig moeten leven : hij moet zich behelpen.
BEHELZEN, (behelsde, heeft behelsd), (meest
in den 3den persoon) de brief behelst, dat..., bevat
in hoofdzaak het volgende.
BEHEMOT, (ook BEHEMOTH) m. (-s), (H.
S .) naam van een reusachtig dier waarvan in Joh
XL : 10-19 gesproken wordt; volgens sommigen
een olifant, volgens anderen een nijlpaard; (bij uitbr.)
een groot en sterk viervoetig dier.
BEHENDIG, (in Zuidn. ook BENDIG) ba. bw.
( -er, -st), een behendige jongen, vlug, schrander,
handig, bij de hand; — behendig wist hij hiervan
partij te trekken, listig, gevat; op geschikte wijze; —
behendig klom hij achterop (een rijtuig), vlug, knap 1 handig; — hij wist het mechaniek weer behendig in
elkaar te zetten, bedreven, vlug en goed. BEREN DIGLIJK, bw. (w. g.) bedreven, vlug; (fig.) listig,.
slim. BEHENDIGHEID, v. bedrevenheid; vlug
? net eene zekere behendigheid iets doen; —,-heid:
(...heden,) behendige daad.
BERENNOOT, BENNOOT, v. (...noten), de
olierijke vrucht van den behennoteboom in Azi
enz., in grootte aan de hazelnoot gelijk.
BEHENOLIE, v. vette, niet opdrogende olie,
uit de O. en W. I. behennoten geperst.
BEHEPT, bn. lijdende aan een zedelijk gebrek,.
niet vrij , niet los daarvan.: hij is met leelijke ondeuq den behept.
BEHOEDEN, (behoedde, heeft behoed), in acht
nemen : zich voor koude, eene ziekte, ongelukken
behoeden; — God behoede onze kinderen, voor onge ' lukken bewaren.
BEHOEDER, (-s), BEHOEDSTER, v. (-s), die
behoedt, bewaart.
BEHOEDMIDDEL, o. (-en), (w. g.) middel om te
behoeden, voorbehoedmiddel.
BEHOEDZAAM, bn. bw. (...zamer, -st), zichzelf
' of anderen voor schade wetende te behoeden :
behoedzaam schreed hij voorwaarts; — behoedzaam
te werk gaan, omzichtig. BEHOEDZAAMHEID,.
v. omzichtigheid.
BEHOEF, o. gevoeg : zijn behoef doen; — hij
verbouwt alleen aardappelen voor eigen behoef, gebruik.
voor zooveel hij zelf noodig heeft; — ten behoeree
van, ten dienste, ten bate van.
BEHOEFTE, v. (-n), gebrek aan 't noodige, nooddruft : zij leven in groote behoefte; — zij hebben aan
alles behoefte, van alles ontbreekt hun; — veel
behoeften hebben, veel noodig hebben; — men heeft
soms behoefte aan liefde, aan gezelschap, verlangt
ernaar; — uitgaan is voor velen eene behoefte geworden, iets waar zij niet buiten kunnen; — in eigen
behoefte voorzien, onderhoud; — winkel in dage lijksche behoeften, in artikelen voor dagelijksch.
1 gebruik; — schrijf- en teekenbehoeften, wat men
noodig heeft om te schrijven, te teekenen; — geeste lijke, godsdienstige behoeften; -- aan zijne natuurlijke behoeften voldoen; — zijne behoefte doen, zin:
gevoeg doen.
BEHOEFTESCHIP, o. (.. .schepen), (bist.) schil ►
bij eene oorlogsvloot gevoegd tot liet meenemen vary
allerlei voorraad.
BEHOEFTIG, bn. en bw. ( -er, -st), zich niet van
het noodige kunnen voorzien, zeer arm : het zijn.
behoeftige menschen; — armoedig : in behoeftige om
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omstandigheden verkeeren; — behoeftig leven. B E H O E FTIGLIJK., bw. BEHOEFTIGHEID, v. armoede.
BEHOEVEN, (behoefde, heeft behoefd), (in de
spreektaal vaak : HOEVEN), noodig hebben:
hulp, onderstand behoeven; -- moeten : gij behoeft
dat niet weder over te vertellen; — noodig zijn : het
behoeft niet; behoef ik u te zeggen, r'at, is het nog
noodig.
1. BEHOOREN, (behoorde, heeft behoord),(in
spreektaal vaak : HOOREN), het eigendom zijn
van, toebehooren : die pen behoort mij; — toekomen : aan hem behoort het recht van benoeming; —
die tuin behoort erbij, maakt er een onderdeel van
uit; — de Krim behoort tot Rusland, is staatkundig
daarvan een onderdeel; — het behoort tot de zeldzaam
het komt zelden voor; — dat behoort nu-hedn,
tot het verledene, is nu voorbij; — (fig.) passen,
betamen : dat behoort zoo; — vereischt worden,
noodig zijn : er behoort tot zulk een werk eene groote
mate van geduld; daartoe behoort moed; — Karel
behoort erbij, het is wenschelijk, dat hij erbij is; —
dat behoort geprezen te worden, verdient; — ieder
behoort zijn best te doen, het is plicht, dat ieder zijn
best doet; — kinderen behooren vroeg naar bed te
gaan, moeten, dienen; -- hij behoort niet meer tot
de onzen, hij heeft onze partij verlaten; — die kat
behoort hier niet, is niet van ons; — gij (be)hoort
hier niet, hier is uwe plaats niet; — die stoelen
(be)hooren in de voorkamer, moeten daar staan.
2. BEHOOREN, o. ieder zijn behooren, zijn be-scheiden deel, wat hem toekomt; — naar behooren,
zooals het past, naar eisch.
BEHOORLIJK, bn. bw. ( -er, -st), zooals het behoort betamelijk : dit is niet behoorlijk; — het is
nu een behoorlijke tijd, passend: — hij kan zich
niet behoorlijk gedragen; iem. behoorlijk op zijn
nummer zetten, op afdoende wijze. BEHOORLIJKHEID, v. gepastheid.
BEHOUD, o. het in stand houden of het in stand
blijven van iets : het behoud van den godsdienst; —
(nat.) wet van het behoud van arbeidsvermogen, wet
die leert dat geen arbeidsvermogen kan worden
vernietigd of uit niets ontstaan; — verlof met behoud van traktement, terwijl het traktement toch
uitbetaald wordt; — mannen van het behoud, conservatieven; — het in stand houden of blijven
van iemands leven of welzijn : zijn behoud hing
ervan af; zijn behoud in de vlucht zoeken, zijne redding; - die vergissing was zijn behoud, daaraan had
hij zijne redding te danken.
1. BEHOUDEN, (behield, heeft behouden), (in
spreektaal vaak : HOUDEN), houden, niet van
zich verwijderen : de kinderen bij zich behouden; —
dat mag je behouden, behoef je niet af te geven; —
wij behielden denzelfden wind, de wind veranderde
niet; — het veld behouden, zich niet uit het veld
laten slaan, meester blijven; — de overhand behouden, de baas blijven; — iem. in zijne macht behouden; — niet afleggen (gewoonten); — (w. g.) behoud
uwe rede, beleefde uitdrukking tot iem. dien men
in de rede valt; — in het bezit blijven van, niet
verliezen : zijn leven behouden, niet verongeluk ken; — iem. in het leven behouden, het leven redden; — behoud dat voor u, vertel het niet over; (ook)
geef er niemand iets van; — (bijb.) beproeft alle
dingen en behoudt het goede, volgt dat op. BEHOUDING, v.
2. BEHOUDEN, bn. zeker, veilig; onbeschadigd:
(lat glaswerk is behouden overgekomen; — hij is
gelukkig behouden gebleven, gespaard, ongedeerd;
(ook) in het leven; — (fig.) in behouden haven zijn,
in veiligheid zijn; vgl. behoudend; — iem. (eene)
behouden reis wenschen, wenschen, dat hij behouden
van de reis terugkeert.
BEHOUDEND, bn. hij behoort tot de behoudende
partij, hij behoort tot de conservatieven; -- (scherts.)
hij is van de behouden(de) partij, geeft niet gaarne
iets, (meestal behouden, vgl. benauwend, beslissend
enz.).
BEHOUDENIS, v. redding; zaligheid; — de
.5'piegel onzer behoudenis, (titel van een der oudste
gedrukte werken); Behoudenis der Kranken (in de
Litanie), Onze Lieve Vrouwe.
BEHOUDENS, voorz. met behoud van, zonder
te kort te doen aan : behoudens de eer; behoudens
goedkeuring van Gedeputeerde Staten, onder nadere
goedkeuring van; — behoudens alle titels, vgl. s. s. t. t.;
behalve : behoudens enkele wijzigingen werd het
plan goedgekeurd.
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BEHOUDER, m. (-s), redder; (ook) man van het
behoud. BEHOUDSTER, v. (-s).
BEHOUDSMAN, m. (...lieden), man van 't behoud, conservatief.
BEHOUDZUCHT, v. conservatisme.
BEHOUWEN, (behieuw, heeft behouwen), (een
steen enz.) door houwen tot het gebruik geschikt
maken: vijlen behouwen. BEHOUWING, v. het
behouwen.
BEHUILD, bn. met duide.iijke sporen van tranen, dat men gehuild heeft : een behuild gezicht;
er behuild uitzien.
BEHUISD, bn. goed, ruim behuisd zijn, wonende
in een goed, ruim huis; — van een huis voorzien
eene behuisde en beschuurde hofstede.
BEHUIZING, v. (-en), woning.
BEHULP, o. hulp, bijstand : met behulp van zijn
broer kreeg hij het klaar; — iets met behulp van een
woordenboek vertalen, door daarin op te zoeken
wat men niet weet; -- met behulp der politie kreeg
hij het zijne terug, door hare tusschenkomst; —
wat tot behulp kan dienen, noodhulp : het is maar
voor behulp.
BEHULPELIJK, bn. bw. gebrekkig, armzalig,
onbeholpen, hulp noodig hebbende.
BEHULPZAAM, bn. (...zamer, -st), hulpvaardig;
gedienstig ; — in of bij iets behulpzaam zijn, zijne
hulp verleenen; — iem. de behulpzame hand bieden
tot, hem helpen. BEHULPZAAMHEID, v. gedienstigheid, hulpvaardigheid.
BEHUWD, bn. door huwelijk verwant, aangetrouwd.
BEHUWDBROEDER, m. (-s), aangehuwde broeder, zwager; ...DOCHTER, v. (-s), schoondochter; ...MOEDER, v. (-s), schoonmoeder: ...00M,
m. (-s); ...TANTE, v. (-s); ...VADER, m. (-e),
schoonvader; ...ZOON, m. (...zonen, -s), schoonzoon; ...ZUSTER, v. (-s), schoonzuster.
BEHUWELIJKEN, (behuwelijkte, heeft behuwelijkt), door huwelijk verkrijgen.
BEHUWEN, (behuwde, heeft behuwd), (een vermogen) zich door huwen verwerven, betrouwen.
1. BEI, v. (-en), bes of bezie.
2. BEI, BEY, m. (-s), titel der Barbarijsche vorsten: de bei van Tunis. Zie BEG.
BEIAARD, m. (-a), klokkenspel, carillon; een
muziekwerktuig, bestaande uit vrij langen stand aard waaraan op sierlijke wijze een aantal belletjes
of klokjes zijn bevestigd, schellenboom.
BEIAARDDRAGER, m. (-s), de muzikant die
den beiaard draagt en die, door tegen den standaard te slaan of door dien te schudden, de beierende
klokjes doet klinken.
BEIAARDEN, (beiaardde, heeft gebeiaard), de
klokjes van den beiaard doen klingelen.
BEIAARDER, m. (-s), hij die het klokkenspel bespeelt ; beiaarddrager.
BEIDE, bijvoeg. gebruikt hoofdtelw. : het tweetal, de een en de andere : beide personen ken ik;
aan beide zijden; beide partijen verlangen naar den
vrede; -- (zelfst. gebruikt) beide (voor zaken) en
beiden (voor personen); een mooi span paarden;
beide zijn van dezelfde ouders; zijne ouders gaan
beiden op reis; wij met ons beiden; zij beiden; ons
beider vriend, vrienden.
BEIDEGAAR, (gew.) beide te zamen, beide.
BEIDEN, (beidde, heeft gebeid), (deftiger dan)
wachten; zonder beiden, zonder talmen, terstond;
toeven.
BEIDERHANDE, ... LEI, bn. van twee soorten; —
van beiderhande geslacht, van het m. en v. geslacht.
BEIDERZIJDS, bw. van beide zijden, van weerskanten.
BEIER, v. (-s), (gew.) bes, zoowel kruisbes, als
aalbes; — (Zuidn.) de beiers van een rozenhoedje. de
kralen van een rozenkrans.
BEIERAAR, m. (-s), klokkenspeler; beiaarddrager.
BEIERD, m. (-s), baaierd; (gew.) herbergkamer,
gelagkamer.
BEIEREN, (beierde, heeft gebeierd), loshangen,
slingeren; zwaaien; den beiaard doen klinken; het
klavier van een klokkenspel of carillon met gehand sohoende hand bespelen; de klok beieren, luiden;
onder het beieren der alarmklok. BEIERING, v.
BEIERSCH, o. B-Oierseh bier : Beiersch is mij
te sterk, ik drink Pilsner twee glazen Beiersch.
1. BEIGE, bn. grijsachtig bruin.
2. BEIGE, o. eene dunne wollen stof van beigekleur.
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BEIGNET, v. (-s), licht gebak waarin stukjes,
schijfjes appel zijn; ...KRAAM, v. (...kramen).
BEIJVERAAR, m. (-s). BEIJVERAA.RSTER,
V. (-s).
BEIJVEREN (ZICH), (beijverde zich, heeft zich
beijverd), zich bevlijtigen; zijn best doen. BEIJVERING, V.
BEIJZELEN, (beijzelde, heeft en is beijzeld), met
ijzel bedekken; met ijzel bedekt worden. BEIJZELING, V.
BEIRAM, ook BAIRAM, o. godsdienstig feest
der Turken na afloop van de vasten; het groote
beiram valt op den eersten dag der maand, die op
Ramadan volgt; het kleine beiram is 70 dagen later.
BEITEL, m. (-s), stalen of verstaald gereedschap,
aan ééne zijde scherp en aan de andere in eene
spijkervormige punt (arend) uitloopende die in een
houten heft wordt bevestigd, van verschillenden
vorm en verschillende grootte, en dienende om hout,
metaal, steen, enz. te behakken : kant -, hak -, steek -,
koud -, schietbeitels, gutsen of ronde beitels; kromme,
holle beitels; draai -, beeldhouwersbeitel enz.; kloof - ,
fermoor -, kromme -, snikkenbeitel enz. (zie aldaar); —
daar zal een scherpe beitel toe noodig zijn, daar zal
men kras dienen op te treden.; — beitels of wiggen
van een toestel om olie te persen; zie LOS- en
SLAGBEITEL.
BEITELAAK, v. (...aken), soort van vaartuig.
BEITELAAR, m. (-s), die beitelt, ciseleur.
BEITELEGGE, v. (-n), kruimelaar (landbouwgereedschap.)
BEITELEN, (beitelde, heeft gebeiteld), met den
beitel afbeelden : namen in marmer beitelen; een beeld
uit marmer gebeiteld; zijn naam staat gebeiteld op,
in, is er met den beitel ingewerkt: (ook fig ). BEITELING, v.
BEITELKUNST, v. de kunst van het beitelen;
beeldhouwkunst.
BEITELRIJS, o. (gew.) spaanders, gevallen bij
het kappen van boomen.
BEITELVISCH, m. (...visschen), Bene kleine
familie van visschen met beitelvormige tanden, met
de zeebrasems verwant.
BEITELWERK, o. (-en), gebeiteld werk.
BEITS, o. (-en), waterige kleurstof om hout te
kleuren, dat voor een gedeelte in de houtvezels
trekt : men heeft verschillende soorten van beitsen.
BEITSEN, (beitste, heeft gebeitst), liet kleuren
Tan hout met beits : door beitsen kan men van de
inlandsche houtsoorten alle dure houtsoorten namaken,
zelfs mahonie- en ebbenhout. BEITSING, v.
BEJAARD, bn. ( -er, -st), in jaren gevorderd.
lang niet jong meer: een bejaard man; — lang gelegen
hebbende : bejaarde wijn, sigaren; — ( fig.) in den
hoogeren stijl : bejaarde eiken. BEJAARDHEID, V.
BEJAËN, (bejade, heeft bejaad), (gew.) bevestigen (met ja).
BEJAG, o. het ijverig streven (naar) : op iets bejag
maken; — (w. g.) streven, doel : dat is mijn bejag niet.
BEJAGEN, (bejoeg of bejaagde, heeft bejaagd),
(een veld) jagende afloopen; — aan de jacht gewennen : een bejaagde hond; — zijn best doen iets
te verwerven, streven naar; — door najagen iem.
inhalen; — bemachtigen, verkrijgen : lof, gewin
bejagen. BEJAGER, m. (-s). BEJAGING, v. (-en).
BEJAMMEREN, (bejammerde, heeft bejammerd),
jammeren over : zijn lot bejammeren; iets jammer
vinden; iets is te bejammeren, te betreuren. BEJA1VIMERING, V.
BEJAMMERENSWAARD, BEJAMMERENSWAARDIG, bn. bw. ( -er, -st; meer- en meest -).
BEJAMMERENSWAARDIGHEID, V.
BEJEGENEN, (bejegende, heeft bejegend), zich
op eene bepaalde wijze jegens iem. of iets gedragen,
iem. of iets op eene bepaalde wijze behandelen:
iem. kwaad, goed, welwillend, met onderscheiding
bejegenen; met scheldwoorden, met smaad bejegend
worden; ontmoeten; overkomen, gebeuren : wat is
hem bejegend ? BEJEGENING, v. (-en).
BEJO, m. (-'s), (Ind.) zie BEO.
1. BEK, m. (-ken), snavel (van vogels); mond,
muil (van dieren); een paard den bek afrijden; —
zacht, hard in den bek, van paarden gezegd, die zich al
of niet gemakkelijk laten besturen; — hij heeft het
end in den bek, is geheel buiten adem, is doodop; —
(spr.) een gegeven paard moet men niet in den bek
zien, men moet geene aanmerkingen maken op een
ontvangen geschenk; — (volkstaal) houd je bek, zwijg
stil; — iem. den bek snoeren, hem noodzaken te
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zwijgen; -- hij is stout in den bek, hij durft veel te
zeggen; — hij zegt maar alles wat hem voor den bek
komt, hij flapt er alles uit, hij spreekt zonder na te
denken; — hij is gemeen in zijn bek, hij houdt van
gemeen praatjes; — een bek hebben als eene hooi
een grooten bek hebben, een grooten mond-schur,
opzetten; --- hij doet geen bek meer open, hij zwijgt
als een mof; (ook) hij is dood; — dat is geen spekje
voor jouw bekje, dat is veel te goed, te mooi voor je;
— iem. op zijn bek geven, in 't gezicht slaan; —
wat met een bek wordt vergeleken : bek eener
goot; bek eener pen; bek van een haak, ijzeren punt; —
de bek van eene bankschroef, waartusschen het
voorwerp vastgezet wordt; —de bek van eene schaaf,
waarin de beitel wordt bevestigd. BEKJE, o. zie
aldaar.
1. BEK, in . (-ken), (Ind.) inlandsche wijkmeester.
2. BEKAAID, bn. bekaaide visch, visch, die dood
en min of m eer bedorven is; — bekaaid schip, door
de hitte in de naden gebarsten.
2. BEKAAID, bn. bw. ( -er, -st), beschaamd ,
verlegen, vernederd : er bekaaid van staan; —
teleurgesteld, — er bekaaid afkomen, minder bekomen,
dan men verwacht had; — bekaaid uitkomen,
bedrogen; — (gew.) verkeerd; — (Zuidn.) dronken:
bekaaid thuiskomen; -- een bekaaide zomer, als 't
veel regent; — bekaaid weer, vervelend, onaangenaam; — eene bekaaide kamer, waar de meubelen
niet behoorlijk geschikt staan.
BEKABBELEN, (bekabbelde, heeft bekabbeld),
(den oever) al kabbelende afschuren (van beken,
rivieren).
BEKADEN, (bekaadde, heeft bekaad), (een polder)
van kaden voorzien, met kaden omringen; — (gew.)
begaden, begaaien, bevuilen; — (gew.) bedriegen.
BEKADING, V. (- en).
BEK-AF, bn. bw. bek-af zijn, door en door vermoeid zijn.
BEKAKKEN, (bekakte, heeft bekakt), (plat) door
kakken bevuilen; maling aan iem. hebben; — (plat)
toe, laat je niet bekakken, bedriegen.
BEKALKEN, (bekalkte, heeft bekalkt), met kalk
bestrijken. BEKALKING, v.
BEKALKINGSMETHODE, v. (-n), wijze van
landbemesting met landbouwkalk.
BEKALLEN, (bekalde, heeft bekald), (gew.)
bepraten, bespreken; belasteren, bebabbelen.
BEKAMEN, (het bekaamde, is bekaamd), (van
wijn, bier of azijn) met kaam of kaamsel bedekt
worden. BEKAMING, v.
BEKAMPEN, (bekampte, heeft bekampt), bestrijden. BEKAMPING, v. (-en).
BEKANEN, (het bekaande, is bekaand), bekamen.
BEKANING, v.
1. BEKAPPEN, (bekapte, heeft bekapt), een
gebouw bekappen, eene kap of dak erop maken;
(bouwk.) een muur bekappen, eene kap of een
schuin dak op een muur maken. BEKAPPING, v.
(-en), het bekappen; kap : eene ijzeren bekapping.
2. BEKAPPEN, (bekapte, heeft bekapt), (tuinb.)
boomen bekappen, toppen, - de kruin afnemen; (ook)
gevelde boomstammen met den bijl vierkant maken,
beslaan; takken afhakken; snoeien.
BEKBINDSEL, o. (-s), bindsel aan den bek van
een ijzeren haak.
BEKEERDE, m. en v. (-n), the bekeerd is; die
van meering veranderd is. BEKEERDER, m. (-s);
BEKEERSTER, v. (-s), die bekeert; proselietenmaker.
BEKEEREN, (bekeerde, heeft bekeerd), overhalen
van het kwade tot het goede; inz. bewegen tot
aanneming van den christelijken godsdienst; —
iem. bewegen tot een anderen godsdienst over te
gaan, (ook) eene andere partij te kiezen; — zich
bekeeren, overgaan tot ; (ook) tot inkeer komen;
(ook) een beter leven gaan leiden. BEKEERING,
v. (-en), het overgaan tot een anderen godsdienst,
inz. tot het ware geloof; — het tot inkeer komen.
BEKEERINGSIJVER, m.; ...WERK, o.;
...ZUCHT, v.
BEKEERLIJK, bn. ( -er, -st), vatbaar voor
bekeering. BEKEERLIJKHEID, v.

BEKEERLING, m. en v. (-en), die overgegaan is
tot een anderen godsdienst, tot eene andere partij
enz. BEKEERLINGE, v. (-n), zij die bekeerd is.
BEKEEUWEN, (bekeeuwde, heeft bekeeuwd), (in
de volkstaal) in flauwte vallen, bezwijmen : het is
hier am te bekeeuwen, zeer benauwd; bijna stikkeu,
liet zeer benauwd hebben.
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BEKEL, m. (-s), (Ind.) dorpshoofd, loerah.
BEKEND, bn. ( -er, -st), gekend wordende,
openbaar : het is bekend, wie de dader is; bekend
maken (aan); — zich bekend maken aan, zeggen wie
men is; -- bekend met iem. worden, kennis met hem
maken; --- het is algemeen bekend, van algemeene
bekendheid; — naar den bekenden weg vragen,
vragen naar iets, dat men weet; — bekend zijn als
ate bonte hond, overal ongunstig bekend staan; —
h ij is bekend, men weet al, wie hij is; (ook) hij is
vermaard; -- ergens goed bekend zijn, er den weg
weten; -- met iets bekend worden, het vernemen,
er kennis van krijgen; -- hij komt mij bekend voor,
ik geloof dat ik hem ken; — eene bekende stem
booren, eene stem die men herkent.
BEKENDHEID, v. het bekend zijn; -- het is van
algemeen bekendheid, men weet het overal; — eene
bekendheid, vermaardheid; (ook) iem. die vermaard,
algemeen bekend is; — eene akte van bekendheid,
officieel stuk bij ontstentenis eener geboorteakte; zij
kan door den rechter verleend worden, wanneer
iem. niet bij de geboorte aangegeven is of niet in de
geboorteregisters voorkomt.
BEKENDE, m. en v. (-n), dat is een oude bekende,
en oude kennis; (ook) wat gij daar zegt, wist ik
reeds lang; (scherts.) iem. die reeds vroeger met de
justitie in aanraking geweest en veroordeeld is.
BEKENDMAKEN, (maakte bekend, heeft bekend gemaakt), openbaarmaken; doen weten; aan- of
afkondigen; — zich bekendmaken als de schrijver
van, zijn naam opgeven, zie BEKEND. BEKEND
bekendmaken ; geschrift-MAKING,V.(en)ht
waarin iets ter algemeene kennis wordt gebracht.
BEKENDMAKER, m. (-s); ...MAAKSTER. v. (-s).
BEKENDSTAAN , (stond bekend, heeft bekend
voor iets doorgaan : als een oprecht man-gestan),
bekendstaan; — hij staat ervoor bekend, men beweert
licit algemeen van hem.
BEKENDSTELLEN, (stelde bekend, heeft bekend gesteld), (Ind.) bekendmaken.
BEKENDWORDING, v. het bekend worden.
BEKENNEN, (bekende, heeft bekend), bespeuren;
op die deur is geene verf meer te bekennen, zij is geheel
verveloos; -- dat tfoed zs zoo vuil, er is geen grond
meer te bekennen, van de oorspronkelijke kleur is
niets te bespeuren; — het was zoo donker, dat ik
Beene hand voor oogen kon bekennen, kon zien; --(kaartsp.) kleur bekennen, eene kaart van dezelfde
kleur spelen als degeen die het eerst gespeeld heeft;
(ook fig.) voor zijne meening uitkomen; -- (bijb.)
eene vrouw bekennen, vleeschelijke gemeenschap
met haar hebben; --- (gew.) iem. of iets herkennen;
-- (germ.) zich tot een geloof bekennen, een geloof
belijden, erkennen er toe te behooren; -- ik moet,
ril wel bekennen, toegeven, (dat dit zus of zoo is),
erkennen, belijden; inz. voor den rechter belijden,
dat men zich aan het een of ander heeft schuldig
gemaakt; (fig.) buiten pijn en banden bekennen,
vrijwillig. BEKENNER, m. (-s), die iets bekent;
(germ.) belijder van een godsdienst. BEKENNING,
V. (-en). BEKENSTER, . V. (-s).
BEKENTENIS, v. ( -sen), erkenning van eene
door ons gepleegde handeling, (wat men liever niet
zou erkend hebben), inz. voor den strafrechter:
eene eerlijke bekentenis afleggen; openhartige (schuld)
bekentenis.
BEKER, m. (-s), drinkgereedschap, den vorm
van een afgeknotten kegel hebbende. van metaal,
hout of glas, soms wel van goud of zilver : een
beker wijn; van den beker houden, veel drinken; ---(fig.) den beker van het genot, den beker der schande
tot den bodem toe ledigen; den beker drinken (ledigen),
den last dragen die ons opgelegd is; -- tusschen
den beker en de lippen is nog plaats voor een ongeluk,
de naaste toekomst is zelfs onzeker; -- ieder voor ,

werp dat in vorm met een drinkbeker overeenkomt:

een beker met sigaren; goochelbeker; — (plantk.)
bladachtig orgaan van de bekerplant enz.; -- (sterreuk.) klein sterrenbeeld, niet ver van den aequator
des hemels. Bekertje. o. (-s).
BEKERCELLEN, v. mv. (dierk.) bekervormige
lichaampjes in de opperhuid der landslakken, die
het bekende slijm afscheiden.
BEKERCELPOLIEPEN, v. mv. (dierk.) eene
soort van celpoliepen, waarvan de doorschijnende,
perkamentachtige cellen den vorm van eene omgekeerde flesch of beker hebben.
BEKEREN ! (bekerde, heeft gebekerd), (w. g.)
lustig en veel drinken : lustig bekeren.

BEKERGLAS, o. ( ...glazen), bekervormig glas.
BEKERHOUTEN, o. mv. ronde, onbeslagen en
ongeschilde blokken onder het ruighout uit de
Oostzee voorkomende, gewoonlijk 2 M. lang, en
10 à. 12 cM. dik en bet meest door de draaiers
gebruikt.
BEKERMEN, (bekermde, heeft bekermd), (w. g.)
kermend betreuren, beweenen.
BEKERMOS, o. ( -sen), een plantengeslacht
(cladonia) uit de familie der korstmossen, van de
overige onderscheiden door komvormige, bruinroode
schildjes die op holle stelen uit 't schubbige, vlak
liggende loof te voorschijn komen; hiertoe behooren
het gewone bekermos (c. pyxidata) en het rendiermos
(c. rangiferina).
BEKERPADDENSTOEL, m. (-en), bekerzwam.
BEKERPLANT, v. (-en), de Australische beker plant, waarvan sommige bladeren bekervormig zijn
omgevouwen; — de Oostindische bekerplant (ne penthes destillatoria), de bladeren dezer plant zijn
aan den top tot urnen omgevormd, die met een
vocht gevuld zijn dat verterend werkt op dierlijke
weefsels.
BEKERVORM, m.; ... VORMIG, bn. in den vorm

van een beker.

BEKERVRUCHT, v. (-en), eene inheemsohe
klimmende tot de Silenaceën behoorende plant, met
zeer vertakten stengel, eironde of langwerpig spitse
bladeren, alleenstaande bloemen, groenachtig witte
bloemkroon; zij bloeit in Juli en Augustus; de
vrucht is eene ronde, zwarte bes.
BEKERZWAM, v. beker- of klokvormge padden stoel, tot' de groep der schijfdragende zwamme^a
(discomyceten), behoorende; — judasoor (uitwas aan
den vlierboom).
BEKEURDE, m. en v. (-n), die door een politie
bekeurd, d. i. betrapt is op eenig delict.-beamt
BEKEURDER, m. (-s), die bekeurt.
BEKEUREN, (bekeurde, heeft bekeurd), iem.
Bekeuren, eene wetsovertreding constateeren (door
een politiebeambte), inz. tegen iem. proces -verbaal
opmaken wegens wetsovertreding. BEKEURING,
v. (-en).
BEKFLUIT, v. (-en), (muz.) houten blaasinstrument met een mondstuk; (Zuidra.) klarinet; -(Zuidn.) scheldnaam voor eene lange, magere,
onnoozele vrouw.
BEKIEZELEN, (bekiezelde, heeft bekiezeld),
met kiezels bedekken, bestrooien, harden.
BEKIJK, o. het bekijken : veel bekijks hebben,
het voorwerp der algemeene nieuwsgie..igheid zijn.
BEKIJKEN, (bekeek, heeft bekeken), bezichtigen,
met aandacht bezien; — (fig.) iets uit een ander
oogpunt bekijken, bezien; -- (fig.) alles wel bekeken,
wel overdacht, overwogen. BEKIJKER, m. (-a).
BEKIJKING, V. BEKIJKSTER, v. (-s), die
bekijkt.
BEKIJVEN, (bekeef, heeft bekeven), tegen lem.
uitvaren, iem. met harde woorden bejegenen. BEKIJVER, m. (-s). BEKIJVING, v. (-en). BEKIJF STER, V. (-s).
BEKJE, o. (-s), kleine bek of mond; -- (iron.)
van iem. die een grooten mond heeft : u'at eeg
bekje is dat !; -- zij heeft haar bekje goed tot haar wU,
zij kan goed van zich afspreken; (ook) zij kan flink
kijven; -- (gemeen.) toe neem een bekje, neem een
mondjevol; -- . (fig.) kus; -- een aardig bekje,
gezichtje, meisje; — mijn bekje ! mijn liefje.
1. BEKKEN, o. (-s), wijde, ondiepe kom, bestemd
om vocht te bevatten : doopbekken, scheerbekken; —
bekken van een omroeper, koperen plat bord waarop
hij slaat, alvorens de bekendmaking te doen; —
(gew.) in het bekken verkoopgin, in het openbaar
veilen; -- (muz.) twee concave kop eren schijven,
aan de bolle zijden van leeren handvatten voorzien;
zij worden strijkelings tegen elkaar geslagen; —

(ontl.) het heiligbeen en de beide heupbeenderen,
(ook) de holte daardoor ingesloten; — (ontl.) de
holte van het onderlijf; — bekken van een stroom,
dat deel der aardoppervlakte, waarvan de waterafvoer door dien stroom plaats heeft. Bekkentje,
o. (-s).

2. BEKKEN, (bekte, heeft gebekt), met bekken
uitsnijden; --- (zeew.) te veel op den wind liggen,
loefgierig zijn.
BEKKENEEL, o. (-en), hersenpan.
BEKKENEELBERG, m. (H. S.) berg Calvarië.
BEKKENEELNAAD, m. (...naden), (onti.) schedelnaad; ...VLIES, o. (...zen), vlies van den schedel.
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BEKKENGORDEL, m. (-s), (ontl.) de gordel van
i)eenderen om het bekken; ...HOLTE, v. (-n), (onti.).
BEKKENIST, m. (-en), (inuz.) bekkenslager.
BEKKENMETER, m. (-s), werktuig om de
middellijn of conjugaten van het bekken te bepalen,
(daar eene nauwkeurige kennis van het vrouwlijke
bekken voor den verloskundige van het hoogste
belang is).
BEKKENSLAG, m. het slaan op een bekken, om
iets bekend te maken : bij bekkenslag laten bekendmaken.
BEKKENSLAGER, m. (-s), de muzikant die op
(le bekkens slaat; - (gew.) omroeper.
BEKKENTREKKEN, o. grijnzen.
BEKKENTREKKER, m. (-s) , BEKKENTREK T E R, V. (-5), die leelijke gezichten trekt.
BEKKESNIJDEN, (alleen in de onbepaalde wijs),
elkander met messen in het gezicht snijden (bij
eene vechtpartij).
BEKKESNIJDER, m. (-s), iem. die dadelijk zijn
,rees trekt om een ander in het gezicht te snijden.
BEKKIG, bn. (van paarden) stevig het bit
vasthoudend, hard van lagen; - (van mensohen)
e,en grooten bek hebbende, brutaal: onze nieuwe
:meid is te bekkig, zij moet weg.
BEKLAAGDE, m. en v. (-n), beschuldigde; vgl.
beklagen.
BEKLAAGLIJK, bn. bw. ( -er, -st), te beklagen.
IIEKLAAGLIJKHEID, v. deerniswaardige toestand.
BEKLADDEN, (bekladde, heeft beklad), bevlekken; veel papier bekladden :. beschrijven (met
minachting gezegd)- -- (fig.) iemands eer bekladden,
kwaad van hem spreken, hem belasteren. BEKLAD
-1)ING,v.(en
BEKLADDER, m. (-s), BEKLADSTER, v. (-s),
kwaadspreker,
kwaad
die bekladt, bevlekt; -- (fig.)
-sprekt.
BEKLADDEREN (ZICH), (bekladderde zich,
zich
bedrinken.
leeft zich bekladderd), (w. g.)
BEKLAG, o. klacht : zijn beklag doen bij; zijn
beklag indienen; -- in beklag staan, zijn, beklaagd
worden; -- (spr.) die in beklag is, heeft geen gebrek,
(lie hun nood luide klagen, hebben het zoo kwaad
niet.
BEKLAGBOEK, o. (-en), boek waarin men zijne
klachten kan inschrijven; - (spr.) hij staat in het
beklagboek, men heeft veel medelijden met hem;
(bij uitbr.) men stopt hem veel toe.
BEKLAGEN, (beklaagde, heeft beklaagd), iem.
beklagen, zijn medelijden met iem. uiten; -- iets
beklagen, treuren over; - hij zal het zich niet beklagen, hij zal er voldoening van hebben; -- zich
beklagen over iem. of iets, zijne klachten indienen,
uiten over; --- hij zal het zich nog beklagen, hij zal
er nog berouw van hebben ; - (gew.) beschuldigen,
aanklagen. BEKLAGING, v. (en), klacht.
BEKLAGENSWAARD, BEKLAGENSWAARDIG, bn. bw. ( -er, -st), verdienende beklaagd te
worden.
BEKLAGER, m. (-s). BEKLAAGSTER, V. (- s).
BEKLAMPEN, (beklampte, heeft beklampt),
houtwerk voorzien van klampen; -- muren voorzien
van eene dunne laag metselwerk.
BEKLAMPING, v. (-en), eene nieuwe bekleeding,
tegen oud muurwerk aangebracht, waartoe men
in dit laatste doorgaans kassen breekt.
BEKLANT, bn. ( -er, -st), in het bezit van klanten:
rene beklante zaak, affaire.
BEKLANTEN, (beklantte, heeft beklant), klanten
aanbrengen. BEKLANTING, v.
BEKLAPPEN, (beklapte, heeft beklapt), (gew.)
verklikken. BEKLAPPING, v.
BEKLAPPER, m. (-s), BEKLAPSTER, v. (-s),
verklikker, verklikster.
BEKLAUTEREN, (beklauterde, heeft beklauterd),
met moeite beklimmen. BEKLAUTFRING, v. (-en).
BEKLEEDEN, (bekleedde, , heeft bekleed), met
kleederen, met kleeden omhangen; beschieten,
bedekken (met hout, lood, marmer enz.); - stoomketels bekleeden, overdekken met slechte warmte geleidende stoffen; -- eerre kamer bekleeden, behangen; - stoelen bekleeden, van kussens voorzien: versieren : het altaar bekleeden; -- (zeew.) een schip
bekiceden, van een pantser of metalen huid voor
beschoeien : mijnputten beklee--zien;(bouwk.)
den; -- wallen en borstweringen bekleeden, onder
Gene grootere helling dan de natuurlijke ze opzetten
en ze met een wand van steviger stof bekleeden

BEKNAGEN.

om liet inzakken te voorkomen; -- (fig.) een ambt
bekleeden, waarnemen; - met een ambt bekleeden.
iem. een ambt opdragen - onder de dichters bekleedt
hij eerre eerste plaats, neemt hij eene eerste plaats
in, staat hij vooraan; - een leerstoel, een professoraat
bekleeden, professor zijn.
BEKLEEDER, m. (-s). BEKLEEDSTER, v. (-s),
die bekleedt, versiert; stoffeerder; (fig.) die vervult
(een ambt).
BEKLEEDING, v. (-en), bedekking : eene bekleeding van touw, van zeildoek, van leer, van waterdicht linnen; de bekleeding der mijnputten; bekleedsel;
vervulling.
BEKLEEDINGSMUUR, m. (...muren), (waterb.)
muur waarmede eene sluiskom, eene kade enz.
bekleed is : de vaste stand der bekleedingsmuren is
afhankelijk van den vorm en de massa van den muur,
en de stevigheid van het vlak waarop de muur draagt.
BEKLEEDINGSSTEEN, m. (-en), steen van een
bekleedingsmuur: de bekleedingssteen wordt gefrijnd,
of bewerkt en bossage rustique of gebouchardeerd.
BEKLEEDINGSVLIES, o. (...vliezen), (ontl. )
eenige lagen cellen dicht naast elkaar, dienende tot
bedekking van de binnen- of buitenvlakte van een
orgaan; ...WEEFSEL, o. (-s).
BEKLEEDSEL, o. (-s), datgene waarmede iets
bekleed is.
BEKLEMBRIEF, m. (...ven), akte van eene
beklemde pacht.
BEKLEMD, bn. bezet, gedrongen; --- het is mij
zoo beklemd om het hart, benauwd, beangst: -(recht.) beklemde meier, iem. die Bene bouwhoeve
of een stuk land voor Bene onveranderlijke onopzegbare jaarlijksche som in pacht heeft; -- (heelk.)
beklemde breuk, zie BREUK. (ook fig.). BEKLEMD
(...heden). drukking; benauwdheid.
-HEID,v.
BEKLEMMEN, (beklemde, heeft beklemd), bezetten; dringen; persen; - (recht.) onder onveranderlijke, onopzegbare pacht brengen.
BEKLEMMING, v. (-en), de daad van beklemmen:
beklemdheid; - (landb) eeuwige beklemming,
eeuwige erfpacht.
BEKLEMRECHT, o. erfelijk recht eene bouwhoeve
of een stuk land voor eene onveranderlijke onop zegbare jaarlijksche som in pacht te hebben.
BEKLEMTONEN, (beklemtoonde, heeft beklemtoond), den klemtoon leggen op, accentueeren;
(ook fig.).
BEKLETSEN, (bekletste, heeft bekletst), iem.
met water, modder bespatten; -- bebabbelen;
belasteren.
BEKLIJVEN, (beklijfde, heeft beklijfd), van

langen duur zijn, goed onthouden worden : op die
wijze zal er van de leerstof niets beklijven: -- duren,
gedijen; (apr.) blijven doet beklijven; onrechtvaardig
goed beklijft niet; - blijven : geen voetstap die
beklijft. BEKLIJVING, v.
BEKLIMMEN, (beklom, heeft beklommen), (een
muur, wal enz.) door te klimmen komen op; -den troon beklimmen, bestijgen, de regeering aan
BEKLIMMER, m. (-s). BEKLIMMING,-varden.
v. (-en). BEKLIMSTER, v. (-s).
BEKLINKEN, (beklonk, heeft beklonken), vastklinken ; (ook fig.) vast afspreken, beslissen:
zie, zoo 1 de zaak is nu beklonken; -- den vrede beklinken, drinken en met de glazen klinken ter
bezegeling van den vrede; - inklinken, minder
volume hebben, door het vaster ineengaan, inz.
van ingedijkte gronden en aardwerken.
BEKLONKEN, ba. (gew.) afgevallen of mager
geworden : hij ziet er erg beklonken uit.
BEKLONTEREN, (beklonterde, heeft beklonterd),
bespatten met klonters modder (of eenige andere
stof); - zich beklonteren, zich bespatten, bevuilen
met klonters (slijk, modder). BEKLONTERING,
v. (-en).
BEKLOPPEN, (beklopte, heeft beklopt), (mijnw.)
de steenlagen bekloppen, erop kloppen om er de
hoedanigheid van te leeren kennen; - (w. g.) iem.
bekloppen, iemands aandacht opwekken door te
kloppen, (ook) door kloppen onderzoek doen naar
de gesteldheid van de inwendige organen.
BEKLUISD, bn. boogsgewijze bemetseld : een
bekluisde kelder.
BEKLUIZEN, (bekluisde, heeft bekluisd), met
kluizen, boogsgewijze bemetselen.
BEKNABBELEN, (beknabbelde, heeft beknabbeld), beknagen. BEKNABBELING, v.
BEKNAGEN, (beknaagde, heeft beknaagd), aan

BEKNAUWEN.
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iets knagen, inz. van muizen gezegd. BEKNAGING, v.
BEKNAUWEN, (beknauwde, heeft beknauwd),
op iets knauwen, knabbelen; beknagen. BEKNAUWING, v.
BEKNELD, bn. gedrongen; vastgekneld; (fig.)
benauwd; — (heelk.) Bene beknelde breuk, eene
beklemde breuk; zie BREUK.
BEKNELLEN, (beknelde, heeft bekneld), vastknellen; iemands vrijheid belemmeren; — benauwen, beangstigen; --- ook van vorst en ijs gezegd,
die het water zijne vrije beweging ontnemen.
BEKNELLING, v. (-en).
BEKNIBBELAAR, m. (-s). BEKNIBBELAAR
pingelaar; afdingster.
-STER,v.(s)afdinger
BEKNIBBELEN, (beknibbelde, heeft beknibbeld),
iemands lof beknibbelen, daarop afdingen, daaraan
tornen; — het loon beknibbelen, nauw dingen,
afpingelen; nauwkeurig onderzoeken, muggeziften.

BEKNIBBELING, v. (-en).
BEKNIJPEN, (bekneep, heeft beknepen), knijpend
omvatten; — (zeew.) een knoop of steek beknijpt,
als die door het trekken aan het touw niet los
schiet, maar vaster inéén werkt; --- iem. beknijpen,
hem zijn loon beknibbelen. BEKNIJPING, v.
BEKNIPPEN, (beknipte, heeft beknipt), door
knippen een fatsoen aan iets geven.
BEKNOPT, bn. bw. ( -er, -st), kolt samengevat:
een beknopt overzicht; zich beknopt uitdrukken; —
een beknopte bijzin, een zinsdeel (naamwoordelijke
vorm van het werkwoord) dat, de waardé heeft
van een bijzin, ook minder juist verkorte zin genoemd; — nauw, bekrompen : een beknopt keukentje.
BEKNOPTELIJK, bw. BEKNOPTHEID, v.
BEKNORDER, m. (-s), BEKNORSTER, v. (-s).
BEKNORREN, (beknorde, heeft beknord), op
knorrigen toon berispen, vooral kinderen en dienstboden. BEKNORRING, v. (-en).
BEKOCHT, bn. bekocht zijn, te duur, te slecht gekocht hebben; — ik ben eraan bekocht, ik heb het
te duur betaald, (ook) ik kan het niet gebruiken; —
daar is men niet aan bekocht, dat heeft men niet
te duur, (ook) dat kan men uitstekend gebruiken.
BEKOELEN, (bekoelde, heeft en is bekoeld), koel
maken; koel worden : het weder bekoelt; men moet
dat eerst laten bekoelen; — (fig.) de vriendschap
tusschen hen is geheel bekoeld, verminderd, verdwenen; — iemands drift, ijver bekoelen, temperen.
matigen; — laat hem maar eerst bekoelen, kalmer
worden. BEKOELING, v. (-en); (ook fig.).
BEKOKEN, (bekookte, heeft bekookt), voor
iemand koken, voor zijn middageten zorgen; (fig.)
dat is niet bekookt, niet goed voorbereid , niet rijpelijk
overwogen, zie ONBEKOOKT. BEKOKING, V.
BEKOKMEEUWD, bn. ben je bekokmeeuwd 1
ben je mal 1 Zie KOKMEEUWEN.
BEKOMEN, (bekwam, heeft en is bekomen), ontvangen : een prijs bekomen; — te verkrijgen, te

koop zijn : alle boeken voor de II. B. school alhier

te bekomen; — eene goede of slechte uitwerking

hebben : die wijn is mij niet goed bekomen; — wel
bekome het u ! dat gij er niets dan goeds van hebbe,
(vooral na het eten of niezen tegen iem. gebezigd);
ook iron. gezegd van iets dat onze goedkeuring
niet kan wegdragen : dat zal hem kwalijk bekomen; —
^dat zal hem bekomen als den hond de worst, dat zal
hem zeer slecht vergaan; — antwoord bekomen,
antwoord krijgen; — hij is aan de bekomen wonden
overleden; — weder bijkomen, herleven, tot zich zelf
komen, inz. van eene flauwte, van den schrik beko-

men; die bloemen zijn goed bekomen; — laat de paar

eerst wat bekomen, uitblazen, uitrusten. BEKO--den
MING, V.
BEKOMMERD, bn. ongerust; — (veroud.) een
bekommerde boedel, een boedel waar de schulden
meer bedragen dan de nalatenschap waard is; een
bekommerd sterfhuis. BEKOMMERDHEID, v.
BEKOMMEREN, (bekommerde, heeft bekom meid), ongeiust, angstig maken; kommer veroorzaken, bezorgd maken; — bekommer u daarover
niet, heb daar maar geene zorg over. BEKOMMERING, V. (-en), ongerustheid, angst.
BEKOMMERNIS, v. ( -sen), (minder gewoon
dan) bekommering.
BEKOMST, v. verzadiging : zijne bekomst heb -

ben, niet meer verlangen; — bij die kloppartij heeft

hij zijne beken st gehad, er duchtig van langs gehad.

BEKOMZAAM, bn. (w. g.) in staat om iem.
goed te bekomen.

.

BEKONKELAAR, m. (-s). BEKONKELAARSTER, V. (-s).
BEKONKELEN, (bekonkelde, heeft bekonkeld),.
door konkelarij tot stand brengen (eene zaak, eene
overeenkomst); — iem. bekonkelen, bebabbelen,.
belasteren. BEKONKELING, v.
BEKOOPEN, (bekocht, heeft bekocht), betalen;
omkoopen : zij trachten hem met geld, met beloften
te bekoopen, over te halen; — (fig.) het met den dood
bekoopen. boeten; — zich aan iets bekoopen, iets.
te duur koopen.
BEKOORDER, m. (-s). BEKOORSTER, v. (-s).
BEKOORLIJK, bn. bw. ( -er. -st), door groote
aantrekkelijkheid, schoonheid een aangenamen
indruk makende : een bekoorlijke streek, landschap;
van eene innemende schoonheid : een bekoorlijk
meisje, kopje. BEKOORLIJKHEID, v. (...heden),
innemende schoonheid, inz. van meisjes en jonge
vrouwen; — de bekoorlijkheiden eener vrouw, haar
,,charmes."
BEKOREN, (bekoorde, heeft bekoord), door
groote aantrekkelijkheid een sterken invloed oefenen op : dat bekoort mij niet; — in verzoeking brengen, verlokken tot zonde, inz. in de R.-K. -kerk.
BEKORING, v. (-en), betoovering : hij was spoedig
onder hare bekoring; de bekoring harer stem; —
verleiding : de bekoring des vleesches; leid ons niet
in bekoring.
BEKORSTEN, (bekorstte, heeft bekorst), Bene
korst krijgen (van iets dat gebakken wordt); maken
dat het eene korst krijgt.
BEKORTEN, (bekortte, heeft bekort), (een voor
verhandeling) korter maken : een brief-werp,n
bekorten; zijne reis bekorten; — zich bekorten, zich
korter, beknopter uitdrukken dan men wel zou
willen. BEKORTING, v. (-en).
BEKOSTIGEN, (bekostigde, heeft bekostigd) , ten
koste leggen; betalen voor; de kosten dragen van.
BEKOSTIGING, V. BEKOSTIGER, m. (-s).
BEKOUTEN, (bekoutte, heeft bekout), (w. g.)
bepraten.
BEKPRATER, in. (-s), (Z. A.) iem. die een ander
naar den mond praat, vleier, pluimstrijker.
BEKRABBELD, bn. daar zijt gij bekrabbeld afgekomen, slecht.
BEKRABBELEN, (bekrabbelde, heeft bekrab beld), eene deur, een muur bekrabbelen, krabbels
erop maken; — een papier bekrabbelen, slordig
beschrijven; — iemands gezicht bekrabbelen, er hem
op krabben. BEKRABBELING, v. (-en).
BEKRABBEN, (bekrabde, heeft bekrabd), aan
alle kanten krabben; bekrabbelen.
BEKRACHTIGEN, (bekrachtigde, heeft bekrachtigd), (bijb.) bemoedigen; — eene verklaring of
overeenkomst volledige kracht geven, haar bevestigen, staven : met een eed bekrachtigen; — (wetsvoordracht, besluit, benoeming enz.) wettigen; —
legaliseeren; (ook fig.). BEKRACHTIGER, m. (-s).
BEKRACHTIGING, v. (-en), bekrachtiging ver -

leenen op, zijne bekrachtiging onthouden aan.

BEKRAGEN, (bekraagde, heeft bekraagd), (waterb.) den mond van een houten duiker van een
daaromgelegd raam voorzien.
BEKRAMMEN, - (bekramde, heeft bekramd),
(dijkglooiingen of ander aardewerk) met stroowerk
bedekken, ook bematten geheeten; — de glooiing
van een dijk door Benig middel tegen den slag van
het water beveiligen. BEKRAMMING, v. (-en).
BEKRANSEN, (bekranste, heeft bekranst), met
een of meer kransen versieren. BEKRANSING,
V. (-en).
BEKRASSEN, (bekraste, heeft bekrast), (de
tafel, papier) krassen maken op. BEKRASSING,

v. (-en).

BEKREUNEN (ZICH), (bekreunde zich, heeft
zich bekreund), (w. g.) zich bekreunen over, zich
bekommeren; — zich nergens om bekreunen, zich
niets aantrekken.
BEKRIBBEN, (bekribde, heeft bekribd), (waterb.)
van kribwerk, horden, teenen vlechtwerk voorzien
om het afschuiven van den grond te beletten; —
eene rivier bekribben, kribben erin aanleggen om de
stroomsnelheid in het midden te vermeerderen.
BEKRIBBING, V. (-en), het bekribben; kribwerk.
BEKRIJGEN, (bekrijgde, heeft bekrijgd), (ver oud.) oorlog voeren tegen.
BEKRIJTEN, (bekreet, heeft bekreten), beweenen; -- bekreten oogen, oogen die rood zijn van
het schreien.
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BEKRIMPEN (ZICH), (bekromp zich, heeft zich
bekrompen), zijne uitgaven inkrimpen, beperken:
zij moeten zich erg bekrimpen, zich zeer vele behoeften ontzeggen. BEKRIMPIiNG, v. (-en).
BEKROEZEN (ZICH), (bekroesde zich, heeft
zich bekroesd), (Zuidn.) zich dronken drinken.
BEKROMPEN, bn. bw. ( -er, -st), bekrompen
wonen, geene voldoende ruimte hebben; - wij
zitten hier bekrompen, te dicht op elkander, benauwd; - bekrompen leven, zich in zijne uitgaven
moeten beperken, min of meer armoedig; - het gaat
, uit eene bekrompen beurs, niet rijk, niet royaal; -bekrornpen middelen, beperkt, niet ruim; - bekrompen verstand, beperkt, klein, onontwikkeld; bekrompen menschen, blijk gevende geen goed
oordeel te hebben, weinig ontwikkeld; - bekrompen denkbeelden, blijk gevende van kleingeestigheid.
BEKROMPENHEID, v.
BEKRONEN, (bekroonde, heeft bekroond), eene
kroon opzetten; (fig.) den prijs toekennen : eene
bekroonde prijsvraat;; zijne verhandeling werd net
goud bekroond; op verschillende tentoonstellinq;e , 7nz bekroond; zijne pogingen werden met een goeden uitslag
bekroond, beloond; - aan eenige onderlaag een
bovenstuk geven : eene hoogte inet troepen bekronen,
er troepen bovenop brengen; - (krijgsk.) een mijntrechter bekronen, schanskorven aan den rand naar
'S vij ands zijde plaatsen; - den bedekten weg bekronen, eene loopgraaf langs de kruin van het glacis
maken; - eene rij schanskorven bekronen, er eene
rij sappenkorven bovenop plaatsen. BEKRONING, v. (-en), het bekronen; toekenning van een
prijs; de toegekende prijs. BEKRONER, m. (-s).
BEKROOSD, bn. met kroos bedekt : de bekroosde
vijver.
BEKRUIDEN, (bekruidde, heeft bekruid), (w. g.)
van specerijen voorzien. Zie KRUIDEN.
BEKRUIEN, (bekruide of bekrooi, heeft bekruid
of bekrooien), kruien over: kruiende met iets bedekken.
BEKRUIPEN, (bekroop, heeft bekropen), een
weg kruipende afleggen; naar iets toekruipen; (plat) eene vrouw bekruipen, haar bekennen; (jag.) het wild op Bene bedekte wijze naderen; (fig.) binnensluipen; - de lust bekroop mij, kwam
onwillekeurig, ongemerkt bij mij op; - de angst
bekroop mij, kwam langzaam over mij; - (gew.)
het bekroop mij, ik had er medelijden mede. BEKRUIPING, v.
BEKRUISEN, (bekruiste, heeft bekruist), (krijgsw.)
bestrijken, onder het bereik hebben; - heen en weer
varen, ergens kruisen : de Dolfijn bekruist nu ook
dit gebied (waar twisten tusschen Engelsche en
Hollandsche visschers telkens plaats hadden), om

politietoezicht te houden; - zich bekruisen (R.-K.),
het teeken van liet kruis maken.
BEKUIPEN, (bekuipte, heeft bekuipt), (een vat,
de duigen) inkuipen; - (fig.) listig verkrijgen:
een ambt bekuipen, - hij weet alles te bekuipen, te
bedisselen; (ook fig.). BEKUIPER, m. (-s). BEKUIPING, v. het bekuipen.
BEKVECHTEN, (alleen in de onbep. wijs) redetwisten.
BEKWAAM, bn. bw. (bekwamer, -st), hij is
ervoor bekwaam, hij bezit de vereischte kundigheden
en geschiktheid; een bekwaam man; een bekwaam
ambtenaar; hij is zeer bekwaam in zijn vak; - iem.
voor een vak, examen bekwaam maken, voorbereiden; - hij is tot zulk eene daad niet bekwaam, in
staat tot; - nooit ziet ge hem dronken; hij is altijd
even bekwaam, maakt geen misbruik van sterken
drank; - (gew.) (van personen en hun gedrag)
voegzaam, zedig, ingetogen; - geene afgraving
mocht er plaats hebben dan onder bekwame helling,
niet te steile helling; - aan het doel beantwoordende, geschikt, gepast : te bekwamer tijd; met bekwamen spoed; - (Z. A.) (van vruchten en groenten) rijp, eetbaar.
BEKWAAMHEID, v. (...heden), kunde en geschiktheid : akte van bekwaamheid tot het geven van
lager onderwijs; de patroon stelde de bekwaamheid
van zijn meesterknecht op hooggin prijs.
BEKWAMEN, (bekwaamde, heeft bekwaamd),
bekwaam maken, de noodige kennis aanbrengen:
fens. bekwamen tot, voor iets; zich bekwamen tot.
BEKWAMING, v.
BEKWEELEN, (bekweelde, heeft bekweeld),
(dicht.) kweelen over, klagen over (van vogels).
BEKWIJLEN, (bekwijlde, heeft bekwijld), (zijne
Van Dale.
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kleeren, zich zelf) kwijlen over, bezeeveren. BEKWIJLING, v.
1. BEL, ook BEËL, naam voor God Baal.
2. BEL, v. (-len), een hol metalen voorwerp
(klok of halve bol), dat een klank geeft, zoodra de
klepel of een hamertje ertegen slaat en dat dient
om te waarschuwen, gehoor te vragen enz.; eene
schel : eene tafelbel; eene electrische bel; eene bel
aan fietsen; - inz. aan stations, aanlegplaatsen,
op booten, trams enz. (om het afrijden, afvaren
aan te kondigen) : de bel gaat al; de bel luiden; (in huizen) eene van een knop of ring voorziene
ijzeren pen (trekker) die door den deurpost gaat en
door middel van een metalen draad of koord, die
over tuimelaars of schijven loopt, met de aan de
zoldering of muren aangebrachte bel verbonden is :
huis -, gang-, keuken -, kantoorbel; - ook het geluid
dat de bel maakt : ik hoor de bel; die bel doet mij
schrikken; - belletrekker : aan de bel trekken; de 'bel gaat niet over, geeft geen geluid; -- bij iem.
aan de bel hangen, telkens aanbellen, inz. om hem
te bezoeken; - naar de bel loipen; een meisje voor
de bel gevraagd ! - eene bel moeren, (studententaal)
den trekker van den draad rukken en meenemen;
-- eene dergelijke bel in de keuken of in een ander
vertrek, die door een koord welke in de kamer
hangt, in beweging gebracht wordt, kamerbel; electrische geleiding aan eene bel verbonden : op
de(n) bel(leknop) drukken; - een rond en hol metalen
voorwerp met losse rammelende stukjes metaal
rin : eene kinderbel; eene narrebel; een arretuig met
bellen; het paard de bellen opleggen; -- (spr.) de kat
de bel aanbinden, de eerste zijn bij eene haehlijke
onderneming; - (gew.) iets aan' de bel hangen,
openbaar, ruchtbaar maken; (Zuidn.) de bel van een stadsomroeper : iem. in
de belle slaan, door den omroeper of in de krant
laten bekend maken, dat hij onbekwaam is tot
koopen en verkoopen; - die hofstede gaat in de belle
komen, zal publiek verkocht worden; - hij heeft
zijn huis in de belle gehangen, publiek ten verkoop
aangeboden; -(gew.) oorbel of oorhanger; kristallen prisma's
(aan lampen); - (gew.) lap, flarden : de bellen
hangen bij haar kleed; - (gew.) de ingewanden van
haring : de haring van de bellen zuiveren; - (gew.)
de minste soort van vleesch; - (gew.) slet, slordige
vrouw, vgl. lellebel, morsebel, totebel; (gew.) de haver schiet in de bellen, de haverpluim
waaraan de bloempakjes (gewoonlijk twee in getal)
in den vorm van belletjes aan een steeltje neerhangen, begint zich te vertoonen; hopbloem.
3. BEL, v. (-len), bobbel, luchtbel op eene vloeistof; - bellen blazen, met eene pijp in zeepwater blazen en daardoor groote bobbels vormen die men vervolgens omhoogwerpt; (ook van zuigelingen gezegd):
kleine luchtbelletjes met het speeksel maken; (gew.) naam voor zekere gezwellen, vgl. belroos;
- (gemeenz.) een bel jenever, een groot glas vol
jenever.
BELABBEN, (belabde, heeft belabd), (gew.)
belasteren, bebabbelen.
BELABBERD, bn. bw. ( -er, -st), ik vind het
belabberd, akelig, lam, vervelend; - het ziet er
belabberd uit, allesbehalve rooskleurig; - ik ben
belabberd, ik ben niet in orde; - het is hier een
belabberde boel, een misselijke boel; - (zeet.) belabberd weer, de wind waait niet flink door, maar
slechts 'bij vlagen. BELABBERDHEID, v.
BELACHELIJK, bn. ( -er, -st), den lachlust
opwekkende, (minder sterk dan) bespottelijk : 't
is belachelijk; een belachelijke jongen; eerre belachelijke zaak; zich belachelijk maken, aanstellen. BE LACHELIJKHEID, v.
BELACHEN, (belachte, beloeg, heeft belachen);
(in Zuidn. nog gebruikelijk; hier veroud. en dicht.)
lachen over-, om iets : wie een anders doen belacht,
geeft op 't zijne weinig acht.
BELADDEREN, (beladderde, heeft beladderd),
(w. g.) met ladders beklimmen (eene versterking).
1. BELADEN, (belaadde, heeft beladen), eene
lading of een last, in of op een voertuig plaatsen
of op een trekdier leggen : een te zwaar beladen
wagen, schip; - rijk, zwaar beladen boomen, met
veel vruchten; - belast en beladen aankomen; de
tafel was met spijzen beladen; - (ook fig.) met
schuld beladen zijn, zwaar gezondigd hebben.
BELADING, v. (-en), het beladen, (ook) de
vracht.
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2. BELADEN , bn . (in de wapenk.) van eerre
figuur gezegd waarop eene andere staat.
BELAGEN, (belaagde, heeft belaagd), iemands
leven, vrijheid enz. op arglistige wijze bedreigen;
inz. bedekte aanslagen tegen de deugd van vrouwen
doen: de kuischheid, de onschuld van een meisje
belagen; — waar de boosheid ons belaagt, beloert.
BELAGER, m. (-s). BELAGING, v. (-en). BELAAGSTER, v. (-s).
BELAKKEN, (belakte, heeft belakt), lak doen
over of op een geverfd voorwerp; vernissen; — met
een lak dichtmaken; --- (w. g.) iem. een lak aan
belasteren.
-wrijven,
BELAKKER, m. (-s), BELAKSTER, v. (-s),
lasteraar,
lasteraarster.
toelikker, toelakster; (w. g.)
BELAKKING, V.
BELANDEN, (belandde, is beland), ergens
terechtkomen; (fig.) heenkomen : waar moet ik
belanden ?; — ik ben benieuwd, waar hij belanden
zal, terechtkomen; ik weet niet waar hij beland of
gebleven is. BELANDING, v.
BELANG, o. (-en), iets dat iem. raakt, doordat
zijn voordeel, zijn voorspoed er mede gemoeid is :
het algemeen belang; het belang van den staat; de
belangen van het onderwijs bevorderen; iemands
stoffelijke, zedelijke, hoogere belangen behartigen,
bevorderen; de belangen der kerk gingen bij hem voor
alles; de belangen der aandeelhouders in 't oog houden;
belang bij iets hebben, erbij geïnteresseerd zijn; --veel, groot belang in iets (in een persoon) stellen, er
veel aandacht aan wijden, er zich veel aan laten
gelegen liggen; — dat boezemt mij veel belang in,
veel belangstelling; — dat is van alle belang ontbloot,
van alle gewicht; eerre zaak van geen (weinig, groot)
belang; ----- 't is van belang ! belangrijk; (ook ironisch)
uitroep van geveinsde verbazing.
BELANGELOOS, bn. bw. (...loozer, ...loost), zon
baatzucht : belangelooze hulp, medewerking; iem.-der
belangeloos helpen; hij is altijd even belangeloos, let
nooit op eigen voordeel. BELANGELOOSHEID, v.
1. BELANGEN, (het belangde, heeft belangd),
(minder gebruikelijk dan) betreffen, aanbelangen:
wat dat, wat mij belangt.
2. BELANGEN, (belangde, heeft belangd), (gew.)
iets niet belangen kunnen, niet zoover reiken kunnen.
BELANGENDE, voorz. aangaande, betreffende:
belangende die zaak.
BELANGENSFEER, v. (-en), de streek waar een
land, een volk vele belangen heeft: de belangensfeer
van Engeland en Rusland komt in Perzië samen en
licht in botsing.
BELANGHEBBENDE, m. en v. (-n), persoon die
belang bij iets heeft; — belanghebbende bij iets zijn,
erbij geïnteresseerd zijn.
BELANGRIJK, bn. bw. ( -er, -st), gewichtig, van
groote beteekenis : belangrijke gebeurtenissen, diensten; eene belangrijke zaak, verklaring, mededeeling;
een belangrijk punt; -- een belangrijke dag, waarop
iets gewichtigs voorvalt; — eene belangrijke som.
zeer groote; - een belangrijk personage, van gewicht; — hij is belangrijk beter, zeer veel beter.
BELANGRIJKHEID, v.
BELANGSTELLEN, (stelde belang, heeft belanggesteld), (in een persoon, in eene zaak) niet onverschillig zijn ten opzichte van; zijne aandacht
schenken aan; zijne deelneming toonen; vgl. belang.
BELANGSTELLEND, bn. ( -er, -st), blijk gevende
van belangstelling in : de belangstellende lezer,
uitdrukking van beleefdheid. BELANGSTELLENDE, m. en v. (-n), de belangstellenden waren talrijker
dan de belanghebbenden.
BELANGSTELLING, v. het belangstellen; deel
met belangstelling iets aanhooren; blijken-nemig:
(bewijzen) van belangstelling ondervinden; zijne
belangstelling toonen.
BELANGWEKKEND, bn. ( -er, -st), deelneming
of belangstelling wekkend : belangwekkende bijzon derheden; belangwekkende studies; die vrouw is in
belangwekkende (gezegende) omstandigheden, is
zwanger.
BELANGZUCHT, v. (w. g.) eigenbaat.
BELAPPEN, (belapte, heeft belapt), (iem.) voor
het verstellen van iemands kleeren zorgen, dat
bekostigen; (een kleedingstuk) met lappen bezetten.
BELAST, bn. door overerving behept met zwakheden, onvolkomenheden; zenuwziek; de kiem van
ziekte of krankzinnigheid in zich dragend : erfelijk
belast zijn; — (R. K.) komt allen tot mij die belast

en beladen zijn, gedrukt door de zonde en liet
leed om de zonde.
BELASTBAAR, brr. dat aan belasting kan
onderworpen worden : een belastbaar inkomen ; -belastbaar met, waarop een last gelegd kan worden
van zooveel gewicht; (ook) waarvan zooveel belasting
kan geheven worden.
BELASTEN, (belastte, heeft belast), lasten, gewichten op iets plaatsen; (electrische machines)
weerstand laten overwinnen; --- belasting(en)
opleggen; -- hij kwam belast en beladen, hij had
zooveel bij zich, als hij maar eenigszins kon dragen;
-- bezwaren : een huis belast met erfdienstbaarheden;
— (in den handel) (iem.) op iemands rekening
brengen; -- iem. belasten met, hem de zorg opdragen
van, gelasten; — (w. g.) beschuldigen.
BELASTEREN, (belasterde, heeft belasterd),
(iem) logenachtig spreken, kwaadspreken van,
iemands goeden naam door laster aantasten.
BELASTERING, v. (-en), laster, lastering.
BELASTING, v. (-en), gedwongen opbrengst van
gelden, door den staat of zijne onderdeelen binnen
hun gebied van de inwoners gelieven ter voorziening in de algemeene behoeften; -- directe belas
(de grondbelasting, die op de inkomsten.-tinge,
het personeel en de patenten); — indirecte belastingen .
(de registratie -, zegel- en hypotheekrechten, het
successierecht, de accijnses, het collectief zegel, inen uitvoerrechten, scheepvaartrechten en het reah i
op de gouden en zilveren werken); — verterings-,
inkomsten -, vermogensbelasting; bedrijfsbelasting, zie
aldaar; — verbruiksbelasting, belasting op artikelen
van verbruik; — oorlogsbelasting, brandschatting; --de belasting op het gemaal is afgeschaft; — in die
belasting aangeslagen worden, verplicht zijn belasting
te betalen; belasting heffen van, leggen op; — kerkelijke belasting; — in de belasting vallen, belastbaar
zijn; — belasting der veiligheidskleppen (eerier
stoommachine), druk door veer of gewicht uitgeoefend.
BELASTINGBILJET, o. (-ten), biljet waarop
iemands aanslag in eene belasting staat uitgedrukt;
... DRUK, m. het knellende, drukkende van de
belasting; ...JAAR, o.; ...KANTOOR, o. (...kan toren), waar de belasting betaald moet worden;
...KIEZER, m. (-s), iem. die kiezer is doordat hij
zekere som in de belasting betaalt; ...KOHIER,
o. (-en); ...ONTWERP, o. (-en); ...PLICHTIG,
bn. verplicht tot het betalen van belasting;
...SCHROEF, v. (fig.) de belastingschroef wat meer
aandraaien, de belastingen verhoogen, knellender
maken; ...SCHULDIGE, m. en v. (-n); ...STELSEL, o. (-s); ...VERORDENING, v. (-en); ...WET,
v. (-ten).
BELATTEN, (belatte, heeft belat), met latte n
beslaan. BELATTING, v.
BELAZERD, bn. (plat) ben je belazerd ? niet
wijs ? vgl. Lazarusziekte.
BELAZEREN, (belazerde, heeft belazerd, meestal
in de onbep. wijs), (plat) ik laat me niet belazeren.
beetnemen., bedriegen, bedotten.
BELBOEI, v. (-en), (zeew.) eene groote boei of
ton waarop eerre bel zich bevindt, die door de
schommelende beweging van het water voortdurend
luidt.
BELCHIET, V. eetre soort van Spaansche wol.
SELDER, m. (-s), brileend. Zie BOLDER.
BELDEROM, m. (-men, -s). Zie GILDOS.
BELDEURTJE, o. beldeurtje spelen, huis aan huis
aan de bel (schel) trekken, puisjes vangen.
BELEEDIGEN, (beleedigde, heeft beleedigd),
(iem.) opzettelijk zijne eer of goeden naam aanranden door hem iets ten laste te leggen; veron gelijken, onheusch behandelen; zijn eergevoel
krenken; — het beenvlies is beleedigd, beschadigd,
gekwetst.
BELEEDIGEND, bn bw. beleedigende woordden;
een beleedigend geschrift.
BELEEDIGER, m. (-s). BELEEDIGSTER, v. (- s).
BELEEDIGING, v. (-en), aanranding van iemands
eer of ' goeden naam : beleedigingen ondergaan,
verduren, verkroppen; aan allerlei beleedigingen
blootstaan; — eenvoudige beleediging, (vetst.) opzettelijke beleediging die niet het karakter van
smaad of smaadschrift draagt.
BELEEFD, bn. bw. ( -er, -st), hoffelijk, wellevend,
welgemanierd; heuseh : een beleefd jongmensch;
beleefd tegen iem. zijn. BELEEFDELIJK, bw.
BELEEFDHEID, v. (...heden), de burgerlijke
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Beleefdheid in acht nemen, de meest gewone beleef dheid die in den burgerlijken omgang onmisbaar
is; — beleefdheden bewijzen, beleefde bejegening in
daden of woorden.
BELEEFDHEIDSBEZOEK, o. (-en), een bezoek
uit beleefdheid, niet uit belangstelling gebracht.
BELEEFDHEIDSHALVE, bw. uit beleefdheid.
BELEEFDHEIDSVORM, m. (-en), vorm van
wellevendheid.
BELEEMEN, (beleemde, heeft beleemd), met
leem bestrijken. BELEEMING, v.
BELEENBAAR, bn. wat beleend kan worden.
BELEENBANK, v. (-en), waar effecten of goud
en zilver enz. worden beleend; (ook) bank van
leening; lommerd; ... BRIEFJE, o. (-S), bewijs
van beleening.
BELEENEN, (beleende, heeft beleend), (leepst )
een land of grond leenroerig maken, verklaren; --iem.. met een leen begiftigen, een stuk land in leen
geven; — geld opnemen op onderpand; goederen
naar de bank van leening of lommerd brengen.
BELEENING, v. (-en, (leenst.) het beleenen met
, een stuk land; (ook) de plechtigheid bij het beleenen
in acht genomen; --- het beleenen op onderpand; —
het brengen in den lommerd; — (kooph.) verschaf
onder verband van goederen, effecten-fingvaeld
of wissels, gewoonlijk voor den tijd van drie maanden; hypotheek. BELEENER. m. (-s). BELEEN STER, V. (- s).
BELEENINGSBANK, v. (-en), billeenbank;
...RECHT, o. recht van beleening; ...RENTE, v.
intrest waartegen men effecten enz. beleent.
BELEENINGSSCHULD, v. (-en), geld dat men
in beleening van een ander opgenomen heeft;
...SCHULDIGE, m. en v. (-n).
BELEEREN, (beleerde, heeft beleerd), (gew.) de
paarden beleeren, ze leergin trekken of aan het
berijden wennen.
1. BELEG, o. insluiting eener vesting : het beleg
slaan om; het beleg opbreken; -- eene stad in staat
van beleg verklaren, het hoogste gezag in handen
der militaire overheid geven, de burgerlijke wetten
schorsen en de burgerlijke vrijheid aan banden
leggen. (het geschiedt in tijden van beroering,
oproer en oorlog).
2. BELEG, o. belegsel.
BELEGEN, bn. waarop gelegen is (een bed
by.); — dat lang gelegen heeft : belegen brood,
oudbakken; — belegen kaas, oude; -- belegen bier,
behoorlijk uitgegist; — belegen wijnen, die lang in
den kelder hebben gelegen; — droge en belegen
sigaren; — belegen touw, in zijn geheel gestoofd en
geteerd, in tegenstelling van het als garen geteerde
touwwerk.
BELEGERAAR, m. (-s). BELEGERAARSTER,
V. (- s).
BELEGERDEN, mv. die belegerd worden.
BELEGEREN, (belegerde, heeft belegerd), (eene
stad enz.) met een leger omringen, nauw insluiten,
met het doel om tot de overgave te dwingen; —
(fig.) dat meisje wordt door aanbidders belegerd, heeft
een groot aantal aanbidders die het haar lastig
maken; — het belegeringsspel spelen : willen wij
een partijtje belegeren I BELEGERING, v. (-en).
BELEGERINGSAFFUIT, v. (-en); ...ARTILLERIE, v. zware artillerie van groote uitwerking en
weinig beweegbaarheid; ...BATTERIJ, v. (-en);
...GESCHUT, o.; ...KUNST, v.; ...MATERIAAL,
o.; ...PARK, o. (-en), depot van het geheele materieel der artillerie of der genie, daartoe geregeld
bijeengebracht; ...SPEL, o. (-len), zeker gezel schapsspel; ...TREIN, m. (-en); ...TROEPEN, m.
mv.; ...VOORWAGEN, m. (-s), voorstel van
belegerings- en vestingaffuiten en van den lastsleeper; (ook) voorstel van de walaffuit en den lastwagen; ...WERKTUIG, o. (-en).
BELEGGEN, (belegde of beleide, heeft belegd
of beleid), dekken met (een vloer met een tapijt); —
(spiegels) foeliën; — (gew.) beslaan (de pooten
van een paard); — garneren (japonnen, mantels);
-- (zeew.) een touw beleggen, vastmaken, vastsjorren; — een touw houden en beleggen, stevig
vasthouden en het vastmaken; — geld beleggen,

het vastmaken, op intrest zetten; --- eene vergadering,
krijgsraad, scheepsraad beleggen, bijeenroepen, den
tijd ervoor vaststellen; (ook) die houden; — (recht.)
met arrest beleggen, geven; -- (Zuidn.) iem. van iets
beschuldigen: hij wordt beleid van die diefte gepleegd te
hebben. BELEGGER, m. (-s). BELEGGING, v. (-en).

BELEVEN.

BELEGGINGSFONDSEN, o. mv. effecten die niet
veel aan koersverandering onderhevig zijn, die
men koopt, niet om te speculeeren, doch alleen
om zijn geld te beleggen.
BELEGHOUT, o. (-en), (zeew.) kruisklamp.
BELEGHOUTJES, o. mv. (zeew.) karvielnagels,
belegnagels.
BELEGKLAMP, m. (-en), stuk hout binnen tegen
het boord aan, geschikt om daartegen loopend
touwwerk te beleggen.
BELEGSEL, o. (-s), datgene waarmede iets belegd
wordt, tot versterking, stijving of tot opsiering
daarvan.
BELEGSLAG, m. (-en), (scheepst.) bocht met
een eind touw ergens om heen gemaakt om het
vast te maken; -- eene met steenpuin belaste
horde, die men schuin tegen het talud van een
dijk laat zinken, ook bleeslaag geheeten.
BELEGSTAAF, v. (...staven), (bouwk.) naam
voor staven, bogen waarmede pilaren, deuren,
vensters en hunne bogen versierd zijn.
BELEGSTUK, o. (-ken), (timen.) smalle plank
dienende tot dekking van een naad; ook dienende
tot dekking der kokers van raamgewichten; -- (bij
naaiwerk) stuk waarmee sommige deelen van een
kleedingstuk ter versterking belegd worden.
BELEID, o. bestuur in zaken van staat en oorlog:
's lands beleid; overleg; — omzichtigheid : met beleid
te werk gaan; beleid aan moed paren; -- voor moed,
beleid en trouw, opschrift van het kruis der Militaire
Willemsorde.
BELEIDEN, (beleidde, heeft beleid), (w. g.)
besturen; — (gew.) op iets leiden : dit pad mag
niet met vee beleid of bedreven worden.
BELEIDVOL, bn. bw. zeer veel beleid, overleg,
bedachtzaamheid hebbende.
BELEKKEN, (belekte, heeft belekt), (gew. en
dicht.) lekkende bevochtigen; belikken.
BELEMMERAAR, m. (-s), die belemmert.
BELEMMEREN, (belemmerde, heeft belemmerd),
storen, bemoeilijken, in den weg staan; verhinderen;
-- versperren : den weg belemmeren; zijne spraak is
belemmerd; -- het water ligt belemmerd, is met eene
dunne ijskorst bedekt. BELEMMERING, v. (-en),
verhindering; versperring; hindernis, beletsel.
BELEMNIET, m. (-en), (nat.) langwerpige, aan
het einde spits toeloopende steenen : de versteende
overblijfselen van een uitgestorven geslacht van
koppootige weekdieren waarvan men nu meer
dan 120 soorten kent, sommige ter grootte van 6
M.; ook wel pijlsteen, dondersteen, duivelskegel,
vingersteen en heksenvingers geheeten.
BELENDEN, (belendde, heeft belend), grenzen,
palen aan : de belendende perceelen, een belendend
vertrek, huis; — de belendende aanhoorigheden, ap en dependentiën; — (gew.) belanden. BELENDING,
V. (- en), aangrenzend huis, perceel; -- zonder
gevaarlijke belendingen, gewone term in brandverzekeringpolissen.
BELET, o. verhindering; beletsel: doe ik u geen
belet I kom ik niet ongelegen I; -- belet krijgen,
niet ontvangen kunnen worden; — belet hebben,
bezoek hebben; — belet laten vragen, vragen of men
kan ontvangen worden; — belet geven, zeggen, dat
men nu geen bezoek kan afwachten.
BEL-ÉTAGE, v. (-s), eerste bovenverdieping aan
de straat.
BELETSEL, o. (-s, -en), wat hindert, hinderpaal,
bezwaar : dat is geen beletsel; — ( krijgsk.) voorwerpen op een terrein die de bewegingen der troepen
geheel beletten of ten minste vertragen. Beletseltje,
o. (-s).
BELETSELTEEKEN, o. (-s), (taalk.) eenige
puntjes die aanduiden, dat de spreker belet was
voort te gaan.
BELETTEN, (belette, heeft belet), het plaats
hebben van iets verhinderen : iem. het werken, het
spreken beletten; die gedachte belette mij rustig te
slapen; — ( gew.) opletten, opmerkzaam zijn op.
BELETTEREN, (beletterde, heeft beletterd), (w.
g.) met letters bedekken, vgl. letteren.
BELEVEN, (beleefde, heeft beleefd), leven tot,
bereiken : zijn tachtigsten verjaardag beleven ; -dat zullen wij wel niet meer beleven, voor dien tijd
zullen wij wel dood zijn; -- ondervinden, bijwonen :
wat zal ik nog beleven l; -- dat heb ik nog nooit
beleefd ! uitroep van verrassende verbazing, ge mengd met ergernis; — vreugde, verdriet aan zijne
kinderen, beleven; daar zult gij grappen van beleven;

BELEZEN.
-- veel met iem. beleven, veel moeite, zorgen met

iem. hebben.
1. BELEZEN, (belas, heeft belezen), bannen (den
duivel); -- overreden: zich laten belezen; -- verleiden:
een meisje belezen. BELEZING, v. (-en), duivel
-bezwring.
2. BELEZEN, bn. ( -er, •-st), een belezen man, die
veel gelezen heeft, die veel kennis uit boeken bezit.
BELEZENHEID, v. kennis uit de boeken gehaald.
BELEZER, m. (-s), duivelbanner, bezweerder;
(w. g.) verleider.
BELFORT, o. (-s), (hist.) klokketoren om het
volk bijeen te roepen; — gemeentegevangenis.
BELG, m. ( -én), bewoner van België.
BELGEN, vertoornen, toornig maken (alleen in) :
het beige u niet; over iets gebelgd zijn, zich toonen,
gevoelen; — zich belgen, zich boos maken.

BELGICISME, o. (-n), Belgische, Vlaamsche uit

-druking.
BELGIË, o. koninkrijk ten zuiden van ons land.
spreektaal
vaak
BELSCH),
bn.
(in
BELGISCH,
van, uit, met betrekking tot België.
BELGZIEK, bn. ( -er, -st), (w.g.) driftig, oploopend.
BELHAMEL, m. (-s), ram die de bel draagt en
dien de kudde volgt; (fig.) de aanvoerder, de voorste
van een troep; baldadige jongen, deugniet : een
der ergste belhamels.

BELIAL, m. bij de Hebreeën : duivel, hellevorst; - kinderen Belials, boosaardige, slechte
menschen.
BELIALSKIND, o. (-eren); ...MAN, m. (...lieden),
duivelskind, slechtaard; afvallige.
BELICHAMEN, (belichaamde, heeft belichaamd),
een vorm geven aan : eene meening in een voorstel
belichamen; — Erasmus was het belichaamd gezond
verstand zijner eeuw, de personificatie. BELICHAMING, V. hij is eene belichaming der boosheid, hij

is in hooge mate een boosaard.
BELICHTEN, (belichtte, heeft belicht), (fot.)
het licht op eene lichtgevoelige plaat laten inwerken :

met deze platen krijgt men nog zuivere beelden, als
men ze i sec. laat belichten; met magnesiumlicht
belichten. BELICHTING, v. de belichting was te
lang en daardoor het beeld verbrand.

BELICHTINGSTIJD, m. (-en), tijd van belichting:

bij deze platen is de belichtingstijd zoo kort, dat men
zelfs sneltreinen in volle vaart kan opnemen.
BELIEGEN, (beloog, heeft belogen), iem. beliegen,

tegen hem liegen, hem leugens wijsmaken; (ook)
liegen ten nadeele van hem, hem belasteren. BELIEGER, m. (-s). BELIEGSTER, v. (-s).
1. BELIEVEN, (in de volkst. BLIEVEN), (beliefde, heeft beliefd), behagen aan : als het God
belieft, uitdrukking van onderworpenheid aan Gods
wil; als 't u belieft, asj eblief , (eig.) indien het u
goeddunkt, (later) beleefde aandrang bij een
verzoek, beleefdheidsformule om iets in dank te
aanvaarden; (ook) om met nadruk iets te bevestigen,
te gelasten enz.; — wat belieft u ? wat is er van uw
verlangen I (in winkels); beleefde formule om aan
te duiden dat men niet goed heeft verstaan of
begrepen wat iem. gezegd heeft; (ook) om zijne
verbazing over iets te kennen te geven.
2. BELIEVEN, o. welgevallen : hij doet naar zijn
believen; dat staat aan uw believen. BELIEVER,
m. (-s).
BELIJDEN, (beleed, heeft beleden), verklaren;
inz. openlijk voor eene geloofsovertuiging uitkomen,
erkennen er een aanhanger van te zijn : een godsdienst belijden; Mohammed belijden, hem erkennen
als profeet; — iets bekennen, inz. waarover men
zich moest schamen : schuld belijden; hij beleed mij,
dat het zoo en niet anders was; -- zich belijden, zich

zelf bekennen; (R. K.) in de biecht zijne zonden
bekennen.
BELIJDENIS, v. ( -sen), verklaring van geloof:
zijne belijdenis afleggen of doen, inz. om als lid van
een Protestantsch Kerkgenootschap te kunnen
worden aangenomen; - belijdenis der waarheid; —
kerkgenootschap : tot eenti belijdenis behooren; de
Augsburgsche belijdenis, de Helvetische belijdenis;

— (R. K.) tweede deel der biecht; de berouwvolle
bekentenis der zonde ; — (in vrijer gebruik) ik
k
behoef hier geene belijdenis af te leggen, niet openlijk
voor mijne meening uit te komen, mijne overtuiging niet bloot te leggen; menig candidaat
voor de Kamer vraagt men naar zijne politieke
(geloofs)telijdens.

BELIJDENISCATECHISATIE, v. (-s), (P. K.)
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godsdienstonderwijs gegeven aan hen die zich voor
hunne belijdenis voorbereiden; ...PREEK, v. (-en),
preek op den dag dat de nieuwe lidmaten worden
bevestigd.
BELIJDENISSCHRIFTEN, o. mv. geloofsboeken..
BELIJDER, m. (-s), BELIJDERES, v. ( -sen), die
iets belijdt, tot een geloof behoort : een belijder van
den waren godsdienst, een Christen; (ook) een geloofs genoot; (ook) (R. K. een heilige, die noch tot de
apost-len, noch tot de martelaren behoort; — niet
alle belijders zijn martelaren, niet alle menschen
zijn tot het hoogste in staat; — (scherts.) ook een
belijder ! ( van iem.. gezegd die misbruik van Schiedarn maakt).
BELIJMEN, (belijmde, heeft belijmd), met lijn
bestrijken; — (fig.) iem. tot iets weten te belijmen,.
overhalen. BELIJMING, v. (-en).
BELIJNEN, (belijnde, heeft belijnd), linieeren
(papier); --- eerie scherp belijnde meening, juist,
scherp omschreven, duidelijk uitgesproken, goed
uitkomende meening; - een scherp belijnd gelaat,
karakteristiek; — een scherp belijnd geschrift,
waarvan de bedoeling scherp uitkomt; — (niets.)
met lijnen, dus nauwkeurig werken. BELIJNING, v.
BELIKKEN, (belikte, heeft belikt), met de tongover (iets) heengaan; — gladmaken (met het likhout
van den schoenmaker); — (dijkw.) een dijk gelijl;maken door het aanbrengen van zoden.
BELKNOP, m. (-pen), knop eener huisbel.
BELKOORD, o. (-en), koord in eene kamer oma
de bel in de keuken in beweging te brengen.
BELLADONNA, v. Zie WOLFSKERS.
BELLEFLEUR, v. (-s, -en), een welbekende
tafelappel; - eene kleur als eene bellefleur h ebben,.
er gezond en frisch uitzien.
BELLEMAN, m. (-nen), beiaarddrager; -- (gew.)
hardlooper; - (Zuidn.) omroeper.
BELLEN, (belde, heeft gebeld), aan de bel trekken,
schellen; — door te bellen roepen of wekken : de
meid bellen; iem. bellen; zich laten bellen; -- een
tijd bellen (in scholen en fabrieken), door te bellen.

aankondigen, dat een zekere tijd gekomen is; met de bel waarschuwen : de ,fietsrijder belde, maar
het was te laat, de oude vrouw werd aangereden; -

(gew.) (van haver) in de bellen schieten.
BELLEROPHONSBRIEF, m. een brief die den
overbrenger noodlottig is.
BELLETJE, o. (-s), kleine schel, klokje; -- een
belletje maken, belletje trekken, bij iem. aanbellen
en dan wegloopen, beldeurtje spelen.
BELLETREKKER, m. (-s), afluider (aan stations.
enz.); de trekker van de bel.
BELLETTRIE, v. fraaie letteren.
BELLETTRIST, m. (-en), beoefenaar, kenner der
fraaie letteren.
BELLETTRISTERIJ, V. eene overdreven zucht
tot alles wat de fraaie letteren betreft.
BELLETTRISTIEK, v. (w. g.) kennis, beoefening
der fraaie letteren.
BELLETTRISTISCH, bn. een bellettristisch tijdschrijft, aan de fraaie letteren gewijd.
BELLEVUE, v. (-s), schoon uitzicht; vandaar
naam van onderscheiden lustoorden, hotels waar
men een schoon uitzicht heeft.
BELLIET, o. ontploffingsmiddel, niet zoo gevaarlijk als dynamiet, bestaande uit 4 à. 5 deden ammonium-nitraat en 1 deel nitro-benzol; de kracht is
35 maal zoo groot als die van buskruit.
BELLONA, v. godin van het woeste oorlogsgeweld; eene der asteroïden.
BELOEREN, (beloerde, heeft beloerd), loeren op,
gluipende zien naar : de kat beloert de muis; — iens.
beloeren, bespieden, trachten hem op iets verkeerds
te betrappen; — eene gunstige gelegenheid beloern,
bespieden om er gebruik van te maken. BELOER DER, m. (-s). BELOERING, v. (-en). BELOER STER, v. (-s).
BELOFTE, V. (- n), mondelinge of schriftelijke
toezegging; -- (spr.) belofte maakt schuld, wat men
belooft, moet men houden; — het land van belofte,
het Heilige Land; (ook) land waar het rem. zeer
voorspoedig gaat; (ook) rijk en vruchtbaar land;
(ook) tijd waarin het lam. zeer voorspoedig gaat; in het land van belofte sterft men wel van honger,.

hoe gelukkig men ook meent te zijn, toch kan men
plotseling ongelukkig worden; — voor den rechter

leggen de Doopsgezinden geen eed, maar eene belofte
af, plechtige verklaring, maar niet onder aanroeping -

van Gods naam; — (R. K.) elke met vrijen wil en•

BELOFTENIS.

BEMESTINGSLEER.
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met voorbedachten rade gedane toezegging aan God

werken op de aschbelt; ...WERKER, m. (-s),
arbeider op de gemeentebelt, stadsmestvaalt.
of Zijne Heiligen, inz. bij de intrede in eene geestelijke
de
orde : hij heeft zijne beloften nog niet gedaan;
BELTUIG, o. (-en), arretuig.
de kleine I
groote belofte verbindt voor altijd;
BELUIDEN, BELUIEN, (beluidde of beluide,
de
heeft beluid), ter begrafenis van iem. de klok
belofte laat toe, in de wereld terug te keeren;
luiden;
plechtige belofte heeft de approbatie en sanctie der
iemands heengaan beluien, zijne vreugde
daarover te kennen geven. BELUIDING, v.
kerk.
BELOFTENIS, v. ( -sen), (w. g.) (godg.) plechtige
BELUIING, v. (-en).
belofte.
BELUIKEN, (beluikte, heeft beluikt), (een huis)
van luiken voorzien. BELUIKING, v. BELUIKT,
BELOKEN, bn. (deftiger dan) gesloten : mijne
er beloken uitzien, ' bw. (gew.) beluikt iets doen, stilletjes, in 't geheim.
oogen waren even beloken, als ...;
beloken Paschen, de eerste
er droefgeestig uitzien;
BELUISTEREN, (beluisterde, heeft beluisterd),
afluisteren : den vijand beluisteren. Zie LUISTER Zondag na Paschen.
BELOKT, bn. met lokken bedekt.
GANG;
iemands borst beluisteren, luisterende
onderzoeken. BELUISTERAAR, m. (-s). BEBELOMANTIE, v. pijlwichelarij : de kunst om
door het schieten met pijlen of het trekken van
LUISTERAARSTER, v. (-s). BELUISTERING, v.
gemerkte pijlen uit een koker den wil der Goden
BELUL, v. (gemeenz.) bevatting, begrip : geen
te leeren kennen.
belui van iets hebben;
zijn belul kwijt zijn, niet
BELOMMEREN, (belommerde, heeft belommerd),
bij zijn verstand zijn (thans wordt BENUL meer
beschaduwen : de boomen belommeren den weg;
gebezigd).
een weg belommeren, er loofboomen langs planten.
BELULLEN, (belulde, heeft beluld), (gemeen.)
BELOMMERING, v.
i overhalen, overreden, bepraten.
belust zijn op,
BELONKEN, (belonkte, heeft belonkt), toelonken,
BELUST, bn. ( -er), begeerig;
met een genadig, gunstig oog bejegenen; begunstigen; ; lust hebben in;
wie is er belust wie heeft er
(w. g.) lonkende wenken : ik kon hem niet meer
trek in?;
die vrouw is belust, met lusten (van
belonken, (hij was al te ver weg).
zwangere vrouwen). BELUSTHEID, v. ziekelijke
BELOONEN, (beloonde, heeft beloond), iem. loon
lust (inz. bij zwangere vrouwen).
voor iets geven; een stoffelijk blijk van tevredenBELUSTEN, (het belustte, heeft belust), (w, g.)
heid geven : den ijver der leerlingen, de leerlingen
het zal mij belusten, benieuwen;
het belust mij
beloonen; beloond worden met; — vergelden : dat
niet, ik heb er geen lust in.
beloont de moeite dubbel; iemands moeite beloonen.
BELVÉDÈRE, o. en m. (-s), schoonzicht : naam
BELOONING, v. (-en), het beloonen; hetgeen men , van torentjes, uitzichttorens, uitzichtkoepels, villa's
geeft om te beloonen. Belooninkje, o. (-s). BELOOwaar men een schoon uitzicht heeft, ook BELLE NER, m. (-s). BELOONSTER, v. (-s).
VUE genoemd.
veel beloop aan iets
BELOOP, o. loop, gang;
BEMA, o. (-'s), spreekgestoelte; rechterstoel;
hebben, er veel voor te loopen, te doen hebben; -- i bisschopszetel in de altaarruimte van R.-K.
iets op zijn beloop laten, zonder zich met de zaak I kerken.
te bemoeien de uitkomst afwachten; — (geldw.)
BEMACHTIGEN, (bemachtigde, heeft bemaohbedrag;
het beloop van eene lijn, de richting; —
tigd), zich meester maken van (eene stad, een
model, vorm (van een schip); — helling van een
fort, een persoon);
een stoel weten te bemachtigen,
opril, een dijk : deze dijk heeft een beloop van een
te verkrijgen (gezegd wanneer het ergens zeer vol
op drie; -- glooiing : te Nijmegen heeft de haven
is); — zich eigen maken (kennis, kundigheden); —
eene lengte kaaimuur van 380 M., overigens slechts
(gew.) het vet bemachtigt hem, is hem te machtig,
aarden beloopen; het met steenglooiing bekleed beloop
maakt hem onpasselijk. BEMACHTIGER, rn .
bleef goed, het aarden beloop kalfde af.
(-s). BEMACHTIGING, v.
BELOOPEN, (beliep, heeft beloopen), loopen
1. BEMALEN, (bemaalde, heeft bemalen), (een
over : dit pad wordt veel beloopen; — (fig. w. g.)
polder, een riool) droog -, leegmalen met een watervan het beloopen pad afwijken, van den gewonen
molen; — (gewoonlijk) een polder bemalen, ontlasten
weg;
die weg is niet te beloopen, te begaan; -van het overtollige water en zoo het water erin op
eene vereeniging beloopen, er alle boodschappen voor
een bepaald peil houden; — voor den eersten keer
doen;
veel te beloopen hebben, veel te verrichten
met nieuwe steepen malen. BEMALING, v. (-en).
hebben, veel moeten nagaan, achternaloopen; -- I
2. BEMALEN, (bemaalde, heeft bemaald), (w. g.)
een (niet bloed) beloopen oog, oog waarvan het wit I beschilderen.
die afstand
met roode bloedaartjes doorloopen is;
BEMALINGSMIDDELEN, o. mv. die polder heeft
is haast niet te beloopen, af te leggen; — loopende
zelf geene beïnalingsmiddelen, geen watermolens;
bereiken; loopende inhalen; — (fig.) den dader met
...WERKTUIG, o. (-en).
X1404
een natten vinger kunnen beloopen, gezegd wanneer
BEMALLEN, (bemalde, heeft bemald), (in den
men wil te kennen geven dat die tegenwoordig is, ! scheepsbouw) met den mal onderzoeken of iets
maar men hem niet noemen wil; -- door een storm ' goed van vorm gemaakt is.
beloopen worden, overvallen worden; — bedragen :
BEMANNEN, (bemande, heeft bemand), van
het beloopt over de honderd gulden
manschap voorzien : een schip, eene vesting, een
BELOVEN, (beloofde, heeft beloofd), toezeggen;
gangspil bemannen. BEMANNING, v. (-en), (zeew.)
Holland en Brabant of) gouden bergen beloven, i manschap, matrozen; het gezamenlijk scheepsvolk.
schitterende beloften doen, eene fraaie toekomst I
BEMANTELEN, (bemantelde, heeft bemanteld),
voorspiegelen;
veel beloven en weinig geven, doet
(vest.) omwallen; — (fig.) onder eenig voorwendsel
de gekken in vreugde leven; beloven en houden is twee;
bedekken, vergoelijken, ontveinzen : om zijne
het beloofde land, het land van belofte;
iem.
hebzucht te bemantelen; zijne luiheid en brutaliteit
een pak slaag beloven, daarmee bedreigen;
eene
trachtte hij te bemantelen, er een anderen schijn aan
aardige meid, dat beloof ik je, dat verzeker ik je; — , te geven. BEMANTELING, v. (-en).
doen verwachten, aanleiding geven iets te hopen:
BEMASTEN, (bemastte, heeft bemast), van
de boomen beloven veel, zitten vol bloesem of knopmasten voorzien. BEMASTING, v. (-en).
pen;
zich weinig, niet veel (goeds) van iets beloven,
BEMATINEKAARS, v. (-en), kaars uit een
verwachten;
ik heb er mij weinig van te beloven, ik
mengsel van paraffine en stearine vervaardigd.
zal er slecht mee varen, weinig bij opsteken. BEBEMATTEN, (bematte, heeft bemat), met matten
LOVER, m. (-s). BELOOFSTER, v. (-s).
bedekken; een dijk bekrammen.
BELROOS, v. ziekelijke opzwelling in het aanBEMELEN, (bemeelde, heeft bemeeld), (w. g.)
gezicht, eene ontsteking der fijnste lymphevaten
met meel bestrooien, bedekken met meel.
in het onderhuidsche celweefsel van het aangezicht :
BEMERKBAAR, bn. (-der, -st), te bemerken,
belroos is eigenlijk eene wondziekte en wordt door den
merkbaar. BEMERKBAARHEID, v.
streptococcus erysipelatis veroorzaakt.
BEMERKEN, (bemerkte, heeft bemerkt), aan de
BELSLEDE, v. (-n), (gew.) arreslede.
merkteekenen onderkennen; gewaarworden, beBELT, v. (-n), hoop, tas; aschstaal, stadsmestspeuren : weinig of niets van iets bemerken. BE-vaalt; — de kleine hoogten van het hoogveen
MERKING, v. (-en), opmerking, (soms) aanmerking
heeten ook belten, koppen of katten; — (gew.)
(dit is geen germanisme).
graszoden en heideplaggen, die als brandstof
BEMESTEN, (bemestte, heeft bemest), door mest
gebruikt worden; (aardr.) de Groote en de Kleine
vruchtbaar maken : het land bemesten. BEMESBelt, zeeëngten.
TING, V. (-en).
BELTBAAS, m. (...bazen), opzichter over de
BEMESTINGSLEER, v. leer eener rationele
beltwerkers; ...DIENST, m. (-en), dienst van het
bemesting : geen landbouwer kan de kennis der
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BEMETSELEN.
bemestingsleer ontberen; ...MIDDEL, o. (-en);
...PROEF, v. (...proeven).
BEMETSELEN, (bemetselde, heeft bemetseld),
door metselwerk aan iets vastmaken; — (van een
water) binnen metselwerk besluiten: een put met
tichelsteenen laten bemetselen.
BEMEUBELEN, (bemeubelde, heeft bemeubeld),
(Zuidn.) (een huis) van meubelen voorzien.
BEMIDDELAAR, m. (-s), wie twistenden tot
elkander brengt, ze verzoent. BEMIDDELAARSTER, V. (- s), BEMIDDELARES, v. ( -sen).
BEMIDDELD, bn. ( -er, -st), voldoende geldmiddelen bezittend om flink te kunnen leven;
welgesteld, vermogend. BEMIDDELDHEID, v.
BEMIDDELEN, (bemiddelde, heeft bemiddeld),
door zijne tusschenkomst vereffenen, tot stand
brengen, weten te bewerken : een twist bemiddelen,
bijleggen; den vrede weten te bemiddelen; — bemiddelend optreden, verzoenend. BEMIDDELING,
V. tussehenkomst : door bemiddeling van; de groote
mogendheden hebben hunne bemiddeling aangeboden.
BEMIND, bn. ( -er, -st), geliefd.
BEMINDE, m. en v. (-n), geliefde; inz aanstaande,
verloofde.
BEMINLIJK, BEMINNELIJK, bn. bw. ( -er, -st),
waard bemind, te worden : een beminlijk persoon,
karakter. BEMINLIJKHEID, V.
BEMINNAAR, m. (-s), iem. die er veel van houdt,
een welgevallen in iets vindt : beminnaar der schoone
kunsten, van muziek.
BEMINNEN, (beminde, heeft bemind), houden
van, liefde toedragen : een meisje beminnen; —
achting, liefde koesteren voor : zijne medemenschen
beminnen; hij is bij iedereen bemind; — boeken
beminnen, gaarne lezen; — het penseel beminnen,
gaarne schilderen; — het tooneel beminnen, een
liefhebber van het tooneelspel zijn.
BEMINNENSWAARD, ...WAARDIG, bn. ( -er,
-st; (ook) meer- en meest —), waardig *bemind
te worden; beminlijk. BEMINNENSWAARDIG HEID, v.
BEMINNER, m. (-s), liefhebber, beminnaar.
BEMODDEREN, (bemodderde, heeft bemodderd),
(het land) modder, bagger over het land spreiden; —
de wagen was geheel bemodderd en bespat, door
modderspatten bevuild.
BEMOEDIGEN, (bemoedigde, heeft bemoedigd),
met moed bezielen : den moedelooze, den neerslachtige
bemoedigen; aanmoedigen. BEMOEDIGING, V.
(-en).
BEMOEIAL, m. en v. (-len), die zich met alles
bemoeit.
BEMOEIEN (ZICH), (bemoeide zich, heeft zich
bemoeid), zich moeite voor eens anders zaken
geven : ik zal er mij wel mede bemoeien, ik zal het
wel bered deren, in orde brengen; — zich met eens
anders zaken bemoeien, inz. gezegd, wanneer men
daarmede niets te maken heeft : bemoei je met je
eigen zaken; — zich niet met iem. bemoeien, zich
niet om hem bekommeren, zich niet inlaten met
hem. BEMOEIING, v. (-en), tusschenkomst.
BEMOEIENIS, v. ( -sen), poging; inspanning; medewerking : zijne bemoeienis werd daarbij ingeroepen.
BEMOEILIJKEN, (bemoeilijkte, heeft bemoeilijkt),
het iem. moeilijk, lastig maken: hinderpalen in den
weg leggen; — iemands verkiezing bemoeilijken,
tegenwerken. BEMOEILIJKING, V. (- en).
BEMOEISEL, o. (-s), (gemeenz.) bemoei u met
uwe eigen bemoeisels, uwe eigen zaken, dat waarmede
gij u bemoeien moet.
BEMOEIZIEK, bn. gaarne zich met eens anders
zaken besnoeiende.
BEMOEIZUCHT, v. zucht om zich met alles in
te laten.
BEMORSEN, (bemorste, treeft bemorst),!bekladden, vuilmaken. BEMORSING, v.
BEMOST, bn. met mos begroeid.
BEMOZEN, (bemoosde, heeft bemoosd), (Zuidn.)
bevuilen, bezoedelen.
BEMUREN, (bemuurde, heeft bemuurd), met
muren omgeven. BEMURING, v. (-en).
BEN, V. (- nen), BENNE, V. (- n), teenen fruitmandje, gewoonlijk smal en hoog; — (spr.) door
de ben vallen, door de mand vallen, bekennen.
BENAAIEN, (benaaide, heeft benaaid), voor
iemand al het naaiwerk verrichten, al hot linnengoed
in orde houden : iemand benaaien en bestoppen;
zorgvuldig naaien; iets naaien op.
BENAARSTIGEN, (ZICH), (benaarstigde zich,
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heeft zich benaarstigd), (w. g. deftig) zich met
ijver op iets toeleggen, zich inspannen voor. BENAARSTIGER, m. (-s). BENAARSTIGING, v.
BENAASTEN, (benaastte, heeft benaast), (w. g.);
(rechtsgel.) naasten, benaderen. zich toeëigenen.
BENAASTING, v. (-en).
BENADEELEN, (benadeelde, heeft benadeeld),
iem. benadeelen, schade, nadeel toebrengen; (ook).
onrecht aandoen; (ook) hem belasteren; — iemands
toekomst benadeelen. BENADEELER, m. (-s).
BENADEELING, V. (- en).
BENADEREN, (benaderde, heeft benaderd), nader
komen tot; — (wisk.) door het voortzetten van
eene berekening de waarde van iets met toenemender
graad van nauwkeurigheid bepalen : tot in 5 decimalen benaderd, nauwkeurig tot in honderdduizendste
deelen; — (krijgsw.) eene versterkte plaats door
middel van begraving naderen; — (goederen)
aanhouden, beslag leggen op wegens belastingontduiking, ook iem. benaderen.
BENADERING, v. (-en), het benaderen; —
(wisk.) het berekenen van grootheden, die of niet
geheel nauwkeurig in getallen uit te drukken zijn,
of wier eigenlijke grootte men niet geheel juist
behoeft te kennen; — iets bij benadering aangeven
ongeveer; — naasting, beslag. BENADE RINGS GETAL, o. ;-len); ...MANIER, v. (-en); ...WIJZE,
V. (-n).
BENAGELEN, (benagelde, heeft benageld)
(seheepsb.) met houten nagels beslaan; bespijkeren.
BENAMEN, (benaamde, heeft benaamd), (w. g.)
een naam geven aan.
BENAMING, v. (-en), naam : onder benaming van.
BENARD, bn. bw. ( -er, -st), verward : eene
benarde zaak; de zeilen zijn benard; — hij is, zit
benard, is om geld verlegen; — in benarde omst an digheden, moeilijk, slecht, waarin men om hulp
verlegen is; -- benarde tijden, woelig, moeilijk,.
onrustig. BENARDHEID, v. verlegenheid, be nauwdheid.
BENARES, n). zilverstof, zoo geheeten naar de
stad Benares.
BENARREN, (benarde, heeft benard), (zeew.) ver warren; — in verlegenheid of benauwdheid brengen,
verlegen maken; — (paardr.) benauwen.
BENAUWD, bn. bw. ( -er, -st), eene benauwde
plaats, ruimte, eng, nauw; -- wij zitten erg benauwd,
erg dicht bijeen, zoodat onze ademhaling belemmerd.
is; een benauwde reuk, lucht; — (Z. A.) benauwde
bost, het asthma; — (Z. A.) benauwde ziekte, kroep;
-- benauwd weer, drukkend; — de zieke is benauwd,
voelt zijne ademhaling beklemd; — benauwd om
't hart zijn, angstig, bezwaard; — (gew.) zij is zeer
benauwd, gierig; — het is benauwd warm, drukkend;
— benauwd kijken, angstig, bevreesd. BENAUWDHEID, v. (...heden), toestand en gevoel van
bemoeilijkte ademhaling; ongelegenheid; angst : in
de benauwdheid zitten.
BENAUWEN, (benauwde, heef.t benauwd), drukken; hinderen; — eene vesting benauwen, dichter
insluiten. BENAUWING, v. (-en).
BENAUWEND, bn. drukkend; — benauwende
warmte, verstikkende warmte, (dikwijls vervangen
door benauwd, vgl. beslissend enz.); — benauwende
droomen, die angst, kommer geven.
BENDE, V. (- n), troep; eene bende dieven, aantal
die bij elkander behooren; -- het is daar eene echte
bende, het gaat daar zeer onordelijk toe; — daar
komt de bende weer aan, onordelijke, teugellooze
troep; — de zwarte bende, het fiesschentrekkersgilde;
-- (jag.) eene bende patrijzen, een koppel patrijzen.
BENDEBAAS, m. (...bazen), (gew.) baas van een
ploeg werkvolk.
BENDEHOOFD, o. (-en), hoofd, aanvoerder eener
bende; ook in een guerilla-oorlog.
BENDELGAREN, o. (zeew.) zeer dan bindtouw.
BENDIE, v. (-s), (Ind.) licht tweewielig rijtuigje
voor één paard, mandenwagentje.
BENDO, V. (- 's), eene soort van boomvrucht, in
Ned. -Indië door de inboorlingen zeer gezocht.
BENEDEN, bw. omlaag, onder : beneden wonen;
beneden komen; — (fig.) hier beneden hier op aarde; —
(Ind.) het tegengestelde van de bovenlanden: hij
is pas beneden of heeft weer malaria; —
voorz. onder, lager dan : beneden den grond; —
beneden den wind, tegenovergesteld aan den kant
van waar de wind komt; — beneden den koers liggen,
met den voorsteven meer van den wind af dan de
koers vereischt; -- beneden de waarde, het gewicht
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voor minder dan; - beneden jein. staan, ondergechikt aan iem. zijn; - een luitenant, een kapitein
staan in rang beneden den overste, een majoor staat
in rang onder (lea overste; - dat is benedenmij,
mijner onwaardig; - liet is beneden alle critiek,
zoo slecht, dat het niet de moeite loont, er antiek
op uit te oefenen.
BENEDENBOEZEM, m. (-s), (waterst.) lager
gelegen boezem, in tegenst. met bovenboezem.
BENEDENBUUR, in. en v. ( ... buren); -MAN,
ill. ( ... lieden); -VROUW, v. (-en); . . . BUURT. v.
( -en), lager gedeelte eener buurt.
BENEDENDEK, o. (-ken), het benedendek eener
lrug, dat onmiddellijk op de liggers rust.
BENEDENDEUR, v. (-en), sluisdeur welke aan
do zijde van het binnenwater staat.
BENEDENDORP, o. (-en), lager gedeelte van een
dorp; . . .DORPEL m. (-s), (bouwk.) dorpel aan de
onderzijde van acne dew, een raam; . . . EINDE, o.
lager einde (der tafel enz.); ... GEVEL. rn (-s),
ondereind des gevels.
BENEDENHUIS, o. (...huizen), de gelijkvloersche
woning; ...KAMER,v. (-s); ...KANT,m. (-en),
aan de lage zijde, ook aan den benedenkant van den
eind, zie BENEDEN.
BENEDENKRUIER, in. (-s), molen die bij het
tegen den wind stellen geheel ronddraait; ... LAND.
0. (-en), lager gelegen land; ... LOOP, in. (-en),
(caner rivier) deel caner rivier, dat door het vlakke
land stroomt; . . .LUCIIT, v. lagere luchtlaag;
...MOLEN, rn (-s), (waterst.); ...PAND, o. (-en),
lager gedeelte of pand van een kanaal, een boezem water; ... POLDER, m. (-s), polder met kunstmatige
waterloozing; ... RAAM, o. ( ... ramen); ... RAND,
0.I. (-en); ... RIVIER. v. (-en), dat gedeelte eener
rivier waarin nog eb en vloed wordt waargenomen;
...RUIMTE, v. (-a) . STAD, v. lager gedeelte
van de stad.
BENEDENSTE, bn. laagste; (II. S.) Juicht, gij
benedenste deelen der aarde
BENEDENSTRAAT. v. lager gedeelte van eene
straat.
BENEDENSTROOMS. Zie BOVENSTROOMS.
BENEDENSWINDS, bw. Zie BENEDEN.
BENEDENTAND, m. (-en), ondertand.
BENEDENVERDIEPING, v. (-en), lagere verdieping (van een huis).
BENEDENWAARTS, hw. in de richting naar
beneden; - . . WAARTSCTI, t)fl. beneden waarische
beweging.
BENEDENWEG, m. (-en), in tegenstelling van
den hoogen weg; ... WERELD, v. (myth.) onderwereld, de hei; . . .WIJDTE, v. (-n); ... WONING,
'T, (-en); ... ZAAL, v. ( ... zalen).
BENEDICTENKRUID, o. nagelkruid (geurn urbaium); . . . WORTEL. in. (-s), (v. als stofnaam) nagelwortel, wortel van het nagelkruid.
BENEDICTIE, v. ( ... tiëri, -5) (RK.) elke zegen dien
de Paus, de Bisschop of de priester over personen
Of zaken uitspreekt: na de Hoogmis wordt dikwijls
de benedictie met het Allerheiligste gegeven; iem. de
benedictie geven, wenschen, vragen; (in Zuidn. ook
fig.) iem. de benedictiën geven. een pak slaag toedienen.
BENEDICTIEDOEK, m. (-en), waarmede de
ciborie, waarin het Allerheiligste zich bevindt,
aangevat en opgeheven wordt.
BENEDICTIJN, m. (-en). BENEDICTINE, v. (-s).
BENEDICTIJNER, m. (-s), monnik van de orde
van Sint-Benedictus, (de oudste monnikenorde der
Westersche kerk, in 529 gesticht).
BENEDICTIJNER-ABDIJ, v. (-en), - . .KLOOSTER, o. (-s), ... ORDE, v. cane abdij, een klooster,
le orde der Benedictijnen.
. BENEDICTIONALE, 0. een kerkboek dat de
ormulieren der kerkelijke zegeningen bevat.
BENEDICTUSPENNING, in. (-en), eene gewijde
munt die men droeg om zich tegen tooverij en
hekserij te beschermen.
BENEDIJEN, (benedijde, heeft gebenedijd), (R. -K.
veroud., gew. of dicht.) zegenen, den zegen uitspreken; loven, verheerlijken, prijzen: de fIeei e zij

,

BENEFICEEREN, (beneficeerde, heeft gebeneficeerd), bevoordeelen, weldaden bewijzen.
BENEFICIANT, m. (-en), hij, ten wiens voordeele
acne beneflet(voorstelling) wordt gegeven. BENEFICIANTE, v. (.n).
BENEFICIARIUS, m. geestelijke die cane peebende heeft; (ook) iem. die uit acne beurs studeert.
BENEFICIE, v. ( ... iën), voordeel; (recht.) onder
beneficie van inventaris, onder voordeel of voorrecht
van boedelbeschrjving; - (R.-K.) prebende; postje uit gunst iem. gegeven.
BENEFICIEGELD, 0.; . . . VOO RSTELLING, v(-en), zie BENEFIET.
BENEFICIUM, o. (-s), voordeel, begunstiging;
leeiigoed voor den tijd van het leven afgestaan, dus
niet erfelijk; prebende; beneficium, abstinendi, recht
der kinderen om de nalatenschap der ouders niet
te aanvaarden; - beneficium appellanxli, recht
van beroep op een hooger rechtscollege; - beneficium deliberandi, recht van bedenktijd van een
jaar, alvorens eene erfenis te aanvaarden; beneficiurn inventaril, voorrecht van boedelbeschrij ving; - beneficium juris, de mogelijkheid om zich op
. uitzonderingsbepalingen der wet te kunnen beroepen; - benejicium regulare, prebende die alleen
aan monniken en nonnen gegeven wordt.
BENEFIET, o. (-en), tooneelvoorstelling ten
gunste of ten bate van een populair acteur.
BENEMEN, (benam, heeft benomen), ontnemen,
wegnemen : iem. den moed benemen; (em. het uitzicht,
het licht bene'men; - zich het leven benemen, zich
dooden. BENEMER, m. (-s); (fig.) roover. BENEMING, V. BENEEMSTER, v. (-s).
BENEPEN, bn. (-er, -st), benauwd, benard,
verlegen, hachelijk, beklemd; - (zeew.) gestrand; (fig.) met een benepen hart, niet vrijmoedig; - met
een benepen stemmetje, verlegen, niet helder; een benepen gezicht zetten, van angst weggetrokken.
BENEPENIIEID, v. beklemdheid; - (zeew.) stranding.
BENEVELEN, (benevelde, heeft beneveld), met
nevelen of dampen omringen, verduisteren : eene
benevelde lucht; beneveld weer, nevelachtig, niet
helder; (ook fig.) het verstand benevelen; - de waar. heid benevelen, verduisteren, verbergen; - hij is
beneveld, hij is een beetje dronken. BENEVELING,
v. (-en).
BENEVENS, voorz. daarenboven, alsmede : nweder, benevens mijne zuster waren er heen; ƒ2000
traktement benevens vrije woning; met en benevens,
versterkte uitdrukking.

BENEVOLENTIE, v. welwillendheid, toegenegenheld, gunst.
BENGAALSCH LICHT, o. of BENGAALSCH
0. ccii mengsel van 20 deden salpeter, 15
-VUR,
deeleix zwavel, 4 deelen zwaveleadmium en 1
deel kool, waarbij men nog andere stofïen, als
antijnonium enz. voegt, om eene bijzondere kleur
te verkrijgen; het brandt in een open pot iret cane
sterkliehtende vlam; inz. bij feestelijke verliehtingen.
BENGALEES, rn ( ... eezen), inwoner van Bengalen.
I BENGALI, mv. eene soort van praüstvinken in
Oost-Indië.
BENGALIET, o. een isolatiemateriaal van mica,
dat onder hoogen druk (+ 200 atm.) verwarmd
is; het vervangt het in groote stukken zeldzaam
voorkomende en dure natuurlijke mica.
1. BENGEL, ee. (-s), klokje: tong in de klok;
(zeew.) klok op een koopvaardijschip : de bengel
luidt om te schaffen.
2. BENGEL, in. (-s), lomperd, kwajongen, deugniet.
BENGELEN, (bengelde, heeft gebengeld), luien; heen en weer slingeren : wat hangt daar weer le
hengelen ? ; zijne boeken laten bengelen, rondslingeren,
niet op zijne plaats bergen: - (Zuid.n.) met stokken
slaan.
BENGELKRUID, o. zekere plant (inei-cuiialis
perennis en m. annua), glakruid, thans tot het
onkruid gerekend, vroeger als verweekend, zacht
jebenedijd.
afvoerend middel aangewend.
BENEENEN, (beneende, heeft beneend), (gew.)
BENGKOWANG, o. een veidgewas op Java ,
ontkennen, loochenen. BENEENING, v.
waarvan de knollen algemeen gegeten worden.
I3ENEFFENS, voorz. ouderwetsehe vorm voor
BENIEUWD, bn. verlangend uitziend naar eenig
BENEVENS.
bericht aangaande acne bepaalde zaak : ik ben eiBENEFICE, v. ter benefice, ten voordeele; benieuwd iwiar, nieuwsgierig.
BENIEUWEN, (het benieuwde, heeft benieuwd),
benefice -voorstelling, tooneelvoorstelling ten voordeele
van een of meer der acteurs.
nieuwsgierigheid wekken : het benieuwi rn ii: he
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bij 55 ° tot 77 ° C.; zij lost op in alcohol, niet in
water; zelf lost zij gretig vetten op en dient daarom
als vlekkenwater, tot het wasschen van glacé-handschoenen, liet ontvetten van wol en beenderen
enz.; zij brandt met Bene sterk lichtende vlam;
hare dampen, met lucht vermengd, vormt een
explosief mengsel, dat als drijfkracht gebruikt
wordt voor motoren (inz. van auto's, motorfietsen
en vliegmachines).
BENZINEDAMP, m. (-en); ...DEPOT, o. (-s);
...HUIS, 0. (...zen), afdeeling eener lijmfabriek
(of ververij), waarin de beenderen (of de wol enz.)
ontvet worden; ...LAMP, v. (-en); ...LUCHT, v.;
...MOTOR, m. (-en), een met benzine gedreven
motor; ...ONTBRANDING, v.; ...ONTPLOFFING,
V. (- en); ...OPSLAGPLAATS, v. (-en); ...STANK,

al mij benieuwen, of hij komt, ik ben er nieuwsgierig
naar.
BENIJDBAAR, bn. wat te benijden is, benijdenswaardig; wat benijd kan worden.
BENIJDEN, (benijdde, heeft benijd), iem. iets
benijden, het hem niet gunnen, omdat men bet zelf
wenschte te bezitten, (ook) jaloersch zijn op; ook
iern. benijden, hij werd benijd; beter benijd dan
beschreid, (of gebruikelijker) beter benijd dan beklaagd, beter dat men u benijdt om uw geluk,

-dan u beklaagt om uw tegenspoed. BENIJDER,
m. (-s). BENIJDING, V. BENIJDSTER, v. (-s).
BENIJDENSWAARD, ...WAARDIG, bn. bw.
-er, -st; (ook) meer- en meest —); waard benijd te
worden : een benijdenswaardig genot, echtgenoot.
BENIJPEN, (beneep, heeft benepen), beknellen.
BENIST, m. (-en), (soms in de spreektaal voor)
MENIST.
BENJAMIN, m., BENJAMINNETJE. o. zoon
des geluks; de jongste zoon van den aartsvader
Jakob ; hij is het Benjaminnetje, de jongste van
de familie; — Benjamin af zijn, niet meer de
jongste, de lieveling, het troetelkind zijn.
BENNE, v. (-n), ben. Zie aldaar. BENNETJE,
o. (-s).
BENOEMBAAR, bn. benoemd kunnende worden.
BENOEMBAARHEID, v.
BENOEMEN, (benoemde, heeft benoemd), noemen; — iem. benoemen tot (een post), (van de bevoegde autoriteit) dien persoon tot die betrekking
roepen, hem daarvoor aanstellen; — benoemde
getallen (b. v. 20 paarden, 30 koeien enz.), vergezeld
van den naam der voorwerpen waaruit de hoeveel
bestaat. BENOEMING, V. (- en), het benoemen-heid
tot; het geschrift waarin de benoeming wordt gedaan : zijne benoeming ontvangen hebben.
BENOEMER, m. (-s). BENOEMSTER, v. (-s).
BENOEMINGSBRIEF, m. (...brieven).
BENOMMEREN, benummeren.
BENOODIGD, bn. noodig; — (w. g.) iets benoodigd
hebben, (zijn), iets noodig hebben. BENOODIGDHEID, v. (...heden), behoefte, het noodige, de
artikelen die men noodig heeft voor.

M.

BENZOË, v. welriekende, harde, officineele
harssoort of gom van den benzoëboorn (styrax
benzoin), in Achter-Indië inheemsch, doch ook
gekweekt in Oost-Indië, en Brazilië; de Siambenzoë
is bruin, smelt bij 75 ° C., riekt aangenaam als
vanille en bevat geen kaneelzuur; de Sumatrabenzoë
of amandelbenzoë heeft lichte korrels in Bene donkere
massa, riekt naar storax, bevat kaneelzuur en
smelt bij 85° C. (de korrels) en 95° C. (de massa);
benzoë dient om te parfumeeren, tot reiniging van
dierlijk vet, als antiseptisch middel en als genees
bij hoesten.
-midel
BENZOËBALSEM, m.; ...BLOEMEN, v. mv.

gekristalliseerd geneeskrachtig benzoëzuur, dat
ook uit andere stoffen kan bereid worden; ...BOOM,
m. (-en); ...HARS, v.; ...TINCTUUR, v. oplossing
van benzoë in wijngeest, 1 op 5: benzoëtinctuur
met water vermengd, geeft eene melkachtige vloeistof,
die als schoonheidsmiddel wordt aangewend; ...ZUUR,

o. geneeskrachtig zuur uit kaneelzuurvrije benzoë
door sublimatie bereid.
BENZOÏNE, v. kamfer die zich vormt in de olie
van bittere amandelen.
BENZOL, o. benzine uit steenkoolteer bereid.
BENZOPURPERINE, v. rood of bruin poeder,
Bene kleurstof uit teer bereid en in de wolververijen
gebruikt.
BEO, m. (-s), (ook BEJO) een blauwzwarte vogel
met gelen snavel en gele pootjes (gracula javanensis),
zoo groot als eerie kleine duif, op Java en Sumatra
inheemsch, die gemakkelijk praten leert; (fig.)
hij praat als een beo, praat gedachteloos alles na;
ook in Indië als scheldwoord gebezigd voor : papegaai, gedachtelooze naprater van anderen.
BEOEFENAAR, m. (-s, ...aren). BEOEFENAA -II, STER, v. (-s).
BEOEFENEN, (beoefende, heeft beoefend), tot
het aanleeren van iets zijne krachten inspannen,
zich op iets toeleggen, inz. eene wetenschap, cane
kunst beoefenen; de geneeskunde beoefenen; eerie

BENOORDEN, voorz. bw. ten noorden van.

BENSCHEN, of BENTSJEN, (Israël.) zie BENSJ EN.
BENSJEN, BENSCHEN, BENTSJEN, (Israel.)
zegenen, het gebed doen na den maaltijd.
BENT, v. (eertijds) genootschap, vereeniging,
bende, partij eener te Rome gevestigde schilders
naar men zegt door Rafaël opgericht;-vernig,
— (thans) club van schilders, letterkundigen; —
gerote en gebraakte hennep, vgl. schilhennep.
BENTEBOS, m. ( -sen), ...POL, m. (-len), een bos
of pol bentgras.
BENTGEEST, m.; ... GENOOT, m. (-en), letterkundige bentgenooten.

BENTGRAS, o. eene algemeen op vochtiger
zandgrond voorkomende grassoort (airs caespitosa),
ook boendergras genoemd : bentgras is nadeelig voor

kunst beoefenen; — den godsdienst beoefenen, godsdienstige samenkomsten houden; — eerie deugd
beoefenen, die in praktijk brengen. BEOEFENING,

het vee.

V.

BENTHEIMERSTEEN, m. grofkorrelige, gemak
te bewerken zandsteen, meest van eene-kelij
vuilgele, soms ook van eene grauwe of roodachtige
kleur; vroeger veel als bouwsteen gebruikt.
BENTENG, v. (-s) of BENTING, v. (-s), versterking
of verdedigingswerk der inboorlingen op Java,
Sumatra, Celebes, enz.
BENUCHTEREN, (benuchterde, heeft en is
benuchterd), (veroud.) ontnuchteren, nuchter
maken; nuchter worden. BENUCHTERING, v.
BENUL, o. (gemeenz.) besef, begrip : hij heeft
er geen benul van, hij begrijpt er niets van, kan
er niet over oordeelen.
BENUMMEREN, (benummerde, heeft benummerd), van nummers voorzien, door nummers
onderscheiden.
BENUTTEN, (benutte, heeft benut), zich ten
nutte maken : gunstige omstandigheden benutten.
BENUTTIGEN, (benuttigde, heeft benuttigd),
gebruik maken van, nuttig gebruiken; zijn voordeel
doen met. BENUTTIGING, v.
BENZINE, v. vloeibare koolwaterstoffen die
tusschen 55° en 100° C. distilleeren; zij worden
zoowel verkregen uit steenkolenteer als uit petroleum, de eerste heet thans meer benzol. De gewone
benzine (uit petroleum verkregen) is eene waterheldere, etherisch riekende vloeistof, met een s. g.
van 0,64 tot 0,67, wordt vast bij 0 ° C. en distilleert

studie; uitoefening.
BEOLIËN, (beoliede, heeft beolied), met olie
besmeren, bestrijken.
BEOOGEN, bw. zw. (beoogde, heeft beoogd),
(veroud.) op iem. of iets oogen, letten; (iv. g.) iem.
of iets bedoelen; — iets bedoelen, trachten te
bereiken : iemands geluk beoogen; wat beoogt gij
hiermede ? BEOOGING, v.
BEOORDEELAAR, m. (-s, . .. aren), BEOORDEELAARSTER, v. (-s), die beoordeelt : zich
beoordeelaar stellen, zich over iets een oordeel
aanmatigen.
BEOORDEELEN, (beoordeelde, heeft beoordeeld),
een oordeel vellen, zijn goed- of afkeuring over iets
uitspreken : een boek, een werk beoordeelen; iets niet
beoordeelen kunnen; — de tentoongestelde voorwerpen

I

beoordeelen, keuren, zijn oordeel erover uitspreken,
inz. de prijzen en onderscheidingen toekennen; iets
niet willen beoordeelen, het in het midden late.
BEOORDEELING, v. (-en), het beoordeelen; inz.
de uiting van een oordeel, critiek. BEOORDEFLER,
m. (-s). BEOORDEELSTER, v. (-s).
BEOORDEELINGSLIJST, v. (-en), lijst waarin
een meerdere zijne beoordeeling der hem onder
neerschrijft, conduitestaat.
-geschiktn
BEOORDEELINGSVERMOGEN, o.
BEOORLOGEN, (beoorloogde, heeft beoorloogd),

(iem., een land) den oorlog aandoen. BEOORLOGING, v. (-en).

BEOOSTEN.
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BEOOSTEN, bw. voorz. ten oosten van : beoosten

de Kaap.
BEOTIER, m. (-s), bewoner van Beotië (OudGriekenland); (fig.) domoor, lomperd.
BEOTISCH, bn. stompzinnig, ongeletterd, dom.
BEPAALBAAR, bn. wat bepaald kan worden.
BEPAALD, bn. bw. ( -er, -st), juist omschreven,
nauwkeurig vastgesteld : het bepaalde uur; eene
bepaalde som; - nauwkeurig aangewezen: een bepaald
persoon; een bepaald terrein; -- een bepaald antwoord
geven, een stellig, beslist antwoord geven; — een
bepaald gebied, ziekte, nauwkeurig omgrensd; —
een bepaald studieveld, beperkt;- (taalk.) een bepaalde
volzin, een volzin waarin het onderwerp of het
gezegde nader bepaald is; — het bepaald lidwoord,
bepaalde voornaamwoorden, voor bepalend, zie
aldaar; vgl. onbepa ild; — bw. beslist, stellig : het
is bepaald onwaar; hij heeft het bepaald gedaan;
(iron.) hij is niet bepaald vlug, hij is zeer lui. BEPAALDELIJK, bw. inzonderheid; uitdrukkelijk,
stellig : iem. iets bepaaldelijk voorschrijven, gebieden,
verbieden, in zeer duidelijke bewoordingen.
BEPAALDHEID, v. juistheid, stelligheid; —
het lidwoord van bepaaldheid, (taal.k.) (de en het)
ook bepalend en bepaald lidwoord genoemd.
BEPAKKEN, (bepakte, heeft bepakt), (iem.)
met een pak, een last bezwaren; in een pak doen.
BEPAKKING, v. (-en), de bepakking van een
soldaat, de voorraad levensmiddelen, kleedingstukken en ammunitie die hij zelf meeneemt.
BEPALEN, (bepaalde, heeft bepaald), (w. g.)
met palen afzetten, omzetten; - vaststellen, regelen : een tijd bepalen; - omschrijven, nauwkeurig
ingeven, volledig voorstellen : de beteekenis van
een woord bepalen; den duur van de omwenteling
eerier nieuw ontdekte planeet bepalen; - (fig.) beperken : zijne wenschen bij het noodige bepalen; —
ik bepaal mij tot hetgeen straks gebeurd is; — zijne
aandacht bij zijn werk bepalen, daarvan niet laten
afwijken; - oorzaak zijn, dat iets zoo wordt als
het wordt, beslissen : toen ik haar zag was mijn
lot bepaald; allerlei kleinigheden kunnen den uitslag
der verkiezingen bepalen; -- vaststellen, door waarn emin g en redeneering : den oorsprong van een woord
bepalen; — bij besluit, ordonnantie of wet vaststellen:
de wet bepaalt, dat enz.
BEPALEND, brr. het bepalend lidwoord; vgl.
bepaald.

BEPALER, m. (-s). BEPAALSTER, v. (-s).
BEPALING, v. (-en), afpaling; — beperking;
omschrijving, definitie : eene bepaling van iets
geven; - eene bepaling in de wet, voorschrift, aan
beding : onder bepaling; — (taalk.)-duing;—
woorden of uitdrukkingen, die een der deden van
een zin nader bepalen; — vaststelling: bepaling van
het soortelijk gewicht. Bepalinkje, o. (-s).
BEPANTSEREN, (bepantserde, heeft bepantserd),
van een pantser of van pantserplaten voorzien;
liet pantser aandoen: zich bepantseren.
BEPARELEN, (beparelde, heeft bepareld), met
parels versieren; - (fig.) met ochtenddauw bepareld,
er door glinsterende.
BEPEINZEN, (bepeinsde, heeft bepeinsd), overdenken : ik zal deze zaak bepeinzen. BEPEINZING,

v. (-en).

BEPEKKEN, (bepekte, heeft bepekt), met pek
bestrijken of besmeren; — (in schooljongenstaal)
hij is bepekt, gesnapt, betrapt. BEPEKKING, v.
BEPENNEN, (bepende, heeft bepend), van pennen
voorzien.
BEPERKEN, (beperkte, heeft beperkt), een
gebied beperken, kleiner in omvang maken; — een
tuin beperken, er perken of parken in aanleggen; —
de leerstof beperken, inkrimpen, minder omvangrijk
maken; — zijne uitgaven beperken, inkrimpen; —
men moet zijne lusten beperken, intoomen; — men
moet zich weten te beperken, bij spreken of schrijven
niet laten gaan, maar eene keuze doen uit zijne
stof. BEPERKING, v. (-en). BEPERKER, m.

(-s). BEPERKSTER, v. (-s).

BEPERKT, bn. ( -er, -st), bepaald; in zijn tijd
beperkt zijn, niet volop den tijd hebben; — eenigszins
verkleind, verminderd : beperkte dienst op Zondag; —
(fig.) bekrompen : een beperkt verstand, kennis;
beperkt in zijn oordeel zijn; — beperkt algemeen
kiesrecht, waarbij bepaalde categorieën van personen
worden uitgesloten; — gering: eene beperkte keuze; --beperkte middelen hebben, niet rijk zijn. BEPERKT
beperkte, geringheid, bekrompenheid.-HEID,v.het

BEPREEKEN.

BEPIKKEN, (bepikte, heeft bepikt), (met den
snavel) pikken op iets; — bepekken.
BEPIMPELD, bn. hij is bepimpeld, dronken.
BEPINNEN, (bepinde, heeft bepind), van pinnen
(of pennen) voorzien; (scheepsb.) benagelen.
BEPISSEN, (bepiste, heeft bepist), (plat) door
pissen bevuilen : zijn bed bepissen; zich bepissen
van het lachen.
BEPLAKKEN, (beplakte, heeft beplakt), (een
vlieger) papier op het geraamte plakken, (ook)
plaatjes erop plakken; — (eene opening, eene
vuile plaats) met papier of iets anders bedekken;
(eene kamer) behangen; -- eene helling beplakken,
haar met plakwerk of plakzoden beleggen. BEPLAKKING, v. (-en). BEPLAKSEL, o. (-s).
BEPLANKEN, (beplankte, heeft beplankt), met
plankeil beschieten. BEPLANKING, v. (-en),
planken beschot.
BEPLANTEN, (beplantte, heeft beplant), (een
stuk grond) met planten of gewassen bezetten;
(fig.) een bolwerk met geschut beplanten, van kanonnen
voorzien. BEPLANTER, m. (-s).
BEPLANTING, v. (-en), het beplanten; de beplante grond; — de gewassen waarmede iets is
beplant.
BEPLEISTEREN, (bepleisterde. heeft bepleisterd).
met pleisters beleggen : een bepleisterd voorhoofd; met eene dunne laag fijne kalk, pleistermortel of
Portlandsch cement bestrijken; — (fig.) bewimpelen,
vergoelijken; — (bijb.) bepleisterde graven, toestanden,
uitwendig mooi en goed, doch innerlijk geheel
bedorven en rot; soms ook van personen gezegd.
BEPLEISTERING, v. (-en).
BEPLEITEN, (bepleitte, heeft bepleit), met
woorden verdedigen, pleiten voor : zijne eigen zaak
bepleiten; het nut, de noodzakelijkheid van iets bepleiten, redenen daarvoor aanvoeren. BEPLEI-

TING, v. (-en).
BEPLEKKEN, (beplekte, heeft beplekt), (gewest.)
bevlekken.

BEPLOEGBAAR, bn. tot beploegen geschikt.
BEPLOEGBAARHEID, v.
BEPLOEGEN, (beploegde, heeft beploegd), met
den ploeg bewerken : (len akker beploegen; — (fig.)
de zee beploegen, bevaren, de golven doorklieven; planken beploegen, met de ploegschaaf eene gleuf
aan den zijkant erin maken. BEPLOEGER, m.
(-s). BEPLOEGING, v. (-en).
BEPLOOIEN, (beplooide, heeft beplooid), plooien
in iets leggen; -- eene scheur beplooien, onder of
tusschen de plooien verbergen; — (fig.) eene zaak
voor iem. beplooien, in orde brengen, schikken; —
(w. g.) een tijd beplooien, toet elkander plooiende,
schikkende een tijd bepalen.

BEPLUIMEN, (bepluimde, heeft bepluimd), van
of met pluimen voorzien, met pluimen versieren.
BEPLUISD, bn. met pluisjes bedekt, van stoffen
die niet afgeborsteld zijn.
BEPLUIZEN, (beploos, heeft beplozen), eene zaak
bepluizen, nauwkeurig uitpluizen, grondig onder
-zoekn.
BEPOEDEREN, (bepoederde, heeft bepoederd),
(ook BEPOEIEREN) met poeder bestrooien; —
ik zal dat zaakje wel voor je bepoeieren, in orde
brengen, schikken, regelen.
BEPOLDEREN, (bepolderde, heeft bepolderd),
inpolderen; door zomerkaden bepolderd, omgeven
en 's zomers drooggehouden. BEPOLDERING, v.

(-en).
BEPORTEN, (beportte, heeft beport), (waterst.)
het zand der duinen met stroopoppen vastleggen.
BEPORTING, v.
BEPOTEN, (bepootte, heeft bepoot), met poten
beplanten; — een vijver bepoten, dien bevolken
met kleine visschen; onze rivieren met forellen en
zalm bepoten, bevolken. BEPOTING, v. (-en), het
bepoten; het met jonge poten beplante veld.
BEPRATEN, (bepraatte, heeft bepraat), over
iets praten, het pratende behandelen : wij zullen
die zaak nader bepraten; — tot iemands nadeel
praten, belasteren : hij werd door iedereen bepraat; —
door praten overhalen, overreden : zich laten
bepraten. BEPRATING, v. (-en), aanrading,
overreding; bespreking.

BEPREEKEN, (bepreekte, heeft bepreekt), die

kerk is moeilijk te bepreeken, er zoo te preeken,
dat men door ieder verstaan wordt; — iem. be preeken, door preeken tot bekeering brengen ;
(ook) eene preek tegen iem. over zijne gebreken,
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tekortkomingen houden, hem met vermaningen
lastig vallen.
BEPROEFBAAR, bn. wat beproefd kan worden.
BEPROEFD, bn. ( -er, -st), op de proef gesteld;
eerlijk : een man van beproefde trouw.
BEPROEVEN, (beproefde, heeft beproefd), de
proef nemen om te zien of iets aan de gestelde
eischen voldoet : gegoten ijzer, kanonnen beproeven;
— zijne krachten beproeven, zien hoever die reiken;
-- zijn geluk beproeven, eene kans wagen; — iem.,
zijne trouw beproeven, op de proef stellen; — onder
beproeft alles en behoudt het goede;-zoekn:(bij.)
— (in 't bijz. van God gezegd, die den mensch op de
proef stelt) ongelukken toezenden : hij is zwaar
beproefd, heeft veel ongelukken ondervonden; —
verschillende middelen beproeven, aanwenden om
Benig doel te bereiken; -- trachten naar : ik zal
beproeven u alles duidelijk te maken.
BEPROEVING, v. (-en), proef; het op de proef
stellen van iemands deugd, standvastigheid; —
tegenspoed : harde beproevingen; welk eene beproeving !; — 't is eene ware beproeving (van iemands
geduld) hier zoo lang te moeten blijven.
BEPRUTTELEN, (bepruttelde, heeft beprutteld),
ook BEPREUTELEN, (Zuidn.) op ieni . pruttelen,
hem beknorren, bekijven.
BEPUINEN, (bepuinde, heeft bepuind), een weg
bepuinen, met puin hard, begaanbaar maken.
BEPUNTEN, .(bepuntte, heeft bepunt), den grond
bepunten, met een puntig ijzer in den grond steken
tot opsporing van keisteenen; — (gew.) iem. bepunten, hein polsen, uithooren; — (schoolterm) in
punten of cijfers zijne waardeering uitdrukken
(van gemaakt werk, geleerde lessen, enz.) . BEPUNTING, v.
BERAAD, o. overleg, nadenken: er is geen tijd van
beraad; — in beraad houden, in bedenking houden;
iets in beraad nemen; na rijp beraad; — het recht
van beraad (inz. bij het aanvaarden eener erfenis).
BERAADSLAGEN, (beraadslaagde, heeft beraad
elkander ernstig overdenken en-slagd),met
overleggen. BERAADSLAGER, m. (-s). BERAAD
overleg, bespreking, gedach--SLAGIN,v.(en)
tenwisseling in eerie vergadering over een bepaald
punt : aan de beraadslagingen deelnemen: de beraad
sluiten.
-slagine
BERAD, bn. (w. g.) (van rijtuigen) zoo lang
geloopen hebbende, dat de assen hare ruwheid
verloren hebben, zoodat de rijtuigen gemakkelijker
loopen.
1. BERADEN, bn. ( -er, -st), bedachtzaam,
bezonnen; vast besloten : zijn beraden optreden.
BERADENHEID, v.
2. BERADEN (ZICH), (beried of beraadde zich,
heeft zich beraden), in beraad nemen, raad inwinnen;
bij zichzelf overleggen; — zich beraden, van besluit
veranderen. BERADING, v. overleg, overweging.
1. BERAMEN, (beraamde, heeft beraamd), een
huis beramen, van ramen voorzien. BERAMING,
V. alle ramen van een huis, eene broeikas enz.
2. BERAMEN, (beraamde, heeft beraamd),
ontwerpen: een plan beramen; — de kosten van iets
beramen, begrooten ; — een aanslag beramen,
voorbereiden; — middelen tot de vlucht beramen.
BERAMER, m. (-s). BERAMING, v. (-en), begrooting. BERAAMSTER, v. (-s).
BERANDINE, v. weefsel uit turfvezelstof, zoo
geheeten naar den fabrikant Berand (bij Maastricht).
BERAPEN, (beraapte, heeft beraapt), (muren)
bepleisteren. BERAPING, v.
BERAS, BRAS, o. (Ind.) ontbolsterd graan.
BERBERIDEËN, v. mv. berberisgewassen : kruid af houtachtige planten wier voornaamste kenteeken bestaat in de aan den helmdraad vastgegroeide
helmknopjes die van het voetstuk tot aan den
top openspringen.
BERBERINE, v. de gele, bittere stof uit den
berberiswortel; oplosbaar in water en alcohol, dient
tot geel en bruin verven; ook voorgeschreven als

geneesmiddel bij

tusschenpoozende koorts, dyssen-

terie, enz.
BERBERIS, v. ( -sen), de roode zure vrucht van
den berberissestruik of zuurdoorn; —, m. de struik
zelf; —WORTEL, m. (-s).
BERBERISSESTRUIK, m. (-en), zuurdoorn
(berberis vulgaris).
BERCEAU, m. (-'s), wieg; -- prieel; — overommerd wandelpad; — (bouwk.) gewelfboog.
BERCEUSE, v. (-s) wiegeliedje;— schommelstoel.

BERD, o. (veroud. en Zuidn.) bord, plank, tafel;
alleen nog in gebruik in : iets te berde brengen, ter
sprake brengen, aanvoeren.
BERDEN, bn. (Zuidn.) van planken : een berden
vloer.
BEREBIJT, v. zie BEERENBIJT enz.
BERECHT, o. terechtwijzing, bedilling (alleen
in de spr.) : die aan den weg timmert, lijdt (heeft)
veel berechts.
BERECHTEN, (berechtte. heeft berecht), (gew.)
in orde brengen; --- lam. terechthelpen, van het
noodige voorzien; — verkoopen (in winkels); de
klanten helpen; — eene zaak voor het gerecht
behandelen; — (R.-K. inz. Zuidn.) een zieke berechten, hem de laatste sacramenten toedienen..
BERECHTER, m. (-s). BERECHTING, v. (-en).
BEREDDERAAR, m. (-s). BEREDDERAARSTER, v. (-s).
BEREDDEREN, (beredderde, heeft beredderd),
schikken, in orde brengen : hij weet alles te beredderen;
de wasch beredderen; een boedel beredderen. BERED BERING, v. (-en), het beredderen; de drukte die
daarmede samengaat : dat gaf veel bereddering.
BEREDEN, bn. een bereden ruiter, een geoefend
ruiter; — de bereden korpsen, die afdeelingen manschappen van een leger, welke hun dienst te paard
verrichten; -- de bereden politie, politie te paard; —
een bereden paard, tam.
BEREDENEERD, bn. ( -er, -st), 't is een beredeneerde kerel, een die goed redeneergin kan; (ook)
die beslist optreedt en niet weifelt; (ook) die allies
met Bene bijzondere reden., uit berekening doet; --eene beredeneerde spraakkunst, Bene spraakkunst
waarin de regels worden verklaard en toegelicht; -een beredeneerd verslag, een verslag met aanwijzing
der gronden waarop het rust.
BEREDENEEREN, (beredeneerde, heeft beredeneerd), bespreken; inz. iets bespreken met ven-melding der redenen, waarom men zoo en niet
anders handelt of handelen zal; ook eene som, een
vraagstuk beredeneeren, beredeneerd oplossen. BERE DENEERING, v. (-en).
BEREGENEN, (beregende, heeft en is beregend),.
regenen over, op; door den regen bevochtigd worden.
BEREID, bn. geene bezwaren hebben o m iets te
doen : zich tot iets bereid verklaren; — bereidvaardig
gereed : tot wederdienst bereid; bereid zijn. om te
helpen; —VERKLARING, v.
BEREIDEN, (bereidde, heeft bereid), gereed maken : leder bereiden, laken bereiden; wijn bereiden,
wijn klaren; het eten bereiden; bereiden tot, zich
voorbereiden. BEREIDER, m. (-s). BEREIDING,
V. (- en), appretuur (van stoffen). BEREIDSTER,
v. (-s).
BEREIDINGSWIJZE, v. (-n), de wijze hoe iets
bereid wordt.
BEREIDS, bw. (deftiger dan) reeds.
BEREIDSEL, o. (-s, -en), (minachtend voor) het
gereedgemaakte; toebereidsel; (bij wij n koopers )
wijnklaarsel.
BEREIDVAARDIG, bn ( -er, -st), dienstvaardig,
gewillig, gaarne iets willende doen : hij is altijd
even bereidvaardig. BEREIDVAARDIGHEID, v.
BEREIDWILLIG, bn. bw. ( -er, -st), bereidvaardig; — bereidwillig iets doen, zonder tegenstreven.
BEREIDWILLIGHEID, v. gewilligheid; dienstvaardigheid.
BEREIK, o. omtrek dien men bereiken kan:
blijf buiten zijn bereik, zorg dat hij je niet raken ,
niets doen kan; — dat is buiten of boven mijn bereik, ik kan daar niet bij, het is te hoog, te ver weg
enz.; (ook) dat is mij te zwaar, te moeilijk, te duur
enz.; (ook) dat gaat mijn verstand te boven; —
buiten het bereik van de wet, niet vervolgbaar; —
buiten het bereik van het geschut. op zulk een afstand
van het geschut, dat de projectielen die daaruit
geschoten worden, geene schade kunnen aan
-richten.
BEREIKBAAR, bn. wat beraikt kan worden.

BEREIKBAARHEID,

v.

BEREIKEN, (bereikte, heeft bereikt), reiken tot
een tak van een boom niet bereiken kunnen; — de
stad bereiken, naderen, er in aankomen; — iem.
niet bereiken kunnen, te spreken kunnen krijgen;
(ook) hij is buiten mijn machtsgebied; — de brief
bereikte hein niet, hij ontving dien niet; — een
hoogen ouderdom bereiken, zeer oud worden; (ook
fig.) slagen : zijn doel, oogmerk bereiken. BERET KING. v. tot bereiking van.
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BEREIMES, o. ( -sen), een kuipersgereedsehap
trekmes met een recht lemmet.
BEREISBAAR, bn. (van landstreken) geschikt
om bereisd te woi den.
BEREISD, bn. ( -er, meest -), die veel gereisd en
daardoor veel ondervinding opgedaan heeft : een
bereisd man.
BEREIZEN, (bereisde, heeft bereisd), doorreizen;
reizende bezoeken : een land bereizen; -- (ook voor
handelszaken) : de kermissen bereizen; zijne klanten
bereizen.
BEREKENAAR, m. (-s), die alles nauwkeurig
berekent.
BEREKENBAAR, bn. berekend kunnende worden.
BEREKEND, bn. hij is berekend voor zijne taak,
in allen deele er voor geschikt.
BEREKENEN, (berekende, heeft berekend),
uitcijferen, uitrekenen : eene som, een vraagstuk
berekenen; — nagaan hoeveel iets kosten kan,
ramen; — in rekening brengen : iem. weinig onkosten
berekenen; berekend naar (tegen) tien ten honderd; -(fig.) ijskoude, berekenende koelbloedigheid, die het
voor- of nadeel steeds overweegt, en zich voor niets
warm maakt. BEREKENING, v. (-en), het berekenen : volgens berekening; naar mijne berekening;
(ook geschreven berekening).
1. BEREN, (beerde, heeft gebeerd), schreeuwen als
de olifant en de rhinoceros.
2. BEREN, (beerde, heeft gebeerd), (gemeenz.)
borgen, op crediet verkoopen; schulden maken.
BERENBEZIE, v. (...beziën), benaming eener
plant (vaccinium vitis) . waarvan de bessen ook
krakelbessen, hondsbessen heeten; deze zijn zuur en
worden in suiker ingelegd.
BERENDAALDER, m. (-s), Zwitsersche munt ter
waarde van f 1,65.
BERENDRUIF, v. (...ven), altijd groen heestertje
(arctostaphylos officinalis), op heigrond en in zandige
pijnbosschen van Noord- en Middel -Europa algemeen
voorkomende, met omgekeerd eironde lederachtige
bladeren en witte of vleesehkleurige eironde bloemen : de bladeren van de berendnW worden als
samentrekkend geneesmiddel gebruikt.
BERENHOEDER, m. (-s), berenleider; (sterrenk.)
bootès; ...HOL, o. (- en); ...HUID, v. (-en), de huid
van een beer : (spreekw.) de berenhuid verkoopen,
eer de beer gevangen is, over iets beschikken, voordat
men in het bezit ervan . is; ...JONG, o. (-en).
BERENKLAUW, m. (-en), de klauw van een
beer; — (plantk.) inheemsohe schermbloemige
plant (heracleum spondilium) met gevinde, ruw
behaarde bladeren en witte bloemen, wordt 6
12 d.M. hoog; eenige uitheemsche soorten worden
3 à 4 1VI. hoog.
BERENKUIL, in. (-en), kuil of verblijf voor
gevangen beren.
BERENLEIDER, m. (-s), de geleider van een
beer; — (studentent.) sohuldeischer.
BERENMUTS, v. (-en), muts van harig berenvel;
kolbak, warme pelsmuts.
BERENNEN, (berende, heeft berend), onverwacht
en spoedig omsingelen, insluiten (eene vesting);
al rennende inhalen. BERENNER, m. (-s). BERENNING, v. (-en), berenning van een keizerlijk
leengoed, oudt. (de vorst die van den keizer land
in leen ontving, moest driemaal in ren rondom des
keizers zetel gaan).
BERENOOR, o. (-en), het oor van een beer; —
(plantk.) naam van verschillende planten, als
sleutelbloem; wondkruid; bisschopsmutsje; windzaadkruid; sneeuwwortel, hemelsleutel; smeerwortel,
stalkruid en ezelskruid.
BERENTEN, (berentte, heeft berent), (Zuidn.)
Bene zekere rente opbrengen; bezwaren met eene
rente; vgl. eerrenten.
BERENVEL, o. (-len); ...VET, o.
BERESIET, o. granietachtige steensoort in den
Ural, dat dikwijls rood- looderts bevat.
1. BERG, m. (-en), min of meer op zich zelf
@taande verheffing van de aardoppervlakte; —
(aardr.) zulk eene verheffing hooger dan 600 M.;
in sommige streken noemt men verheffingen van den
grond van 20 M. hoogte reeds bergen; op, in de bergen,
in het bergland; — vuurspuwende berg, berg die
van tijd tot tijd rook en vlammen, benevens gesmolten gloeiende stoffen en slijk uitwerpt; —
(spr.) met een vasten aril kan men bergen verzetten,
het bijna onmogelijke volbrengen; — (bijb.) het
geur . verzet bergen, wrocht wonderen; — de berg

baart eene muis, ei' is veel drukte en beweging gamaakt om niets; — bergen en dalen ontmoeten
elkander niet, maar menschen wel, gezegd bij eenezeer onverwachte ontmoeting; -- als de berg niet
tot Mohammed wil komen, dan -moet M. naar den
berg gaan, tegenover iein. die niet toeschietelijk
wil zijn, de minste wezen; -- ik heb wel eens hooger
bergen zien dalen, menschen van meer invloed, van
hooger aanzien zijn wel aan lager wal geraakt,
dus...; — (Zuidn.) den berg afgaan, achteruitgaan
( in zijne zaken, gezondheid enz.); — de berg van
barmhartigheid, de bank van leening, de lom merd ; — hij ziet tegen een molshoop op al.s
tegen een berg, tegen de geringste moeite ziet hij
op; -- zijne haren rezen te berge, rezen omhoog; —
grooto hoeveelheid, hoop, stapel : een berg zand;
nog een berg kousen te mazen hebben; een berg papieren; een berg geld; — ( spr.) zich gouden bergen
van iets beloven, er groote verwachtingen van
hebben; — iern. gouden bergen beloven, schoonsohijnende beloften doen; — (ook van onstoffelijke
zaken) een berg van bezwaren, van moeilijkheden;
tegen iets als tegen een berg opzien; — hij is dien
berg nog niet over, die moeilijkheid is hij nog niet
te boven.
2. BERG, ra. (-en), barg, zwijn, inz. manlijke
biggen van ongeveer 3 weken oud, die gesneden zijn.
3. BERG, m. (-en), barg. open schuur met verstelbaar dak, inz. tot berging van hooi en graan
hooiberg.
4. BERG, o. uitslag op het hoofd, vooral bij kleine
kinderen.
5. BERG, m. (Zuidn.) verkorting van berg vin
barmhartigheid, bank van leening, lommerd : al
hare juweelen staan al in den berg; iets uit den
berg lossen.
BERGAARDE, v. oker; ...ACADEMIE, v. (-s,
...ien), hoogeschool waar theoretisch en practise ii
onderwijs gegeven wordt in alles wat tot het bergen mijnwezen behoort.
BERGACHTIG, bn. ( -er, -st), vol bergen : ee n
bergachtig land. BERGACHTIGHEID, v.
BERGADER, v. (-s), ertsader in een gebergte.
BERGAF, bw. langs de berghelling naar beneden :
wij gaan nu bergaf; — (fig.) het gaat bergaf met hem
zijne zaken gaan achteruit, hij geraakt aan lager wal
BERGAFFUIT, v. (-en), affuit van de grootst
mogelijke lichtheid en met weinig spoorbreedte.
BERGAHORN, m. (-en), eschdoorn; ... ALUIN, v.
aluin die men in de bergen vindt.
BERGAMOT, v. (-ten), zekere soort van peet , .
nagenoeg rond en geelachtig groen, bijzonde
sappig en aangenaam van smaak; —BOOM, -.
(-en), boom waaraan bergamotperen groeien; -- in
Zuid- Europa : de boom (citrus bergamnotta) waaraan
de bergamotcitroenen groeien.
BERGAMOTCITROEN, m. (-en), eene peervormige
citroensoort uit wier versche schillen in Frankrijk
en Italië de beroemde bergamotolie getrokken wordt.
BERGAMOTOLIE, v. eene etherische olie van
0.8 s. g.; wegens den fijnen geur van hooge waarde
voor de parfumerie.
BERGAMOTPEER, v. (- peren), gew. sapperde
-groentj.
BERGARTILLERIE, v. lichte en smalle kanonnen
die door middel van lastdieren kunnen vervoerd
worden; ...BATTERIJ, v. (-en); ...BEVOLKING,
v.; ...BEWONER, m. (-s); ...BEWOONSTER, v. (-s).
BERGBLAUW, o. eene schoon hemelsblauwe
schilder sverf, eene verbinding van twee atomen
neutraal koolzuur koperoxyde met een atooin
koperoxydehydraat, welke in het delfstoffenrijk als
kopererts voorkomt en den naam van koperlazuur
draagt; kunstmatig nagemaakt, bestaat zij uit.
zwavelzure koperoxyde met chloorkalk behandeld.
BERGBOEZEM, m. (-s), (waterb.) boezem waarin
het overtollige polderwater tijdelijk wordt gemalen,
zoolang de stand van het buitenwater de uitloozing
belet.
BERGBOOR, v. (...boren), aardboor.
BERGBOUW, m. alle ter verkrijging van bruikbare
delfstoffen dienende inrichtingen : mijngroeven en
bergwerken.
BERGBOUWKUNDE, v. de kunde om bergwerken
aan te leggen of het bestuur erover te voeren;
... KUNST, v.
BERGBRUIN, o. bruine ijzeroker.
BERGCULTUUR, v. andbouw langs de berghellingen.
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BERGE, V. (gemeenz.) rommel, wanorde : ruim
die berge eens op; zie BARGE.
BERGEEND, v. (-en), een zwemvogel (tadorna
damiatica), die het midden houdt tusschen gans
en eend, lengte 0,63 M.; zij komt aan de kusten
van de Noord- en Oostzee veelvuldig voor en bewoont geheel Europa. Midden- en Noord-Azië.
BERGELMIR, m. (Noorsche myth.) reus die zich
uit den zondvloed redde en stamvader werd van
e en nieuw reuzengeslacht.
BERGEN, (borg, heeft geborgen), iem. of iets in
veiligheid brengen, redden : het lijf, het leven bergen,
levensbehoud zoeken; — iem. bergen, een veilig
onderkomen verschaffen; — berg -je, ga uit den weg;
— zich bergen, wegloopen; – (rechtst.) schepen binnen
schipper en equipage zijn verlaten;-brengdio
de goederen van een gestrand schip redden; — hij

.eerst

wist van verlegenheid, van schaamte zich niet te
bergen, hij wist niet wat hij doen moest, hoe zich
te houden; — hij. heeft eene mooie betrekking, is nu
geborgen, heeft voor de toekomst niet te vreezen;
— die meisjes zijn geborgen, zijn goed getrouwd; ---hij is geborgen, heeft zijne schaapjes op het

droge ; —
iets op eene bepaalde plaats brengen en daar
bewaren : de leerlingen moesten hunne boeken bergen;
waar berg -je dat zoo lang ?; die jongen borg zijne
appels in zijne blouse; — (scheepst.) de vlag bergen,
neerhalen en wegsluiten; — de zeilen bergen, strijken,

samenplooien en op de ra met de beslagbanden
vastbinden; — dat schip kan veel bergen, veel goederen
laden; — (gemeenz.) hij kan veel bergen, veel laden,
veel eten; — in die kast kan men veel bergen, er is
veel ruimte in. BERGER, m. (-s). BERGING, V.
BERGSTER, v. (-s).
BERGENGTE, v. (-n), smalle bergpas.
BERGEPPE, v. eene soort van wilde peterselie.
BERGERAC, m. eene zoete witte Fransche wijn.
BERGÈRE, v. (-s), ruime, gemakkelijke leuning stoel met voetbank; een eenvoudig vrouwenkapsel;
glad vrouwenmutsje.
BERGERETTE, v. drank bestaande uit een
mengsel van wijn en honing.
BERGFOREL, v. (-len), forel die in de bergmeren

wordt gevangen.
BERGFORMATIE, v. (-s), bergvorming.
BERGGEEL, o. bergaarde; gele oker : zekere
verfstof.
BERGGEEST, m.. (-en), (fab.) geest die in de
bergen huist en daar heerschappij voert; ... GEIT,

v-. (-en), gems.

pij die gestrande schepen en de goederen daarvan
bergt.

BERGJAGER, in. (-s), jager op de bergen.
BERGKALK, v. kolenkalksteen; ...KAM, m.
(-men), de lijn die men over de verschillende bergtoppen trekken kan; ...KAP, v. (-pen), beweegbare
kap waaronder hooi of koren geborgen wordt.
BERGKAUW, v. (-en), eene soort van raaf;
...KEI, m. (-en), onregelmatig gevormde kei, in
sommige heidevelden gevonden, veldkei; ...KETEL,
m. (-s),komvormig dal; ...KETEN, v. (-s), langwerpig
bergstelsel, uit eene of meer bergreeksen bestaande,
die in het laatste geval door lengtedalen gescheiden
zijn : de Jura is eene bergketen; ...KLIMAAT, o.;
...KLOOF, v. (...kloven); .KNOOP, m. (-en),
punt waar twee of meer bergketens elkaar snijden;
... KNOP, m. gew. naam voor de muurpeper of
scherp huislook (sedum acre); ...KOP, m. (-pen),
berg met geheel ronden top; ...KRISTAL, o.
natuurlijk kristal, zeer zuiver gekristalliseerd
kwarts, dat geslepen als Boheemsche diamant in
den handel wordt gebracht; ...KRUIN, v. (-en);
...KURK, v. eene soort van asbest, ook bergvlas
en bergleer geheeten.
BERGLEER, o. bergkurk.
BERGLEEUWERIK, m. (-en), eene soort van
kuifleeuwerik, bij ons zelden; ...LIJSTER, v. (-s)
andere naam voor de beflijster of dominee.
BERGLOON, o. (-en), loon voor het bergen, inz.
van gestrande schepen enz.; recht van den strandvonder.
BERGLUCHT, v. ozonrijke dampkringslucht in
berglanden : de berglucht heeft hem veel goed gedaan.
BERGMAN, m. (...lieden), bergwerker; bergbewoner; ...MANNETJE, o. (-s), berggeest; ...MASSA,
v. (-'s), samenhangende bergen, even lang als breed;
klein bergland; ...MEEL, o. kiezelgoer, kiezelmeel,
zie aldaar; in tijden van hongersnood onder gemalen schors en graan gemengd om er brood van
te bakken; ...MEER, o. (...meren); ...MELK, v.
mineraal uit fijne kalkdeeltjes bestaande en veel
in kalksteengroeven voorkomende; het dient als
verfstof; ...MOS, o. rendiermos; ...MUSCH, v.
(. . .musschen), soort van musch (fringilla montana),
kleiner dan de huismusch, ook boom-, ring- en
veldmusch geheeten; ...MUIS, v. (...muizen).
BERGNIMF, V. (-en), (fab.) in de bergen levende
nimf, oreade.
BERGOLIE, v. (...oliën), aardolie.
BERGOPHEFFING, v. (-en), de opheffing van
een uitgestrekt deel der aardoppervlakte tot bergen
en bergvlakten; ...PAARD, o. (-en); ...PAD,

BERGGELD, o. (-en), bergloon.
o. (-en).
BERGGESCHUT, o. licht geschut dat gemakkelijk
BERGPARTIJ, v. (Fransche gesch.) eene partij
in de bergen vervoerd kan worden; ...GEVAARTE,
van de vurigste republikeinen, in de Fransohe
o. (-n); ...GEWEST, o. (-en), gewest of provincie
nationale vergadering van 1792 en van 1848 en
in de hooglanden; ...GEZICHT, o. (-en), uitzicht
1849, alzoo genoemd, omdat de leden die daartoe
op bergen; teekening of plaat, Bene groep bergen
behoorden, de trapsgewijze opgaande banken in
voorstellende; ... GLAS, o. bergkristal; ... GOD,
de zaal, de hoogste aan de uiterste linkerzijde
m. (-en), (fab.); ...GODIN, v. (-nen); ...GOUD, o.
innamen.
gedegen goud in de mijnen te midden van andere
stoffen gevonden; ... GRAAT, v. ruwe en rotsachtige 1 BERGPAS, m. ( -sen). pas door het gebergte;
...PEK, o. asphalt, aardhars.
bergkam; ...GROEN, o. zekere verfstof voor olie
en waterverf, in de natuur komt het voor in mala BERGPLAATS, v. (-en), plaats waar iets wordt
opgeborgen, bewaard : bergplaats voor turf, cokes;
chiet, kunstmatig is het koolzuur -koperoxyde; is
giftig, tamelijk duurzaam, doch dekt slecht;
eene geheime bergplaats voor geld in een schrijf bureau;
— pakhuis; schuilplaats.
...GROEP, v. (-en), een kringvormig gebergte;
... GRUIS, o. gruis dat bij bergstortingen wordt
BERGPOST, m. (-en), legerafdeeling die een berg
bezet houdt.
meegevoerd.
BERGHAAN, m. (...hanen), soort van arend
BERGPREEK, v. (bijb.) bergrede.
(helotarsus ecaudatus) in Midden- en Zuid -Afrika,
BERGRAT, ...ROT, V. (-ten), marmot.
BERGRECHT, o. verzameling van wetten, beook goochelaar geheeten; hij heeft iets van den
tieffende den bergbouw.
papegaai en is nogal schuw.
BERGHEEF, v., ...HEEFT, v. (-en), werktuig
BERGREDE, v. de rede, door Jezus op den berg
waarmede men de kap van een hooiberg opwindt.
gehouden. Zie Matth. V. V I en V I I.
BERGHELLING, v. (-en), helling van een berg.
BERGREGALIA, v. mv. het recht van de landsoverheid om de mijnwerken als haar eigendom te
BERGHOK, o. (-ken), hok om gereedschappen,
beschouwen en voor hare rekening te exploiteeren
metselspecie enz. te bergen.
of die aan anderen over te dragen.
BERGHOUT, o. (-en), zware, boven de overige
uitstekende planken welke het schip in de lengte
BERGRIJST, v. (Ind.) rijst in het gebergte geals een hoepel omgeven, ter hoogte van het onderste
kweekt.
geschutdek, tot versterking van het geheel of ver
BERGROEDE, v. (-n), roede van een hooiberg.
uitwendige; — de zeeg van het berg--sierngvaht ^ BERGROOK, m. (gew.) heirook.
hout, de kromme ? ij n die den vorm van het berghout
BERGRUG, m. ( -gen), lange en smalle bergtop;
ook berghelling.
langscheeps bepaalt; — berghout van eene sloep,
BERGRUIMTE, v. (-n), ruimte om iets te bergen.
het vaste boeisel : eene der buitenhuidplanken ter
hoogte der doften, veel breeder en zwaarder dan
BERGSCHAAP, o. (...schapen); ...SCHOEN, m.
(-en), met spijkers beslagen schoen, in bergstreken
de andere.
BERGIE, v. Zie BARGE.
gebruikt; ...SCHOT, m. (-ten), Hooglander (in
BERGINGSMAATSCHAPPIJ, v. (-en), maatschapSchotland).

BERGSCHUUR.

BERGSCHUUR, v. (...schuren), onderste gedeelte
van een hooiberg, als schuur gebruikt.
BERGSPELONK, v. (-en), spelonk, hol in de
bergen.
BERGSPIL, o. (-len), spil om de kap van een
hooiberg op te winden.
BERGSPITS, v. (-en), spitse bergtop; ...SPLEET,
V. (...spleten); ...SPOORWEG, m. (-en), spoorweg
over of door de bergen; ...STAM, m. (-men), volks
gebergte levende; ...STATION, o. (-s),-staminhe
station in het gebergte; ...STELSEL, o. (-s), samen
gebergte; ...STOK, m. (-ken), wandelstok-hanged
met ijzeren punt die het bergbeklimmen gemakkel ij ker maakt; ...STORTING, v. (-en), het naar
beneden storten van een deel der berghelling,
wanneer door verweering het verband tusschen het
gesteente verbroken is; ...STREEK, v. (...streken);
...STROOM, m. (-en), stroom die van de bergen
komt.
BERGTAK, m. (-ken); ...TALK, v. natuurlijke
paraffine, eene geelwitte, bladerige stof in mijn
voorkomende, bestaat uit 86 °/ o koolstof-groevn
en 14°/ o waterstof; ...TEEKENING, v. (-en), het
in kaart brengen van bergen; ...TEER, v. aardolie
die langen tijd met de lucht in aanraking is geweest;
...TERREIN, o. (-en); ...TIN, o.; ...TOP, m. (-pen).
BERGVERSCHUIVING, v. (-en), aardschuiving
in 't gebergte; bergstorting.
BERGVESTING, v. (-en); ...VLAS, o. eene ver
asbest, axniant; ...VOET, m.-scheidnvat
(-en), benedenste deel van een berg; ...VOLK, o. (-en) .
BERGWAGE, v. (-n), werktuig tot het meten
van bergprofielen; timmermanswaterpas met graad
bergtalk; ...WATER, o.-verdling;.WAS,o
(-en); ..WEG, in. (-en); ...WEIDE, v. (-n);
...WERK, o. (-en), ontgonnen mijn; ...WERKACADEMIE, v. (...iën); ...WERKER, m. (-s),
mijnwerker; ...WIND, m. (-en), nachtwind langs
de berghelling naar het dal.
BERGZEEP, v. eene zwarte of blauwzwarte, weeke
leemsoort, bestaande uit kiezelaarde, aluinaarde,
ijzeroxyde, kalk en water; zij voelt vettig aan en
wordt tot het wasschen van grove stoffen gebruikt.
BERGZIEKTE, v. onwel zijn, ziekte die zich
bij het stijgen boven zekere hoogte voordoet :
braken, versnelde en moeilijke ademhaling, borst
hartkloppingen, bloedingen uit neus-beklming,
en mond: volslagen apathie; de .00rzaak is de sterke
luchtverdunning en bovenmatige inspanning van
lichaam of geest.
BERGZOUT, o. (-en), zout, uit de bergen gedolven.
BERIBERI, v. eene in Indië, Australië, Brazilië
en Japan endemische ziekte, gewoonlijk van slependen aard : men krijgt eerst een gevoel van
matheid, loomheid in de beenen, hartkloppingen
en waterzuchtige opzwelling der beenen (bij de
droge beriberi daarentegen vermageren de beenen
zeer snel); het gevoel voor tastindrukken vermindert
en verdwijnt; de beenen verlammen; de spierverlamming breidt zich over het geheele lichaam uit,
de hartslag wordt minder en ten slotte bezwijkt
de lijder onder vreeselijke benauwdheid; de oorzaak
ervan is onbekend, maar zij berust op eene voorbij
vernieling der zenuwvezelen; - (scherts.)-gande
hij heeft de beriberi, voelt zich niet lekker, is loom
en moe en weet niet waarvan; - LIJDER, m.
(-s), iem. die aan beriberi lijdt; -STREEK, v.
(...streken), streek waar de beriberi veel voorkomt.
BERICHT, o. (-en), verslag van eene gebeurtenis;
- inlichting, mededeeling, tijding : bericht geven;
volgens de laatste berichten; berichten inwinnen; telegraphisch bericht, telegram; - dienen van bericht
en advies, onderzoeken en zijn oordeel uitspreken;
- in nieuwsbladen : gemengde berichten, gemengd
nieuws. Berichtje, o. (-s), een berichtje voor de krant
opzenden.
BERICHTEN, (berichtte, heeft bericht), mede
kennis brengen van, kennis geven van;-deln,tr
aankondigen. BERICHTER, m. (-s). BERICHT STER, v. (-s).
BERICHTGEVER, m. (-s), inzender van berichten;
correspondent (van dagbladen). BERICHTGEEF-

STER, v. (-s).
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BERICHTSCHRIFT, o. (-en), (w. g.) geschrift
waardoor men inlichting geeft; ...SCHRIJVER,
in. (-s ), verslaggevei.
BERICHTSJAAR, o. (...jaren). ...MAAND, v.
<-en), ...WEEK, v. (...weken), jaar, maand, week
waarover een bericht (inz. een handelsbericht) loopt.

BERIEKEN, (Zuidn.) beruiken.
BERIJDBAAR, bn. (van een weg) die bereden
kan worden.
BERIJDEN, (bereed, heeft bereden), rijden op,.
over : een paard berijden; een weg berijden; - een
goed bereden paard, goed gedresseerd; - slecht
bereden zijn, op een slecht paard of ander dier
zitten; - (fig.) hij berijdt een slecht paard met die
zaak, gezegd van iemand die zich in eene nadeeligezaak gestoken heeft; - zijn stokpaardje berijden,
over zijn geliefkoosd onderwerp spreken; - (gew.;
dekken. BERIJDER, in. (-s), die een paard berijdt..
BERIJDSTER,, V. (- s).
BERIJGEN, (bereeg, heeft beregen), (zeew.).
takelen, het uiteinde van een touw niet garen
bewinden, opdat het niet uitvezelt of losgaat.
BERIJGING, v.
1. BERIJMEN, (berijmde, heeft berijmd), (iets)

in of op rijm zetten. brengen; - de berijmde bijbel,
rijmbijbel; - de berijmde psalmen, in tegenstelling
van de psalmen in proza. BERIJMER, m. (-s).
BERIJMING, v. (-en). BERIJMSTER, v. (-s).
2. BERIJMEN, (berijmde, is berijmd), met rijn
of rijp bedekt worden.
BERIJPT, bn. met rijp of rijm bedekt; - met
een fijn, meest blauwachtig waas bedekt, zooal,;
bv. de pruimen.
BERIL, BERYL, m. (-len), (o. voor de stof);
aquamarijn : de zeewatersteen, de zeegroensteen:
een doorzichtige edelsteen van geelachtig groene
of zeegroene kleur.,
BERILAARDE, v. eene verbinding van beryllium
en zuurstof, hoofdbestanddeel van het beril:
zuivere berilaarde is een wit, smaakloos poeder, met
een s. g. van 2,9.
BERIMPELEN, (berimpelde, heeft berimpeld),
(w. g.) met rimpels bedekken : een berimpeld voorhoofd (gewoonlijk gerimpeld).
BERIN, v. (-nen), wijfjesbeer.
BERINGEN, (beringde, heeft beringd), van ringen
voorzien; - met een ringdijk omgeven : het poldertje
was reeds in 167 2 beringd; - ( heelk., veeartsenijk.)
het inringen der voorhuid of 't kunstmatig veree nigen door een ring of naad van die deden wier
vrijheid tot het werk der voortteling noodig is (bij
de Ouden een middel tot bewaring der kuischheid;
later tot wering der zelfbesmetting voorgeslagen en
nu enkel bij dieren aangewend). BERINGING, v.
BERISPELIJK, bn. bw. ( -er, -st), berisping verdienende. BERISPELIJKHEID, v. laakbaarheid.
BERISPEN, (berispte, heeft berispt), zijne afkeuring te kennen geven; term voor eene der
lichtste bestraffingen door eene gestelde autoriteit;'
laken; - (zeew.) een schip berispen, flambeeren :
het met den wimpel een afkeurend sein geven.
BERISPER, m. (-s). BERISPING, v. (-en), eens
berisping krijgen, oploopen; met eens berisping
vrijkomen.
BERK, BERKEBOOM, m. (-en), een boom
(betula alba) met witte, in papierachtige vellen'.
afschilferende schors, glinsterend bruine takken,
spits toeloopende biaderen en witachtig, zeer taai
hout.
BERKACHTIG, bn. berkachtige planten, eene
familie waarvan berk en els in ons land inheemsch.
zijn.
BERKAN, v. Zie BARKAN.
BERKELAAR, m. (-s), (Zuidn.) berk.
BERKEBOOM, m. (-en), zie BERK.

BERKEMEIER, m. (-s), (veroud.) berketak;'.
groote drinkbeker dien men van een berketak.
vervaardigde, waarbij men de ruwe schors om het
hout liet blijven.
BERKEN. bra. van berkenhout.

BERKENBASTJE, o. (-s), gew. naam voor den.
spotvogel, ook wel geelborstje en citroentje geheeten.
BERKENHOUT, o.; ...HOUTEN, bn. van berkenhout..
BERKENLIED, o. een der oudste Duitsche
heldendichten.
BERKENRIJS, o. berkentak, berkenroede, inz.
(vroeger) om kinderen te kastijden.
BERKENSPANNER, m. (-s), soort van spanrups;
de vlinder daaruit (amph,idasis betularia), heeft
eene vlucht van 50 m.M.
BERKENTEER, v. zekere teerolie uit de schors
van den witten berk gestookt, dient tot het bereiden
van juchtleder. BERKENTEEROLIE, v. (gen.) ,
vloeistof verkregen door rectificatie van berkenteer ;.
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.. .VLINDER, m. (-s), kleine dagvlinder waarvan
cie rups op berken leeft, berkenspanner.
BERKENWIJN, m. Duitsche champagne, drank
Ui t het v orjaarssap van den berk gegist.
BERKENSTAM, m. (-men); ...TAK, m. (-ken).
BERKHOEN, o. (-ders), korhoen.
BERKOEN, m. (-en), eerre soort van dwarsbalk,
stut.
BERLIJNEN, bn. (gew.) baleinen : eene berlijnen
2 weep.
BERLIJNSCH-BLAUW, o. donkerblauwe verfstof;
...*BRUIN, o. goede, niet giftige olie- en waterverf,
door gloeiing in de open lucht uit het berlijnschblauw verkregen; ...GROEN, o. goed dekkende
onveranderlijke verf, door zwavelzuur kobaltoxyde
net geel bloedlooKzout verkregen; ...-ROOD, o.
gebrande oker; Engelsch rood of lakverf; ... -ZILVER, o. eene legeering van geelkoper met nikkel,
(ilpaca, alfénide.
BERLINE, v. (-n), eigenlijk, Berlijner wagen:
reiskoets op vier wielen en op veeren, voor vier
personen_ met een kap die opengeslagen kan worden,
in de laatste helft der 17e eeuw uitgevonden door
Philip de Chiese die er van Berlijn mee naar Parijs
, reed; (ook) een voertuig in de Belgische kolenmijnen.
BERLINIET, o. middel om vleesehwaren voor
bederf te bewaren, uit borax, boorzuur en keuken
bestaande.
-zout
BERLITZ-METHODE, v. methode om vreemde
talen te leeren, door ze te spreken, te lezen en te
-schrijven; spreken is hierbij het begin en steeds de
hoofdzaak; ...-SCHOOL, v. (...scholen), school
waar men vreemde talen volgens de Berlitz-methode
kan leeren.
BERM, m. (-en), eene strook grond langs dijken,
wegen of borstweringen, ter versterking daarvan;
den berm afweiden, het gras daarop laten afgrazen; —
dikke laag modder in grachten en slooten.
BERMEN, (bermde, heeft gebermd), (waterb.)
van een (rijzen) berm voorzien.
BERMPJE, o. (-s), (dierk.) gebaarde modderkruip er
(nemachilus barbatulus), een 10 c.M. lang vischje
met 6 voeldraden aan den bovenlip.
BERMRIJS, o. rijsbout, van ongeveer 1,90 M.
lengte, dat voor bermen gebruikt wordt.
BERMSLOOT, v. (-en), sloot langs den binnen
-bermvan
een dijk.
BERNAGE, BERNAGIE, v. zekere inheemsche
plant (borrago oficinalis), waarvan de bladeren
naar komkommers smaken en als salade kunnen
gegeten worden.
BERNARD, m. (-s), een St.-Bernard, eene honden
oorspronkelijk in het klooster op den St.--sort,
Bernard gefokt; groote langharige, , uiterst sterke
dieren met korten, breeden snuit, zeer scherpzinnig
en trouw.
BERNARDIJN (BERNHARDIJN), m. (-en), een
geestelijke van de orde van St.-Bernard van Clairvaux door wiens ijver in de 12e eeuw de orde der
Cisterciënzen. (in 1098 door den Benedictijner abt
Robert te Citeaux of Cistercium in Frankrijk
gesticht) tot hoogeren bloei geraakte.
BERNARDIJNE (BERNIIARDIJNE), v. (-n)
eene geestelijke van de orde van St.-Bernard van
Clairvaux.
BERNARDSKREEFT, v. (-en), eene soort van
kreeft (paragas bernhardus), met week achterlijf dat
in een zeehoorn steekt.
BERNEN. Zie BARNEN.
BERNER- CONVENTIE, v. overeenkomst, den 9
Sept. 1886 te Bern gesloten, ter bescherming van
den letterkundigen eigendom. De meeste staten
zijn daarbij, ook voor hunne koloniën, aangesloten.
BERNSTEEN, o. Zie BARNSTEEN.
BEROEIEN, (beroeide, heeft beroeid), door te
roeien inhalen, bereiken.
BEROEMD, bn. ( -er, -st), door zijne daden of
eigenschappen zich roem verworven hebbende, zeer
vermaard : zich beroemd maken.
BEROEMDHEID, v. het beroemd zijn; —, (...heden), beroemd persoon.
BEROEMEN (ZICH), (beroemde zich, heeft zich
beroemd), zich op stoute daden, op geld, op zijne
familie beroemen, roem dragen op, zich verheffen
op. BEROEMER, m. (-s). BEROEMING, V.
BEROEP, o. (-en), het roepen, bereiken door
roepen : hij is binnen, buiten mijn beroep, ik kan
hem nog, niet meer roepen; — een beroep doen op
'ern. of iets, iem. of iets te hulp roepen; -- een
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beroep doen op iemands hulpvaardigheid, op zijne
vriendschap, op zijne beurs, zijne hulp, vriendschap!
bijstand inroepen; - een beroep doen op iemands
rechtsgevoel, op zijn gevoel van billijkheid, hem
dringend verzoeken volgens dat gevoel te han delen; — een beroep doen op de kiezers, nieuwe verkiezingen doen plaats hebben; -- het roepen van
iem. tot eene waardigheid, een ambt (van hoogleer aar, predikant) : een beroep krijgen; voor een beroep
naar A bedanken; — op beroep ereeken, ten einde
een beroep te krijgen; —
maatschappelijke werkkring, waarvoor men de
vereischte bevoegdheid heeft verkregen : zijn beroep
is advocaat; het beroep van onderwijzer; zijn beroep
was niet zijne roeping; — ambacht : hij is metselaar,
kleermaker van beroep; een beroep uitoefenen; (rechtst.) het zich wenden tot een hoogeren rechter
om herziening van een vonnis : in hooger beroep
gaan, komen; hooger beroep instellen; het beroep is
ontvankelijk; die zaak is niet voor hooger beroep
vatbaar; de raad van beroep voor de vermogensbelasting.
BEROEPBAAR, bn. (van candidaat, proponent
of predikant) die beroepen kan worden. BEROEP BAA.RHEID, v.
BEROEPEN, (beriep, heeft beroepen), zoo hard
roepen, dat onze stem tot iem . reikt : hij was reeds
zoover, dat ik hem niet meer beroepen kon; — een
beroep op iem. uitbrengen, hem benoemen, aanstellen tot : beroepen als (tot) predikant bij de ge
te A; -- (veroud.) eene vergadering beroepen,-ment
bijeenroepen, constitueeren; -- (Zuidn.) tot een
wedstrijd uitdagen; ik zal de liefhebbers van heel
de streek beroepen; -- zich beroepen op iets of
iemand, (ter staving van eene bewering, als
getuige of ter verontschuldiging van Bene fout)
aanhalen, inroepen; -- (rechtst.) zich in hooger
beroep wenden tot een hooger rechtscollege : zich
van een vonnis op eene hoogere rechtbank beroepen,
ten einde herziening van het vonnis te krijgen; —
het beroepen vonnis, vonnis waarvan men in hooger
beroep komt. BEROEPER, m. (-s), aansteller;
(recht.) appellant. BEROEPING, v. (-en), benoeming.
BEROEPINGSWERK, o. het werk om een
predikant te beroepen.
BEROEPSBEZIGHEID, v. (...heden), zijne beroepsbezigheden namen al zijn tijd in beslag; ... BRIEF,
m. (...brieven), akte van beroeping; (veroud.)
patent.
BEROEPSHALVE, bw. uit kracht van zijn
beroep; ambtshalve; ...KEUZE, v.; ...KIEZER,
m. (-s), iem. die krachtens zijn beroep, zijn ambt
kiezer is; ...KLASSE, v. (-n); ...MISDADIGER.
m. (-s), iem. die het plegen van misdaden als het
ware als een beroep beschouwt; ...PLICHT, m.
(-en); ...RAAD, m. (...raden); ...RIJDER, m. (-s),
iem. die aan wedrennen en harddraverijen deelneemt om daarmee zijn brood te verdienen.
BEROEPSSPELER, m. (-s), iem. die aan spel
deelneemt om daarmede zijn brood te-wedstrijn
verdienen : beroepsspelers zijn van dezen voetbalwed strijd uitgesloten; ...TELLING, v.
BEROEPSVEREENIGING, v. (-en), vereeniging
van personen die een zelfde beroep uitoefenen;
...VERTEGENWOORDIGING, v.; ...WERK. o.
beroepsbezigheden.
BEROEPSWERKLOOZE, m. (-n), iem. the
werkloos is, niet door toeval, maar die stelselmatig
zonder werk blijft : Den Haag telt zeer veel beroeps
bij een onderzoek naar de werkloosheid-werklozn,di
niet meegeteld mogen worden; ...WET, v. (-ten);
...ZIEKTE, v. (-n), ziekte die een gevolg is va&
het uitoefenen van een beroep.
BEROERD, bn. bw. ( -er, -st), (gemeen.) naar,
ellendig : zich beroerd gevoelen, onlekker, min of
meer ongesteld; — hij ziet er beroerd uit, slecht; —
ik ben er beroerd van, akelig gestemd, ontsteld,
ontdaan; — er beroerd aan toe zijn, in ellendige,
treurige omstandigheden verkeeren; — 't is een
beroerde vent, naar, akelig; -- beroerd weer; een
beroerde weg, onaangenaam om te loopen; -- beroerd schrijven, slecht, onleesbaar; — 't zijn beroerde
tijden, naar. akelig, lam. BEROERDHEID, v.
(...heden). (fig.) jammerlijke toestand; akeligheid.
BEROERDER, m. (-s), onruststoker. BEROER STER, v. (-s).
BEROEREN, (beroerde, heeft beroerd), aanraken;
(water) door beweging troebel maken; — (het
gemoed, den geest) verontrusten, ontstellen.
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BEROERINU, V. (- en); (fig.) onlusten, burgertwist; — alles in beroering brengen, in opstand,
.opschudding; — beroeringen in den buik, krampen,
winden.
BEROERLING, m. (-en), (ook BEROERDELING), (plat) beroerde kerel, ellendeling.
BEROERTE, v. (-n), verlamming, veroorzaakt
door uitstorting van bloed in de hersenen : door
eene beroerte getroffen worden; --- (lijst.) de Nederiand.sche beroerten, rustverstoringen, onlusten; Raad
eon Beroerten, het bekende buitengewone gerechts hof van Alva.
BEROESTEN, (beroestte, is beioest), met roest
bedekt worden. BEROESTING, v.
BEROKKENAAR, m. (-s), BEROKKENAARSTER, V. (- s).
BEROKKENEN, (berokkende, heeft berokkend),
iets kwaads teweegbrengen, veroorzaken : iem.
,schade, leed berokkenen; — op den hals halen:
.zich veel leed, smart, schande, verdriet berokkenen.
13EROKKENING, v.
BEROOFD, bn. Zie BEROOVEN.
BEROOID, bn. ( -er, -st), ontbloot van geld en
goed : arm en berooid rondzwerven; berooide bede
berooid kwam hij hier aanwaaien, van alles-lars;—
ontbloot, wanhopig; — eene berooide schatkist,
leeg; — ontbloot van denkvermogen : hij deed het
?net een beroofden kop, toen hij niet wist wat hij
deed, toen hij radeloos was; — met een berooid
hoofd kwant hij thuis, dronken. BEROOIDHEID,
V. armoede; vertwijfeling, radeloosheid.
BEROOKEN, (berookte, heeft berookt), met rook
.laten doortrekken (ook als ontsmettingsmiddel); —
(iem.) rook in het gezicht blazen; — met rook
bedekt : berookte .schoorsteenen; het lampegk s is
berookt, zwart aangeslagen, bewalmd; — van rook
doortrokken : na die vergadering waren de gordijnen
-enz. geheel berookt; — bewierooken. BEROOKING, v.
(-en ), het blootstellen aan droge dampen, voor
hygiënische of geneeskundige doeleinden : berooking
dient om in te werken op de huid of op het slijmvlies
-taan mond, neus of keelholte, luchtwegen enz.; berooking
met chloor wordt aangewend ter ontsmetting; berooking
van Bene ziekenkamer met rookpoeder of rookkaarsen,
om onaangename geuren te verbergen.
BEROOVEN, (beroofde, heeft beroofd), (iem.)
door roof ontnemen, met geweld buiten het bezit
van iets stellen : iem. van iets berooven; iem. van
zijne vrijheid berooven, hem opsluiten; — zich van
het leven berooven, zich dooden ; — van zijne zinnen
beroofd zijn, zijn verstand verloren hebben; — van
r alles beroofd staan, zijn, alles verloren hebben.
BEROOFSTER, v. (-s). BEROOVER, m. (-s).
BEROOVING, v. (-en).
BEROUW, o. droefheid, spijt over iets waaraan
apen verkeerd heeft gedaan; inz. droefheid over
iets waardoor men zich heeft bezondigd, met de
bijgedachte aan liet ernstig verlangen naar beter
berouw over iets hebben, gevoelen; niet weer-schap:
doen is het beste berouw; — (spr.) hij heeft er zooveel
berouw van als haren op zijn hoofd, zeer veel berouw; -met oprecht berouw; — (R. K.) berouw, droefheid
des harten om begane zonden; volmaakt berouw,
oenig uit liefde tot God; onvolmaakt berouw, uit
vrees voor straf, met eene beginnende liefde tot
God; slaafsch berouw, alleen uit vrees voor straf; —
gebed dat van deze droefheid des harten de geformuleerde uiting geeft : na de biecht eene akte van
berouw bidden.
BEROUWEN, (het berouwde, heeft berouwd),
berouw hebben over : die daad berouwt hem; —
het zal u berouwen, ge zult er later spijt van hebben;
(ook) ik zal het u inpeperen.
BEROUWHEBBEND, bn. berouw gevoelende : een
f)erouwhebbend zondaar.
BEROUWVOL, bn. oprecht berouw hebbende.
BERRIE, v. (-s), draagbaar; — (gew.) raamwerk
-waarop de bak van een wagen rust; — hooiraam,
houten raam over een hooiwagen gelegd, om het
voer hooi breeder te kunnen laden.
BERRIEBOOM, m. (-en), (gew.) houten boom,
deel uitmakende van de berrie van eene kar; ... D RAGER, m. (-s); ...HOUT, o. (-en), een der balken
van een hooiraam.
BERSAGLIERI, mv. scherpschutters in het
Italiaansche leger.
BERSERKERWOEDE, v. woeste en onredelijke
opvliegendheid, naar Berserker, een verbazend
terk krijgsman der Skandinavische sage, genoemd.

BESCHAAMD
BERST, m. (-en), spleet. Zie BARST.
BERSTEN, (berstte. borst, is geborsten), vaneen splijten; sterven (van dieren); -- (fig.) bersten van
t, zeer veel spijt hebben; -- bersten van lachen,
spijt,
uitbundig lachen; — (plat) zich te bersten loopen,
zich kapot loopen (zeer veel loopen; tegen iets aan
loopen en zich daarbij bezeeren). Zie BARSTEN
BERTHIERIET, o. ijzerantimoonglans.
BERTHOLLETIA, v. mv. een plantengeslacht
van altijd groene, meer dan 30 M. hooge boomen
in Zuid -Amerika met groote bladen witte bloemen
en vruchten ter grootte van een mensohenhoofd.
BERTHOLLIMETER, m. werktuig tot het bepalen van het chloorgehalte in chloorkalk.
BERTHONBOOT, v. (-en), kleine samenvouwbare
roeiboot van zeildoek.
BERTILLONNAGE, v. stelsel van Alph. Bertillon,
een Franschman, om een anthropologisch signale
ment vast te stellen van misdadigers, teneinde
recidivisten of vluchtelingen die een anderen naam
opgeven, zeker te herkennen : de bertillonnage bestaat
in het meten van 11 verschillende lichaamsdeelen die
bij volwassen menschen onveranderlijk zijn; zij is
reeds in zeer veel landen ingevoerd.
BERTRAM, m. (-s), (v. als stofnaam) de bertrammwortel, vuurwortel, kwijlwortel, scherp smakende,
taaie wortel van het moederkruid (chrysanthemum
parthenium), aan zeer jonge kinderen gegeven
(vroeger meer dan thans), om daarop hunne
tandjes door te bijten; die plant zelf; -- (gew.)
duizendblad (achillea); —KRUID, o.
BERUCHT, bn. bw. ( -er, -st), kwalijk bekend,
te slechter naam en faam. BERUCHTHEID, v.
daardoor heeft hij eens zekere beruchtheid, verkregen.
BERUIKEN, (berook, heeft beroken), ruiken
aan (iem. of iets).
BERUSTEN, (berustte, heeft berust), in bezit
zijn van : deze papieren berusten onder of bij mij; —
steunen op : op hem berust de welvaart des lands; --=
dit gevoelen, die verdenking berust op geene losse
gronden, steunen op; — blijven laten, er niet mede
voortgaan : laat het daarbij berusten; in het onvermijdelijke berusten, zich er in schikken; --- in eene
zaak, een toestand berusten, geen moeite meer doen
om die te veranderen. BERUSTING, v. bewaring:
onder berusting van; in berusting bij; — in stille berusting, met berusting zijn lot dragen, in onderworpenheld, zonder te morren.
BERYLLISTIEK, v. waarzeggerij uit spiegels.
BERYLLIUM, o. een element of enkelvoudig
lichaam: donkergrauw poedervormig, moeilijk smeltbaar metaal, door Wöhler in 1828 ontdekt, als
samenstellend bestanddeel van de berilaarde.
BERZELIET, o. een naar Berzelius (Zweedsch
scheikundige) genoemde delfstof, geelachtig wit,
vetglanzig, een weinig doorschijnend en onsmeltbaar,
eene verbinding van arsenikzuur met kalkaarde en
magnesia; s. g. 4,08.
BERZELIUSLAMP, V. (- en), spirituslamp met
Argandbrander, dubbele luchttrekking en lagen
schoorsteen om de vlam.
BERZIE, v. (gemeenz.) 't was er eene echte berzie,
bende, rommel, ordelooze boel.
1. BES, v. (-sen), vrucht wier zaden onder een
stevig vlies door een vleezig of saprijk vruchtmoes
omgeven zijn, bezie, inz. aalbes; — een glaasje bessen,
rood, roode jenever.
2. BES, V. (muz.) noot, welke een halve toon
lager is dan b.
3. BES, v. oude vrouw, zie best.
BESACHTIG, bn. besachtige vruchten.
BESAUSEN, (besauste, heeft besaust), met saus
overgieten; — (gemeenz.) flink natregenen. BESAUSING, v.
BESCHAAFD, bn. bw. ( -er, -st), gemanierd,
wellevend, goed onderwezen; -- blijk gevende van
hoogere beschaving en opvoeding : beschaafde
i manieren; iem. uit den beschaafden kring; eene
beschaafde vrouw; een beschaafd gezicht, uiterlijk;
in beschaafde termen, met beleefde woorden; de
beschaafde uitspraak van een woord, eens taal; in
den beschaafden omgang; de beschaafde taal, in
tegenst. met de volkstaal; — de beschaafde volken,
(in tegenoverstelling der wilden). BESCHAAFD
-HEID,v.
welgemanierdheid, wellevendheid.
BESCHAAMD, bn. bw. ( -er, -st), zeer verlegen,
zich zeer schamende over iets dat men zelf doet
of van anderen ondervindt : iem. beschaamd maken;
daar stond hij beschaamd en verlegen; -- met be-
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schaamde kaken, blozende van schaamte, beteuterd,
verlegen. BESCHAAMDHEID, v. bedeesdheid,
schaarste.
BESCHAARDER, m. (-s). BESCHAARSTER, v.
(-s), (gew.) die ontfutselt, goochelt.
BESCHADIGD, bn. niet gaaf : beschadigd porselein.
BESCHADIGEN, (beschadigde, heeft beschadigd),
iets beschadigen, er schade aan toebrengen. BE.SCHADIGER, m. (-s). BESCHADIGSTER, v. (-s).
BESCHADIGING, v. (-en), schade; (zeew.) averij.
BESCHADUWEN, (beschaduwde, heeft beschaduwd), schaduw werpen op : zijn breedgerande hoed
beschaduwde zijn gansche gelaat; — belommeren :
op een beschaduwd plaatsje; — op eerie teekening
schaduw aanbrengen.
BESCHAMEN, (beschaamde, heeft beschaamd),
iern. tot schaamte brengen, hem verlegen maken :
zijne edelmoedigheid heeft mij beschaamd; — laat
je door hem niet beschamen, niet overtreffen (waar
je hem als je meerdere erkennen moet); —-dor
eene grievende teleurstelling berokkenen, (sterker
dan teleurstellen) : beschaam mijne hoop niet; —
vernederen : God beschaamt den hoogmoedige.
BESCHAMING, v.
BESCHANSEN, (beschanste, heeft beschanst),
van schansen voorzien; met schansen omringecn;
(ook van schepen). BESCHANSING, v. (-en).
BESCI-LAREN, (beschaarde, heeft beschaard),
(gew.) (van eene weide) er zooveel vee in brengen,
als zij kan voeden; vee in de weide brengen; --(gew.) zich heimelijk toeëigenen; wegmoffelen, ontfutselen. BESCHARING, v. (-en).
BESCHAVEN, (beschaafde, heeft beschaafd), met
de schaaf gladmaken; — (fig.) een opstel, een gedicht
beschaven, verbeteren; — een volk beschaven, zede lijker maken, ontwikkelen; — aan die kinderen valt
nog veel te beschaven, op te voeden, te onderrichten.
BESCHAVING, v. (-en), (zeew.) afbeiteling van
een mast; — (fig.) (een persoon, een volk) doen
vooruitgaan in ontwikkeling van den geest en in de
daarmede samengaande verfijning van de zeden; —
verbetering, verfijning, veredeling: de beschaving der
zeden; de beschaving der Javanen; staan op een lagen,
hoogen trap van beschaving; de brandpunten onzer
moderne beschaving. BESCHAVER, m. (-s). BESCHAAFSTER, v. (-s), (eig. en fig.).
BESCHAVINGSGESCHIEDENIS, v. geschiedenis
der beschaving.
BESCHEID, o. (-en), bericht, inz. geschreven
stuk, charter, bewijsstuk : echte bescheiden; —
antwoord, verklaring : kwaad bescheid geven; — beslissend antwoord : ik kan u nog geen bescheid geven,
zeggen of ik u in dienst neem of niet; morgen kan
de meid om bescheid komen; — in luttel woorden veel
bescheid, met weinig woorden veel zeggen; — ontbieding : op uw bescheid kom ik hier; — bescheid
doen, iemands dronk beantwoorden; (ook) (Zuidn.)
drinken uit een aangeboden glas.
1. BESCHEIDEN, (bescheidde, heeft bescheiden),
bepalen, aanwijzen; ontbieden op een bepaald uur
en op eene bepaalde plaats; dagvaarden; — de
controleur B. is te Malang bescheiden, hem is daar
zijne standplaats aangewezen ; — ik kan nog niet
bescheiden, besluiten, beslissend antwoorden; —
bepalen, als voorwaarde stellen, bedingen : twee
vrije avonden in de week werd bescheiden. BESCHEIDING, v. (-en), ontbieding, dagvaarding.
2. BESCHEIDEN, bn. bw. ( -er, -st), billijk, rechtmatig toekomend, geeing : met zijn bescheiden deel
tevreden zijn; elk zijn bescheiden deel geven; — beleefd, minzaam, heuseh : bescheiden menthes,
zonder eenige aanmatiging; een bescheiden meisje,
zedig, ingetogen; — eene bescheiden opmerking,
beleefde, voorzichtige opmerking; — volgens mijne
bescheiden meening. BESCHEIDENHEID, v. bedeesdheid, zedigheid; — met de meeste bescheiden
iets verzoeken, met de grootste beleefdheid,-heid
zonder de minste aanmatiging ; —. aan iemands
bescheidenheid iets toevertrouwen, het hein medededen in 't vertrouwen, dat hij het niet verder
vertellen zal; — dat staat aan uwe bescheidenheid,
goeddunken, beslissing. BESCHEIDEN LIJK, bw.
BESCHELDEN, (beschold, heeft bescholden), (w.
g.) beknorren, berispen; schelden op; — iem. beschelden, kwaad van hem spreken.
BESCHEMEREN, (beschemerde, is en heeft beschemerd), (w. g.) in schemering hullen; schemerend
verlichten.
BESCHENDEN, (beschond, heeft beschonden),
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belasteren, kwaad van iem. spreken : hij doet niets
dan zijn chef beschenden en belasteren. BESCHENDING, V.
BESCHENDEREN, (beschenderde, heeft beschenderd), (gew. en Z. A.) beschenden.
BESCHENKEN, (beschonk, heeft beschonken),.
geschenken geven, begiftigen : beschenken met; —
(scherts.) dronken maken. BESCHENKING, v.
BESCHEREN, (beschoor, heeft beschoren), rond
afscheren, zie BESCHOREN. BESCHERING, v.-om
BESCHERMBEELD, o. (-en), het beeld van een
beschermheilige, palladium.
BESCHERMELING, m. en v. (-en). BESCHERVIELINGE, v. (-n).
BESCHERMEN, (beschermde, heeft beschermd),
tot een scherm strekken, beschutten, behoeden
voor alle kwaad : beschermen tegen; de onschuld
beschermen; — iem. of zich zelf beveiligen, verdedigen; - een pels beschermde hem tegen de koude, deed
hem die niet gevoelen; — de kunst beschermen,
bevorderen; — beschermende rechten, invoerrechten
om den binnenlandschen handel, landbouw en
nijverheid tegen de concurrentie van het buitenland
te bevoordeelen; — iem. voorthelpen, protegeeren :
aan zijne beschermende vriendschap had ik die mooie
betrekking te danken.
BESCHERMENGEL, m. (-en), (volgens bijbelsche
voorstelling) engel die iem. op zijn levenspad beschermt; (fig.) een beschermengel voor iemand zijn.
BESCHERMER, m. (-s), beschermheilige; echt
geplaatst begunstiger; — beschermroer-genot;hr
der vrijheid, titel van Cromwell; beschermer van de
kunst. BESCHERMSTER, v. (-s).
BESCHERMGEEST, m. (-en), beschermengel;
...GOD, m. (-en); ...GODIN, v. (-nen), beschermengel.
BESCHERMHEER, m. (-en), ...VROUW, v.
(-en), iem. onder wiens hoede de belangen eener
vereeniging gesteld worden; een eeretitel: als
beschermheer optreden.
BESCHERMHEERSCHAP, o. den Prins werd het
beschermheerschap opgedragen.
BESCHERMHEILIGE, m. en v. (-n), schutspatroon; (R. K.) Heilige onder wiens bescherming
de doopeling bij 't ontvangen van zijn naam wordt
gesteld : zijn beschermheilige aanroepen.
BESCHERMING, V. (- en), beveiliging, bewaring
(door God of door menschen) : lens., iets in bescherming nemen; — hij heeft voorspraak en bescherming
bij de hooge oomes, voorspraak en steun, begunstiging; — onder bescherming van den nacht, onder
begunstiging.
BESCHIETEN, (beschoot, heeft beschoten), op
iets schieten : eene vesting, den vijand beschieten; —
met .- bommen beschieten, bombardeeren; — schietend
bereiken; (ook fig. w. g.) zijn doel, zijn wit, zijn
oogmerk beschieten, treffen, zijn doel bereiken; —
(timm.) met planken bekleeden; eene lambrizeering maken; — (scheepsb.) eena ruimte afdeelen
door een of meer beschotten; — eene met glas beschoten galerij, veranda, met glas afgesloten; —
mijne oogen waren even beschoten, ik was licht
ingesluimerd; - (gew.) er beschoten uitzien, bleek,.
slecht; -- (gew.) vorderen, vooruitkomen; (gew.) waarde hebben, beteekenen : dat beschiet
niet veel, dat beduidt niet veel, heeft niet veel om
't lijf; — (gèw.) (van gewassen) opbrengen, opleveren.
BESCHIETER, m. (-s), scheepsbeschieter.
BESCHIETING, v. bombardement; — (timm.)
lambrizeering, beschotwerk.
BESCHIJNEN, (bescheen, heeft beschenen), schij nen op, over. BESCHIJNING, v.
BESCHIJTEN, (bescheet, heeft bescheten). (plat)
bevuilen; — (fig.) foppen, bedriegen; fern. beschijten,.
niets om hem geven; — ik beschijt je, ik zou nog
liever; — bescheten uitkomen, bedrogen. bekaaid uit
-komen.BESCHIJTR,(-s) STER,
V. (- s), (fig.) bedrieger, bedriegster.
BESCHIK, o. (w. g.) regeling, ordening; bestel,.
beleid : wat al beschik 1
BESCHIKAL, m. en v. (-len), bemoeial.
BESCHIKBAAR, ba waarover beschikt kan
worden : de beschikbare ruimte was klein; niet veel
tijd voor iets beschikbaar hebben; zich beschikbaar
stellen. BESCHIKBAARHEID, v.
BESCHIKKEN, (beschikte, heeft beschikt), ordenen, regelen, ook gezegd van God en het noodlot: God
had het anders beschikt; — de 7nensch wikt, maar-
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BESCHOUWER, m. (-s). BESCHOUWSTER.

God beschikt; — zijne zaken beschikken, zijn testament maken; — een minderjarige kan niet over
zijn geld beschikken, eene vrije beslissing nemen; —
op een verzoek, request gunstig (afwijzend) beschikken,
het (niet) inwilligen; — (gew.) de huishouding

v. (-s).

BESCHOUWING, v. (-en), het beschouwen : in
aandachtige beschouwing verdiept; — een punt buiten
beschouwing laten, niet meetellen, daarover niet
beschikken, besturen, bezorgen; — beschikken over i spreken; -- eene dichterlijke beschouwing over iets
houden. BESCHOUWINGSWIJZE, v. (-n).
inn. of iets, er naar welgevallen gebruik van maken;
BESCHREIEN, (beschreide, heeft beschreid),
gij kunt over mijn huis beschikken, het is ten uwen
beweenen, betreuren : zijne fouten beschreien; zijn
dienste; — als gij nog iem. nodig hebt, kunt ge over
lot beschreien; met beschreide oogen, nat en rood
"ij beschikken; — over een grooten woordenschat
van het schreien; het meisje was rood beschreid.
beschikken; — morgen kunt ge over het geld beschikken,
het in ontvangst nemen; — over het bedrag zal per
BESCHREIING, v.
kwitantie beschikt worden; — over een groot vermogen
BESCHREIENSWAARD, BESCHREIENSbeschikken, dit bezitten; — ik heb over geen uur neer
WAARDIG, bn. ( -er, -st; (ook) meer- en meest -),
te beschikken, al mijn tijd is bezet. BESCHIKKER,
wat te beschreien is.
In. (- s).

BESCIIIKSTER,

V. (- s).

BESCHIKKING, v. (-en), ordening, regeling:
de laatste beschikkingen treffen; dat is eene wijze
beschikking, regeling; — bil ministerieele beschikking,
besluit; — uiterste wilsbeschikking, testament; —
macht om daarover naar goedvinden te beschikken
de vrije beschikking hebben over, vrij gebruik kunnen
maken van; — wat ik heb is te uwer beschikking; mijne
aanteekeningen stel ik te uwer beschikking, daarvan
rnoogt gij gebruik maken zooveel gij wilt;— ambtenaar
ter beschikking, wien nog geen vasten werkkring is
aangewezen; — hij is ter beschikking gesteld van
den gouverneur-generaal, om in Indië in eene rijks
geplaatst te worden; — een request,-betrking
een verzoek buiten beschikking laten, daarop geene
beslissing nemen.
BESCHILDEREN, (beschilderde, heeft beschilderd), met schilderwerk bedekken : de beschilderde
glazen te Gouda; verven, kleuren; (ook fig.) beprikken, tatoueeren. BESCHILDERING, v. (-en).
BESCHIMMELD, bn. met schimmel bedekt :
beschimmeld brood; — (fig. gew.) beschaamd,
verlegen; -- (gew.) afgevallen. BESCHIMMELD
V.
-HEID,
BESCHIMMELEN, (beschimmelde, is besehimmneld), schimmelig worden, zich met schimmel
overdekken : in die kast beschimmelt alles, zoo

vochtig is die; — (scherts.) hij laat zijn geld niet
beschimmelen, hij bewaart het niet, geeft alles uit.

BESCHIMMELIN(I, v.
BESCHIMPEN, (beschimpte, heeft beschimpt),

hoonend bespotten; bescheiden, belasteren. BESCHIMPER, m. (-s). BESCHIMPING, v. (-en),
boonende spot, smadelijke bejegening, laster.
BESCHIMPSTER, v. (-s).

BESCHREIER, m. (-s). BESCHREISTER, v. (-s).

5

BESCHRIJDEN, (beschreed, heeft beschreden),
schrijlings (op iets) gaan zitten; (ook) overschrijden,
BESCHRIJVEN, (beschreef, heeft beschreven),
schrijven op : een blad papier beschrijven; — vormen.
trekken : een cirkel, een boog beschrijven; een kring
om iets beschrijven; — in geschrift stellen, schriftelijk
verhalen : eene reis beschrijven; — iemands uiterlijk,
handelwijze beschrijven, omschrij ven; -- eene
schriftelijke beschikking, inz. een tes arzo ent maken :
er is niets beschreven; — ( Zuidn.) iets op iem. beschrijven, bij testament vermaken; — den boedel
beschrijven, juist opteekenen; — op-, samenroepen :
de staten beschrijven; — beleggen : eene vergadering
beschrijven; — ik weet hem niet te beschrijven, ik
weet zijn adres niet; — de beschreven vaderen, leden
van den raad in het oude Rome; (ook) het bestuur; —
een beschrevene, iem. die opgeschreven is. (gew. bij
eene eerste veiling) hoogste bieder zijn; — (Zuidn.)
eene verkoopakte opmaken: v.wor het beschrijven heb
ik 10 °/ o van de koopsom 'moeten geven.
BESCHRIJVEND, bn. beschrijvende poëzie, waar
stof óf aan de schoonheid der natuur af-vande
aan hare verschijnselen ontleend is; — beschrijvende
meetkunde, waarbij de figuren in de ruimte zoodanig
op twee platte vlakken worden voorgesteld, dat
alle eigenschappen van die figuren uit die voor
kunnen afgeleid worden; — beschrijvende-steling
lijn, de kromme of rechte lijn door welker regel
beweging een plat of gebogen vlak beschreven-matige
wordt; — beschrijvende ontleedkunde, omschrijvende.
BESCHRIJVER, m. (-s). B ESCHRIJFSTE R, v.

(-s).

BESCHRIJVING, v. (-en), het schrijven op;
punten van beschrijving, op een convocatie-biljet;
BESCHOEIEN, (beschoeide, heeft beschoeid),
beschrijving van den inboedel, opsomming; — verhaal,
met eene schoeiing voorzien tegen afkabbeling,
uiteenzetting; volledige opsomming der kenmerken
uitspoeling en instorting (rivieroevers, kaden enz.).
(eener plant enz.); — eene beschrijving van iem.
BESCHOEIING, v. het beschoeien ; —, (-en),
geven, zijn signalement; — dat gaat alle beschrijving
betrekkelijk dunne wand (van hout meestal), op
te boven, is ongehoord, is niet te beschrijven.
de eene of andere wijze in loodrechten stand geBESCHRIJVINGSBILJET, o. (-ten), (bij de behouden, en bestemd om grond te keeren.
lastingen) stuk dat aan belastingplichtigen wordt
BESCHONKEN, bn. dronken. BESCHONKENgezonden om daarop de voor den aanslag noodige
HEID, v. dronkenschap.
inlichtingen te verstrekken.
BESCHOREN, (eig. liet verl. deelw. van beBESCHRIJVINGSBRIEF, in. (...brieven), brief
scheren = bestemmen, beschikken) : de Hemel
waarin men tot eene vergadering opgeroepen wordt
heeft het zoo beschoren, beschikt; — goud tot ons bederf
en die tevens de punten ter behandeling bevat.
beschoren, bestemd; — (en = toebedeelen) dit geluk,
BESCHROBBEN, (beschrobde, heeft beschrobd),
dit lot is hermi beschoren, toebedeeld.
(w. g.) schrobben over iets, het schoon schrobben; —
BESCHOT, o. (-ten), (timen.) houten bekleedsel;
(Zuidn.) (gemeenz.) begrauwen, bits, ruw bejegenen,
eiken beschot of lainbrizeering in eene kamer; het
eene schrobbeering geven.
beschot van eene sluisdeur; — (ook) afscheiding van
BESCHROOMD, bn. bw. ( -er, -st), vrees hebben
planken; ---(landt.) opbrengst van veldvruchten, inz.
iets te doen, wat niet passend is, bedeesd, niet
van graa 1 en aardappelen: een goed beschot opleveren.
vrijmoedig. BESCHROOMDHEID, v.
BESCHOTWERK, o. houten afschutting; —
BESCHUIT, v. (-en), soort van tarwebrood dat
planken bekleeding; — paneelwerk.
tweemaal gebakken en daardoor (soms) bros is
BESCHOUWELIJK, bn. bespiegelend. j geworden : scheepsbeschuit; platte, ronde, hooge,
BESCHOUWEN, (beschouwde, heeft beschouwd),
lange beschuit; — ( fig.) het is eene fijne beschuit, een
bezien; oplettend aanschouwen, met oplettendheid
schijnheilige. Beschuitje, o. (- s), zie aldaar.
en aandacht gadeslaan en erover denken; overBESCHUITBAKKER, m. (-s); ...BAKKERIJ,
wegen; — (fig.) iets op de keper beschouwen, nauwv. (-en).
lettend gadeslaan; — naar mijne wijze van beschou- Í
BESCHUITBLIK, o. (-ken), blik waarop de
wen, volgens mijn inzicht; — al naar men het bebeschuit in den oven wordt geschoven; — bus
schouwt, opvat; — op zich zelf beschouwd, buiten
waarin de beschuit verpakt wordt.
verband met iets anders; — ik beschouw hem als
BESCHUITBOL, m. (-len), een broodje dat eenden belhamel, ik houd hem daarvoor; — dat beschouw
maal gebakken en dan zoo doorgesneden wordt,
ik als mijn plicht, reken ik mijn plicht te zijn; dat het nogeens gebakken twee beschuiten oplevert:
dat beschouw ik als afgedaan; — de beschouwende
eene onder- en eene bovenbeschuit.
wijsbegeerte, bespiegelende; — ambtshalve keuren,
BESCHUITBOLDER, m. (-s), (gew.) beschuitbol;
schouwen : het beschouwen der dijken; —
...BRIJ, V. pap van beschuit en melk of water;
besommen, zijn deel ontvangen in visschers...BUS, V. ( - sen), blikken bus waarin tegenwoordig
dorpen) van de opbrengst der visscherij.
de beschuit verpakt of bewaard wordt; ...DEEG, o.
BESCHOUWENSWAARDIG, bn. ( -er, -st; (ook)
BESCHUITJE, o. (-s), kleine beschuit; — iem.
meer en meest —)een beschuitje geven, iemands kin en neus tegelijk
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knijpen; ook wel boerenbeschuitje, pennebeschuitje
geheeten; — ie7n. een beschuitje voeren, voor den
gek houden.
BESCHUITKRUIMEL, v. (-s); ...PAP, v.;
...TRO1II\1 EL, v. (-s); ...VORM, m. (-en).
BESCHULDIGDE, gin. en v. (-n.), aangeklaagde; —
olp het bankje der beschuldigden komen, zitten. Zie
BANK.
BESCHULDIGEN, (beschuldigde, heeft besehuldigd), (iem.) bij het gerecht aanklagen wegens een
misdrijf : iem. van een diefstal beschuldigen; — de
schuld op iem. leggen, hem iets ten laste leggen; -betichten, verdenken : iem,. van oneerlijke, minder
nette handelingen beschuldigen; zich zelf beschuldigen.
BESCHULDIGER, m. (-s). BESCHULDIGSTER,
v. (-s).

BESCHULDIGING, v. (-en), aanklacht : bescheldigi.ngen inbrengen tegen; eene beschuldiging van zich
afwerpen; eerie beschuldiging staven, waarmaken.
BESCHUTBAAR, bn. wat beschut kan worden.
BESCHUTBAND, m. (-en), (heelk.); ...PLEISTER,
v. (-s), (heelk.).
BESCHUTSEL, o. (-s), borstwering; — beschot; —
beschutting.
BESCHUTTEN, (beschutte, heeft beschut), voor
iets dat met gevaar bedreigt, beschermen : feat.
beschutten tegen, voor; tegen wind en tocht besch ,ict
zijn. BESCHUTTING, v. (-en), het beschutten;
beschutsel.
BESCHUTTER, m. (-s), die beschut; inz. een
jachthond die het gedoode wild tegen de overige
honden beschut. BESCHUTSTER, v. (-s).
BESEF, o. begrip : geen besef van iets hebben;
een vaag besef, onduidelijke voorstelling; — bewust
zijn besef kwijt zijn; hij is buiten besef.
-zijn:
BESEFFELOOS, bn. zonder begrip; bewusteloos; —
(w'. g.) een beseffelooze, een idioot. BESEFFELOOSHEID, v. idiotisme.
BESEFFEN, (besefte, heeft beseft), een levendig
be aip van iets hebben; begrijpen, vatten : beseffen

wat men doen moet; diet beseffen wat men heeft
verloren. BESEFFING, v. besef.
BESHEIDE, v. (-n), eerie heideplant (empetriein
vzigarunm), die zwarte bessen oplevert : zwarte besheide,
ook kra:iiheide genoemd.
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boete beslaan (thans slaan), beboeten; -- (veroud.)
met arrest beslaan, beslag leggen op.
2. BESLAAN, (besloeg, is beslagen), (van dampvormige stoffen) zich vasthechten aan de oppervlakte van iets : de spiegel is, de ruiten zijn beslagen;
het zilver beslaat; — (gew.) de lucht is beslagen, betrokken ; — zijne tong is beslagen, zie BESLAGEN; —
een weinig beschimmelen : in die kast beslaat het
brood zeer spoedig.
BESLAANLAT, v. (-ten), (wev.) zeker gereed
-schap.
BESLABBERAAR, cri. (-s), ieni. die zich bij het
eten bemorst, morskriek.
BESLABBEREN, BESLABBEN, (beslabberde,
beslabde, heeft beslabberd, beslabd), (gew.) bei morsen bij het eten van dunne spijzen; — gij zult
vv daaraan niet beslabben (beslabberen), gij krijgt er
niets van; — hij zou zich beslabberen, al at hij noten,
1 hij is zeer onhandig.
BESLAG, o. met Bene vloeistof aangemengd en
geklopt meel (met of zonder eieren, boter, krenten,
gist enz. ); — eerie kleiachtige zelfstandigheid waarmede men glazen vaten bedekt om ze beter tegen
het vuur bestand te maken; — aangemengde
kalk; — (bierbr.) het niet water aangemengde
gebroken of gekneusde neout; —
ijzeren, koperen banden om, of platen op een
houten voorwerp; plaatjes, belegsel van netaal:
een eikenhouten kist met koperen beslag; een boek
met gouden, zilvere n beslag; het beslag van een
geweer, van tuigen; die i -apen moet een nieu w beslag
hebben, nieuwe banden, hoepels; — de hoefijzers
der paarden : een paard op nieuw' beslag, op winterbeslag; — (waterb.) rijswerk waarmede een oever
is bekleed; — bekoeling; —
al het vee : mond- en klauwzeer is bij _1 geconstateerd; het geheele beslag der koeien en schapen is
afgemaakt; — (gew.) al de bezittingen van een
boer, behalve huis en land; — beschot : de aard appelen leveren een goed beslag op, brengen veel op;
(recht.) aanhouding, arrest, gijzeling; — beslaglegging op goederen, hetzij tot tenuitvoerlegging
van een vonnis, hetzij als middel tot bewaring van

een recht : beslag leggen op iemands goederen, traktentent; een executoriaal beslag; — aanhouding,
benadering : de te laag aanglegeven, de gesmokkelde
goederen, de verboden wapenen werden in beslag
genomen; — dat naam al mimi/ne aandacht in beslag,

BESINGELEN, (besingelde, heeft besingeld), van
singels voorzien: eene stad besingelen; — eene canapé
besingelen, de singels voor de sprin.gveeren spannen;
ik had voor niets anders aandacht; — (scherts.)
— (veroud.) omsingelen; — (gew.) foppen. B E beslag leggen op, in bezit nemen ; ook mag ik
SINTGELING, v.
voor dezen avond beslag op v leggen ? mag ik van
BESJE, o. (-s), oud vrouwtje.
(...huizen),
gesticht
voor
oude
avond over uw tijd beschikken, kan ik op u rekenen;
BESJESHUIS, o.
— dat werk neemt 'mij geheel in beslag, vordert al
vrouwtjes.
mijn tijd; ook iemands tijd in beslag nemen, er
1. BESLAAN, (besloeg, heeft beslagen), (een
boonstam) vierzijdig bekakken om er eene balk- ^ gebruik van maken, hem bezighouden; — die
beschrijving nee m t het geheele boek in beslag, beslaat
vormige gedaante aan te geven; — een beslagen
een groot deel van het boek; -- (fig.) die zaak, dat
stok hout, bijna op maat bewerkt; — (kisten,
plan zal nu zijn beslag krijgen, vastgesteld, beslist
kasten, blokken enz.) voorzien van ijzeren banden,
worden; — eene zaak haar beslag geven, de noodige
hoepels om ze sterker, steviger te maken; — kozorg eraan besteden, ze in orde brengen; — (Zuidn.)
peren of zilveren banden op eenig voorwerp ter
veel beslag maken, veel beweging maken, zich airs
versiering aanbrengen, monteeren; — een vat beslaan,
geven; (ook) veel drukte van iets maken; — zonder
er het vereischte aantal banden om leggen; — ge
beset !r, t c nvoudig weg, zonder omslag; — (gew.)
moet niet alles met spijkers beslaan, overal spijkers
't is een groot beslag in een klein potje, veel geschreeuw
in slaan; — je zou, hen z in goud beslaan, gezegd van
en weinig wol.
ieni. die zich verdienstelijk heeft gemaakt; — ik
BESLAGBAK, in. (-ken), bak tot berging der
wenschte hem niet, al was hij in goud beslagen, hoe
gereedschappen en nagels van den hoefsmid; —
verdienstelijk, hoe rijk hij mocht zijn; — dijkwerken
(in branderijen) bak waarin het mout bewerkt
beslaan, de gronden met rijswerk of een ander
wordt.
behoedmiddel beveiligen; — (zee«-.) (de zeilen)
BESLAGBAND, in. (-en), (scheepst.) lange en
oprollen en met beslagbanden aan de ra binden; —
betrekkelijk breede platting met dunnen staart
een paard beslaan, nieuwe of andere ijzers onder
om liet groote zeil op de ra te beslaan, vast -te
de hoeven leggen; — (fig.) goed beslagen ten ijs
snaken.
komen, zich goed voorbereid hebben; —
BESLAGBIJL, v. (-en), bijl niet een groot blad
(iueel, eieren, boter enz.) met eerie vloeistof
tot het beslaan van gevelde boomstammen.
aanmengen en goed dooreenroeren, om het daarna
BESLAGBOK, m. (-ken), drievoet, waarop de
te kunnen bakken; —
voorvoet van het paard bij het beslaan geplaatst
(fig.) bevatten : dit werk beslaat 2000 bladzijden;
wordt.
(ruimte) innemen : deze kast beslaat hier te veel
BESLAGEN, bn. beslagen eiken paalhout, boomplacets; die stad beslaat eene groote oppervlakte; —
stammen friet de beslagbijl tot palen bewerkt; —
(gew.) de gemeenteweiden worden beslagen, het
een beslagen tong, met geelachtig witten aanslag
vee wordt er heengebracht ; — die weide is te
bedekt ; — eene niet koper beslagen deur, zie BEzwaar beslagen, er loopt te veel vee op; — (w. g.)
SLAAN.
dat is gelukkig beslagen, nog zonder ongelukken
BESLAGGEREEDSCHAP, o. (-pen), gereedschap
af eloopen ; — dat zal wel beslaan, gelukken; —
van den hoefsmid; ...HAMER, m. (-s), hamer
de te groote hitte of koude laten verminderen:
waarmede
paarden worden beslagen.
tot
op
den
vereischten
den oven laten beslaan,
BESLAGKUIP, v. (-en), kuil) in acne mouterij
warintegraad laten afkoelen, vóór het brood er in
voor het beslag.
te brengen; — ge moet niet zoo ijskoud, kokend heet
BESLAGLEGGER, in. (-s), (rechtst.) ieni. die
drinken, laat het eerst wat beslaan, — (recht.) in
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be lag op iets laat leggen.; ...LEGGING, v.
BE SLAGLIJN, v. (-en), (zeew.) dunne, oiigete ,rde lijn waarmee men de lichte zeilen beslaat;
...LOODS , V. (-en), waaronder de paarden beslagen
werden; ...MAKER, m. (-s). (Zuidn.) druktemaker,
braiii; ...POT, m. (-ten), waarin beslag gemaakt
wordt; ...NAGEL, ni. (-s), hoefspijker; ...RING,
ren. (-en), oni de zeilen te beslaan; ...SEIZING, v.
(-s . (zeees.) lang, smal gevlochten touw of seizing
waarmede men het bramzeil beslaat, op de ra
vrtstbindt.
BESLAGWERK, o. (wwwaterb.) rijswerk, dieneinde
alp beslag van een oever; — (bouwk.) metaalwerk
aan de verschillende bouwdeelen, voor afhangen,
sluitbaar maken, versterken, enz. gebruikt.
BESLAPEN, (besliep, heeft beslapen), slapen
op : een bed beslapen; — (fig.) zich op iets beslapen,
nit terstond een besluit netven, maar daadnee
een of meer dagen wachten, ernstig overwegen; —
eene vrouw beslapen, met eene vrouw vleeschelijke
gemeenschap hebben. BESLAPING, v.
BESLECHTEN, (beslechtte, heeft beslecht),
(techn.) vlak waken, de oneffenheden, bulten en
blutsen wegmaken; — (fig.) (twist, geschil) uit den
weg ruimen, ten einde brengen door een vergelijk
of door een gevecht.
BESLECHTER, m. (-s). BESLEC'HTSTER, v.
(-s). BESLECHTING, v.
BESLEEPEN, (alleen in de onbep. wijs), (gew.)
iem. ergens in besleepen, hein ergens inwikkelen
(t^. w. in moeilijkheden).
BESLEPEN, bn. (w. g.) een beslepen oordeel, een
geslepen, scherp oordeel.
BESLIBBEN, (beslibde, heeft beslibd), niet
rivierslib bedekken.
BESLIJKEN, (beslijkte, heeft beslijkt), bemodderen, niet slijk bezoedelen : beslijkte straten; zijne
broek was geheel beslijkt. BESLIJKING, v.
BESLIJPEN, (besleep, heeft beslepen), (een
metalen voorwerp) slijpen over; de ruwe kanten
door slijpei verwijderen.
BESLIKT, bil. roet slik en modder bevuild
beslikte schoenen.
BESLISSEN, (besliste, heeft beslist), (een geschil)
voorgoed tot een einde brengen; uitmaken : deze
zaak zal spoedig beslist worden; wie hoofd der school
zal worden beslist de gemeenteraad; — de meerderheid
besliste anders, wilde het anders; — het is beslist,
die zaak is afgedaan, (ook) ( hij, zij) is gestorven; —
de commissie zal weldra over die Zaal beslissen. er
,een besluit over nemen; ik kan, durf niet beslissen,
wie gelijk heeft, zeggen, uitmaken, beoordeelen.
BESLISSEND, brr. ( -er, -st), in die schoolvergadering had het hoofd eene beslissende stem, zijne sten
gaf den doorslag; een beslissende slag; voor geheel
zijn volgend leven was dit eerre beslissende gebeurtenis,
van zeer veel gewicht; — eene beslissende (niet
besliste) meerderheid, het grootste aantal dat beslist, zie BESLIST. BESLISSER, ras. (-s).
BESLISSING, v. (-en), liet beslissen; eindoordeel :
een c beslissing nerven; een voorstel aan de beslissing
,der vergadering onderwerpen; de beslissing is gevallen.
BESLISSINGSKAMP, m. (-en), ...RIT, m. (-ten),
...WEDSTRIJD, m.. (-en), om prijs en premie.
BESLIST, brr. en bw. (vaak voor het betere
beslissend gebruikt), gedecideerd, vastberaden : het
besliste optreden der politie; — eene besliste meening
.hebben, niet weifelen; een beslist persoon, voorstander;
--= hi.ij was beslist in zijne antwoorden, hij weifelde
niet, hij toonde zich iem. die weet wat hij wil; —
't -is eene besliste leugen, uitgemaakt; — de regeering
heeft geene besliste meerderheid, het is niet uitgemaakt,
dat ze er eerre heeft; — bw. hij heeft het beslist
gezegd, zeker; — hij komt beslist, stellig; — zich
beslist uitspreken, zonder omwegen; vgl. BESLIS
-SEND.
BESLOMMEREN, (beslozumerde, heeft beslommerd), (w. g.) iem. in zijne vrijheid belemmeren,
hein bekommeren, kwellen, bezighouden; — zich
besloinineren, zich in allerlei verwarde zaken steken;
— eene beslonirnerde zaak, eene verwarde zaak, Bene
zaak die veel zwarigheden aanbiedt; beslommerde
boedel.
BESLOMMERING, V. (-en), zware zorg, moeite:
.de besloinmeringen des levens; — zich in allerlei
.beslommeringen steken, zich moeite en zorg ver
— vele beslommeringen aan zijn hoofd-orzaken;
hebben, velerlei en drukke bezigheden hebben; —

wat eerre beslornrnering geeft zoo'n zaak ! hoeveel
zorg, geld enz. vereischt ze. Ook (gew.) BESLOMMERNIS, V. (-en).
BESLONSD, brr. slordig, morsig, vuil : beslonsd
loopt zij den heelgin dag rond.
BESLOOTEN, (beslootte, heeft besloot), met
slooten omringen. BESLOOTING, v. (-en).
BESLOTEN, bn. bij besloten water, wanneer het
water dichtgevroren is, de vorst het vervoer te
water belet; — besloten jacht, verboden jacht; —
besloten tijd, tijd, gedurende welkers de It. -K. niet
mogen huwen; — eene besloten koliek, zie KOLIEK;
— besloten vergaderi ng, partij, alleen voor de leden,
de genoodigden toegankelijk; — in besloten kring,
onder dikke vrienden; (ook) in familiekring; -een besloten huis, waarin geen bedrijf wordt uit
— stemming over personen voor benoeini n--geofnd;
gen of voordrachten geschiedt bij besloten en ongeteekende briefjes, gesloten; — ik ben besloten, ik ben
vast van plan. Zie BESLUITEN. BESLOTEN
vastberadenheid.
-IiED,v.
BESLUIPEN, (besloop, heeft beslopen), sluipend
iem. (of iets) naderen, inz. om hem (het) te overvallen; — (ook fig.) de ondeugd die zoo licht haar
prooi besluipt, overvallen. BESLUIPER, rr . (-s).
BESLUIT, o. (-en), einde, slot : tot besluit; —
beslissing; voornemen : een besluit neuzen, vormen;
-- een besluit trekken, eene gevolgtrekking maken
uit met elkander in verband staande oordeelen; —
ik kom tot het besluit, tot slotsom, gevolgtrekking,
conclusie; — maatregel van inwendig bestuur : bij
Koninklijk Besluit; — geschrift waarin een besluit
is vervat : ik heb de verschillende in inisterieele besluiten gelezen
BESLUITELOOS, brr. bw. (... bozer, -t), tot geen
besluit kunnende komen, niet wetende wat te
moeten doen : ie,n. niet een besluiteloos karakter;
besluiteloos staan. BESLUITELOOSHEID, v.
BESLUITEN, (besloot, heeft besloten), omsluiten,
omvatten : de ontsluiter van de Sont ligt in dit graf
besloten; eerre groote waarheid ligt in deze woorden
besloten; — (fig.) eindigen : hij besloot zijne boeiende
voordracht met een gedicht; — een besluit nemen,
bepalen : de raad besloot, dat het ontslag dadelijk
zou ingaan, het ontslag eervol te verleenen; tot iets
besluiten; — liet besluit nemen : hij kon daartoe
niet besluiten; — na nauwgezette overweging atleiden : uit die verklaring besluit ik het volgende; raag
ik daaruit besluiten, dat... ? de gevolgtrekking
maken. BESLUITING. v.
BESLUITVAARDIGHEID, v. het vaardig zijn
in het besluiten, in het maken van conclusies.
BESMEREN, (besmeerde, heeft besmeerd), niet
smeer of eenige andere vette of kleverige stof
bestrijken; bemorsen, bevuilen, bezoedelen. BESMEERDER, m. (-s). BESMEERSTER, v. (-s).
BESMERING, v. (-en).
BESMETTELIJK, bn. ( -er, -st), srnetstof aan
andere lichamen meedeelende, epidemisch : eene
besmettelijke ziekte; — (scherts.) ik ben niet besmettelijk, ge kunt gerust bij me komen; — (gew.) licht
besmet, bevuild kunnende worden : wit is erg bes ,inettelijk. BESMETTELIJKHEID, V.
BESMETTEN, (besmette, heeft besmet), bezoedelen, bemorsen : wie inet pek, ontgaat, wordt er mee
besmet; — besmetten riet, smetstof mededeelen; —
(fig.) zijn aderra besmet, zijn omgang werkt ten
hoogste nadeelig. BESMETTING, v. (-en), bemorsing; het overbrengen eener ziekte van den een
op den ander; (ook) de besmettende bacteriën : het
gevaar voor besmetting is nu geweken; ratten brengen
de besmetting over; een haard, een brandpunt van
besmetting; — zelfbesmetting, onanie. BESMETTER,
in. (-s). BESMETSTER, v. (-s).
BESMETTINGSHAARD, m. (-en), haard, brandpunt van besmetting.
BESMETVERKLARING, v. (-en), verklaring van
overheidswege dat ergens Bene besmettelijke ziekte

heerscht.
BESMEUREN, (besmeurde, heeft besmeurd),
(Zuidn.) bezoedelen, bevlekken.
BESMODDEREN, (Zuidn.) bevuilen.
BESMOEZELEN, (besmoezelde, heeft besmnoezeld), smoezelig maken.
BESMOEZEN, (besmoesde, heeft besmoesd), in
't geheim bedisselen, afspreken.
BESMOKEN, (besmookte, heeft besmookt), niet
rooken, door smoken bevuilen.
BESMOKKELEN, (besmokkelde, heeft besmok-
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keld), (Zuidn.) bezoedelen; -- iem. besmokkelen,
bedriegen met. BESMOKKELING, v.
BESMUIKT, bw. (w. g.) in stilte; geniepig.
BESMUISTEREN, (besmuisterde, heeft besmuisterd), (gew.) bevuilen, bemorsen, vettig maken.
BESNAARD, bn. een fijn besnaarde geest, een
fijngevoelende geest.
BESNAREN, (besnaarde, heeft besnaard), (een
muziekinstrument) van snaren voorzien; -- (dicht.)
de dankbaarheid heeft zelf mijn lier besnaard, mij
tot zingen opgewekt.
BESNAUWEN, (besnauwde, heeft besnauwd),
toeprauwen, snauwend bejegenen.
BESNEDEN, bn. een fijn besneden qezicht, goed
gevormd, met fijne trekken; — een fijn besneden
schip, een schip, scherp van afmetingen; — besneden
veen, met wijken doorgraven veenland, zoodat het
droger ligt en de turf gemakkelijker vervoerd kan
worden.
BESNEDENE, m. (-n), iem. die besneden is;
(oudt. ook) gesnedene, eunuch.
BESNEEUWEN, (besneeuwde, is besneeuwd), met
sneeuw bedekt worden : de straten zijn besneeuwd;
zijn besneeuwde hoed.
BESNIJDEN, (besneed, heeft besneden), door
snijden vormen, kanten en hoeken afnemen, inz.
in toepassing op kunstig snij- en graveerwerk; —
een paardenhoef besnijden, het te hoog geworden
hoorn verwijderen; — (inz. bij Isr. en Mohammedanen) de voorhuid wegnemen. BESNIJDING, v. (-en).
BESNIJDENIS, v. (inz. bij Joden en Mohammedanen) het godsdienstig gebruik om de voorhuid
weg te nemen. BESNIJDENISMAAL, o. (...malen).
BESNIJDER, m. (-s), die belast is met het verrichten der besnijdenis.
BESNIJMACHINE, v. (-s), machine óm de randen
van metalen plaatjes glad af te snijden.
BESNIJMES, o. ( -sen), een werktuig van tinne
-gietrsn
andere werklieden.
BESNOEIBAAR, bn. wat vatbaar is voor besnoeiing.
BESNOEIEN, (besnoeide, heeft besnoeid), (boomen, inz. heggen) snoeiende afnemen; — (techn.)
(blik enz.) de onregelmatige randen afknippen; het
geld besnoeien, snoeien; — (gew.) hij mag nog wel
besnoeid worden, aan zijne beschaving ontbreekt
nog veel; — (fig.) verminderen : hij werd in zijne
macht, vrijheid besnoeid. BESNOKIER, m. (-s).
BESNOEIING, v. (-en).
BESNOT, bn. met een vuilen neus : besnotte
kinderen; -- (veroud.) die kaars is besnot, moet
gesnoten worden.
BESNOTTEREN, (besnotterde, heeft besnotterd),
(gew.) door huilen zijn gezicht bevuilen (van
kinderen gezegd).
BESNOVEN, bn. (Zuidn.) licht dronken.
BESNUFFELEN, (besnuffelde, heeft besnuffeld),
snuffelende beruiken; doorsnuffelen. BESNUFFELING, v. (-en).
BESOGNE, v. (-s), zaak, aangelegenheid, beslommering : hij heeft velerlei besognes; - in besogne
zijn, bezig zijn.
BESOGNEKAMER, v. (-s), eene voorname
sociëteit in Den Haag.
BESOMMEN, (besomde, heeft besomd), de schuit
had eene goede reis gehad: zip besomde (voor de haring)
vijfhonderd gulden, kreeg die som. BESOMMING,.
v. (-en), opbrengst der vangst.
BESPAARDER, m. (-s). BESPAARSTER, v. (-s).
BESPANNEN, (bespande, heeft bespannen),
over-, omspannen (met de hand); --- (muz.) eene
viool met snaren bespannen, snaren erop spannen; —
een rijtuig met paarden bespannen, ervoor gespannen.
BESPANNING, v. (-en), het bespannen; het span
paarden; het voorgespannen paard, voorspan.
BESPAREN, (bespaarde, heeft bespaard), sparende overleggen, overhouden : geld besparen voor
een zomerreisje; — (fig.) uitwinnen, noodeloos
maken : dit bespaart mij veel moeite; — achterwege
laten, nalaten : die kosten kan u besparen; — die
droefheid, dat verdriet had hij mij kunnen besparen,
niet veroorzaken. BESPARING, v. (-en), het
besparen; het bespaarde.
BESPATTEN, (bespatte, heeft bespat), spattende
bevlekken : met bloed bespat; (ook w. g.) BESPAT TEREN. BESPATTING, v.
BESPEEKEN, (bespeekte, heeft bespeekt), (gew.)
een wagen bespeeken, de wielen van speeken (spaken) voorzien.
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BESPEKKEN, (bespekte, heeft bespekt), doorspekken, lardeeren. BESPEKKING, v.
BESPELEN, (bespeelde, heeft bespeeld), spelen
met : eens bespeelde kaarten; — spelen op : een
biljart bespelen; eene viool bespelen; — de Rotter
bespelen den Leidschen Schouwburg, spelen-damers
in. BESPELER, m. (-s). BESPELING, v. BESPEELSTER, v. (-s).
BESPEUREN, (bespeurde, heeft bespeurd), bemerken, iets aan zijne merkteekenen of zijn nagelaten spoor onderkennen (meestal met eenige
inspanning) : het bedrog bespeuren; ik bespeurde er
nietsvan. BESPEURDER, m. (-s). BESPEURING,v.
BESPIEDEN, (bespiedde, heeft bespied), zonder
bemerkt te worden nauwkeurig nagaan, bekijken;
beloeren, bespionneeren. BESPIEDER, m. (-e),
spion. BESPIEDING, v. (-en), beloering : een
stelsel van bespieding. BESPIEDSTER, v. (-s).
BESPIEGELEN, (bespiegelde, heeft bespiegeld),
een spiegel houden over; — (fig.) met aandacht
beschouwen; met den geest beschouwen; — de
bespiegelende wijsbegeerte, die op redenering steunt,
(in tegenstelling van de proefondervindelijke) . BESPIEGELING, v. (-en), aanschouwing van den
geest; beschouwing, overpeinzing van hoogere
onderwerpen : bespiegelingen omtrent den godsdienst;
onvruchtbare bespiegelingen.

BESPIJKEREN, (bespijkerde, heeft bespijkerd),
met spijkers beslaan; spijkeren op : eene kist met
pakdoek bespijkeren. BESPIJKERING, v.
BESPIKKELEN, (bespikkelde, heeft bespikkeld),
met spikkels overdekken, aan iets een gespikkeld
voorkomen geven. BESPIKKELING, v. (-eta).
BESPIONNEEREN, (bespioneerde, heeft bespionneerd), bespieden, beloeren; iemands gangen
nagaan.
BESPITTEN, (bespitte, heeft bespit), (den akker)
met de spa omwerken. BESPITTING, v.
BESPOEDIGEN, (bespoedigde, heeft bespoedigd),
(eene zaak, reis) trachten ze gauwer tot een goed
einde te brengen; (minder sterk dan verhaasten) .
BESPOEDIGING, v.
BESPOELEN, (bespoelde, heeft bespoeld), (van
wateren) tegen land aanspoelen, derhalve tot
aanduiding dat het land aan die wateren gelegen
is. BESPOELING, v. (-en).

BESPOTTELIJK, bn. bw. ( -er, -st), bespotting
verdienende, den lachlust opwekkende, belachelijk :
zich bespottelijk aanstellen; zich bespottelijk maken;
een bespottelijke vent; - 't is bespottelijk ! belachelijk,
al te gek; -- zich bespottelijk kleeden, op eene be-

spottelijke wijze. BESPOTTELIJKHEID. v. (.. .he
heden).
BESPOTTEN, (bespotte, heeft bespot), iein., iets
bespotten, den spot drijven met. BESPOTTER, m.
(-s). BESPOTTING, v. (-en), iem. aan de bespotting
der menigte prijsgeven. BESPOTSTER, v. (-s).
BESPRAAKT, bn. ( -er, -st), goed, aangenaam ter
tale, glad van tong, welsprekend : eene eerlijke zaak,
een goed geweten maakt bespraakt; vgl. welbespraakt.

BESPRAAKTHEID, v.
BESPREK, o. mondelinge onderhandeling : in
besprek zijn over iets; -- in besprek zijn met iem.,

onderhandelen (over te verleenen diensten, enz.).
BESPREKEN, (besprak, heeft besproken), spreken
over : eene zaak, een persoon bespreken; — hij
wordt druk besproken, allerlei praatjes gaan er van.
hem. vgl. onbesproken; eene veel besproken kwestie; —
bepalen, bedingen : wij bespraken, dat hij eene
maand verlof zou hebben; de voorwaarden bespreken; -plaatsen in een schouwburg enz. bespreken, vooruit
nemen, huren : besproken plaatsen, ook een rijtuig
bespreken; - den dokter, de baker bespreken, hun
reeds eenigen tijd te voren mededeelen. dat men
hun bijstand verlangt; - beloven, bij testament
toezeggen, vermaken; - (gew.) slangen bespreken,
bezweren, biologeeren; - (gew.) eene ziekte hespreken, bezweren, belezen. BESPREKING, v.
(-en), het bespreken, onderhandeling : de bespre kingen hebben tot geen resultaat geleid; de bespreking
van plaatsen.
BESPRENGEN, (besprengde, heeft besprengd),
sprengende bestrooien, bevochtigen, besprenkelen.
BESPRENGING, v. (-en), (R.-K.) besprenging
met wijwater.
BESPRENKELEN, (besprenkelde, heeft besprenkeld), bedruppelen, een weinig bevochtigen : men
besprenkelale zijn voorhoofd niet water en azijn; den
grond besprenkelen; - strijkgoed besprenkelen, een
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weinig bevochtigen vóór het strijken; — (boekb.)
jaspeeren. BESPRENKELING, v. (-en).
BESPRINGEN, (besprong, heeft besprongen),
springen over : hij kan die sloot niet bespringen; —
springende bereiken : eene hoogte niet bespringen
kunnen; — onverhoeds aanvallen : zij werden door
romers besprongen; eene vesting bespringen; — eene
koe, eene merrie laten bespringen, laten dekken.
BESPRINGER, m. (-s), aanvaller. BESPRINGING,
V. (-en).
.BESPROEIEN,• (besproeide, heeft besproeid),
(bloemen enz.) sproeiende begieten : een milde regen
besproeide 't aardrijk; de bloemen besproeien; de
aangetaste planten met bouilli bordelaise besproeien.
BESPROEIING, v. (-en), (landb.) irrigatie.
BESPROEIINGSTOESTEL, o. (-len), landbouwwerktuig; ... WAGEN, m. (-s), sproeiwagen;
..,.WERKTUIG, o. (-en).
BESPUGEN, (bespoog, heeft bespogen), bespuwen. BESPUGING, v. (-en).
BESPUITEN, (bespoot, heeft bespoten), spuiten
op. BESPUITING, v.
BESPUWEN, (bespuwde, heeft bespuwd), spuwen
op : zijne kleeren bespuwen; zich zelf bespuwen. BESPUWING, v.
BESSEBOOMPJE, o. (-s), boompje, struik waar
bessen groeien; zie AALBESSEBOOM.
-an
BESSELDRAAD, m. (...draden), een der draden
waarmee de deelen van een kleedingstuk aaneen
worden geregen, voor men ze in elkaar naait.
BESSEM, m. (gew. Zuidra.) bezem.
BESSEMEREN, (bessemerde, heeft gebessemerd),
een stroom dampkringslucht persen door het
vloeibaar ruwijzer, waardoor zooveel koolstof wordt
verbrand, dat er onmiddellijk staal wordt gevormd,
dat in vormen gegoten kan worden. Dit bessemerproces is van het hoogste belang voor de groot
...STAAL, o.-industre.BESMRPOC,o.;
BESSENGELEI, V. (-en); ...JAM, v. (-s); ...JE
zwarte bessen getrokken, meestal-NEVR,v.op
alleen bessen of rood geheeten : een glaasje nieuwe
bessen; ...KRAMMETJE, o. (-s), de rups van den
harlekijnvlinder, tot de groep der landmeters behoorende, is wit en geel met vierkante vlekken
geteekend, en wordt op bessestruiken aangetroffen;
.,.NAT, o.; ...RIST, V. (-en); ...SAP, o. dikke,
zwaar vloeibare drank, verkregen door den droesem
von bessenwijn met water op te koken; ...TROS,
m. ( -sen); ...VLA, v. (...vlaas); ...WIJN, m. (-en),
wijn verkregen door gisting van het uit bessen
geperste sap : bessenwijnen bevatten gewoonlijk van
4 tot 8/ alcohol.
BESSESTRUIK, m. (-en), struik waaraan de

bessen groeien.

1. BEST, bn. en bw. (overtr. trap van goed), hij

is de beste leerling van de klas; hij heeft het beste
deel gekozen; — van twee kwaden het beste kiezen,
het minst kwade; — de besten van het land, de
rijksten; — hij heeft zijne beste dagen gehad, het
wordt minder met hem; -- zijne beste jaren in
nietsdoen doorbrengen, die het meest geschikt zijn
voor arbeid; — zijn beste beentje voorzetten, zijn
uiterste best doen; (ook) zich op de voordeeligste
wijze doen kennen; — iets naar zijn, beste weten
doen, zoo goed mogelijk; — de eerste de beste kan
zoo iets wel tot stand brengen, ieder dien het toeval
ertoe brengt, wie ook; — zeer goed : beste vriend;
het is mij best; -- beste Zeeuwsche aardappelen; het
zijn beste menschen; bloemlezing uit de beste schrijvers;
-- zijne beste kleeren aanhebben, de Zondagsche kleeren; -- best zoo !; -- flink, voortreffelijk : een beste
kerel, een beste man; —
bw. hij heeft het best van allen gewerkt, beter
dan de anderen; — hij kan best thuis zijn, 't is zeer
goed mogelijk, dat hij zich thuis bevindt, (ook) dat
hij al thuisgekomen is; — het is best in eene week
af te doen, gemakkelijk; — ik zou best met hem willen
ruilen, gaarne; — het is best mogelijk. zeer goed.
2. BEST, o. voordeel, nut, welvaart : het strekt
tot uw best, tot uw eigen best; ten beste van het algemeen;
— iets ten beste geven, voordragen (een vers enz.);
(ook) trakteeren op, afstaan ten voordeele van
anderen; — zijn best doen, zijn uiterste best doen,
doen wat in zijn vermogen is; — men moet het
beste ervan hopen; — het beste met uwe verkoudheid,
ik wensch u beterschap toe; -- op zijn best (genomen),
in het gunstigste geval; — hij is op zijn best (gekleed),
heeft zijne beste kleeren aan.
3. BEST, v. (-en), bestemoeder, oude vrouw.

Bestj e, ook besje, o. (-s); — (gew.) een kindje van
oud-besje halen, een kind uit den hollen (of dikken)
boom halen.
1. BESTAAN, (bestond, heeft bestaan), in wezen
zijn : God bestaat; — ik besta niet voor hem, hij doet
alsof ik niet besta, hij bekommert zich niet om
mij; -- dat heeft geen recht van bestaan; — deze wet
bestaat nog, is nog van kracht; — die zaak bestaat
zoo voor mij, volgens mij zit die zoo in elkander; —
bestaan uit, samengesteld zijn uit : dit werk bestaat
uit drie deelen; de dampkringslucht bestaat g^rootendeels uit stikstof en zuurstof; — bestaan in: zijn
werkzaamheden bestaan in, strekken zich uit tot,
omvatten; — zijn vermogen bestaat in huizen en
effecten; — die ziekte bestaat in eene aandoening
der slijmvliezen, die aandoening is de ziekte zelf; —
het bestaat hem niet in bidden, daarop komt het
alleen niet aan; —
zich onderhouden, leven : hij moet van een klein
inkomen bestaan; — hij kan niet bestaan, kan niet
rondkomen; — die zaak kan niet bestaan, levert
niet genoeg op; — in den bloede bestaan, verwant
zijn : hij bestaat u van na, vgl. nabestaanden; -- zoo
besta ik niet, dat is mijn aard, mijne gewoonte niet; —
hoe kan dat bestaan I hoe is dat mogelijk, denkbaar I; —
ondernemen, uitvoeren: wie durft zoo iets bestaan?;
een stout stuk bestaan; —
dat bestaat niet met recht en billijkheid, is daarmee
niet overeen te brengen; -- overeenkomen, bij
elkaar behooren : het lidmaatschap van den gemeen
kan niet bestaan met de betrekking van onder -terad
, is onvereenigbaar met.
-wijzer
2. BESTAAN, o. aanwezen : het bestaan van God;
-- dat genootschap, die firma viert heden haar hondel'djarig bestaan; — dat is geen menschwaardig bestaan; —
zijn bestaan is zoo niet, zijn aard; — (gew.) hij
heeft een groot bestaan, eene groote manlijkheid,
hij „is groot geschapen "; '
middelen om van te leven : hij heeft een goed
bestaan; die zaak levert geen bestaan op; een middel
van bestaan zoeken, vinden; —
onderneming : een stout bestaan, een stout stuk.
3. BESTAAN, bn. (Zui in.) beschaamd, verlegen,
beteuterd : wat z ` e t hij er bestaan uit!
BESTAANBAAR, bn. (wisk.) kunnende bestaan,
mogelijk : bestaanbare en onbestaanbare grootheden,
wortels; — niet bestaanbaar zijn met de eischen van
recht en billijkheid, daarmee strijdig, daarmee niet
overeen te brengen.
BESTAANSMIDDEL, o. (-en), middel van bestaan.
BESTAANSZIN, m. (-nen), (taalk.) een zin die
te kennen geeft dat eene zelfstandigheid of als
zoodanig gedachte toestand of werking al of niet
bestaat of plaats heeft: b. v. : er is een God; het is
koud: het regent.
BESTAKEN, (bestaakte, heeft bestaakt), (Zuidra.)
met staken bezetten of omzetten. BESTAKING,
V. (-en).
1. BESTAND, bn. bestand zijn tegen, weerstaan
kunnen, opgewassen zijn tegen.
2. BESTAND, o. wapenstilstand : het twaalfjarig
bestand (van 1609 tot '21); — dat heeft, houdt geen
bestand, dat zal niet lang duren.
BESTANDDEEL, o. (-en), samenstellend gedeelte,
eene der stoffen ; waaruit een samengesteld lichaam
bestaat.
BESTAPPEN, (bestapte, heeft bestapt), (w. g.)
ik kan het niet bestappen, zoo ver stappen.
BESTE, v. bestekamer : ik ben nog niet naar de
beste geweest, ik heb nog geene ontlasting gehad.
BESTEDELING, m. en v. (-en), BESTEDE
iemand die op kosten van de ge--LINGE,v.(n)
meente of van de eene of andere instelling van
liefdadigheid ergens in den kost besteed wordt.
BESTEDELINGENHUIS, o. (...huizen), godshuis,
armhuis.
BESTEDEN, (besteedde, heeft besteed), aanbesteden; — aanwenden : kracht, moeite, zorg aan
iets besteden; — zijn tijd nuttig besteden, gebruiken; veel tijd aan iets besteden, geven; — uitgeven : (voor
een zeker doel) veel geld besteden; — plaatsen : op
een ambacht besteden; — haar dochter is bij een bakker
besteed, als dienstbode geplaatst, verhuurd; in den
kost besteden; koeien in de weide besteden; — het is wel
aan hem besteed, hij verdient het, hij zal toonen het
te waardeeren; (ook) de spijzen bekomen hem goed,
hij ziet er welgedaan uit. BESTEDER, m. (-s);
BESTEDING, v. (-en).
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BESTEEDSTER, V. (- s), verhuurster van dienstboden; — eene ouderwetsche groote groene paraplu,
ook (gew.) vroegpreek genoemd.
BESTEEK, m. (...steken), (Zuidn.) het besteken; —• naamti rig- of verjaarfeest; — verjaarsgeschenken.
BESTEEKBAND, in. (-en), (boekb.) liet omge-

zoomde strookje dat bij een ingebonden boek aan
beide uiteinden .van den rug een weinig boven de
bladen uitsteekt. BESTEEKSEL, o. (-s).
BESTEIGEREN, (besteigerde, heeft besteigerd),
een toren besteigeren, er steigers oiu maken. BESTEIGERING, v. (-en).

BESTEK, o. (-ken), (veerad.) bepaalde maat,
afmeting voor te graven turf, voor een dijk turf; —
(timm.) het bestek zetten, iets nauwkeurig afpassen
met een verstekhaak; — volgens bestek gemaakt,
zeer nauwkeurig; — bepaalde, begrensde ruimte,
afmeting : veel binnen een klein bestek; dat is te klein
van bestek, van afmetingen; —
(bouwk.) het bestek van een bouwwerk, nauwkeurige
beschrijving van een werk, met alle inlichtingen
aangaande den gang en de uitvoering ervan, de te
gebruiken materialen, de wijze van betalen enz.;
het bestek ligt ter inzage; bestekken te verkrijgen d
f 1,50; bestek voor eene leverantie, nauwkeurige omschrijving met de n.00dige inlichtingen betreffende
levering, voorwaarden van betaling enz.; —
(zeev.) schriftelijke verzameling van de voor
afmetingen en zijne samenstellende deden,-namste
van de bewapening, enz. van een schip; — dage
bepaling der geographische plaats waar-lijksche
een schip zich op zee bevindt; — astronomisch
bestek, plaatsbepaling die berust op de waarneming
der hemellichamen; — gegist bestek, bepaling der
plaats door berekening van den afgelegden weg
(door koers, snelheid en tijd); — achter zijn bestek
varen, niet zoo ver zijn als men dacht; -- het bestek
afzetten, op de kaart de plaats aanteekenen waar
het schip zich bevindt; — het bestek beginnen, de
plaats aanteekenen, vanwaar de reis geacht wordt
begonnen te zijn; — het bestek opmaken, door berekening de plaats van het schip bepalen; — het bestek
verbeteren, het gegist bestek door het astronomische
vervangen; — een goed bestek maken, eene voorspoedige reis hebben; (fig.) goed oppassen, zich goed
gedragen; —
plan waarnaar een schrijver zijn werk uitvoert,
inz. ten opzichte van de uitvoerigheid der behandeling : dit breeder te verklaren, valt buiten ons bestek; —
verdere bijzonderheden gaat ons bestek te buiten; —
plan, omvang eener onderneming of wijze van doen :
hoe blinkt uw wijs bestek in alles uit; — het beramen
van iets, plan, toeleg, opzet (meest in ongunstigen
zin); — (w. g.) bestek op iets hebben, maken, haken

naar.
BESTEKBRIEFJE. o. (-s), (zeev.) briefje, papier.
waarop de plaatsbepaling van een schip wordt
opgegeven.
BESTEKAMER, v. (-s), sekreet, geheim gemak,
W. C.; — naar de bestekamer moeten, gaan.
BESTEKEN, (bestak, heeft bestoken), steken in:
een kussen met spelden besteken; runderribben met
kruidnagelen besteken; — het bezetten van den
grond met stekken; — met iets bedekken, versie
bloemen en groen); — (Zuidn.) iem. op-ren(mt
zijn verjaardag of naamdag een geschenk aanbieden;
— (boekb.) een boek binden met een besteeksel; —
(gew.) iets ontwerpen, regelen, beramen : durft gij
dat besteken ? wagen; — ik zal het zoo besteken,
dat ik van avond er nog heenga, zoo regelen; — (w.
g.) dat is bestoken werk, afgesproken. een doorgestoken
kaart.
BESTEKER, m. (-s). BESTEKI\G, v. (-en).
BESTEEKSTER, v. (-s).
BESTEKHOUT, o. (timm.) hout dat volgens
bestelling juist op maat afgezaagd is.
BESTEKRIJS, o. (waterb.) klein of kort rijs, ongeveer 1,60 M. lang.
BESTEKZETTER, m. (-s), (zeet.) iem. die aan
boord niet veel uitvoert; — hij is een rechte bestekzetter, een echte luiaard.
1. BESTEL, v. (-len), eene soort van hardgebakken gekruid masteluinbroodje,. inz. vroeger gebruikt
om daarvan pap voor kraamvrouwen te koken,
anijsbeschuitbol.
2. BESTEL, o. opzet, het nemen van maatregelen
tot iets : (gew.) het is een raar bestel, een wonderlijk
overleg; — (iv. g.) dat is door zijn bestel, door zijn
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toedoen; — ik deed het op zijn bestel, op zijn bevel,
op zijn aandrang; — wat heeft die vent eenbestel ! wat
heeft hij veel te bedisselen, wat maakt hij eene
drukte; — regeling, bestuur, beheer : wijs bestel in

alle zaken kont den sterveling meest te baat; — door
Gods bestel, bestuur, leiding.
BESTELBAAR, bn. besteld kunnende worden:
die brief is • niet bestelbaar.
BESTELBRIEF, m. (...brieven), brief waarbij iets
besteld is; ... DIENST, in. dienst voor de brievenbestellers enz.; particuliere inrichting om goederen,
boodschappen enz. voor anderen te bezorgen :
besteldienst van Delft op Den Haag; de besteldienst
P. S. is hier goed en goedkoop.
BESTELEN, (bestal, heeft bestolen), iem. bestelen,
van zijn eigendom berooven. BESTELING, v.
BESTELGELD, o.; ...GOED, o. (- eren), per spoor

verzonden goed dat aan huis bezorgd moet worden,
in tegenstelling van vrachtgoed; ...HUIS, o. (.. .hui zen), algemeen bestelhuis van den boekhandel, centrale
inrichting ter expeditie van boeken; bestelkantook :
hier is een bestelhuis van de Hollandsche spoor;
... KAART, v. (-en), kaart waarop men eene bestelling schrijft; inz. in den boekhandel; ...KANTOOR, o. (...toren), kantoor waar men pakjes
ter bestelling kan bezorgen : bestelkantoor van (íáe
Holl. spoor.
BESTELLEN, (bestelde, heeft besteld), (gew.)
het vee bestellen, van voeder voorzien; — iets regelen,
de noodige beschikkingen treffen : eene begrafenis
bestellen; — ienc. ter aarde bestellen, begraven; —
koopwaren thuis bezorgen : de kaas is door den
looper al besteld, bezorgd; — de melk bestellen, bij
de klanten rondbrengen; — brieven, telegrammen
bestellen, bij de geadresseerden thuis bezorgen; —
de schipper kan niet alles tegelijk bestellen, de vrachtgoederen thuis bezorgen; —
den timmerman, den behanger bestellen, laten weten,
dat men zijne diensten noodig heeft; — ik heb hers
tegen 10 uur besteld, ontboden; — een rijtuig bestellen,
ontbieden, laten komen; — dat boek heb ik niet
voorhanden, ?naar ik kan het voor u bestellen, ontbieden, laten komen; — een nieuw eostuum bestellen,
last geven het te maken; — bespreken : logies in
een hotel bestellen; — een maaltijd, een bittertje bestellen, lastgever het gereed te maken, te brengen; —
inz. bij een winkelier, koopman: last geven iets te
bezorgen : wijn, boeken, sigaren bestellen; — ( Zuidn.)
wilt gij nu ij eens bestellen, aan het verlangde helpen
(in een winkel); — (w. g.) iem. ergens in de leer

doen, als bediende plaatsen.
BESTELLENMELK, v. melk waarin bestellen
gekookt zijn; ...PAP, v. pap van bestellen gekookt.
BESTELLER, m. (-s), iem. wiens beroep het is
pakken, koffers, brieven enz. aan hun adres te bezorgen, inz. de loopers van het post-, en telegraafkantoor : brierenbesteller; de besteller is reeds geweest:
de besteller van Van (end & Loos; een ,,witkiel"
aan een station; een boodschap zenden met een hesteller, — hij die goederen bestelt : de kosten komen
voor rekening van den besteller. ,
BESTELLING, v. (-en), het bestellen, thuis bezorgen; — bevel tot bezorging, lastgeving; — wij
hebben hier zes bestellingen, de post bestelt zesmaal
daags de brieven; — eene bestelling uitvoeren; eene
mooie, groote bestelling; — bestuur, leiding : wonderbare bestelling van Gods Voorzienigheid. BESTEL
-LINKJE,o.(s)
BESTELLINGSBILJET, o. (-ten); ...BOEK, o.
(-en), boek waarin een koopman zijne bestellingen
noteert; ...LIJST, v. (-en).
BESTELLOON, o. loon voor het bestellen, thuis

bezorgen.
BESTELPEN, (bestelpte, heeft bestelpt), (daarnaast BESTULPEN en BESTOLPEN; alle drie
zoo goed als verouderd); (van vuur) het met iets
bedekken, zoodat het uitdooft of onzichtbaar
wordt; — (van wonden) ze bedekken, zonder ze te
sluiten; — onder een grafzerk bedekken : de zerk
bestulpt onze asch; — met iets overdekken, beklecden : het klintopblad dat muur en dak bestelpt; —
bedelven onder iets dat neerstort : drie maas, waren
onder het puin bestulpt; iern. niet werk bestelpen,
overstelpen, overladen.
BESTEMAAT, m. (-s), vertrouwde vriend, makker : bestemaats ?net iem. zijn, dikke vrienden mgt
iem. zijn. BESTEMAATJE, o. (-s).
BESTEMMEN, (bestemde, heeft bestemd), aan
bepalen; (bijb.) alles heeft zijn bestemden-wijzen.

BESTEMMING.247BESTRIJKEN,
tijd, bepaald, aangewezenl; 't werk den n ► enseh beskied rcm boven, dient naar eisc^h door u betracht;

appels bestoelen al; --- winteruraan be toelt. elke planti

vomit twee of meer halmen. BESTOELING, v.
BESTOKEN, (bestookte, heeft bestookt), (een
strekking, een doel hebben: dit boek is besten►d voor
vijand) noodzaken tot den strijd, het hein lastig'
choolfjebroik; — een brief voor ►► bestemd, aan u vermaken: — beschieten : eene verschansing bestoken; --zonden; — dat, schip is bestemd naar I3ataria; — hij
(fig.) verontrusten, benauwen. BESTOKER, nl,
is bestern.d voor den handel, niet zoor de balie, zal
(-s). BESTOKING, v. (-en). BESTOOKSTEII,
daarvoor opgeleid worden: — een stuk grond voor
v. (-s).
1
rrioestrcin bester».men, daarvoor aanwijzen.
BESTOLLEN, (bestolde, is bestold), geheel stolkii:
BESTEMMING, v. (-en). datgene waartoe iem., I de jus is bestold. BESTOLLING, v.
iets is bestemd : 's menschen besteinnninq; -- zijne
BESTOLPEN, (bestolpte, heeft bestolpt), met eerre
bestem► n► iny bereiken, eerie goede plaats in de maatstolp of stulp bedekken. BESTOLPING, v.
sehappij krijgen; — de oorspronkelijke besten► ining
BESTOMMELD, bn. (gew.) eene oude bestominelde
veen dat huis; — de plaats zijner bestenzrn.ing bereiken,
keukenmeid, die een spaarduitje heeft, die er warm►aaankonien waar Dien wezen moet.
pies in zit.
BESTEMOEDER, ...MOER, v. (-s), (ge w-.) grootBESTOPPEN, (bestopte, heeft bestopt), aan alle
moeder; (bij uitbr.) oude. afgeleefde vrouw, besje. 1 zijden instoppen; — ieni. bastoppen en benaaiero,
BESTEMPELEN, (bestempelde, heeft bestensvoor zijn linnengoed en kousen zorg dragen; —
peld). een stempel, een zegel drukken op; -- (fig.) I (gew.) (dieren) begraven; — (ook) verstoppen-, —
bestempelen niet een naam, dien naam geven. BE(fig.) onikoopen. BESTOPI'ING, v.
STEMPELING, v. ( -ets).
1
BESTORMEN,
(bestormde,
heeft bestormd),
BESTENDIG, brr. bw. ( -er, -st), duurzaam :
storm loopera ors : eens vesting bestormen; — (fig.)
bestendige kleur; -- bestendige vrede; bestendige
het loket werd bestormd, azen verdrong elkaar ons
liefde, die voortduurt; ook de liefde is bestendig van. i erbij te komen; — uien bestormde den trein, de
vele
dime; bestendig welzijn; bestendige tegenspoed; —
reizigers verdrongen elkander om een plaatsje te krijhertendi,ge ► r i etden, die geregeld uit denzelfden hoek gen; -- eene krachtige poging doen ons iemands
waaien; — hij is bestendig zien natuur, niet vispelliefde te winnen : haar hartje werd van alle kanten
tierig; — een bestendig n► eitje, bedaard, fatsoenlijk,
bestormd; -- iein.niet vragen bestormen,overstelingetogen; — b«y. voortdurend, steeds. BESTENpen; — (lig.) overstelpen (van aandoeningen);
DIGHEID, V. duurzaamheid.
; niet eene hangende ladder iets beklimmen. BEBESTENDIGEN, (bestendigde, heeft bestendigd), Í STORM í, R, m. (-s). BESTORMING, v. (-en).
doen voortduren, niet veranderen: de voorloopige
BESTORTEN, (bestortte, heeft bestort), storten,
toestand, het voorloopige, ook het afgeloopen contract
gieten op : riet beton bestorten; een rr►,odderpad niet
wordt bestendigd. BESTENDIGING, v.
puin bestorten, puin storten op het pad om het
BESTENDIGLIJK, bw. (iv. r ) bestendig.
vast, hard te maken. BESTORTING. v. (-en).
BESTERVEN, (bestierf, is bestorven), hij zal het
BESTORVEN, bn. bw. bestorven meisje, weesbesterven, van schrik, van aandoening sterven; —
meisje; — er bestorven uitzien. bleek van schrik
hij bestierf, werd bleek; — niet bleek bestorven lippen, j zijn; — eene onbestorven weduwe, eerie gehuwde
zeer bleeke lippen: — het woord ligt hein in den ; vrouw, door haren man tijdelijk verlaten.
numd bestorven, hij zegt het bij herhaling, zonder
BESTOVEN, bn. niet stof enz. bedekt;(fig.)
er zelfs bij te denken; — het woord bestierf op zijne
half dronken.
lippen, hij vermocht niet te zeggen, wat hij wilde; —
BESTRAFBAAR, brr. wat betraft kan worden,
geslacht ►•ee ncoet ►Den, een dag laten hangen om te
strafbaar.
besterven, anders is het vleesoh voor het gebruik
BESTRAFFEN, (bestrafte, heeft bestraft), terra.
minder geschikt; — verf laten besterven, laten indro- i bestraffen, straf doen ondergaan, heil
straffen;
gen; — het metselwerk moet eerst besterven, goed (ook) beknorren, berispen, doorhalen :
bestraffen
droog en hard worden; — geteerd touw laten bester- ; over, voor, wegens; — het kwaad, de ondeugd bestra
ffen.
ve•4, laten drogen.
daarvoor straf opleggen. BESTRAFFER, ni. (-,․ ).
BESTEVAAR, in (-s), (g(w.) grootvader; oud ! BESTRAFFING. v. (-en). BESTRAFSTER, v. (- ).
maannetje; — (kist.) Mannen, daar is Bestevaar,
BESTRALEN, (bestraalde, heeft bestraald), stra,(benaming voor de Ruiter bij liet bootr_v olk) die ! lende beschijnen, stralen op iets werpen : de zon
—

bestemd

zijn ivoor, aangewezen zijn voor, eerie

koine ons helpen.

' trestraalt de aarde; het avondrood bestraalde haar
gezicht, bescheen; (fig.) niet 's lleni:els grenst bestraald.

BESTEVENEN, (bestevende, he eft bestevend), i
koers zetten naar; (fig.) laat ,,gij dat r►►aar besterenen, '
bedisselen.
BESTGOED, o. eerste kwaliteit van liet inlandsche tabaksgewas, de bovenste lancetvormige blo - j
iloreri die op liet aa.rdqoed volgen:
BESTIAAL, bw beestachtig. dierlijk, gemeen.
BESTIALISEEREN, aan een dier gelijk maken.
BESTIALITEIT v. (-en). beestachtigheid.
BESTIER, o. (Z ids. en dicht.) BESTUUR.
BESTIEREN, (bestierde, heeft bestierd), (in
hoogeren stijl) besturen; — (gew.) besteden : hij :

BESTRALING, v. (-ere).
BESTRATEN, (bestraatte, heeft bestraat), (een
weg, plein, straat) hard naaken, met eene laag van
steenes. BESTRATING, v. (-en), het bestraten;
de straatsteenen, het plaveisel.
BESTRATINGSWERF, v. (...ven). werf voor de
bestratingen (in groote steden).
BESTRIJDBAAR, bn. wat vatbaar is voor 1 strijding.
BESTRIJDEN, (bestreed, heeft bestreden), strijdais
tegen : een vijand bestrijden; (ook fig.) niet woord of
bestiert zijn field slecht;in dien winkel bestier• ik al , in geschrift iemands meaning wederleggen : zijne
mijn. geld. BESTIERDER, ni. (-s). BESTIERING.
stelling werd hevig bestreden; eene leer bestrijden;
V. (-en), onder Gods bestiering; dat inas eerie bestie(fig.) door den drivel bestreden worden, in verzoeking
ring pan (,od.
gebracht, ten kwade verleid worden; — iemanis
BESTIG, bn. (genieenz.) be-st : bestip, n ► ijn
misacht. invloed tegengaan, trachten hens afbre u k
jongen !
te doen: (Ie conservatieven bestrijden; — ieir►.ands ver BESTIJGEN, (besteeg, hecir bestegen ), op iets
kiezinij bestrijden, tegenwerken; — hoe de armoede Ie
stijgen (een paard); beklimmen (een bei-g). BEbestrijden, een einde maken aan; — den hoeker, cie
STIJGER, m. (-s). BESTIJGING, v.
luiheid bestrijden; —de onkosten bestrijden., de noodt ;e
BESTJE, (BESJE), o. (-s), een oud vrouwtj e;
middelen vinden ors ze te betalen. BESTRIJDING,
grootje.
V. (-en).
BESTJESHUIS, BESJESHUI.S, o. (...zen),inBESTRIJDER, in. (-s), die bestrijdt, inz. die
richting voor oude vrouwen.
eerie stelling, eene leer en den verdediger daarvan
BESTIKKEN, (bestikte, heeft bestikt), (naaisterst.
bestrijdt; -- (fig.) de bekoorder, de verleider. BI, 'en kleerinakerst.) n► et, goud- en zilverdraad bestikke ► c, ! STRIJDSTER, v. (-s); (ook fig.).
daarmede naaien, zoo dat de steken zichtbaar zijn; —
BESTRIJKEN, (bestreek, heeft bestreken), zacht
iets niet stikwerk versieren. BESTIKKING, v.
langs de oppervlakte van iets strijken: -- snieren.
BESTIPPELEN, (bestippelde, heeft bestippeld),
strijken over, op : niet calf bestrijken; — het kasteel
riet stippels bedekken, versieren. BESTIPPEkan de vesting bestrijken, niet de kogels bereiken; --LING, v.
eerie versterkte linie bestrijken, haar flankeeren, vei ^BESTIPP E N, (bestipte. heeft bestipt), met stipdedigen roet cane andere linie die een hoek van
pen bedekken. I3ESTIPPIN G', v. ( -ets).
.0 ° ermede
mn
maakt; --- dat paard bestrijkt ► c^ ,,
BESTKOOP, Zie GOEDKOOI '.
. onder_
onder het gaan raken de achterbeenen elkatici a r
BESTOELEN, (bestoelde, is bestoeld), (plantk.) ; somtijds; -- (tirnm.) een gat met planken diclh reen stoel, verschillende stengels vormeis : de wardmaken. it EST RIJ K IN G v. (-eii).
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BESTRIJKEND, bn. bestrijkende baan, kogelbaan
met zeer geringe hoogte; — bestrijkend schot, schot
waarbij de kogel langs den grond gaat.
BESTRIKKEN, (bestrikte, heeft bestrikt), met
strikken bezetten; omstrikken; — (gew.) een jarige
bestrikken, hem een stuk koek met linten op den
arm vastbinden. BESTRIKKING, v.
BESTROE, v. slingerplant op Java, waarvan de
_langwerpige ronde vrucht gekookt gegeten wordt
als toespijs bij de rijst.
BESTROOIEN, (bestrooide, heeft bestrooid), bestrooien met, strooien over; — (fig.) iemands levenspad met bloemen bestrooien, zijn leven gelukkig
maken; — (fig.) eene bruid bestrooien, snippers gekleurd papier over en voor haar heenstrooien; —
paarden bestrooien, van strooisel voorzien. BESTROOIING, v. (-en). BESTROOISEL, o.
BESTRUIVEN, (bestruifde, heeft bestruifd), bevlekken met struif; — (w. g. fig.) bedriegen; —
(plat) bezwangeren - zij heeft zich laten bestruiven.
BESTRUIVING, v.
BESTUDEEREN, (bestudeerde, heeft bestudeerd),
den Bijbel, Vondel bestudeeren, met aandacht
lezen en overwegen, om de beteekenis ten volle
te begrijpen; — de krant bestudeeren, geheel en al,
met aandacht lezen; — de electronen bestudeeren,
eene studie maken van; — de natuurkunde bestudeeren, beoefenen; — de kwestie bestudeeren, aandachtig
nagaan, onderzoeken; — iem. bestudeeren, op al
zijn doen en laten acht geven; — eene schilderij
tiestudeeren, nauwkeurig bezien; — eene bestudeerde
houding;, niet van nature eigen, maar aangenomen.
BESTUIVEN, (bestoof, heeft en is bestoven),
met stof overdekken, overdekt worden : bestoven
boeken; — bloemen bestuiven, het stuifmeel op den
stamper der bloem uitstorten of overbrengen.
BESTUIVING, v. de bestuiving der bloemen kan zijn
gewoon, kunstmatig, door den wind of door insecten; —
de bestuiving der vlinders, de schubben eener andere
kleur welke tusschen de vleugelschubben die de
grondkleur vormen, liggen ingestrooid.
BESTULPEN, (bestulpte, heeft bestulpt), zie
BESTELPEN en BESTOLPEN.
BESTUREN,
(bestuurde, heeft bestuurd), (een
staat, eene stad) regeeren over, het gezag uitoefenen in ; — (eene vereeniging, een polder) de zaken
ervan leiden en regelen; — beheeren; — een paard
besturen, zorgen dat het in de goede richting gaat; —
eene vereeniging besturen, leiden, vertegenwoordigen;
— eene fabriek besturen, regelen, de leiding ervan
hebben; — (gew.) dat is bestuurd, afgedaan. BESTURING, v. (-en).
BESTUUR, o. het leiden en regelen der zaken,
het besturen; beheer; bewind : algemeene maatregelen
van inwendig bestuur; — departement van algemeen
bestuur. ministerie: —
o. (besturen), het uitvoerend gezag, zij die samen
besturen : het Dagelijksch Bestuur eener gemeente,
burgemeester en wethouders; dijk -, polder-, gemeente -,
kerkbestuur; het bestuur eener vereeniging; een voor loopig bestuur.
BESTUURBAAR, bn. kunnende bestuurd worden : een bestuurbare luchtballon. BESTUUR
-BARHEID,v.
BESTUURDER, m. (-s), BESTUURDERES, V.
( -sen), (w. g.). BESTUURSTER, v. (-s), die deel
uitmaakt van een bestuur; ambtenaar die bestuurt.
BESTUURDERSBOND, m. (-en), naam voor een
plaatselijk centiaal lichaam, dat ten doel heeft de
verschillende ter plaatse gevestigde vereenigingen
van arbeiders met elkander in verbinding te brengen
tot het voeren van gemeenschappelijke actie : de
Amsterdamsche bestuurdersbond trad in werking
1 Januari 1900.
BESTUURSAMBTENAAR, m. (-s), (Ind.) ambtenaar die bestuurt; ...ACADEMIE, v.
BESTUURSKAMER, v. (-s); ...LID, o. (...leden);
...LOGE, v. (-s); ...MAATREGEL. m. (-en);
...TAFEL, v. (-s), tafel waaraan het bestuur zit; —
het gaat van de bestuurstafel uit, van het bestuur
uit; ...VERGADERING, v. (-en); ...VORM, m.
(-en), vorm van bestuur; VAN ...WEGE, vanwege
het bestuur.
BESTUWEN, (bestuwde, heeft bestuwd), stuwende met iets bedekken. Zie OMSTUWEN.
BESTWIL, om bestwil, bijw. bepaling; ik doe,
zeg het, handel om uw bestwil, in uw belang; — eene
t eugen om bestwil, Bene noodleugen.
BESUIKEREN, (besuikerde, heeft besuikerd).

BETEEKENEN.
(eene beschuit enz.) met suiker bestrooien; (fig.)

verzachten; — ben -je besuikerd I ben -je gek r ; —
iem. besuikeren, hem vleien.
BESVORMIG, bn. (plantk.) besvormige m uchten,

vruchten in den vorm eener bes.
BET, de stellende trap van BETER. 't Woord
komt met de bet. van een vergrootenden trap
alleen nog voor in de samenstellingen BETWETER,
BETOVERGROOTVADER, BETOVERGROOTMOEDER.
BETAALBAAR, bn, te betalen, betaald kuis nende worden : betaalbaar met; — ( kooph.) (van een
wissel) betaald moetende worden : bet'u lbaar op
zicht; betaalbaar aan toonder.
BETAALBAAR STELLEN, (hand.) den dag bepalen waarop een wissel enz. betaald moet worden.
BETAALBAARSTELLING, v.
BETAALBRIEFJE, o. (-s), mandaat; ...DAG, m.
(-en); ...KANTOOR, o. (... kantoren); ...KAS, v.
( -sen); ...MEESTER, m. (-s), rijksambtenaar
belast met de betaling van traktementen, pensioenen, rente enz. en met het overnemen van alle
ontvangsten voor den staat en de provinciën :
de ontvangers storten bij de betaalmeesters; ...MIDDEL,
o. (-en), middel om te betalen: bankpapier is wettig
betaalmiddel; ...TIJD, m. (- en); ...WEEK, v.
(...weken).
BETAALSHEER, m. (-en); betaler; (ook) schuldenaar : (geschied.) de Staten waren de betaaisheeren
van de troepen.
BETAALSROL, v. (-len), rol, lijst van posten die
betaald moeten worden.
BETAALSTAAT, m. (...staten). staat, lijst waarop
vermeld de namen der te betalen personen en der
hun uit te betalen sommen : den betaalstaat teekenen.
BETAKELEN, (betakelde, heeft betakeld). (zeew.)
van takels voorzien; — (Z. A.) toetakelen. BETAKELING, v.
BETALEN, (betaalde, heeft betaald), iem. het.
verschuldigde toetellen of doen toekomen; — eene
schuld vereffenen : iem. eene rekening, eene schuld
betalen; iem. betalen; de arbeiders werden met bonnetjes. met (in) zilvergeld betaald; iets duur betalen;
elkander met gesloten beurzen betalen; — beloonen :
den arbeid betalen; — betalende ertsen, die de ontgin ning bonen; — (fig.) den tol der natutor betalen,
sterven; — het gelag betalen, zijne eigen vertering,
ook : die van anderen betalen; (fig.) iets boeten.
het slachtoffer van iets zijn, ervoor opdraaien; - leergeld betalen, door schade wijs worden ; — iem..
iets betaald zetten, zich wreken over iets; — eene
roekeloosheid met zijn leven betalen, ten gevolge dier
roekeloosheid sterven; — met gelijke munt betalen,
kwaad met kwaad vergelden; — met ondank betalen.
BETALER, m. (-s), het zijn kwade betalers, die niet
of slecht betalen. BETAALSTER, v. (-s).
BETALING, v. (-en) het betalen: iets in betaling
geven; betaling ontvangen, eischen; — zijne betalingen
staken, bankroet gaan; — (handel) betaling ter eere.
het betalen door een ander dan den betrokkene van
een van non- betaling geprotesteerder wissel; -contante, gereede betaling, dadelijk bij de levering,
(gewoonlijk) binnen 30 dagen na de levering; betaling
in specie. — ( gew.) iem. eene betaling geven, hem eet
frisch pak slaag geven.
BETALINGSCONDITIE, v. (-s, ...tiën), voorwaar de van betaling (in prijscouranten); ...STUK, o.
(-ken), naam voor alle stukken, waarop is aangegeven wat door een betaalmeester moet uitgekeerd
worden; ...TERMIJN, in. (-en); ...WIJZE, v. (-n).
BETAMELIJK, bn. bw. ( -er, -st), voegzaam, wel
gepast, passend : een betamelijk gedrag;-voeglijk,
op betamelijke wijze. BETAMELIJKHEID, v.
(...lieden), de wetten der betamelijkheid.
BETAMEN, (het betaamde, heeft betaamd),
voegen, passen : het betaamt u niet.
BETANEN, (betaande, heeft betaand), (zee.)
met taan drenken, tanen.
BETASTBAAR, bn. wat betast kan worden.
BETASTEN, (betastte, heeft betast), (voorwerpen, iem.) van verschillende zijden uitwendig onderzoeken, bevoelen. BETASTING, v. (-en).
BETE, v. (-en), eene bete broods. Zie BEET.
BETEEKENEN, (beteekende, heeft beteekend),
te kennen geven, aanduiden: wat beteekent dit I; —
nzoet ik dat beteekenen I moet ik dat zijn I moet
dat mij voorstellen I; — dit woord beteekent oor
iets anders, was de naam voor iets-spronkelij
anders; — hij weet niet, wat ziek zijn beteekent.
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hij is nog nooit ziek geweest; - dat heeft niets te
beteekenen, is van geen gewicht; - teekenen op
(een papier); - beteekenen in rechten, het bij deur
exploot doen toekomen van stukken,-wardes
opdat onbekendheid daarmee niet zal kunnen
voorgewend worden : een vonnis beteekenen. BETEEKENING, v. (-en), (van een vonnis enz.).
BETEEKENIS, v. ( -sen), zin, begrip, inhoud : de

beteekenis van een woord, van een gedicht; van een
symbool; -- een persoon, eene zaak van groote beteeken'is, van gewicht; - weinig beteekenis aan iets
hechten, weinig gewicht.

BETONFUNDAMENT.

BETIMMEREN, (betimmerde, heeft betimmerd),
met timmerwerk voorzien; door timmeren bewerken; - iemands licht betimmeren, het uitzicht
benemen, (ook fig.) hem in iets de loef afsteken,
(ook) zijne macht, zijn invloed benadeelen.
BETIMMERING, v. (-en), het betimmeren; - eene
kamer met eikenhouten betimmering, lambrizeering; betimmering eener electr. geleiding, bedekking of
goot van hout, gewoonlijk twee groeven bevattend
ter bescherming der geïsoleerde draden.
BETING, v. (-s), (zeew.) sterk houten of ijzeren
toestel tot liet vastleggen der kettingen of kabels,
na het uitwerpen van het anker : de beting afnemen,

BETEEKENISLEER, v. (taalk.) leer van liet
verband tusschen de verschillende beteekenissen
leggen.
van de woorden.
BETINGBALK, m. (-en), eiken dwarsbalk tegen
BETEEKENISVOL, bn. bw. met veel beteekenis;
den achterkant der betingstijlen; ... BOUT, m.
iem. beteekenisvol aanzien, op eene wijze die veel te
(-en), groote bout in de betings om welken men
kennen geeft.
den kabel slaat om het afschieten van de bocht
BETEL, V. zekere slingerplant (piper betle) in
te beletten.
Azië, met bittere, welriekende bladeren die, geBETINGELD, bn. (gew.) hartstochtelijk verzot
ruengd met a r e k a, en een weinig k a l k door
op, bezeten, vernikkeld : hij is er betingeld achter,
mannen en vrouwen in Ned. -Indië, in doosjes van
hij is er verzot op.
goud of zilver, of van eene andere stof, en in zakjes
BETINGELEN, (betingelde, heeft betingeld),
bij zich gedragen en gedurig gekauwd worden,
(timm.) met tingels (lange smalle latten) beslaan :
thans altijd sirih genaamd; ... BLAD, o. (-eren); i een zolder betingelen, een plafond betingelen, de
...CULTUUR, v.; ..:DUOS, v. (...donzen), veroureten tusschen de planken met tingels bedekken; derde naam voor SIRIHDOOS.
eene kamer betingelen, tingels tegen den muur
BETELEN, (beteelde, heeft beteeld), veldvruchten
spijkeren om daarop het behangerslinnen te kunnen
Op iets telen.
spannen.
BETÈLGEUZE, v. bloedster, ster der le grootte
BETINGKUSSEN, o. (-s), ...LAP, m. (-pen),
In het sterrenbeeld Orion.
verdikking achter tegen den betingbalk, waardoor
BETÈLKAUWEN, o. thans altijd sirihkauwen
het daar rond wordt; voor kettingen van gegoten
gezegd; ...NOOT, v. (...noten), (veroud.) arekaijzeren met schenen of dekplaten voorzien om het innoot; ...PALM, in. (-en), arekapalm; ...PEPER, v.
knijpen te beletten; ...MUTS, v. (-en), gegoten
(veroud. voor) sirih; ...PRUIM, v. (-en), (veroud. i ijzeren bekleeding om den vierkanten kop van een
voor) sirihpruim.
betingstijl.
BETEMMEN, (betemde, heeft betemd), temmen,
BETINGNAGEL, m. (-s), betingbout; ...SCHAAL,
tam maken; beteugelen. BETEMMING, v.
V. (...schalen), betingkussen; ...SLAG, m. (...slagen),
BETENGELEN, (betengelde, heeft betengeld),
bocht van den kabel om den kop van den betingstijl
betingelen.
en den balk; ...SPEEN, v. (...spenen) krommer of
BETER, bn. en bw. (vergr. tr. van GOED (eigenl.
knie met van onderen een lang verdunnend eind
van BET)); liet is licht te laken, maar beter maken !; om den voorkant der betingstijlen te schoren,
op hoop van beter, in de hoop dat het beter zal
monnik, betingstaander; ...STAANDER, m. (-s);
oorden; - bw. zich beter gedragen; (ook) liever.
...STEUNDER, m. (-s), steekspeen; ...STIJL, in.
1. BETEREN, (beterde, heeft en is gebeterd) , beter
(-en); ...STOPPER, m. (-s), stopper of knijper aan
worden; - aan de beterende hand zijn, herstellen;
den betingbalk om den kettingen het uitloopera
--- beter maken: hij kon het niet beteren; - hij wil,
uit de kluizen te beletten.
God betere 't, mij nog de les lezen, uitroep van bitterBÉTISE (Fr.) , v. (-s), domheid, dwaze
heid; - verbeteren, vergoeden; - door boete uitwis
streek.
- zijn leven, zich beteren_ zich beter gedragen.-chen;
BETITELEN, (betitelde, heeft betiteld), een titel
2. BETEREN, (beteerde, heeft beteerd), met teer
geven : een graaf betitelt men .,hooggeboren heer ";
bestrijken; teren. BETERING, v.
ook hij wordt daarmee betiteld, men geeft hem den
BETERHAND, v. aan de beterhand (ook aan de
naam van. BETITELING, v. (-en).
betere hand) zijn, langzaam herstellen.
BETITTELEN, (betittelde, heeft betitteld), (w.
BETERING, v. liet beteren; -, (-en), (oude
g.) tittels of puntjes bij, op iets zetten; - een werk
rechtspleging) boete
betittelen, daarin „de puntjes op de i" zetten, het
BETERKOOP, bw. uitdrukking ontstaan uit
verbeteren. BETITTELING, v.
beter( m) koop; (w. g.) vergrootende trap van goed
BETJOEGD, BETJOE CHT, BETJOEKT, bn. (gew . )
zie aldaar.
-kop;
slim, geslepen, leep.
BETERSCHAP, v. herstel, verbetering : ik wensch
BETJOEND, bn. (gew.) betooverd.
u beterschap; in beterschap toenemen; er is eenige
BETOEL, bw. (Ind.) inderdaad, waarlijk, werkebeterschap ingetreden; - ( fig.) beterschap beloven,
lijk : het is betoel waar.
beloven zich beter te zullen gedragen.
BETOETERD, bn. (gew.) betoeterd staan kijken,
BETERWETEN, o. andere overtuiging dan die
bedremmeld, verslagen, beteuterd; ben je betoeterd t
men uit : tegen lijft beterweten spreken; tegen beter ben -je gek?
weten in.
BETOGEN, (van BETIEN, overdekken), bti.
BETEUGELEN, (beteugelde, heeft beteugeld),
overdekt.
(iem.) in zijne vrije beweging beperken, betoomen; BETON, o. innig mengsel van cement, zand,
zijn ongeduld beteugelen, bedwingen; - oproerige
grind of steenstukken, dat door toevoeging eener
bewegingen beteugelen, bedwingen, tegengaan; zijne
bepaalde hoeveelheid water verhardt; magere
gramschap, zijn toorn beteugelen, bedwingen. BEbeton, waarbij ten hoogste 1 deel cement is op de
TEUGELING, v. (-en).
7; - vet beton, waarbij 1 deel cement is op de 6 of
BETEUNIEBLOEM, v. (-en), zie BETONIEminder; - gewapend beton, betonijzer; - cementbeten
13LOEi\,1.
verhardt sneller dan trasbeton; - plastisch beton,
BETEUTERD, bn. verlegen, onthutst, bedeesd:
vloeibaar beton.
beteuterd staan, kijken; iem. beteuterd maken, ver
BETONBALK, m. (-en), balk van gewapend
(ook) besluiteloos. BETEUTERDHEID, v.-legn,
beton: ...BESCHOEIING, v. (-en); ...BESPARING,
. BETEUTEREN, (beteuterde, heeft beteuterd),
v.; ...BLOK, o. (-ken), groot rechthoekig blok
iem. beteuteren, verlegen maken, doen ontstellen.
beton van 5000 KG. en zwaarder bij zeeweringen,
BETEUTERING, v. verlegenheid, bedeesdheid,.
enz. gebruikt; ...BUIS, v. (...buizen), buis van
BETHEL, o. (bijb.) Huis Gods.
beton gemaakt, inz. voor rioleeringen.
BETICHTEN, (betichtte, heeft beticht), een
BETONEN, (betoonde, heeft betoond), den toon
zwaar vergrijp ten laste leggen : iem. betichten van.
of klemtoon plaatsen; - iets betonen, den nadruk
BETICHTER, m. (-s) -. BETICHTING, v. (-en).
erop leggen, de aandacht erop vestigen. BETO l3ETICHTSTER, v. (-s).
NING, v. (-en).
BETIEL, o. (-en), (gew.) plateel, aarden of
BETONFUNDAMENT, o. (-en); ...FUNDEE,e etalen schotel.
RING, v. (-en), van beton gemaakt; zij zijn steviger
BETIJEN, (alleen in de onbep. wijs.), iem laten
en goedkooper. dan gewone fundeeringen; ...GEbetijen, laten begaan.
WICHT, o. het betongewicht is 2400 KG. per M.;
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TRACHTSTER, v. (-s). BETRACHTING, v. (-eu,
...GLOOIING, v. (-en), bij oeverwerken nmak-t men
oefening, vervulling : plich.tsbetrachtiny.
ook gebruik van betonglooiingen.
BETRALIËN, (betraliede, heeft betralied), van
BETONIE, v. eene inlandsche lipbloemige plant
traliewerk voorzien.
(betonica officinalis), niet groote, donkerroode of
BETRAPPELEN, (betrappelde heeft betrappel^.i ),
vleeschkleurige bloemen.
aanhoudend trappelen op (inz. van paarden gezegd).
BETONIEBLOEM, BETEUNIEBLOEM, v. (-en).
BETRAPPEN, (betrapte, heeft betrapt), trede n
BETONIJZER, o. Bene constructie van beton
op, (het hooi in de schuur, de veenspecie); -- (fig.)
en ijzer, waarbij het ijzer geheel door het beton is
den bedrijver van iets kwaads verrassen, overvallen :
ingesloten, terwijl de plaatsing ervan zoodanig is,
op heet ,rda.ad betrapt; otp eerie lengen bel ruppen. , Í1
dat liet ijzer in hoofdzaak de trek-, en het beton
diefstal betrappen.
de drukspanningen opneemt; ook cementijzer en
BETREDEN, (betrad, heeft betreden), (gronnd)
gewapend beton geheeten.
treden op, stappen op; (ook fig.) het pad der deu;rl
BETONIJZEREN, bn van betonijzer.
betreden, de deugd betrachten; -- bevruchten : ic
BETONKOFFER, in. (-s), (waterb.) draagmuur
haan betreedt de kippen.
of beer van beton; ...KOKER, in. (-s), voor de
BETREFFEN, (slechts in den Sen p.), (liet beti..i,
menging; ...KUIP, v. (-en), caisson van beton;
heeft betroffen), aangaan, raken, belangen :
...LAAG, v. (...lagen); ...MASSA, v. de betonmassa
Hi ij betreft.
moet één geheel worden; ...MOLEN . nl . (-s); ...IITJITR,
BETREFFENDE, voorz. omtrent, ten opzichte
ni. (...muren), muur van beton.
van. aangaande; betreffende die zaak; berichten de n
BETONNEEREN, in beton werken.
oorlog i,fl. den Dalkan betreffende, aangaande, ov i
BETONNEN, (betonde, heeft betond), niet tonnen
den oorlog.
een vaarwater afbakenen : eene haven, den mond
BETREKKELIJK, bn . en bw. dat is betrekkelijk,
eener rivier betonnen; — eene zandbank betonnen,
dat hangt: er van af; — de betrekk elijk e zaak, daar{ Op
van
tonnen.
BEleggen
haar aanwijzen door het
betrekking hebbende; ook de stukken betrekkelijk
TONNING, v. (-en). liet betonnen; de bakens.
die zaak, de betrekkelijke stukken; — (taalk.) betrr*
BETONNINGSMAGAZIJN, o. (-en).
kelijke voornaamwoorden ook relatiere genoemd.
BETONPAAL, 1n. (...palen), ...PLAAT, v.
voornaamwoorden die dienen our een bepalend .il
(,.,platen), paal, plaat van betonijzer gemaakt;
zin met een hoofdzin te verbinden (die, (lat, welk',
...RIOOL, o. (...riolen); ...SLIB, o.; ...SOORT,
welk, dewelke, hetwelk, wie, wat, hetrgeen:; zelf?.
V. (-en); ...STAAF, ni. (...staven); ...STORTING,
V. (-en), het storten van beton, inz. voor funda- 1 gebruikt : het boek, dat, hetwelk; bijv. gebruikk.
wij hebben de (lané.era Obscura gelezen, welk boek o^,s
inenten onder water; ...VOET, m. de betonvoet voor
goed bevallen, is) ; — betrekkelijke bijzin, bijzin don
den strandmuur te Scheveningen; ...WERK, o. (-en),
een betrekkelijk voorn. aan den hoofdzin ver betonwerk vindt velerlei toepassing; ...WERKER.,
bonden; — naar evenredigheid : betrekkelijk geri ,n)„, 1;
rim. (-s).
— hij is er betrekkelijk goed afgekomen, het k+-ii
BETOOG, o. (-en), bewijsvoering; redeneering
slechter gegaan zijn; — het is betrekkelijk goedkoop; —
om iets te bewijzen, waarbij eenigszins twijfelachtig
groot en klein, deugd en ondeugd zijn betrekkelijke
is of inderdaad het bewijs geleverd is : zijn betoog
begrippen, bestaan niet op zich zelf, maar alleen
was scherpzinnig, snaar niet afdoende; de droogheid
in betrekking tot andere; — de betrekkelijke hoogie
van een betoog; een betoog leveren, houden; — dat
van een berg, boven de omgeving (in tegenst. in- t
behoeft geen betoog, dat is zonneklaar, dat spreekt
{ de volstrekte hoogte, boven de oppervlakte der
van zelf; ten betooge dat. Betoogje, o. (-s).
zee); — de betrekkelijke vuurde der cijfers in en,
BETOOGBAAR, bn. wat betoogd kan worden.
getal.
BETOOGBAARHEID, v.
BETREKKEN, (betrok, heeft en is betrokken),
BETOOGEN, (betoogde, heeft betoogd), een betoog
zich vestigen in : eerie woning betrekken; een kano e
leveren, trachten te bewijzen : de spreker betoogde,
dc wacht betrekken; — (kooph.) wissels trekken
dat... ; BETOOGING, v. (-en), optocht waarbij de
op; — koopwaren, handelsartikelen, betrekken, koopets
deelnemers zekere gevoelens te kennen geven,
demonstratie : eene betooging houden; het doel { van, ontbieden, laten komen van; — (Zuidij.)
iem. in rechten aanspreken, een proces aandoen; —
eener betooging is, indruk te nmken en de publieke
iem. in eene zaak moeien, wikkelen in : hij heet
aandacht op iets te vestigen. B E T O O G E 11, m. (-s),
herei leelijk daarin betrokken; hij is er ook in, bij
die deelneemt aan eene demonstratie.
betrokken; — jeer. in een proces betrekken, uiengen; —
BETOOGGROND, in. (-en); ...KRACHT, v.;
(L. A.) ient. betrekken, hens beetnemen. bedriegen; -...SCHRIFT, o. (-en); ... TRANT, m.
ze
(gew.) ier,. leelijk betrekken. op genueene wijze
BETOOMEN, (betoomde, heeft betoomd), een
mishandelen;
in
— (Z. A.) wild betrekken, besluipen;
paard betoomen, suet toom en gebit bedwingen,
toom houden: — (fig.) beteugelen: zijne hartstochten ^ zich overdekken reset wolken : de lucht betrekt;
betooinen; — (geweldige wateren) keerere, bedwingen. ' zijn gelaat betrekt, hij begint somber, donker c
kijken . BETREKKER. ► n. (-s). BETREKSTE 1 .,
BETOOIIER, m. (-s). BETOOMING, v. (-en).
V. ( - s).
BETOON, o. betooning : huldebetoon.
BETREKKING, v. het trekken van wissels;
BETOONEN, (betoonde, heeft betoond), toonen
(-en), ambt, bediening : eene openbare, wi nstgereiwe.
doen
blijken,
bewijzen
zich afkeerig van iets betoonen;
(door eene voorkomende behandeling) : iem. belang 1 ondergeschikte betrekking; zijne betrekking nede
leggen.; in betrekking koeien; in betrekking zijn bij; —
ijver betoonen; achting, vriendschap-stelingbo;
eerie betrekking zoeken, werkkring; — (eire. aan rein
betoonen. BETOONING, v.
betrekking helpen; — dat heeft geene betrekking
BETOOVERAAR, nn. (-s). BETOOVERAAR
daarop, dat staat daarmee niet in verband; — rr.et
v. (-s).
-STER,
betrekking tot, aangaande; — bloedverwant; .n
betooverd),
BETOOVEREN, (betooverde, heeft
door tooverij in zekeren toestand brengen : dat zieke ^ betrekking tot fern. staan, tot zijne verwanten b-^°kind is betooverd; — (fig.) op onweerstaanbare wijze ^ hoorende; (ook) liefdesbetrekkingen niet elkande^, ihebben; — de betrekking tusschen man en rro t .
bekoren, in hooge mate boeien : zij wist hen te
de eigenaardige verhouding tusschen roan tin
betooveren; a.ls betooverd bleven wij staan; met een
vrouw; — (ook) gemeenschappelijke belangen
betooveren,den lach zag zij mij aan; (genieenz.) (een
hebben;
die beide landen hebben hunne betrekking(en)
meisje) bevruchten. BETOOVERING, v. (-en).
af'ge-, verbroken; — onze betrekkingen tot al de Fur',
BETOUDOVERGROOTMOEDER; v. (-s), ...VApeesehe Staten zijn gunstig te noemen; — (gein. ).
DER, m. (-s), grootmoeder (-vader) van de overbetrekking op iets hebben, zin. lust hebben het te
grootmoeder of overgrootvader.
koopen; — zich in betrekking tot ie,. stellen, zich l
BETONWEN, (betouwde, heeft betouwd), van
tot hem wenden; (ook) onderhandelingen aa€_
het noodige touwwerk voorzien, betakelen.
verband : de betrekking tusschr r^-knope;(tal.)
...MOEDER,
BETOVERGROOTVADER, m. (-s),
onderwerp en gezegde wordt uitgedrukt door one'V. (-s), overgrootvader, -moeder van vader of
eenstemming der buigingsvormen.
moeder.
BETREKKINGSWIJZER, in. (-s), (rek.) de reeks
BETRAAND, bn. met tranen bedekt, vol
van quotiënten die gevonden worden bij het zoeken
tranen.
naar den grootsten gezneenen dueler (door achte r
BETRACHTEN, (betrachtte, heeft betracht), in
-envolgdi).
acht nemen, opvolgen; — leer ons, o Heer ! uw
BETREURDER, in. (-s), die betreurt.
,lijden. recht betrachten; — de deugd betrachten,
tre?
BETREUREN,
(betreurde,
heeft
betreurd),
deugdzaam handelen ; — zijn plicht betrachten,
ren, bedroefd wezen over - feel, he!- uren.; behlager
volbrengen, doen. BETRACHTER, in. (-s). BE-
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de betreurde doode; — ik betreur dit... (sterker dan)
het spijt mij. BETREURING, v.
BETREURENSWAARD, ...WAARDIG, bn. ( -er,
-st); (ook) meer- en meest -), te betreuren, te bejammeren.
BETROEVEN, (betroefde, heeft betroefd),
(kaartsp.) er eene troef op zetten, aftroeven.
1. BETROKKEN, bn. de betrokken ambtenaar, die
met de zaak belast is, (ook) die in eerie of andere
zaak betrokken is, er mede te maken heeft; - de
betrokken partij, welke in de zaak betrokken is.
2. BETROKKEN, bn. ( -er, -st), somber, treurig:
een betrokken gelaat; flets, eenigszins lijdend : er
betrokken uitzien; - eerie betrokken lucht, grijze
lucht zoo dicht dat de zon daarachter verborgen
is. BETROKKENHEID, v. bleekheid, matheid
(van het gelaat).
BETROKKENE, nl. en v. (-n), die er in betrokken
is; - (handel) de persoon aan Wien de last tot
betaling van de in dein wissel uitgedrukte geldsom
wordt gegeven; vgl. trekker.
BETROUWBAAR, bn. te vertrouwen, geloofbaar :
een betrouwbaar bericht, persoon; van betrouwbare
zijde. BETROUWBAARHEID, v. geloofwaardigheid : zijne betrouwbaarheid laat te wenschen over.
BETROUWBAARHEIDSRIT, m. (-ten), afstandsrit, inz. om te zien in welken toestand de paarden,
de voertuigen bij aankomst zijn, in hoeverre men
er op betrouwen kan, ze bij aankomst dadelijk
weer te kunnen gebruiken.
BETROUWEN, (betrouwde, heeft betrouwd),
(geld, goed) door trouwen verwerven; - vertrouwen
(in Zuidli. de gewone term); op iem. zijn vertrouwen
stellen : hij is niet te betrouwen; is het kind daar wel
betrouwd ? goed verzorgd, veilig; iets bet rouwen
aan iemand, toevertrouwen.
BETTEN, (bette, heeft gebet), (zijne oogen, eene
wond) voorzichtig en bij herhaling bevochtigen.
BETTING, v.
BETTERMENTBELASTING, v. belasting op de
stijging in waarde van gronden in of bij de centra
van bevolking.
BETUIGEN, (betuigde, heeft betuigd), te kennen
geven, uitdrukkelijk verklaren; (door woorden)
verzekeren; getuigenis geven van iets : zijn leed
betuigen; ienr. zijne vriendschap betuigen. BETUIGING, V. (-en), betuigingen van vriendschap.
BETUILEN, (alleen in de onbep. wijs), iem. laten
betuilen (in zijne boosheid), zijn gang laten gaan,
er niets van zeggen.
BETUIN, BETUUN, bil. (gew.) schaarsch.
BETUINEN, (betuinde, heeft betuind), van Bene
heg voorzien, met eene heg omringen; (waterb.)
een rijswerk bezetten met tuinen of doorvlochten
palen; - flesschen betuinen, er eene mand om
vlechten. BETUINING, v. (-en), het betuinen;
heg; inandwerk om eene flesch.
BETULINE, v. berkenkamfer, vluchtige stof
verkregen uit de schors van den witten berk.
BETUREN, (betuurde, heeft betuurd), turen op.
BETUTTELEN, (betuttelde, heeft betutteld), een
?.rerk betuttelen, kleine verbeteringen er in aanbrengen.
BETUWE, v. landstreek in Gelderland tusschen.
Rijn en Lek, en Waal.
1. BETUWSCH, bn. in, uit, over, betreffende de
Betuwe : de Betuwsche boeren; Betuwsche novellen
van Crerner; de Betuwsche tongval.
2. BETUWSCH, o. het dialect uit de Betuwe.
BETWETER, in. (-s), BETWEETSTER. v. (-s),
die alles beter meent te weten dan anderen. BETWETERIJ, V. pedanterie.
BETWIJFELEN, (betwijfelde, heeft betwijfeld),
ide juistheid van iets) in twijfel trekken : ik betwijfel, of...; de waarheid van iets betwijfelen. BETWIJFELING, v. twijfel.
BETWISTBAAR, bn. (-der, -st), (van stellingen,
beweringen enz.), waarover getwist kan worden;
onzeker, ook van een aanspraak die men op iets
maakt, gezegd. BETWISTBAARHEID, v.
BETWISTEN, (betwistte, heeft betwist), over
het bezit van iets strijden : ie m. een recht betwisten; —
tegenspreken, de onjuistheid of het tegendeel van
iets beweren : eene stelling betwisten; ik betwist niet,
dat...; BETWISTER, in. (-s). BETWISTING, v.
BETWISTSTER, v. (-s).
BEU, bn. iets beu zijn, meer dan genoeg ervan
hebben, het moede zijn : ik ben er beu van.
BEUG, v. (-en), vischtuig bestaande uit eene lijn
van 76 _I.. waaraan op bepaalde afstanden korte
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dwarslijntjes (sneuen) zijn vastgemaakt, voorzien,van vischhaken : ook hoekwant geheeten; met de
beug vangt enen kabeljauw, schelvisch en platvisch in
de Noordzee; - bij de wijde beug staan de sneuen
of dwarslijnen 3,20 1T. uit elkaar (voor de kabeljauwvangst); -- de nauwe beng heeft 2 m .al zoovee1
sneuen, die staan 1,60 M. uit elkaar en dient voor
de schelvischvangst; — eene volledige beug telt
van 200 tot 2,50 beuglijnen elk van 76 M. en is dus
van 15 tot 19 K.M. lang; eene soort van schrobnet, eene verzameling vals
netten, voor de ansjovisvangst op de Zuiderzee :
staande beug voor kleine ankers vastgelegd; -drijvende beep, tusschen twee vaartuigen voort- gesleept.
BEUGBAK, in. (-ken), platte bak waarin 20beuglijnen bij het inhalen worden opgeschoten.
BEUGEL, ni. (-s), gebogen band, metalen ring; -ijzeren poortje waaidoor in eene beugelbaan de bal wordt geslagen; — boog op eerie hooihark; - boog
op eene zeis bij het maaien; - stijgbeugel: vast
in de beugels zitten, (fig.) zeker van zijne zaak
zijn; — (fig.) den voet -in den beugel hebben, dein
eersten stap gedaan hebben, op weg zijn om vooruit
te komen in de maatschappij; - ijzeren toestel
om de beenen van een kind. om het kromgroeien
ervan te beletten, (ook) om lijders aan beenziekten
het gaan te vergemakkelijken of mogelijk te innken; - ijzeren voetboei of kluister; — gebogen
ijzer aan liet tuig van Bene beugelsjees; - houten
of ijzeren hoofdstel voor koeien op stal; — ijzeren
ring als handvatsel ; beugel van een kettinganker,
1 peervormige sluitschalm; —
metalen ring die door middel van scharnieren
dubbel geslagen kan worden en waaraan een
tasohje voor geld; knip; ook de gcheele tasch met
sluiting : er is geen geld meer in den beugel; ijzeren ring waaraan een baggernet is vastgemaakt :.
(ook) net niet beugel; — beugelnet om visschei
en vogels te vangen; -- beugel van eene sabel, gebogen deel aan het gevest; — beugel van een geweer,
gebogen deden om den trekker; — ijzeren sluiting
van luiken (op schepen); - ringvormig of vierkant
ijzer ter bevestiging van houtwerk; - koperen ring
waarin de kompasketel met twee assen hangt; (bij sluisdeuren) de halsbanden waarin de achter-harren der puntdeuren van boven draaien; gebogen deel eener sluiting : de beugel aan de stol)
eener ,flesch; de schieter van het slot moet in den beugel
vatten; - (waterb.) paalrij aan de Friesche zeedijken; — gedraaid bosje stroo waarmede de
spreila-ag van de krainmat aan de glooiing van een
dijk vastgestoken wordt; — benaming van verleng-stukken aan somrn ige blaasinstrumenten; (oudt;.) ring waarmee de hopden gemeten werden; (Z. A.) de trompet van een postrijder; - (fig.)
dat kan niet door den beugel, het kan er niet door,.
kan niet geduld worden.
BEUGELBAAN, v. (...banen), klosbaan, kolfbaaii.
baan waar het beugelspel gespeeld wordt; ...BEEN.
o. (-en), (Zuidn.) hoepelbeen; ...BOUT, ni. bout tot
j sluiting van een beugel.
BEUGELEN, (beugelde, heeft gebeugeld), in de.
beugelbaan spelen; — (veenderijen) veen baggaren.
BEUGELFLESCH, v. (...tiesschen), flesch met
beugelsluiting; ...KROP, m. (-pen), gebogen deel
van den beugel, dat den trekker van het geweer
omvat; ...MAL, m. (-len), (art.) mal in den vorm
1 van een beugel om de globe van den proefmortier te meten; ...NET, o. (-ten), (jagerst.); ...RIEM,
in. (-en).
BEUGELSCHAAF, v. (...schaven), gereedschap
voor kuipers, om de duigen van binnen af te kanten,.
voor de inkrozing gemaakt wordt.
BEUGELSJEES, v. (...s^eezen), Bene Friesche
sjees met kromme paneelen waarvoor twee paarden
gespannen worden; voor aan het lemoen bevindt
zich een beugel (vroeger vaak van zilver) die ongej veer om de borst van de paarden sluit.
BEUGELSLUITING, v. (-en); ...SPEL, o. (-len),
balspel waarbij een bal door een beugel moet
geslagen worden; ...TASCH, v. (. . .tasschen);
...VAST, brr. vast in de beugels zitten, (ook fig.).
BEUGEN, (beugde, heeft gebeugd), met de beug
visschen. BEUGER, nl. (-s), schip voor de beugvisscherij .
BEUGGROND, (-en), ondiepe plaats in de Noord- zee waar met de beug geviseht wordt, inz. de
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Groote en de Kleine V isschersbank benoorden
'de • Doggersbank.
BEUGHARINGVISSCHERIJ, v. het visschen naar
haring in den winter, met de beug.
BEUGLIJN, v. (-en), eene beuglijn is 76 M. lang;
...REIS, v.. (...reizen), het uitvaren om met de beug
te visschen; ...SCHIP, o. (...schepen); ...TIJD, m.
(-en), de beugtijd is van November tot Februari;
...VAARDER, m. (-s), die op de beugvisscherij
uitgaat; ...VAART, v. vaart ter beugvisscherij, ook
winterbeugvaart genoemd; ... VISCH, v. visch met
de beug gevangen, inz. kabeljauw en schelvisch;
...VISSCHER, m. (-s); ...VISSCHERIJ, v. het
visschen met de beug.
1. BEUK, m. (-en), zekere boom (fagus) uit welks
vrucht eene soort van olie, de beukenolie, geperst
wordt; zijn hout is zeer vast en zwaar, doch bros;
onder water is het duurzaam; de gewone beuk of
groene beuk (fagus sylvatica); de zwarte of bruine
beuk heeft bruinroode bladeren; de treurbeuk.
Beukje, o. (-s).
2. BEUK, V. (- en), beukenoot. beukepitje.
3. BEUK, m. (-en), slag of stoot; (w. g.) een beuk
hebben, een slag van den molen beet hebben, mal
zijn.
4. BEUK, v. (-en), (w. g.) nuk, gril, booze luim.
5. BEUK, m. (-en), (bouwk.) buik, ruimte tussohen
twee rijen pilaren (eener kerk), inz. de hoofdbeuk;
het schip bestaat in den regel uit 3 beuken; de hoofdbeuk
,en 2 zijbeuken.
BEUKEBLOK, o. (-ken), blok beukenhout;
... BOOM, m. (-en), beuk.
BEUKEL, m. (-s), (w. g.) beukenoot.
BEUKELAAR, m. (-s), schild, rondas;— (wapenk.)
schild met een knop; (Zuidn.) beukeboom.
1. BEUKEN, bn. van beukenhout.
2. BEUKEN, (beukte, heeft gebeukt), op iem.
of iets hard slaan; afrossen; — stokvisch beuken,
zoolang slaan, tot hij murw wordt; vlas beuken;
– geweldig slaan. golven beukten het schip; op, tegen
iets beuken.
BEUKENBOSCH, o. (. . .bosschen); ...DREEF,
V. (...dreven); ...HOUT, o.; ...HOUTEN, bn.
BEUKENLAAN, v. (...lanen); ...MEEL, o. fijn-gemalen beukenootjes, een uitstekend varkensvoeder; ...OLIE, v. (...iën), olie uit de vrucht van
den beuk geperst; ...OLIEKOEK, m. vaste bestand
beukenootjes na het uitpersen der olie:-delnr
vgl. lijnkoek; ...SCHORS, v.; ...VUUR, o.;... WOUD,
o. (-en); ...ZWAM, v. eene zwamsoort, van boven
grijs, van onderen geel, leeft op beuken; de licht
brandbare zwam wordt er van bereid.
BEUKENOOTJE, o. (••s), ...PITJE, o. (-s). zaadjes
van den beukeboom.
BEUKER, m. (-s), die beukt; beukhamer; (gew.)
stevige knaap. BEUKSTER, v. (-s).
BEUKERIJ, v. (-en), stokvischbeukerij, waar stok
gebeukt wordt; het beuken van stokvisch. -visch
BEUKHAMER, m. (-s), groote houten hamer,
moker.
BEUKJE, o. (-s), kleine beukeboom; (gew.) kleine
gril; kleine beukslag; — (gew.) eene soort van vrouwenkraagje, van fijne witte stof, ook chemisetje
geheeten.
BEUKMOLEN, m. (-s), molen met stampers
waaronder het vlas gebeukt wordt.
BEUKVINK, m. (-en), gew. naam voor het
grauwe vliegenvangertje.
BEUL, m. (-en), scherprechter; hij is zoo astrant,
brutaal als de beul, in hooge mate astrant, brutaal; —
de blauwe beul, indertijd benaming voor De Gids,
dat een blauw omslag had; — (fig.) wreedaard:
een beul van een jongen; hij is een beul voor zijne
paarden; die patroon is een beul voor zijne werklieden.
BEULACHTIG, bn. bw. ( -er, -st), als een beul.
BEULEN, (beulde, heeft gebeuld), hard werken,
zich afsloven; — zijne kinderen beulen, meer en
harder slaan dan zij verdienen; -- (Zu idn.) ruw
- te werk gaan : dat kind beult met den hond.
BEULIN, v. (-nen). de vrouw van een beul;
(fig.) wreede vrouw.
BEULING, m. (-en), worst : bloedbeuling; — (gew.)
- ingewanden van visch; — (vuurwerk) kruitworst; —
valhoed; beuling des staartriems (van een paard); —
(scheepsbouw) ronde lijst, bv. tusschen het rahout
-en de zetgang; — (bouwk.) wrong, rondstaaf; —
(verouderend) (fig.) onkundige, knoeier. Beulinkje,
s).
BEULINGSCHAAF, v. (...schaven), tot het

.o. (-
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schaven van een halfrond met twee platte
banden.
BEULSAMBT, BEULSCHAP, o.; ...HAND, v.
(-en), door (onder) beulshanden het leven verliezen;
...KNECHT, m. (-s, -en); ...VROUW, v. (-en),
beulin; ...WERK, o.
BEUN, v. (-en), bun, vischkaar; — losse planken
vloer, vlonder; ----- zoldering en zolder boven een
stal, bedstede of kast.
BEUNHAAS, m. (...hazen), iem. die zijn vak niet
goed verstaat en onder de markt werkt. onbevoegde
onderkruiper (in welk bedrijf ook).
BEUNHAZEN, (beunhaasde, heeft gebeunhaasd),
een beroep onbevoegd uitoefenen; zijn vak slecht
verstaan; onder de markt werken; — op iets beun hazen, op allerlei werk azen, of men er al dan niet
toe in staat is. BEUNHAZERIJ, V.
BEUNNAAIEN, (gew.) tot vervelens toe ergens
over praten.
BEUNNAAISTER, v. (-s), eene naaister die haar
vak niet verstaat, die onder de markt naait.
BEURDER, m. (-s), die geld beurt, ontvangt.
BEUREN, (beurde, heeft gebeurd), tillen, opbeuren; — geld beuren, ontvangen (inz. voor ver
goederen); — (Z. A.) worstelen, spartelen:-kochte
hij beurt om los te komen: — (gew.) gebeuren; –
het mag mij niet beuren, passen, betamen.
BEURING, v. (-en), het beuren; het gebeurde
geld, inz. voor koopwaren : ziedaar mijne beuring
van de gansche week; — niet ruim in de beuring
zitten, niet veel ontvailgen.
BEURS, v. (beurzen), zakje, tasch, geldtasch; --eene beurs hebben; uit gemeene beurs teren, gezamenlijk
de kosten dragen; — de beurs lichten of snijden,
zakkenrollen; — (w. g.) daar mijne beurs opengaat :
daar rookt mijne keuken, voor geld kan ik overal
terecht; — de beurs is gespekt, lens, men heeft veel,
weinig geld; — het komt uit eene ruime beurs, geld
1 is er niet aan gespaard, het is flink ingericht; –
hij teert uit eene ruime beurs, maakt groote verteringen; — elk moet met zijne beurs te rade gaan,
moet weten, wat hij betalen kan; — met gesloten
beurs betalen, (bij het vereffenen van schulden tusschen twee partijen), niets toegeven of krijgen; -hij liegt in zijne beurs, hij zegt minder dan hij
werkelijk betaald heeft; — de beurs trekken, betalen;
— hij zal in de beurs moeten tasten, hij zal flink
moeten betalen; — wel goede vrienden, maar elkander
uit de beurs blijven, bij geldzaken niet op de vriendschap letten; — som geld door de regeering als
anderszins beschikbaar gesteld, om onvermogende
jongelieden te laten studeeren : uit eene beurs
studeeren; eene beurs hebben, krijgen; —
(R.-h.) zijden zakje tot berging der heilige
vaten, wanneer deze naar een zieke gebracht
worden; (ook) vierkarate zak, waarin de linnen
doek dien de priester bij de heilige mis op het
altaar uitspreidt, geborgen wordt; —
zak, buidel aan het lichaam van sommige dieren; -- balzak van grof wild (plat in Zuidn. ook
van menschen) ; —
(handel) openbaar gebouw waar de kooplieden
op bepaalde uren bijeenkomen om te handelen of
over handelszaken te spreken : de groote beurs; de
effecten-, de korenbeurs; -- beurs houden, ook scherts.
van baliekluivers gezegd; — naam van sommige
koffiehuizen. Beursje, o. (-s).
BEURSAFFAIRE, v. (-s), op de beurs gesloten
handel.
BEURSAGENT, m. (-en), makelaar aan de beurs.
BEURSBAND, m. (-en), vliezige zak die eene
gewrichtsholte luchtdicht afsluit en het gewrichtsvocht afscheidt.
BEURSBELASTING, v. belasting die van beurs
wordt geheven; ...BENGEL, m. (-s),-bezokrs
beursklok, klok die geluid wordt als de beurs begint;
...BERICHT, o. (-en); ...BEZOEKER, m. (-s);
...BLAD, o. (-en), dagblad met beursberichten.
BEURSCH, bn. ( -er, -t), zacht, overrijp, halfrot,
buikziek (van vruchten) die appel is beursch, overrijp, en daardoor halfrot; — (plat) iem. beursch
slaan. iem. halfrot slaan, hem geweldig afranselen.
BEURSCHHEID, v.
BEURSCOMITÉ, o. (-'s), bestuur van de beurs,
dat voor de naleving der reglementen en voor de
handhaving der orde zorgt; ...COMMISSARIS, m.
(-sen); ...CRISIS, v.; ...DAG, m. (-en), dag waarop
er beurs is; ...GANGER, m. (-s : GEBOUW
o. (-en).
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BEURSGELD, o. (-en), boete voor het te laat
komen op de beurs.
BEURSGEZWEL, o. (-len), (heelk.) wen, zieke
ontaarde vet- of slijmkliertjes.
-lijk
BEURSJE, o. (-s), een klein geldzakje; --- (plantk.)
der
stuifmeelklompjes
hechtkliertjes
de
zakje waarin
der orchideeën besloten zitten.
BEURJESKRUID, o. gew. naam voor de herderstasch of kaasjeskruid.
BEURSKANTOOR, o. (...toren), telegraafkantoor aan de beurs; ...KLOK, v. (-ken), klok die bij
het begin en bij den afloop der beurs geluid wordt;
...KNECHT, m. (-s, -en); ...KOERS, m. (-en);
...KONING, m. (-en).
BEURSNOTEERING, v. (-en), de ter beurze bepaalde koersen; de daarvan uitgegeven prijscourant;
...POLIS, v. ( -sen), polis eener verzekering, op do
beurs gesloten; ...PRIJS, m. (...prijzen). prijs
volgens de beursnoteering; ...SPECULATIE, v.
(...tiën, -s); ...SPEL, o. windhandel, agiotage;
...TELEGRAM, o. (-men), telegram aan de beurs
bezorgd, ontvangen; ... TIJD, m. (-en), tijd waarop
er. beurs gehouden wordt; ...TIJDING, v. (-en).
BEURSTON, v. (-nen), (krijgsw.) zekere ton, van
boven \ an eene lederen beurs voorzien, en waarin
kruit en granaten vervoerd worden.
BEURSTREIN, m. (-en), trein die de beursbezoekers op tijd aanbrengt of na afloop der beurs
dadelijk vervoert; ...USANTIE, v. (...tiën).
BEURSVACANTIE, v. (-s, ...iën), dag waarop er
aan de beurs niet gehandeld wordt; ... VAT, o. (-en)
kruitvat; ...WEEK, v. (...weken).
BEURT, v. (-en), geregelde volgorde : wacht uwe
beurt af; wie is aan de beurt ? de beurt hebben; aan
de beurt komen; geene beurt krijgen, niet geholpen
worden; (ook) geene vraag krijgen; bij beurten, bij
afwisseling; (ook) zoo nu en dan; - om de beurt,
ieder op zijne beurt; - eene beurt van een ander
overnemen; - een op bepaalden tijd te verrichten
dienst, taak enz.; dag-, nachtbeurt; predikbeurt; beurt om beurt; bij beurten, beurtelings; - te beurt
vallen, verwerven, bekomen; - (fig.) eene geduchte
beurt krijgen, hevig beknord worden; - de geregelde

dienst van een schipper alleen (of beurtelings met
anderen) tusschen bepaalde plaatsen : in de beurt
varen; een nieuw schip in de beurt leggen; - vracht
van den beurtschipper : eene dikke beurt hebben.
BEURTELINGS, bw. bij beurten, afwisselend:
wij roeiden beurtelings, elk een kwartier; hij werd
beurtelings rood en bleek; dag en nacht volgen elkander
beurtelings op.
BEURTELINGSCH, bn. bij beurten : beurtelingsche afwisseling, geregelde afwisseling.

BEURTGEZANG, o. (-en), gezang waarbij de
zangers (of partijen van zangers) elk op hunne
beurt zingen.
BEURTMAN, m. (-nen, ...lui), schipper die, alleen
of met een ander (of anderen) bij beurten varend,
een geregelden dienst tusschen twee of meer plaat
onderhoudt; (ook) het schip van den beurt--sen
man : 't goed is nog in den beurtman; ...SCHIP, o.
(...schepen); ...SCHIPPER, m. (-s).
BEURTGAST, m. (-en), (zeew.) een der twee mannen die de wacht en de zorg voor de sloep hebben.
BEURTVAART, v. (-en), vaste vaart op gezette
dagen, door beurtschippers; ...VEER, o. (-en), veer
van beurtschepen; ...WAGEN, m. (-s), wagen die
op gezette tijden ergens heenrijdt : de beurtwagen
naar de boterfabriek.

BEURTWISSELING, v. (-en), (w. g.) afwisseling
der beurten.
BEURZEN, (beursde, heeft gebeursd), naar de
beurs gaan, beurs houden; (scherts.) in groepen
met elkander staan praten.
BEURTZANG, m. (-en), beurtgezang.
BEURZENMAKER, m. (-s); ...MAAKSTER, v.
(-s); ...SNIJDER, m. (-s), zakkenroller; oplichter.
BEURZIG, bn. ( -er, -st), beursch. BEURZIGHEID, v.
BEUZEL, v. (-s), (gew.) onwaarheid, leugen,
kletspraatje.
BEUZELAAR, m. (-s), BEUZELAARSTER, v.
(-s), die zich met nietigheden ophoudt; (gew.) die
onwaarheid spreekt of leugens vertelt.
BEUZELACHTIG, bn. ( -er, -st), nietig, onbeduidend, kinderachtig : om eene beuzelachtige reden de
vriendschap afbreken; (gew.) beuzelachtige praatjes,
kletspraatjes; (gew.) leugenachtig. BEUZELACIITIGHEID, v. (...heden ).
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BEUZELARIJ, v. (-en), onbeduidend vertelsel;
nietigheid : zich met beuzelarijen ophouden.
BEUZELEN, (beuzelde, heeft gebeuzeld), onzin
vertellen, ongerijmde dingen zeggen; - (gew.)
onwaarheid, beuzels vertellen; - zich met nietig
bezighouden. BEUZELING, v. (-en), nietig--hedn
heid, wissewasje, bagatel ; (gew.) leugen; - het is
eene Zeeuwsche beuzeling, eene grove leugen.
BEUZELKRAAM, v. (...kramen), zinledige praatjes; verzameling van nietigheden.
BEUZELPRAAT, m.; ...TAAL, v. kinderachtige,
flauwe leuterpraat; (ook) leugenachtige praat,
taal; ...PRAATJES, o. (-s), praatje voor de vaak;
...WERK, o. nietig werk; ...ZIEK, bn. gaarne
beuzelende.
BEVAARBAAR, bn. (-der, -st), geschikt om
bevaren te worden : eene bevaarbare rivier. BEVAAR
-BARHEID,v.
1. BEVALLEN, (beviel, heeft bevallen), behagen,
aanstaan - 't leven hier bevalt mij; 't bevalt mij hier
goed; (vaak met zijn vervoegd) hoe is 't u bevallen ? ;
dat boek bevalt snij, valt in mijn smaak; - die menschen bevallen mij niet, ik vertrouw ze niet.
2. BEVALLEN. (beviel, is bevallen), in de kraam
komen, om van een kind verlost te worden. BEVAL
verlossing (eener zwangere vrouw) -LING,v.(en)
ontijdige, voorspoedige bevalling.

BEVALLIG, bn. bw. ( -er, -st), door vorm, kleur,
rangschikking enz. der deden het oog aangenaam
aandoende : eene bevallige kromming; een bevallig
meisje, landschap; de bloemen waren bevallig gerangschikt; (ook) eene bevallige melodie, die 't oor aange-

naam aandoet. BEVALLIGHEID, v. het bevallig
zijn; -, (...heden), de vrouwelijke bevalligheden, wat
er bevalligs aan de vrouw is; inz. de boezem; (fab.)
de drie (trits) bevalligheden, de drie Gratiën.
BEVANG, o. (veroud.) omvang.
BEVANGEN, (beving, heeft bevangen), overmeesteren : de slaap beving mij; - van den wijn
bevangen zijn, half dronken zijn; - van koude,
door de warmte bevangen, daardoor duizelig, bewusteloos geworden; - eene duizeling had hem bevangen;
- een bevangen paard, een paard dat verkouden is; (Zuidn.) hij is bevangen op de borst, zijne ademhaling
is beklemd; bevangen van schrik, ontdaan; - (w. g.)
er bevangen uitzien, verlegen (vgl. een onbevangen
antwoord). BEVANGING, v. verkoudheid (van
paarden en runderen); schrik.
BEVANGENHEID, v. verkoudheid, verstijving
(van paarden en runderen); - verlegenheid.
1. BEVAREN, (bevoer, heeft bevaren), varen op,
over : eene rivier, eene zee bevaren; - varende besturen : een schip bevaren; - ( gew.) met een wagen
een weg berijden; - (gew.) belanden : waar zal hij
nog bevaren ?; - waar is dat nu weer bevaren ?

gebleven.
2. BEVAREN, bn. ( -er, -st), een bevaren matroos.
een matroos die lang gevaren heeft, veel onder
heeft opgedaan en den dienst volkomen-vindg
kent.
BEVATTELIJK, bn. bw. ( -er, -st), gemakkelijk te
begrijpen : eene bevattelijke uiteenzetting; - vlug,
goed van begrip -: een bevattelijk kind. BEVATTE
duidelijkheid : de bevattelijkheid-LIJKHED,v.
van een betoog, een boek; - de bevattelijkheid van een
leerling, vlugheid van begrip.

BEVATTEN, (bevatte, heeft bevat), omvatten.
inhouden : dit museum bevat vele merkwaardigheden;
de brief bevat weinig nieuws; - begrijpen, met het
verstand omvatten : wie kan de grootheid van 't
heelal bevatten. BEVATTING, v. begrip, verstand:
dat gaat boven mijne bevatting, ook mijne bevatting
te boven; traag, vlug van bevatting zijn, van begrip.

BEVATTINGSVERMOGEN, o. natuurlijke aanleg
of vermogen tot bevatten, begrijpen.
BEVECHTEN, (bevocht, heeft bevochten), vechten tegen : den vijand bevechten; - den Duivel
bevechten, zijne eigen ondeugden bestrijden; vechtende verkrijgen: de vrijheid, de zege bevechten. BEVECHTER, m. (-s). BEVECHTING, v.
BEVEDERD, bn. van vederen voorzien : de pooten
dezer vogels zijn tot op de teenen bevederd. BEVEDERING, v. de bevedering der pooten strekt zich tot de
teenen uit.
BEVEILIGEN, (beveiligde, heeft beveiligd), in
veiligheid stellen, brengen; beschermen : een afdak
beveiligde ons voor (tegen) den regen. BEVEILI-

GING, v. (-en). BEVEILIGER, in. (-s).
BEVEILIGINGSCIRKEL. m. (-s), kring van
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beveiliging, die beveiligd wordt : de beveiliqinqirkel van den blikseinafleider hangt af van zijne hoogte.
BEVEINZEN, (beveinsde, heeft beveinsd), (sv. g.)
veinzeii, oiitveinzeii.
BEVEL, 0. (-en), gebod : een bevel tot arrestatie; onfler bevel van. onder aanvoering van; - het bevel
()•fl over een leger, het hoofd van dat leger zijn.
BEVELBRIEF, in. ( ... ven); thans BEVEL(HRIFT.
1. BEVELEN, (beval, heeft bevolen), een bevel
geven, iets gelasten : de generaal bevel den teregtocht;
- het bevel voeren over : Majoor K. beveelt de
achterhoede; - wie hevelen wil, moet eerst leeren
gehoorzamen; - het bevel voeren : wie beveelt hier ?
2. BEVELEN, (beval, heeft bevolen), overgeven,
toevertrouwen : 1-leer, in uwe handen beveel ik mijnen
ieest; - wees Gode bevolen, God behoede u.
BEVELHEBBER, in. (-s), (mil.) die het bevel
voert. BEVELIIEBBERSCHAI. 0. BEVELVOERDETI, rn. (-s).
BEVELHEBBERSSTAF, in. ( ... staven), staf als
teeken van het bevelhebberschap.
BEVELSCHRIFT, o. (-en), lastbrief; (R.-K.)
mandernent; - bevelschrift tot betaling, mandaat; een beveisc/irift tot aanhouding van een persoon,
.een schriftelijk door de rechterlijke macht daartoe
uitgevaardigd bevel.
BEVELVOEREND, bn. de bevelvoerende officier.
BEVEN, (beefde, heeft gebeefd), trillen : de grond
beefde onder zijne voeten; - sidderen : van koude
beven; van vrees, angst, ontzetting, schrik beven; beven als een riet; - voor iem. beven, veel vrees voor
hem koesteren, bang voor hem zijn (in 2 bet.).
JIEVING, v. (-en), het beven, sidderen : beving
•-becing mij; aardbeving, zeebeving.
1. BEVER, ni. (-5) , kinstuk aan den helm der
oude ridders.
2. BEVER, in. (-s), knaagdier (castor fiber) met
zwemvilezen tusschen de teenen en een breeden
platten staart die met schubben bedekt is: bekend
door den kunstigen woningbouw.
3. BEVER, 0. stof van bevervel gemaakt, beverbont; - grove, langharige wollen stof wier weefsel
weleer beverhaar bevatte; - Engelsche katoenen
stoffen, als laken geweven.
BEVERBONT, 0. de bereide vellen der hovers; nabootsing in pluche van beverbont.
BEVERGEIL, 0. (geneesk.) castoreum : acne
bruinachtige, sterk riekende, aan phenol herinne
rende olieachtige stof welke de bever in twee blazen
aan den onderbuik draagt, vroeger als krampstiflend middel voorgeschreven; zoowel de mannetjes
0 is de wijfjes hebben die blazen met bevergeil.
BEVERHAAR, 0.; . . . HAREN, bn. van beverhaar, kastoren.
BEVERIG, bn. bw. (-er, -st), beefachtig : een
heverige oude alan; koortsachtig. BEVERIGHEID, v.
BEVERIK, m. (gew.) having: hij krijgt de koorts
h ij heeft den beerrikal.
BEVERJACHT, v- -- --- JAGER, in. (-s), jacht.
jager op bevers.
BEVERJAS, v. (-son). ... MANTEL, in. (-s), jas,
mantel van beverbont gemaakt.
BEVEFINEL, v. zeker kruid (p'iinpinella) dat zich
door de veelstriemige groeven zijner zaden onderscheidt, ook pimpernel en steenbreker geheeten; bij
storing der spijsvertering en urineafscheiding als
geneesmiddel aangewend, vooral bij theren.
BEVERRAT, v. (-ten), eene knaagdi€rsoort (fiber
zibethicus) + 5 8 cM. lang die eenige verwantschap
met den bever vertoont, doch geene zwemvliezen
heeft; • haar staart is zijdelings samengedrukt : de
beverrat leeft in de moerassige streken van N. - Amerika,
naar zij kunstige nesten von riet en klei bouwt.
BEVERSCH, bn. van bever : cciie wollen stof
sane beversche jas; een heversch buis.
BEVERSCHEN, (beverschte , heeft beversolit), een
,,bezouten" land door middel van een dijk van
het zeewater afsluiten. BEVERSCHING, v. (-en),
de beversching van 2000 gemeten gorzen en slikken
hij het Slaak (dagbladenbericht Maart 1905).
BEVERSTAARTEN, in. my. soort van platte
dakpannen.
BEVERTIEN, 0. katoenen molton.
BEVERTIENEN, bn. van bevertien : eene bevertienen broik.
BEVERVAL, v. (-len), cciie val (der Indianen in
Noord-Amerika en der beverjagers) om bevers te
vangen.
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BEVERVEL, o. (-leii), het vel van den bever.
BEVESTIGEN, (bevestigde, heeft bevestigd),
vastmaken : de deelen der machine zijn met schroeven
urn elkaar bevestigd; - ( vest.) (cciie plaats) versterken, in staat van verdediging brengen; - (acne
bewering) staande houden, voor waar erkennen;
Zijne verklaring met een eed bevestigen; - vaster
maken : een troon bevestigen, de positie van den vorst
versterken; de vitzonde..s'ing bevestigt den regel; - de
nieuwe orde van zaken bevestigen, daarin geene verandering brengen; - de uitkomst zal het bevestigen,
als juist doen kennen; - mijne meening wordt hierdoor bevestigd, door nieuwe bewijsgronden versterkt,
als juist aangetoond; - (eene verklaring of overaankomst) volledige kracht geven : in dat schrijven
bevestigde Prins Willens de voorrechten van Leiden;
de nieuwe vorst moest de verschillende privelegiën
bevestigen, verklaren dat hij ze onveranderd zou
handhaven; - (kerk.) lidmaten bevestigen, bait,
nadat ze de belijdenis hebben afgelegd, bij cane
openbare godsdienstoefening als lidmaten der kerk
inzegenen; - een predikant bevestigen, een nieuwberoepen predikant inzegenen.
BEVESTIGING, v. (-en), het bevestigen, inz. van
een bericht. van een predikant of van lidmaten.
BEVESTIGEND, bn. bw. (taalk.) een bevestigend
bijwoord, bijw. waardoor de zin acne bevestigende
beteekenis krijgt; - hij antwoordde bevestigend,
hij antwoordde van ja. BEVESTIGER, rn (-s),
bekrachtiger, die versterkt.
BEVESTIGINGSKUNST, v. versterkingskunst;
... RECHT, 0.; ... REDE, v. (-nan), (kerk.) rede bij
de bevestiging gehouden.
BEVIJLEN, (bevijlde, heeft bevijid), met de vijl
bewerken.
BEVIND, 0. bevinding; - naar bevind van zaken
handelen, zijne handelingen richten naar den toestand dien men vindt.
BEVINDEN, (bevond, heeft bevonden), iets als
resultaat van acne waarneming, een onderzoek
vaststellen : ik bevond. dat de zoo geroemde schilderij
van zeer middelmatige kunstwaarde was; - gezien
en goed bevonden, formule tot goedkeuring van een
geschreven stuk; - ik bevind mij wel, gevoel mij
wel; - aanwezig zijn : het manuscript bevindt zich
in de Kon. Bibliotheek; - zich in gevaar bevinden,
zijn, verkeeren; - zich te Amsterdam bevinden,
zijn; - zich in de mogelijkheid, in de gelegenheid
bevinden, zijn.
BEVINDING, v. (-en), uitslag van het onderzoek:
ik zal a mijne bevinding mededeelen; - wat men
ondervindt : de bevinding eener geloovige ziel.
BEVINGEREN, (bevingerde, heeft bevingerd),
met de vingers betasten; met de vingers bezoedelen;
door aanraking met de vingers, doffe plekken op
cciie gepolijste, glimmende oppervlakte maken;
vgl. beduimelen.
BEVISSCHEN, (bevischte, heeft bevischt), de
vijvers bevissehen, vissehen in.
BEVITTEN, (bevitte, heeft bevit), vitten op.
BEVLAGGEN, (bevlagde, heeft bevlagd), van
eene vlag, van vlaggen voorzien: zijn huis, de
straat is bevlagd; - ( Zuidn.) de vlag uitsteken ter
gelegenheid van. BEVLAGGING, v.
BEVLAKKEN, (bevlakte, heeft bevlakt), vuil,
morsig maken.
BEVLEKKEN, (bevlekte, heeft bevlekt), met
vlekken vuil maken : een bevlekt boek; (fig.) uw
handen zijn niet bloed bevlekt, gij hebt een moord op
uw geweten; - een bevlekte naam, waaraan een
smet kleeft; een bevlekt geweten. BEVLEKKING,
v. (-en), bezoedeling; - zelfbevlekking, onanie.
BEVLETTEN, (bevlette, heeft bevlet), met vletten bevaren.
BEVLEUGELEN, (bevleugelde, heeft bevleugeld),
van vleugels voorzien; (fig.) de angst bevleugelt hem
den voet, doet hem voortijlen.
BEVLIEGEN, (bevloog, heeft bevlogen), vliegende bereiken : de bijen kunnen dat veld niet bevliegen; - de bijen kunnen geen voorrad meer aanbrengen, 'maar toch nog hun kost bevliegen, door
vliegen verkrijgen; - (plat.) eene vrouw bevliegen,
haar gebruiken. BEVLIEGING, v. (-en), eene
bevlieging krijgen, plotseling opkomende lust, begeerte, opwelling, zelden van langeren duur.
BEVLIJTEN (ZICH), (bevlijtigde zich, heeft zich
bevlijtigd), zich met ijver toeleggen op : hij bevlijtigde zich, zijne wetenschap populair te maken. BEVLIJTIGING, v. ijver vlijt.
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BEVLOEIEN, (bevloeide, heeft bevloeid), ktnist,iu.: tig van water voorzien. irrigeeren. 13EVLOEIING v. (-en), irrigatie, het kunstmatig aanvoeren
v rnl «water in het belang van den landbouw, het
stelselmatig verdeelen daarvan over de velden eis. !
het behoorlijk afvoeren ervan.
BEVLOEIINGSKANAAL, o. (...kanalen); ...V- ,
;
sTEEM, o. (...systemen); ... k ATE R, o.
BEVLOEIINGSWERKEN, o. niv. darninen,va- I
t.erkeeringen, waterleidingen, kanalen die dienen
ormm bouwland van water te voorzien, productief
t( , snaken; ...WET, V. de wet van 30 Dec. 1904.
BEVLOEREN, (bevloerde, heeft bevloerd), roet
cen vloer bedekken : met marmer bevloerd. BEVLOE- !
IlING, V. (-en), het bevloeren; waarmee bevloerd
i of wordt.
BEVOCHTEN, (bevochtte, heeft bevocht), (w.
g. (het waschgoed) vochtig maken, een weinig nat
naaken.
BEVOCHTIGEN, (bevochtigde, heeft bevochtigd),
nat maken. BEVOCHTIGING, v. (-en).
BEVOEGD, bn. ( -er, -st), door de wet of oenig
erkend gezag tot iets gerechtigd zijn; van iets aan
(iv bevoegde asacht kennis geven, wier taak en wier
recht het is daarvan kennis te nemen; — de bevoegde
.oi.mbtenaar, daartoe aangewezen; bevoegd zijn een
i A- te onderwijzen; de schoolopziener is bevoegd,
eeir, onderwijzer tot ontslag voor te dragen; — ik
reken mij niet bevoegd over muziek snee te spreken, !
daartoe ontbreekt mij de noodige kennis; — een !
beroegd beoordeelaar, die door zijne kennis recht !
vals spreken heeft; — het is ons van bevoegde zijde
meegedeeld, door een bevoegd persoon. BEVOEGDE,
in. en v. (-n), een bevoegd persoon. BEVOEGD11EID, V. (...lieden), recht tot handelen, oordeelen
dnz.: de bevoegdheden veen den burgemeester; bevoegd- I
leid tot geven van lager onderanijs erlangen, bekwaambreid, geschiktheid.
BEVOELEN, (bevoelde, heeft bevoeld), betasten :
.de zakken bevoelen; zich bevoelen; — (gew.) zich
gevoelen : hoe bevoelt gij u vandaag ? BEVOELING,
V. (-en).
1
BEVOLKEN, (bevolkte, heeft bevolkt), van volk,
bewoners. inwoners voorzien: — eene school bevelkenn, veel leerlingen naar die school zenden; — (een
stal, tuin) vaa dieren voorzien.
BEVOLKING, v. (-en), liet bevolken; liet aantal
be —oners van een oord, streek of land : volstrekte
of absotu#e bevolking; — betrekkelijke of relatieve I
bevolking, hetl aantal inwoners per vierti. mijl; —
etc be volk°inrg houdt zich bezig niet, de gezamenlijke
bewoners; — dichtheid van bevolking, betrekkelijke
bevolking; — de bevolking v(cn eerre school neemt toe,
het aantal leerlingen.
BEVOLKINGSAGENT, in. (-en), ambtenaar die
...BUREAU,
de bevolkingsregisters controleert;
o. (-'s), bureau waar de bevolkingsregisters worden
bijgehouden, en waar dus alle daarop betrekkelijke !
opgaven (geboorte, overlijden, verhuizen enz.)
gedaan neoeten worded: ...CENTRUM, o.; ...CIJ1-ER. o (-s). cijfer (Ier bevolking.; ...LEER, v. dat !
deel der statistiek waarin de wetten en voorwaarden
worden nagegaan, waarvan de toe- of afname der
bevolking afhangt: de bevolkingsleer van Maltus;
..REGISTER, o. (-s); ...STATISTIEK, v. (-en): j
... THEORIE, v. (-ën).
BEVOLKT, brr. ( -er, -st), (beter: mnees-), volkrijk:
Bene bevolkte straat; — eene dicht, dun bevolkte streek,
met veel, weinig inwoners; eene goed bevolkte school.
I
BEVOLKTHEID, v.
BEVOOGDEN, (bevoogdde, heeft bevoogd), (w. g.)
(til voogd aanstellen over. BEVOOGDING, v.
BEVOORDEELEN, (bevoordeelde, heeft bevoord , eld), (ieni.) voordeel aanbrengen, verschaffen. f
BEVOORDEELING, v.
'BEVOOROORDEELD, brr niet vooroordeelen
behept; vooringenomen, niet onpartijdig. 13EVOOitOORDEELDHEID, v.
BEVOORRECHTEN, (bevoorrechtte, heeft bevoorrecht), voorrechten schenken. geven; boven
anderen begunstigen; — de bevoorrechte standen, de !
rijke, hoogere klassen; eerre bevoorrechte positie innemen; (recht.) de bevoorrechte schuldeischers, die
vóór anderen hunne aanspraken kunnen doen gel- j
den; — hij was boven velen bevoorrecht (met gaven des
geestes of des gemoeds); — eene bevoorrechte streek,
u hoon- , v ruc htbare landstreek. .13 F V O O RRECH TI N (.
BEVOORWAARDEN, (bevoorwaardde. h ,^eft be-
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vo(rvvaard), (v. g.) als voorwaarde - tellen. BEVOO R\VAARDING, v.
BEVORDERAAR, in. (-s), BEVORDERAAR sTER, v. (-s), begunstiger, beschermer : een bever deraar van kunsten en wetenschappen.
BEVORDEREN, (bevorderde, heeft bevorderd),
de ontwikkeling van iets begunstigen, in de hand
werken : vrijhandel bevordert de welvaa-t; — in rang
verhoogen : hij werd tot officier bevorderd; (in, tot)
eene hoogere klasse bevorderen; — promoveeren :
tot dokter in de rechtswetenschap bevorderd. BEVORDERING, v. (-en), de bevordering der wetenschap pen, ontwikkeling, begunstiging, bloei; — Maat schappij tot Bevordering der Toonkunst; Vereeniging
tot Bevordering van het Vreerndelingenrerkeer; —
verhooging in rang : voor bevordering in aanmerking
/ooien; — promotie.
BEVORDERINGSAKTE, v. (-n), ...BRIEF, in.
( ...brieven), bewijs van bevordering, van aanstelling
in een hoogeren rang.
BEVORDERLIJK, bu. bw. ( -er, -st), bevorderlijk
aan, voor, gunstig voor : het teekenen is bevorderlijk
aan de ontwikkeling van het schoonheidsgevoel;
lichaamsbeweging is voer de gezondheid bevorderlijk.
BEVORENS, bw. (w. g.; alleen in hoogeren stijl) ,
vooraf. te voren, vroeger; —, voegw. eer dat, vóórdat.
BEVRACHTEN, (bevrachtte, heeft bevracht),
vracht inladen : de zwaar bevrachte wagen; — een
schip geheel of ten deele beladen met vrachtgoederen; — de overeenkomst sluiten tot vervoer
van goederen per schip. BEVRACHTING, v. (-en).
BEVRACHTER, in. (-s), BEVRACHTSTER, v.
(-s), persoon (of vereeniging) voor wiens rekening
de bevrachting geschiedt; vgl. scheepsbevrachter.
BEVRAGEN, (bevraagde of bevroeg, heeft bevraagd), na-, ondervragen : dit huis is te bevragen
bij, daar kan men inlichtingen inwinnen omtrent
het huren, koopen; -- te bevragen bureel van dit
blad, het adres kan aan het bureel van dit blad gevraagd worden; (ook) brieven en aanbiedingen moeten hieraan toegezonden worden. BEVRAGING, v.
BEVREDIGBAAR, bn. vatbaar voor bevrediging.
BEVREDIGEN, (bevredigde, heeft bevredigd),
vrede doen hebben, den vrede schenken; verzoenen :
zich met i-ern. bevredigen; tevredenstellen: zijne
nieuwsgierigheid, zijne lusten bevredigen, daaraan
voldoen. BEVREDIGER, ni. (-s). BEVREDIG STER, v. (-s). BEVREDIGING, v. (-en).
BEVREDIGEND, bn. tevredenstellend : een bevrediyende nitkomst,; een bevredigend antivoord; de
toestand is bevredigend, stemt tot tevredenheid.
BEVREEMDEN, (alleen in den Sen pers.), (het
bevreemdde, heeft bevreemd), verwonderen,vreernd
voorkomen: het bevreemdt nmij, dat u zoo iets vraagt;
dat kanniemand tievreerndenn; dat bericht is hoogst
bevreemdend, raadselachtig, zonderling. BEVREEIITDING, v. verwondering : zijne bevreemding te kennen geven.

BEVREESD, bn. bw. ( -er, -st), vrees hebbende
hij is bevreesd voor straf; — bevreesd maken, vrees
inboezemen. BEVREESDHEID, v. angst.
BEVRIEND, brr. vrienden bezittende; door
vriendschap verbonden : zij is met hein bevriend;
de bevriende mogendheden; van bevriende zijde.
BEVRIESBAAR, bn. vatbaar om te bevriezen.,
BEVRIESBAARHEID, v.
BEVRIEZEN, (bevroor (ook : bevroos), heeft en
is bevroren, bevrozen), door vriezen verstijven :
het vleesch, de visch is bevroren; zijn neus is bevroren;
— van den vloeibaren tot den vasten toestand overgaan door verlaging der gewone temperatuur:
het water is bevroren; kwikzilver laten bevriezen; —
die aardappelen zijn bevroren, waardoor de smaak
is veranderd; — die planten zijn bevroren, dood gevroren; — het gas, de gasnieter is bevroren, het
water in den gasmeter is bevroren, zoodat de gastoevoer belemmerd is; — de ruiten zijn bevroren,
er staan bloemen op; — het is hier om te bevriezen,
het is hier geweldig koud; — door en door koud
zijn : ik ben half bevroren. BEVRIEZING, v.
BEVRIEZINGSDOOD, m. dood door bevriezing;,
... METHODE, v. (-n), de bevriezingsmethode wordt
toegepast om drijfzand in de dekking eereer kolenlaag
vast te maken; ...PROEF, v. (...proeven), bevriezingsproeven bij planten, proeven om planten aan
groote koude bloot te stellen, ten einde groei en
bloei te vertragen.
BEVRIJDEN, (bevrijdde, heeft bevrijd), vrij
maken :_ een land een gevangene bevrijden; — bevrijd
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ran aardsche banden, aan de stoffelijke wereld out trokken; 2 ik ben van die moeite, dien overlast
bevrijd, ontheven, verschoond; — de ingeënten zijn
van de ziekte bevrijd gebleven, niet getroffen. BEVRIJDER, m. (-s). BEVRIJDSTER, v. (-s). BEVRIJDING, V.
BEVRIJDINGSOORLOG, in. (-en), oorlog ter
bevrijding van een volk; ...WERK, o.
BEVROEDEN, (bevroedde, heeft bevroed), begrijpen, vatten, inzien; — dat had ik niet kunnen
bevroeden, denken, verwachten.
BEVRUCHTBAAR, bn. vatbaar om bevrucht te
worden. BEVRUCHTBAARHEID, v.
BEVRUCHTEN, (bevruchtte, heeft bevrucht),
eene kiem tot zelfstandige levenswerkzaamheid
opwekken; een vrouwelijk wezen of organisme eene
vrucht doen ontvangen, inz. gezegd van menschen
eta dieren, bezwangeren. BEVRUCHTER, m. (-s).
BEVRUCHTING, v. (-en).
BEVUILEN, (bevuilde, heeft bevuild), vuil
rasaken, bezoedelen; — zich bevuilen, (gemeenz.)
zich bedoen, zich bezoedelen met zijn afgang.
BEVUILING, v.
BEWAAIEN, (bewaaide of bewoei, heeft bewaaid),
toewaaien; den wind laten gaan over; — laten bewaaien, luchten.
BEWAAKSTER, v. (-s), die bewaakt.
BEWAARDEELDE, m. en v. (-n), (gew.) iem.
die een aandeel in de markgronden heeft.
BEWAARDER, m. (-s). BEWAARSTER, v. (-s),
die bewaart : bewaarder der hypotheken.
BEWAARDERHAND, v. (recht.) in bewaarderhand
stellen, een betwist goed gerechtelijk in beslag nemen en het aan een derde ter bewaring of beheer
overgeven : sequestreeren.
BEWAARGELD, o. (op verkoopingen) loon voor
het bewaren der gekochte voorwerpen.
BEWAARGEVER, m. (-s); ...GEVING, v. eigen
gezegde bewaargeving, het bewaren van eens-lijk
anders goederen met de verplichting ze in natura
terug te geven; sequestratie, zie aldaar.
BEWAARHEIDEN, ... HEDEN, (bewaarheidde,
heeft bewaarheid), staven, bevestigen, als waar
aantoonen : zijn vermoeden is door de uitkomst
schitterend bewaarheid; de verwachting werd ten volle
bewaarheid.

BEWAARLOON, o. bewaargeld; ...MIDDEL, o.
(-en).
BEWAARNEMER, m. (-s), hij die bij de bewaar
het goed in bewaring neemt. BEWAAR -gevin
-NEMIG,v.
BEWAARPLAATS, v. (-en); ...SCHOOL, v.
(...scholen), school voor zeer jeugdige kinderen,
inz. van 3 tot 6 jaar, waar zij worden voorbereid
tot het ontvangen van lager onderwijs. BEWAAR SCHOOLHOUDERES, v. ( -sen), juffrouw die eene
bewaarschool houdt.
BEWAARSCHOOLONDERWIJS, o. ; ...ONIDER\PI<TZERES, v. ( -sen).
BEWAARSTELLING, v. (rechtst.) consignatie
of gerechtelijke bewaargeving.
BEWAASD, bn. wazig, niet helder : de lucht is
bewaasd, men kan nu niet ver zien; — bewaasde ruiten.
BEWAKEN, (bewaakte, heeft bewaakt), waken
over : wien God bewaakt, is wet bewaakt; — een zieke
bewaken, bij hem waken; — ergens vertoeven om
de veiligheid van iem. of iets te verzekeren : de
in aanbouw zijnde huizen bewaken, opdat er niets
gestolen worde; — een gevangene bewaken, zorgen,
dat hij niet ontsnapt; (ook fig.) zorg voor iets
dragen. BEWAKER, m. (-s). BEWAKING, v.
opzicht, toezicht : onder bewaking der politie.
BEWALLEN, (bewalde, heeft bewald), met wallen
omringen. BEWALLING, v. (-en).
BEWALMEN, (bewalmde, is bewalmd), met
walm, met roet bedekken : het lampeglas is bewalmd.
BEWALMING, v.
BEWANDELAAR, m. (-s), die bewandelt.
BEWANDELEN, (bewandelde, heeft bewandeld),
langs een weg loopen, gaan, wandelen; (fig.) den
weg der deugd bewandelen, deugdzaam zijn; — den
wettelijken weg met iem. bewandelen, hem overeen
behandelen. BEWANDELING, v.-komstigdew
BEWANGEN, (bewangde, heeft bewangd), (zeew.)
schalen van zijstukken voorzien.
BEWAPENEN, (bewapende, heeft bewapend),
wapenen, van wapens voorzien, inz. eene plaats
suet vutmm onden voorzien : een koopvaardijschip
bewapenen, ten oorlog uitrusten: de wallen bewa-

BEWEGEN

o-

penen. BEWAPENING, v. het bewapenen : de
bewapening der infanterie zal eene groote hervorming
ondergaan; – de wapenen; — de bewapening van
beton, het versterken met ijzeren staven.

BEWAREN, (bewaarde, heeft bewaard), iem.,
iets in zijne hoede nemen, beschermen : zijne onschuld bewaren; Wien God bewaart, is wel bewaard; --God bewaar me, God beware ! uitroep van verwondering of afkeuring; — Heere, bewaar mij voor
mijne vrienden, van zijne vrienden heeft men soms
meer last dan gemak; — voor eene ziekte bewaard
blijven, daardoor niet aangetast worden; — God
heeft ons wonderlijk bewaard, uit het gevaar gered; —
het toezicht houden op een huis, bij afwezigheid
van den eigenaar, vgl. huisbewaarder; — bewaar
u voor den booze, neem u voor hem in acht; -Gods geboden bewaren, in eere houden; — in acht
blijven nemen, er niet van afwijken : zijne kalmte
bewaren; een diep stilzwijgen bewaren; de orde
bewaren, handhaven; — vele oude gebruiken zijn
bewaard gebleven, niet verloren gegaan; — zijn
evenwicht bewaren, niet verliezen; — allerlei aan
bewaren, niet wegdoen, niet vernietigen:-teknig
— de kwitanties moet men bewaren; — inz. in Bene
bergplaats om ze ongeschonden te hola den : oudheden en schilderijen die in de musea bewaard worden;
— een geheim bewaren, niet oververtellen; — eters
bewaren, wegsluiten; — (scherts.) wat voor morgen
bewaren, morsen bij het eten. BEWARING, vhet bewaren; huis van bewaring, kantonnale ge vangenis; iem. iets in bewaring geven.
BEWASEMEN, (bewasemde, heeft bewasemd), dell
wasem laten gaan over. BEWASEMING, v. (-en).
BEWASSCHEN, (bewiesch, heeft bewasschen),
aanhoudend iets wassohen; — dat linnen laat zich
goed bewasschen, verschiet niet in de wasch; — fern .
bewasschen en benaaien, voor zijn linnengoed enz.
zorgen. BEWASSCHING, v. kost en bewassching
vrije wasch.
1. BEWASSEN, (bewies, is bewassen), met iets
wassends bedekt worden : de aarde bewast met mos;
een muur met klimop bewassen.
2. BEWASSEN, (bewaste, heeft bewast), met was
bestrijken.
BEWATEREN, (bewaterde, heeft bewaterd), met
water bevochtigen of besproeien : de akkers bewateren; verscheidene groote rivieren bewateren het land;
— het hout moet goed bewaterd zijn, langen tijd in
het water gelegen hebben, waardoor het als timmerhout deugdzamer wordt; — zijne broek, zijne
schoenen bewateren, wateren op; — (zeeva•.) de pomp
bewateren, de pomp aan den gang helpen door er van
boven water in te gieten. BEWATERING, V. (- en).
BEWEEGBAAR, bn. (-der, -st), kunnende be wogen worden; (boekdr.) beweegbare letters, losse
letters. BEWEEGBAARHEID, v.
BEWEEGGROND, m. (-en), beweegreden;
... KRACHT, v. (-en), kracht die iets in beweging
brengt : stoom en electriciteit zijn de beweegkrachten
onzer dagen.

BEWEEGLIJK, bn. bw. k -er, -st), beweging toelatend : die beenderen zijn beweeglijk verbonden; –
kinderen zijn beweeglijk van aard, zich gaarne
bewegend; — hij is beweeglijk van gelaat, zijne
gemoedsaandoeningen teekenen zich dadelijk op
zijn gelaat af; — vatbaar voor indrukken : een
beweeglijk gemoed; — een beweeglijk mensch, druk,
ongedurig; — (w. g.) beweeglijk goed, roerend goed.
BEWEEGLIJKHEID, v.
BEWEEGMIDDEL, o. (-en), middel om iets in
beweging te brengen of om iem. te overreden;
... REDEN, v. (-en), beweegredenen aanvoeren of
bijbrengen, redenen opgeven die tot eene handeling
hebben geleid.
BEWEENEN, (beweende, heeft beweend), weenen
over, betreuren : afgestorvenen beweenen, een misstap
beweenen. BEWEENER, m. (-s). BEWEENING
V. (- en). BEWEENSTER, v. (-s).
BEWEENENSWAARD, ...WAARDIG, brr. ( -er,
-st), (w. g.) beschreienswaardig.
BEWEERDER, m. (-s). BEWEERSTER, v. (-s).
BEWEERSCHRIFT, o. (-en), (recht.) geschrift
waarin men eene bewering tracht te verdedigen,
memorie.
BEWEGEN, (bewoog, heeft bewogen), in beweging
brengen; (ook) in beweging zijn : 'kijk, het beweegt!;
armen en beenen bewegen; hemel en aarde bewegen,
alle middelen aanwenden, alles beproeven om iets
gedaan te kriiven - – zich bewegen, ii❑ beweging
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zijn of komen : beweeg u niet; ik kan mij nauwelijks
bewegen; de aarde beweegt zich; — het gemoed
aandoen, vooral met medelijden vervullen : hij

werd door het verhaal tot tranen toe bewogen; —

aanleiding geven tot eene handeling : zijne veront-

waardiging heeft hem bewogen de pen op te vatten; —
Yc heb hem daartoe bewogen, overgehaald. BEWEER, m. (-s).

BEWEGING, v. (-en), beweging is verandering
van plaats; (nat.) eenparige, versnelde, rechtlijnige,
kromlijnige beweging; eèuwigdurende beweging; de
trein stelde zich in beweging, vertrok; — (spoorw.)
chef van beweging, die den treinenloop regelt; —
de beweging der aarde om de zon; de soldaten maakten
eene omtrekkende beweging; beweging nemen; —
(diev.) hij is weer in de beweging, hij werkt weer,
gaat weer uit stelen; — uit eigen beweging iets
doen, vrijwillig; — menschen van gelijke beweging,
die overeenstemmen in leef- en denkwijze; — veel
beweging maken, veel drukte maken, hebben; —

(fig.) opwelling; onrust : wat al beweging ! de bewegingen des gemoeds; — beweging onder het volk,
oploop; eene godsdienstige, eene sociale beweging.

BEWEGINGLOOS, bn. zonder beweging.
BEWEGINGMAKER, in. (-s), (gemeenz.) die veel
beweging, geweld maakt; druktemaker.
BEWEGINGSLEER, v. leer der bewegingen;
...LIJN, v. (-en), operatielijn; ...VERSCHIJNSEL,
o. (-en); ...WETTEN, v. mv. de drie wetten volgens
welke de hemellichamen zich om elkander bewegen;
...ZENUW, v. (-en), (in tegenst. met de gevoelswnuwen) zenuw die den prikkel tot beweging
overbrengt.
BEWEGEREN, (bewegerde, heeft bewegerd),
(soheepsb.) de binnenbekleeding van een schip
aanbrengen, van schotplanken of wegers voorzien.
BEWEGERING, v. (-en), het bewegeren van een
schip; de gezamenlijke wegers.
BEWEIDEN, (beweidde, heeft beweid), vee laten
weiden op. BEWEIDING, v. met recht van beweiding.
BEWELDAD IGEN, (bewelda , ?igde, heeft beweldadigd), weldaden bewijzen aan.
BEWELKOMEN, (bewelkomde, heeft bewelkomd),
(w. g.) het welkom geven, verwelkomen.
1. BEWEREN, (beweerde, heeft beweerd), staande
houden, zeggen dat iets zoo is, desnoods zonder
eengen bewijsgrond : hij beweert stijf en strak, het
gezien te hebben; — voorwenden, voorgeven: hij
beweerde het niet gehoord te hebben; aanvoeren. BEWERING, v. (-en), zijne beweringen staven; onge-

gronde bewering.

2. BEWEREN. o. (beweringen), wat men beweert,
voorgeeft, aanvoert : zijn beweren staven.
BEWERKELIJK, bn. ( -er, -st), geschikt om bewerkt te worden; uitvoerbaar; — zwaar, moeilijk: dat
is nogal bewerkelijk, vereischt veel tijd en zorg; —
een bewerkelijk huis, waarvan het schoonhouden
veel tijd kost. BEWERKELIJKHEID, v.
BEWERKEN, (bewerkte, heeft bewerkt), den
grond bewerken, ploegen, eggen enz.; — aan ruwe
stof een vorm geven : platina kan door zijn hoog

smeltpunt moeilijk bewerkt worden; -- ruw bewerkte
gereedschappen, niet fijn afgewerkt; een Fransch
boek voor Nederlanders bewerkt door N. N.: — de
bekwame staatsman wist den vrede te bewerken, tot
stand te brengen; — die gebeurtenis bewerkte een
geheelen ommekeer, veroorzaakte; — eene reken
opgave bewerken, oplossen; — iem. bewerken,-kundige

hem een pak slaag geven; (ook) door kracht van
redeneering of omkooping tot iemands partij
overhalen; de kiezers bewerken, aansporen, overhalen
op een zeker candidaat te gaan stemmen. BEWERK ING, v. (-en), de bewerking van het ijzer; verschil

wetsontwerpen zijn in bewerking; — een nieuwe-lend
druk is in bewerking, wordt voorbereid; — de
bewerkingen der rekenkunde, optelling, aftrekking
enz.; — de bewerking van de som moet blijven staan,

de berekening.
BEWERKER, m. (-s), BEWERKSTER, v. (-s),
die bewerkt; (fig.) veroorzaker, -zaakster.
BEWERKSTELLIGEN, (bewerkstelligde, heef
bewerkstelligd), uitvoeren, volbrengen. BEWERKSTELLIGING, v. uitvoering, het tot stand brengen.
BEWERKTUIGD, bn. werktuigen, organen bezittende : de bewerktuigde lichamen, planten en
dieren.
BEWERKTUIGING, v. wijze waarop het lichaam
van organen is voorzien : de bewerktuiging der dieren;

fijne bewerktuiging van den geest.
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BEWOLKEN.
BEWERPEN, (bewierp, heeft beworpen), (w. g)
werpende met iets bedekken, door werpen bereiken,
treffen; beramen.
BEWESTEN, voorz. en bw. ten westen van:
bewesten de Kaap.

BEWIEROOKEN, (bewierookte, heeftbewierookt),
in wierook hullen, wierook toezwaaien; — (fig.)
bovenmatig vleien, prijzen. BEWIEROOKER, m.
(-s). BEWIEROOKING, v. (-en). BEWIEROOK STER, v. (-s).
BEWIJS, o. (bewijzen), blijk, teeken : een
bewijs van moed, van trouw, van sympathie; — inz.
blijk van echtheid, van waarheid : een bewijs geven,
aanvoeren; — een stoffelijk bewijs mijner erkente
lijkheid, iets waaruit deze blijkt; — geen bewijs

van, geen spoor van, in 't geheel niet; —

(wisk.) het betoog eener stelling uit de voor

onderstelling : een rechtstreeksch bewijs;-wardenof
bewijs uit het onqerijmde; — ( rechtst.) de gronden
waarop eene bewering steunt; —
schriftelijke verklaring van iets : bewijs van
goed gedrag, getuigschrift; -- bewijs van toegang,
kaartje; — bewijs van onvermogen, van herkomst ens.
Bewijsje, 0. (-5), gering blijk; --- zeer kleine hoeveel
heid : in sla doet men een bewijsje zout (vgl. schijntje).
BEWIJSBAAR, bn. wat bewezen kan worden
BEWIJSBAARHEID, v.
BEWIJSGROND, m. (-en), waarheid, feit waarop
eene redeneering steunt, argument.
BEWIJSKRACHT, V. bewijzende kracht : alleen

die koopmansboeken welke geheel naar den vorm
gehouden zijn, hebben, bewi skracht; de bewijskracht
ontleenen aan; ...LAST, m. (vertaling van onus
probandi; verplichting om te bewijzen het ten
laste gelegde) verplichting voor eene partij om
iets zoo te bewijzen, dat het door den rechter als
vaststaande zal kunnen aangemerkt worden;
...MIDDEL, o. (-en), middel waardoor men iets
bewijst : het bewijsmiddel van den eed; alle soort

van bewijsmiddelen kan door tegenbewijs worden
ontzenuwd; ...PLAATS, v. (- en), stelling, bewoor-

dingen uit een werk, tot staving aangehaald;
.REDE, v. (-nen), (w. g.); ...STUK, o. (-ken).
akte, geschrift als bewijs overgelegd; ...VOERING,
v. (-en), redeneering waarmede men een bewijs
tracht te leveren, argumentatie.
BEWIJZEN, (bewees, heeft bewezen), overtuigend
doen blijken : eene stelling bewijzen; eene misdaad

bewijzen; de toekomst zal bewijzen, dat ik gelijk heb; —
dat bewijst nog niets, geldt nog niet als bewijs; —
de plaats zijns oponthouds bewijzen, zijn alibi aantoo
nen; — betuigen, beto oven : eer bewijzen; vriendschap
bewijzen; — de laatste eer bewijzen aan een overledene, hein naar zijne laatste rustplaats bege
leiden; — dank zeggen voor de bewezen belangstelling;
betoonde belangstelling; iemand een dienst bewijzen,

iets voor hem doen.
BEWILLIGEN, (bewilligde, heeft bewilligd), genoegen met iets nemen, in iets toestemmen : hij
bewilligde in mijn vertrek. BEWILLIGING, v. (-en),
toestemming : zijne bewilliging tot of in iets geven;
bewilliging verleenen op.

BEWIMPELEN, (bewimpelde, heeft bewimpeld),
van wimpels voorzien; — (fig.) verbloemen, bedekken, verhelen : de waarheid bewimpelen; — een
misslag bewimpelen, vergoelijken. BEWIMPELING,
v. (-en).
BEWIND, o. bestuur, beheer, regeering : het

bewind hebben over; aan het bewind komen; het
bewind zelf in handen nemen; het voorloopig bewind,
bestuur; het uitvoerend bewind; — ministerie: de val
van het bewind.

BEWINDEN, (bewond, heeft bewonden), (w. g.)
omwinden. BEWINDING, v. (-en).
BEWINDSEL, o. (-s), omslag, omwindsel.
BEWINDHEBBER, m. (-s), gezagvoerder, bestuurder, administrateur; .(oudt.) de bewindhebbers
der Oostindische compagnie, de directeuren.
BEWINDSMAN, nl. (...lieden), lid van een bestuur; overheidspersoon.
BEWINDVOERDER, m. (-s), ...VOERSTER. v.
(-s), die het bewind voert over eene zaak, een
boedel enz .; inz. die met het beheer, de leiding van
het tenuitvoerleggen van uiterste willen is belast.
BEWOELEN, (bewoelde, heeft bewoeld), (w. g.)
omwoelen. BEWOELING, v. (-en), oorwoeling.
BEWOGEN, brr. (fig.) aangedaan, ontroerd : een
bewogen gemoed; diep bewogen stond ik voor haar.

BEWOLKEN, (bewolkte, heeft

en is bewolkt),
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met wolken overdekken : de lucht begint te bewolken;
een bewolkte hemel; — (fig.) een bewolkt aangezicht,
somber uitziende. BEWOLKING, V.
BEWONDERAAR, m. (-s). BEWONDERAAR
-STER,v.(s)
BEWONDEREN, (bewonderde, heeft bewonderd),
met eerbied, met bewondering beschouwen (iets
voortreffelijks, iets boven het alledaagsche) : Gods
grootheid en macht bewonderen; iemands ga-ven bewonderen; een schilderstuk bewonderen; ik heb hem
dikwijls om zijne kalmte bewonderd, met bewondering
aangezien, mij erover verbaasd. BEWONDERING,
v. bewondering afdwingen.
BEWONDERENSWAARD, ...WAARDIG, bn.
( -er, -st, (ook) meer -, meest -), waard om bewonderd
te worden.
BEWONEN, (bewoonde, heeft bewoond), wonen
in : een huis, eene stad bewonen; -- de ijsbeer bewoont de poolstreken, komt daar voor. BEWO
V.

BEWONER, m.. (-s), die een huis, eene stad enz.
bewoont; — de bewoners der zee, de visschen. BEWOONSTER, v. (-s).
BEWOONBAAR, bn. (van eene woning, landstreek)
geschikt tot bewoning : de bewoonbare aarde. BEWOONBAARHEID, v.
BEWOORDING, v. (-en), woorden, uitdrukkingen:
hij gaf zijne gedachten in de volgende bewoordingen
te kennen; in algemeene bewoordingen; iem. in warme
bewoordingen danken; de bewoordingen van het
contract luiden.
BEWORTELEN, (bewortelde, is beworteld),
wortels vormen, vastwortelen : de bladeren gaan
zich bewortelen.
BEWOUD, o. (Zuidn.) bestuur : dat kind heeft nog
geen bewoud over den lepel, het kan nog niet alleen
eten.
BEWUST, bn. de bewuste zaak, waarvan gesproken
is, ook de bewuste persoon; — ik ben het mij niet
bewust, ik weet er niets van; hij is zich van geene
schuld bewust; — eene voorstelling wordt bewust,
komt weer in het bewustzijn.
BEWUSTELOOS, bn. (... bozer, -t), zonder -,
buiten kennis : in bewusteloozen staat. BEWUSTE
afwezigheid van alle bewustzijn,-LOSHEID,v.
onmacht.
BEWUSTHEID, v. het bewust zijn : de bewustheid
eereer voorstelling; -- hij heeft het met volle bewustheid
gedaan, met kennis van de daad en hare gevolgen.
BEWUSTZIJN, o. helder en duidelijk besef, het
weten en erkennen, dat iets, ook wij zelf bestaat:
engte des bewustzijns, niet vele voorstellingen kunnen
tegelijk bewust zijn; in 't bewustzijn harer kracht,
door het kennen harer kracht gesteund ; zijn bewustzijn verliezen, bewusteloos worden; buiten
bewustzijn liggen, zijn, bewusteloos.
BEY, m. (-'s), heer, opperhoofd, titel voor den
bey van Tunis, van Algiers.
BEZAAGD, bn. (van timmerhout) met zuivere
rechte hoeken, door mesvierkant bezagen verkregen.
BEZAAID, bn. (wapenk.) van een schild gezegd
waarop dezelfde kleine figuur vele malen voorkomt.
BEZAAIEN, (bezaaide, heeft bezaaid), met zaad
bestrooien : een veld met rogge bezaaien; -- de hemel
was met sterren bezaaid, overdekt. BEZAAIER, m.
(-s). BEZAAIING, v. (-en).
1. BEZAAN, v. (bezanen), (zeew.) het achterste
gaffelzeil op een driemaster, zeil aan den bezaansmast ; de bezaan op haar gat zetten, den schoot der
bezaan sterk aanhalen.
2. BEZAAN o. bezaanleder; —LEDER, —LEER,
o. leer, bereid van schapenhuiden, dat dient tot
liet inbinden van boeken en tot andere doeleinden.
BEZAANSBOOM, m. (-en), lang rondhout onder
de bezaan; ...MAST, m. (-en), achterste kleine
mast op een driemaster; ...RUST, v. (-en), steunpunt
voor de hoofdtouwen van den bezaansmast en de
kruisstengenpardoens; ...SCHOOT, m. bezaans schoot aan ! (zeet.) gebezigd wanneer de matrozen
zich naar het achterschip kunnen begeven om een
borrel te drinken.
BEZAANTJE, o. (-s), eigenaardige visch der
Molukken (zan+ - lus t* rn2v.tus), cirkelrond als men
snavel en vinnen wegdenkt en boven ieder oog
geen stevigen stekel.
BEZABBELEN, (bezabbelde, heeft bezabbeld),
bezabberen; zabbelen op; -- (plat.) iem. bezabbelen,
beetnemen, bedriegen, verneuriën.
BEZABBEREN, (bezabberde, heeft bezabberd),

kwijlend op iets kauwen, aan iets zuigen : cm,
bezabberd stuk zoethout, eindje sigaar.
BEZADIGD, bn. bw. ( -er, -st), bedaard, kalm,
ingetogen : een bezadigd jongeling; bezadigd gedrag; --bezadigd optreden, kalm en bedaard. BEZADIGD HEID, v. bedaardheid, kalmte van gemoed, inz.
als gevolg van leeftijd en ondervinding: met bezadigd
heid te werk gaan.
BEZADIGEN, (bezadigde, heeft bezadigd), (vi . g. )tot rust en kalmte brengen.
BEZAGEN, (bezaagde, heeft bezaagd ), door zagen
bewerken,
BEZAKKEN, (het bezakte, is bezakt), bezinken:
een mengsel laten bezakken; — afkoelen : zijn toorn
laten bezakken.
BEZALVEN, (bezalfde, heeft bezalfd), met zalf
insmeren, bestrijken.
BEZANDEN ,(bezandde, heeft bezand), met zand
bedekken, bestrooien. BEZANDING, v. bestrooiing
met zand.
BEZANT, rr . (- en), oude gouden munt te Byzan tiunY geslagen, ter waarde ongeveer van 2 dukaten;
-- (wapenk.) gouden of zilveren penning dien de
Fransche ridders. op hun schild plaatsten, ten teeken
dat zij naar 't Heilige Land geweest waren; bezanté, gevuld met bezanten.
BEZEEREN (ZICH), (bezeerde (zich), heeft.
(zich) bezeerd ), kwetsen, zeer doen : heb ik je bezeerd I; ik heb mii aan den voet bezeerd; ook ik heb
mijn voet bezeerd. BEZEERING, v verwonding.
BEZEEVEREN, (bezeeverde, heeft bezeeverd),
met zeever, kwijl bevuilen. BEZEEVERING,v.
(-en).
BEZEGELEN, (bezegelde, heeft bezegeld), van
een zegel, van een stempel voorzien : bezegelde
brieven; — een zegel drukken op; (fig.) bekrachtigen,
bevestigen : met vurige zoenen bezegelden zij hunne
liefde; — overtuigingen, meeningen met den dood
bezegelen, er het leven voor laten. BEZEGELING,
v. (-en).
BEZEIKEN, (bezeikte, heeft bezeikt), (plat.)
bepissen.
BEZEILD, bn. een goed bezeild schip, een schip
dat tot zeilen zeer geschikt is; — een bezeilde wind,
een gunstige wind, waarbij men goed kan zeilen.
BEZEILDHEID, v. de bezeildheid van een schip.
BEZEILEN, (bezeilde, heeft bezeild), zeilen over:
de zee bezeilen; — door zeilen bereiken: we kunnen het
gat van Texel voor den avond niet meer bezeilen; (spr.) er is geene haven (geen land) net hem te bezeilen, men kan met hem niet omgaan, hij is altijd aan
het dwarsdrijven; — (spr.) men kan niet altijd
zijn koers bezeilen, het loopt wel eens tegen.
BEZEM, m. (-s), werktuig om te vegen, meestal
van dunne rijzen, of met haren : straatbezem, kamerbezem; bezempje voor de lampeglazen; — (spr.)
nieuwe bezems vegen schoon, (van bedienden, beambten enz. gezegd) in het begin doen zij hun best,
zijn zij ijverig; (ook) nieuwe maatregelen werken
in den aanvang goed; (scherts. soms ook) nieuwe
kennissen zijn altijd aardig; — staan (of meest, r zijn)
waar de bezem staat, in eigen huis niets te zeggen
hebben; -- (gew.) over den bezem getrouwd zijn, ongehuwd samenleven; --- voor schop en bezem gebruikt
worden, voor duivelstoejager, voor allerlei kleine en
meest onaangename diensten; -- (oudt.) den bezem
in den mast voeren, ten teeken dat men de zee
had schoongeveegd. Bezemmpje, o. (-s).
BEZEMBAND, o. zeker koordband onder aan
japonnen.
BEZEMBINDEN, o. het bijeenbinden van takjes
voor stal- en straatbezems.
BEZEMBINDER, m. (-s); ...BINDSTER, v. (-s).
...BINDERIJ, v. (-en).
BEZEMBOER, m. (-en), iem. die met bezems vent;
...BREM, v. de gemeene brem.
BEZEMEN, (bezemde, heeft gebezemd), met den
bezem vegen; (gew.) de straat schrobben; de wind
bezemde de straat, veegde het stof weg.
BEZEMHEIDE, v. of ...RIJS, o. dunne teentjes
waarvan men boenders enz. maakt.
BEZEMKAPITEIN, m. (-s), schepeling op een
oorlogsschip met het opbergen der bezems belast.
BEZEMKRUID, o. eene soort van brem (sarothamnus scoparius); klein bezemkruid, benaming voor
de steenkers (lepidium ruderale); ...MAKER, m.
(-s); ...MAAKSTER, v. (-s).
BEZEMSCHOON, bn. alleen met den bezem
schoongemaakt of gom-ee d (wanneer men er uit-
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trekt) : dit huis is bezemschoon; (ook) het ziet er
niet erg schoon uit; ...STEEL, m. (...stelen), steel
van een bezem; (fig.) lang mager mensch; -- hij
heeft een bezemsteel doorgeslikt, (gezegd van een
lang en mager persoon), hij is erg houterig;
...STOK, m. (-ken), je wil staat met den bezemstok
achter de deur, mijn wil geschiedt of ge krijgt
slaag; ...STUIVERTJE, o. (-s), weleer, de kleinste
zilveren munt in Nederland, dus geheeten naar
den pijlenbundel, het zinnebeeld der zeven Vereenigde Gewesten, die daarop afgebeeld was.
BEZEMVLAS, o. (plantk.) zomercypres, studentenkruid.
BEZENDING, v. (-en), hoeveelheid (van iets) die
verzonden wordt : eene bezending kaas; eene bezending gebak; — gezantschap; personeel van een
gezantschap; -- daar komt de heele bezending, menigte menschen die men liever niet dan wel ontvangt.
1. BEZET, o. (-ten), (gew.) legaat, hypotheek.
2. BEZET, o. (-ter, -st), de zaal was nogal bezet,
er zaten tamelijk veel menschen; — die stoel, plaats
is bezet, behoort aan een ander; -- (zeew.) op lager
wal bezet raken, vast raken; -- de rivier is bezet,
gaat met drijfijs; -- mijn tijd is bezet, ik heb veel
bezigheden, ik kan mij niet ophouden, geene nieuwe
werkzaamheden op mij nemen; -- (fig.) ik ben bezet,
heb geen tijd meer beschikbaar; -- (gew.) de koe
is bezet, bevrucht, zij moet kalven; -- hij is bezet
op de borst, zijne borst is bezet, is vol slijm; -- na
bezetten tijd in een koffiehuis zijn, na het bij gemeente
-verodnig
vastgestelde sluitingsuur.
BEZETEN, bn. naar 't oude bijgeloof: een duivel
in zich hebbende; (vandaar) krankzinnig, doldriftig : hij is van den duivel bezeten; ook gezegd van
iem . die uitermate kwaad is en zoo han delt; —
zijt gij bezeten ? ben -je dwaas ? BEZETENHEID, v.
BEZETENE, m. en v. (-n), als een bezetene tieren,
razen als een waanzinnige; — schreeuwen als een
bezetene, heftig te keer gaan.
BEZETHEID, v. het bezet zijn, overlading van
bezigheden, gebrek aan tijd.
BEZETKETTING, m. (-en), (molenb.) ketting
waarmede de staart en het benedenstaande einde
der roeden van een molen vastgezet worden;
..TOUW, o. (-en).
BEZETSEL, o. (s), (kleermakers- en naaisters term), datgene waarmede een kleedingstuk bezet
of omzet is; belegsel; -- bezetsel der mijn,afsluiting
der booropening waarin de lading gedaan is.
BEZETTE, v. (-n), rood blanketsel; blanketsel- of
verfaapjes tot roodblanketten en het verven der
confituren en geleien enz.; sterk met cochenille geverfd dun linnen; Spaansch of Levantsch floers.
BEZETTELING, m. (-en), (w. g.) soldaat van een
garnizoen : de bezettelingen deden een uitval.
BEZETTEN, (bezette, heeft bezet), zich zetten
op : 't gezelschap bezette de voorste rij stoelen; vol
zetten, overal op zetten; — eene japon niet kant
bezetten, afzetten, beleggen; — eene landkaart,
dicht met namen bezet; — bezetten met, beplanten,
omzetten met; — (van tijd) in beslag nemen : de
avonden met lessen bezetten; — ( oorl.) Bene plaats, een
punt, een post van troepen voorzien : eene pla its
bezetten, er bezetting, garnizoen in leggen; — een
land bezetten, soldaten er in leggen; — we hadden
hein in een hoek bezel, zóó dat hij er niet uit kon; —
een dijk bezetten, versterken; — de hoogten bezetten,
innemen; -, (gew.) Bene rente vestigen op een onroerend goed; al zijn goed is bezet, net hypotheek
bezwaard; legateeien; — bevruchten, bezwangeren : zich laten bezetten; bezet raken; de merrie slaat
af, zij is bezet. BEZETTING, v. het bezetten; —,
(-en) garnizoen; — benauwdheid door groote slijm
bezetting op de borst; -- bezetting van-afsehidng:
een - orkest, de personen die de verschillende
partijen spelen.
BEZETTINGSKORPS, o. (-en); ...LEGER, o.
(-s); ...TROEPEN, m. mv.
BEZICHTIGEN, (bezichtigde, heeft bezichtigd),
bezien, nauwkeurig beschouwen : een huis bezich-

tigen; Bene schilderij bezichtigen; veel vreemdelingen

komen ons land bezichtigen. BEZICHTIGING, v.
nauwkeurig bezien; iets ter bezichtiging stellen, het
publiek gelegenheid geven om liet te komen
bezien.
BIfZICHTIGER, m. (-s), beschouwer. BEZICHTIGSTER, v. (-s).
BEZIE, v. (...ziën), (minder gebruikelijk dan)

bes. Zie de samenstellingen met BESSEN en
AALBESSEN.
BEZIELD, bn. ( -ei, -st), een bezield dichter of
redenaar, een dichter of redenaar vol vuur en verhevenheid; -- bezielde taal, vurige, verheven, tref
taal; — bezielde natuur, het dierenrijk.
-fend
BEZIELEN, (bezielde, heeft bezield), Bene ziel
d. i. leven aan iets geven : God bezielt het al; —

de beeldhouwer beziel de doode stof; zijne tegenwoordigheid bezielde ons; — na mijne ziekte gevoelde ik
mij als met een nieuw leven bezield; de redenaar
bezielt zijne hoorders, brengt lien in geestdrift; --be zielen de blikken; in bezielende woorden spreken; —
eene vurige liefde voor de kunst bezielt hem, is de prikkel
van al zijn streven; met geestdrift bezield; — ik weet
niet wat hem bezielt, hoe hij tot Bene zoo dwaze,
vreemde, lastige daad komt; — wat bezielt u ? uit-

roep van verbazing bij Bene onaangename, vreemde,
vijandige daad van een ander. BEZIELING, v.
het bezielen; sterk gevoel waarvan iem. of iets
vervuld is : met bezieling spreken; -- dit gedicht

is vol bezieling, vol vuur.

BEZIEN, (bezag, heeft bezien), met opmerk
nabij naar iets of iem. zien: zij-zamheid,vn

in den grooten spiegel; schilderijen, beeld
bezien; — die penteekening mag bezien-houwerkn
worden, is keurig gedaan; -- eene zaak van alk
kanten bezien, rijpelijk overwegen; — dat staat
nog te bezien, is nog onzeker; — wel bezien heeft
hij gelijk, bij nadere overweging; — (gew.) het
nog eens met ieee . bezien, probeeren, afwachten
hoe het verder gaat; — (gew.) ik wil het nog eens
bezag zich

bezien, wat geduld hebben alvorens Bene beslis sing te nemen, nog wat aanzien; — iets op beziens
toezenden, om het eest te zien, alvorens te koopen.
BEZIENSWAARD, ...WAARDIG, bn. ( -er, -st,
(ook) meer -, meest -), waard bezien te worden.
BEZIENSWAARDIGHEID, v. (...heden), wat
in Bene stad, Bene streek het bezien waardig is

de bezienswaardigheden van Parijs.

BEZIG, bn. bw. ( -er, -st, (ook) meer -, meest -);
werkzaam zijn aan of met iets : hij is met zijn werk

bezig; hij is aan zijn opstel bezig; ik was bezig te (of
met) schrijven; hoe bezig is de ledigheid in haar
onbedrijf; hij is bezig aan een groot werk; — hij is
den, ganschen dig bezig, hij werkt voortdurend; -met iem. bezig zijn, in onderhandeling zijn; — hij
is altijd bezig met zijne school, denkt daaraan altijd; —
(Z. A.) mijnheer is bezig, heeft belet, kan nu niet
ontvangen; --- ruzie maken : is hij weer bezig I

haalt hij weer zijne streken uit; — de bezige huisvrouw, de im m er werkzame huisvrouw; het bezige
leven sleept iedereen voort; 't is een bezige dag, druk,

veel werk gevende.
BEZIGEN, (bezigde, heeft gebezigd), (deftiger
dan) gebruiken : al zijn invloed bezigen; een woord
bezigen; hij werd tot dit gezantschap gebezigd. BEZIGER m. (-s). BEZIGING, v. het bezigen, het
gebruik.
BEZIGHEID, v. (...heden), werk, bedrijf, ver
met bezigheden overladen zijn; hij is altijd-richtng:
vol bezigheden; nu weer aan de bezigheid !, nu weer
aan 't werk; nuttige bezigheid zoeken; — hij verkwist
zijn tijd met ledige bezigheid, in schijn heeft hij het
altijd druk, doch inderdaad voert hij niets uit; —
(Z. A.) handelszaak.
BEZIGHOUDEN, (hield bezig, heeft beziggehouden), (vele handen, werklieden) werk verschaffen; — zich met iern. bezighouden, er tijd en krachten
aan wijden; — ik zal den agent bezighouden, zijne
aandacht afleiden; ook den vijand bezighouden,
hem afleiden; — dit spelletje houdt het kind bezig,
f; — dit kind weet zich aardig
is een tijdverdrijf;
bezig te houden, verveelt zich niet.
BEZIJDEN, voorz. en bw. naast : bezijden het
paleis; (fig.) bezijden de waarheid, (euphemisme voo.,)
onwaar; -- hij was de plank bezijden, had het mis.
BEZILVERIi N, (bezilverde, heeft bezilverd),
(w. g.) met zilver beslaan; met zilveren sieraden
behangen.
BEZINGEN, (bezong, heeft bezongen), verheffen, roemen (in gezang of dichtmaat): een held, den
vrijheidsoorlog, de lente bezingen. BEZINGER, m.
(-s). BEZINGING, v. BEZINGSTER, v. (-s).
BEZINKEN, (bezonk, heeft bezonken), uit Bene
vloeistof neerslaan : uit de oplossing bezinkt een
zwart poeder; — helder worden door stilstaan (van
vloeistoffen) : wijn, bier enz. laten bezinken; -- het
geleerde moet bezinken, overdacht en daardoor helder

BEZINKSEL.

26o

en klaar worden; — 't zal wel wat bezinken, de
geraaktheid, de vijandschap zal wel wat minder
worden. BEZINKING, v. (-en), het bezinken ; (geol.)
aardlaag door bezinking gevormd, vgl. beekbezin-

king.

BEZINKSEL, o. (-s), stof, droesem (door stil
bodem verzameld) : in dezen inkt-stanopde
vormt zich veel bezinksel.
BEZINNEN, (bezon, heeft bezonnen). bedenken:
uitvluchten bezinnen; hij weet altijd wat te bezin
— nadenken : bezin eer ge begint, denk goed-ne;
na, alvorens iets te ondernemen; — zich bezinnen,
zich bedenken, herinneren : wat bezint ge u altijd
lang; ik bezin mij niet, hem ooit gezien te hebben;
hij zal zich wel bezinnen, van gedachten veranderen.
BEZINNING, v. tot bezinning komen, tot kalmte,
rustig besef, tot inkeer komen; -- zijne bezinning
verliezen, niet meer geregeld kunnen denken (door
smart, schrik enz.)
BEZINTUIGD, bn. zintuigen hebbende.
BEZIQUE, o. Fransch kaartspel gespeeld met
zooveel spellen van 52 kaarten, als er medespelers
zijn; —SPEL, o. (-len); —TAFELTJE, o. (-s).
BEZIT, o. het houden of genieten eener zaak,
welke iemand in persoon, of door een ander, in
zijne macht heeft, alsof zij hem toebehoorde; in
het ongestoord bezit van iets zijn; — iets in bezit
nemen, zich iets toeëigenen; -- iets in bezit hebben;
't is in mijn bezit, ik heb het; 't bezit van iets is nog
geen eigendomsrecht; — iemands bezit, zijn vermogen;
— ik weet niet hoe dat boek in mijn bezit gekomen
is; gezondheid is een onschatbaar bezit.
BEZITNEMING, v. Zie INBEZITNEMING.
BEZITRECHT, 0. recht van bezit
BEZITSMACHT, v.; ...OVERGANG, m. (rechtst.)
overgang van bezit; ...TOESTAND. m. (-en);
VERHOUDING, v. (-en).
BEZITTELIJK, bn. (taalk.) het bezit aanduidende : een bezittelijk voornaamwoord (bijv. gebruikt),
dat te kennen geeft, dat de door dat woord bepaalde
zelfstandigheid in betrekking staat tot de 1, 2 of
3 persoon, (ook zelfst. gebruikt).
BEZITTEN, (bezat, heeft bezeten), op iets zitten, (w. g.) die stoel is pas bezeten; u bezit mijne
japon, uw stoel staat met één of twee pooten op
mijne japon; — in bezit hebben : een groot vermo#en bezitten; — eene rijke bibliotheek bezitten, in
eigendom hebben; — hij bezit geen cent, is doodarm;
-- vele deugden, een gezond verstand bezitten, hebben; — bezit uw ziel in lijdzaamheid, wees lijdzaam;—
vrienden bezitten. BEZITTING, v. (-en), het bezitten; — goed, land dat men bezit; — onze Oostindische bezittingen, koloniën.
BEZITTEND, bn. de bezittende klasse, de rijke
lieden, de kapitalisten.
BEZITTER, m. (-s), hij die het bezit van iets
heeft; (rechtst.) de goede trouw van den bezitter
wordt steeds verondersteld; — (spr.) zalig zijn de
bezitters; — de bezitters, de kapitalisten. BEZITTER, V. (- s).
BEZOAR, m.. (-s), rondachtige, ziekelijke ver
maag en het darmkanaal-hardingem
van vele herkauwers vindt, soms bestaande uit
ineengedraaide haren (de gemsballen), soms uit
phosphorzure kalk, soms uit een eigenaardig vetzuur (de Oostersche bezoar); aan dezen 1 aatsten
werd weleer eene buitengewone kracht als geneesmiddel en tegengift toegeschreven.
BEZOARAZIJN, m.; ...BALSEM, m.; ...GAZEL
...GEIT, v. (-en); ...MIDDEL, o. (-en);-LE,v.(n);
...POEDER, o.; ...STOF, v.; ...TINCTUUR, v.;
...WORTEL, m. (-s), de bittere wortelstok van
de plantensoort dorstenia contrayerva, in Amerika
nog als een middel tegen slangengif aangewend.
BEZOCHT, bn. (meer -, meest -), de meest bezochte
plaatsen aan íden Rijn,

die het meest bezocht wor-

den.
BEZODEN, (bezoodde, heeft bezood), een stuk
grond, een bleekveld met zoden beleggen; (waterb.)
een talud bezoden. BEZODING, v. (-en).
BEZOEDELEN, (bezoedelde, heeft bezoedeld),
(dicht. in hoogeren stijl) bevlekken, besmetten :
een bezoedeld kleed; (fig.) een bezoedelde naam, waaraan
schande kleeft; -- een bezoedeld geweten, waarop
eene misdaad drukt; — zijne handen met onschuldig
bloed bezoedelen, iem. onschuldig dooden; — zich
beeoedeien, zich besmetten; (fig.) zich met een schelm stuk bezoedelen, zich aan een schelmstuk schuldig
snaken. BEZOEDELING, v. (-en), bevlekking.

BEZORGZAAM.

BEZOEK, o. (-en), het bezoeken : een bezoek aan
een museum; — een bezoek bij iemand brengen, afleggen, beleefdheidsbezoek, visite; -- op bezoek zijn,
gaan, op visite; — de personen die op bezoek zijn,
komen : bezoek hebben, krijgen; — 't bezoek is geluk
weg, de bezoekers; -- bezoeken van rouw -kigwer
kunnen niet afgewacht worden; — 't bezoek-beklag
neemt toe, er komen meer bezoekers in de stad,
het museum enz.
BEZOEKEN, (bezocht, heeft bezocht), gaan zien
of hooren, zich voor eene poos erheen begeven:
vreemde landen bezoeken; een museum bezoeken;
concerten bezoeken; — geregeld de school bezoeken,
naar school gaan; --- iemand bezoeken, naar iemands
huis gaan om hem te zien, te spreken, naar zijn
welstand te vernemen; — onze reiziger hoopt u de
volgende week te bezoeken; — de dokter moest nog
vele patiënten bezoeken; — de kermissen bezoeken,
bereizen; — hij wordt wreed bezocht, beproefd, heeft
veel ongelukken. BEZOEKER, m. (-s), de bezoekers van de beurs, die geregeld naar de beurs gaan.
BEZOEKSTER, v. (-s). BEZOEKING, v. (-en),
beproeving : armoede is eene scherpe bezoeking; —
(fig.) ongeluk, ramp : het is eene bezoeking des

Heeren.

BEZOEN, m. (-en), (gew.) de klomp klei waarvan
de metselsteen gerr gakt wordt (bij het handvor men).
BEZOLDEREN, (bezolderde, heeft bezolderd), van
Bene zoldering voorzien. BEZOLDERING, v.
BEZOLDIGEN, (bezoldigde, heeft bezoldigd),
salaris geven aan : de gemeente bezoldigt de onder
een goed bezoldigd ambt, met een flink-wijzers;—
salaris; — iemand bezoldigen., iemand in zijn dienst
hebben en betalen. BEZOLDIGING, v. (-en ), het
bezoldigen; soldij , loon, salaris, jaarwedde.
BEZOMERKADEN, (waterb.) met Bene zomerkade omgeven, afsluiten.
BEZONDIGEN (ZICH), (bezondigde zich, heeft
zich bezondigd), zondigen : zich bezondigen aan;
(iron .) aan te groote beleefdheid heeft hij zich nooit,
bezondigd, zich nooit schuldig gemaakt; zich bezondigen tegen; --- zich aan iem. bezondigen, een misdrijf aan hem begaan; — je zou je bezondigen 1
uitroep van verbazing. BEZONDIGING, V. (-en).
1. BEZONNEN, bn. en bw. voorzichtig, bedachtzaam, beraden in handelen of spelen; bezonnen te
werk gaan; eene bezonnen houding aannemen, wel overdacht; — (w. g.) dat was eene bezonnen daad.
BEZONNENHEID, v.
2. BEZONNEN, (bezonde, heeft bezond), (w. g.)
met zonlicht bestralen, beschijnen; helder verlichten.
BEZOOMEN, (bezoomde, heeft bezoomd), van
een zoom voorzien, omzoomen. BEZOOMING, v.
BEZOPEN, bn. ( -er, -st), (plat) dronken, (ook)
dom, dwaas : bezopen handelen; zich bezopen aanstellen; ben je bezopen ? ben je gek ?; — dat is een
bezopen idee, zeer dom. BEZOPENHEID, v.
BEZORGD, bn. ( -er, -st), vol zorg en kommer; —
een bezorgd gelaat of voorkomen, dat zorg en onrust
aanduidt; — ik ben over die zaak bezorgd, zij verontrust mij; — de bezorgde moeder, die zorg over hare
kinderen heeft; — vader was altijd zoo bezorgd voor
het geluk zijner kinderen, zorgzaam, zorg hebbend
voor; — wees voor mij maar niet bezorgd, maak u
over mij niet ongerust; — wees niet bezorgd voor
den dag van morgen; — met een bezorgd hart, een
hart vol zorg en onrust; zich bezorgd maken. ongerust
zijn. BEZORGDHEID, v. (...heden).
BEZORGEN, (bezorgde, heeft bezorgd), hij is
bezorgd, zit er goed in; (ook) er is zorg voor hem
gedragen; (ook) hij is goed getrouwd; (ook) hij is
in verzekerde bewaring; — zorg voor iets hebben :
hij heeft veel te bezorgen; Woordenlijst der Ned.
taal, Ede uitgave, bezorgd door Dr. A. Klugver; —
zorgen dat iem. iets krijgt : gij moet ons geld bezorgen, verschaffen; — iem. veel moeite, verdriet bezorgen, veroorzaken; — dat heeft hem den korf bezorgd,
doen zakken bij zijn examen; — doen verkrijgen:
iem. eene betrekking bezorgen ; -- op eene bepaalde
plaats, bij een bepaald persoon brengen : brieven
en boodschappen te bezorgen hiernaast. BEZORGING,
v. (-en), het bestellen : ik dank v voor de bezorging
van den brief; (w. g.) bereddering, regeling : de
bezorging der begrafenis; verschaffen, BEZORGER,
113. (-s), besteller: bezorger der begrafenissen. BE ZORGSTER, v. (-s).
BEZORGZAAM, bn. (w. g.) zorgzaam, zorg
dragende voor.
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BEZOUTEN, bn. (w. g.) met zeewater overstroomd : een bezouten polder.
BEZUCHTEN, (bezuchtte, heeft bezucht), zuchten, treuren over : zijne zonden bezuchten.
BEZUIDEN, voorz'. ten zuiden van - bezuiden de
Kaap; — bw. naar het zuiden.
BEZUINIGEN, (bezuinigde, heeft bezuinigd), uit
uitzuinigen : op de begrooting van oorlog-sparen,
moet bezuinigd worden. wij moeten ons bezuinigen,
onze uitgaven bekrimpen. BEZUINIGER ir . (-s).
BEZUINIGING, v. (-en), besparing. BEZUINIG STER, v. (-s)
BEZUINIGINGSMAATREGEL, m. (-en, -s);
...WOEDE, v. overdreven zucht om te bezuinigen.
BEZUIPEN (ZICH), (bezoop zich, heeft zich
bezopen), (plat) zich dronken drinken.
BEZUREN, (bezuurde, heeft bezuurd), de onaangename gevolgen van iets ondervinden, voor iets
boeten : ik zal dien stap moeten bezuren.
BEZWAAR, o. (bezwaren), last, moeite : de
spoedige vervulling van dien post zal wel geen bezwaar
geven; een berg van bezwaren; — ik heb bezwaar,
zoo spoedig toe te treden, ik heb er wel iets tegen; —
hij ziet er geen bezwaar in. zijn vriend te bedriegen.
ontziet zich niet; — tegenwerping, bedenking :
mijne bezwaren zijn nog niet uit den weg geruimd;
bezwaren maken; — dat is een grondwettig bezwaar; —
bezwaren tegen den Geest der Eeuw, titel van een
werk van Da Costa; — (onder stadspredikanten)
bericht dat men moet optreden voor een collega
die plotseling verhinderd is : onder het eten kreeg
ik bezwaar van ds. X; — het leven is vol bezwaren,
vol moeilijkheden; — buiten bezwaar van de Schat
(Ind.) buiten bezwaar van den Lande, zonder-kist,
dat het land het moet betalen.
BEZWAARD, bn. bw. (meer- , meest -, ook -er,
-st), beladen; — bezorgd: een bezwaard geweten; —
zich bezwaard maken over, beangstigd zijn; — zich
bezwaard gevoelen iets te doen, bedenkingen hebben; — zich over iets bezwaard gevoelen, er berouw
van hebben. BEZWAARDHEID, v. (...heden),
moeilijkheid; last; kommer, angst : bezwaardheid
van gemoed. van geweten. BEZWAARDER, m. (-s).
BEZWAARSTER, v. (-s).
BEZWAARLIJK, bn. bw. ( -er, -st), bezwaarlijke
uitgaven, die iem . te zwaar vallen, te hoog komen; —
moeilijk ; ik kan het bezwaarlijk gelooven; — het
kan bezwaarlijk anders geregeld worden; — dat valt
mij bezwaarlijk, ik kan het haast niet doen, bekostigen.
BEZWAARNIS, v. ( -sen), (w. g.) bezwaar, moei
toch Beene bezwaarnissen, gezegd tegen-lijkhed:
iem die onverwacht komt en die meermalen hulp
ingeroepen heeft.
BEZWAARSCHRIFT, o. (-en), akte, geschrift
waarbij men zijne bezwaren (over iets) uiteenzet;
waarin men tegen eene beschikking, beslissing van
het openbaar, rechterlijk gezag opkomt, inz. wanneer men in hooger beroep gaat : een bezwaarschrift
indienen.
BEZWACHTELEN, (bezwachtelde, heeft bezwachteld), met zwachtels omwinden. BEZWACHTELING, V.
BEZWADDEREN, (bezwadderde, heeft bezwadderd), (dicht.) zijn zwadder werpen op; (fig.) belasteren : van den nijd bezwadderd.
BEZWALKEN, (bezwalkte, heeft bezwalkt), met
rook bevuilen, bezoedelen; — (van het verstand
en het gemoed) de helderheid ervan verduisteren;
iemands Eer, roem, goeden naam bezwalken, benadeelen, schenden, belasteren. BEZWALKER, m.
(-s), lasteraar. BEZWALKSTER, v. (-s). BEZWALKING, v. (-en), lastering.
BEZWANGEREN, (bezwangerde, heeft bezwangerd), zwanger maken; — (fig.) dit water is met
looddeelen bezwangerd, doortrokken; — de lucht is
met donderwolken bezwangerd, bedekt, overtogen; —
zijn hoofd is met reuzenplannen bezwangerd, hij heeft
vele reuzenplannen in 't hoofd. BEZWANGERING,
V. het zwanger maken; — (fig.) vruchtbaar maken; —
(scheik.) verzadiging.
BEZWAREN, (bezwaarde, heeft bezwaard),
zwaar maken, beladen : de veiligheidsklep met gewichten bezwaren; eene brug met gewicht bezwaren,
om sterkte en doorbuiging te onderzoeken; —
een huis bezwaren, hypotheek op een huis nemen; —
die spijs bezwaart mijne maag, kan ik moeilijk
verteren; — (fig.) zijn geweten is met de misdaad
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bezwaard, hij heeft die begaan; — ik gevoel mij over
die handeling bezwaard, gevoel gemoedsbezwaren; —
met een bezwaard hart ging hij heen, bang te moede; —
ik wil hem niet bezwaren, van iets beschuldigen,
verdenkingen te zijnen opzichte uitspreken; —
zich bezwaard achten, door een vonnis zich verongelijkt achten; — dat bezwaart mij te veel, dat is te
lastig, te duur voor mij; — zich bezwaren over
iets, zich beklagen : hij heeft zich daarover bij
mij bezwaard. BEZWARING, v. het bezwaren.
BEZWAREND, bn. ( -er, -st), de afgelegde verklaring was zeer bezwarend voor den beschuldigde, deed
sterk aan zijne schuld gelooven.
BEZWAVELEN, (bezwavelde, heeft bezwaveld),
zwavelen, in gesmolten zwavel doopen; — met
zwaveldamp laten doortreaken en zuiveren; — met
zwaveldamp bleeken.
BEZWEERDER, m. (-s), duivelbanner, geestenbezweerder. BEZWEERSTER, v. (-s).
BEZWEET, bn. met zweet bedekt : een bezweet
gezicht.
BEZWEETEN (ZICH), (bezweette zich, heeft
zich bezweet), zich in zweet loopera, werk<-.n: hij
bezweet zich dadelijk, bij het minste wat hij doet,
wondt hij met zweet oedekt.
BEZWELTEN, (bezwolt, is bezwolten), (Zuidra. )
sterven; — van koude bezwelten, bezwijmen.
BEZWEMMEN, (bezwom, heeft bezwommen), in
een water zwemmer. ; zwemmende bereiken.
BEZWEREN, (bezwoer, heeft bezworen), beëedigen, onder eede bevestigen : een getuigenis bezweren;
-- hij bezwoer mij, dat hij onschuldig was, gaf het
ie sterke bewoordingen te kennen; — hij heeft de
grondwet bezworen, gezworen haar te zullen handhaven; — door geheimzinnige woorden en gebaren
verbidden, doen verschijnen of verdwijnen : den
storm bezweren; een geest bezweren; -- den duivel
bezweren, bannen; — (fig.) smeeken: ik bezweer u,
zie er van af; — moeilijkheden bezu eren, uit den
weg ruimen, een einde aan de zaak maken. BEZWERING, v. (-en), bijgeloovige of bedrieglijke
handeling om door het aanwenden van bepaalde
woorden en formulieren booze geesten, zielen van
afgestorvenen op te roepen, of booze geesten, den
duivel te bannen.
BEZWERINGSBOEK, o. (-ei;, boek met bezweringsformulieren; ...FORMULIER, o. (-en), formule
om booze geesten te bezweren; ...VOORSCHRIFT,
o. (-en).
BEZWIJKEN, (bezweek, is bezweken), de vloer
bezweek onder den last, was niet sterk genoeg, brak;
--- de deur bezweek voor den aandrang, was niet
stevig genoeg dicht, ging open, brak; — mijne
beenen bezweken mid, ik kon niet verder meer, zij
weigerden hun dienst; -- onder een last bezwijken.
dien niet langer dragen kunnen, in kra -hten te
kort schieten; — aan eene ziekte bezwijken, sterven; —
op 't slagveld bezwijken, sneuvelen; — overwonnen
worden : in den strijd bezwijken; -- in haar plicht
bezweek zij nooit, schoot zij nooit te kort; — voor
de verleiding bezwijken, geen weerstand meer bieden,
toegeven; — voor de overmacht bezwijken, liet opgeven, wijken; — iem. in den steek laten, aan zijn
lot overlaten: iem. geen oogenblik bezwijken, geen
oogenblik alleen laten; — die hoop bezweek hem
niet begaf hem niet. BEZWIJKING, v. (-en),
BEZWIJMELEN, (bezwijmelde, is bezwijmeld) ,
gaandeweg flauw worden, zijne kracht verliezen:
van geur en licht bezwijmeld.
BEZWIJMEN, (bezwijmde, is bezwijmd; soms
dichterlijk : bezweem, is bezwemen), in onmacht,
in zwijm vallen; duizelig worden : tot bezwijmens
toe genieten, tot men niet meer kan. BEZWIJMING, v. (-en), flauwte, onmacht.
BIAIS, v. in de schuinte geknipte, smalle strook
als garneering voor japonnen.
BIANDRIE, v. toestand dat eene vrouw met
twee mannen gehuwd is.
BIASSE, v. ruwe Levantsche zijde.
BIBBERACHTIG, bn. licht rillende, bevende,
huiv:;rig (van koude).
BIBBEREN, (bibberde, heeft gebibberd), rillen
(van koude) : bibberen als een juffershondje; rillen
van angst. BIBBERING, v., BIBBERATIE, v.
de bibberatie krijgen, hebben.
BIBIT, v. (-s), (Ind.) de jonge zaailingen van
rijst, suikerriet, tabak, enz. die worden uitgepoot;
bij suikerriet ook : de afgesneden stukken van den
halm, waarin zich de oogen voor de nieuwe uit-
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spruitsels bevinden; — (fig.) opkweeksel: —AAN
ZIEKTE, v.
-PLANTIG,v.(en);BIBELOT, o. (s), snuisterij.
BIBLIA, mv. de heilige boeken, de Bijbel; biblia
pauperum, bijbel der armen. n .1. verzameling van
prenten betreffende het O . en N.T . met verklaringen
en ophelderingen.
BIBLIOGNOSIE, V. boekenkennis. BIBLIOGNOST, m. boekenkenner.
BIBLIOGRAAF, m. (...grafen), boekenkenner,
beschrijver.
BIBLIOGRAPHIE, v . (. . .graphieën). boekbeschrijving, opgave van den inhoud van boeken en tijdschriften.
BIBLIOGRAPHISCH, bn. boekbeschrijvend.
BIBLIOLATRIE, v. overdreven bijbelvereering,
met angstvallig vasthouden aan de letter.
BIBLIOLIET, m. (-en), blad- of plantafdruk in
gesteenten; versteening van bladeren enz .; een door
een vulkanische uitbarsting half verkoold handschrift (als in Herculanum en Pompeii gevonden
zijn.
BIBLIOMAAN, m. (...manen), boekengelE.
BIBLIOMANIE, v. verzotheid op boeken om ze
als merkwaardigheden of zeldzaamheden te bezitten.
BIBLIOMANTIE, v. waarzeggerij door middel
van den bijbel.
BIBLIOPHILE, w... (-n), wetenschappelijk liefhebber van boeken.
BIBLIOTHECARIS, m. ( -sen), hij die de boeken,
handschriften enz. eener bibliotheek beheert : de
bibliothecaris der academische bibliotheek; de bibliothecaris onzer vereeniging, van het Nut.

BIBLIOTHECOGRAPHIE, v. beschrijving van
bibliotheken.
BIBLIOTHECONOMIE, v. de kunst om eene
bibliotheek in te richten, te verzorgen en te administreeren.
BIBLIOTHEEK, v. (...theken), boekerij, boekverzameling; bewaarplaats van boeken; -- boekenkast;
---COMMISSIE, V. (- s, ...siën); —TECHNIEK, v.;
—WETENSCHAP, v.; —WEZEN, o.
BIBLIST, m. (-en), bijbelkenner; theoloog die
zich uitsluitend aan den bijbel houdt.
BIBLISTIEK, v. bijbelkunde, bijbelkennis.
BIBLIOLIETEN, m. mv. boomschorsversteeningen.
BICAMERISME, o. regeeringsstelsel met twee
kamers (van vertegenwoordigers).
BICARBONAAT, o. (...naten), een koolzuur zout
waarvan de helft van do waterstof door een metaal
vervangen is, inz. dubbelkoolzuii.r-natriumzout.
BICEPS, m. tweehoofdige armspier; wat heeft
die man een biceps ! hoe gespierd is hij !
BICONCAAI;, bn. dubbelhol (van lenzen).
BICONVEX, bn. aan beide zijden bolrond (van
lenzen).
BICYCLE, v. (-s), tweewielige velocipède : twee•wiel'r, inz. een oudmodel-tweewieler, met zeer
hoog voorrad en klein achterrad. BICYCLETTE,
v. (-s), tweewieer, fiets net twee evengroote wielen,
waarvan het achterste door middel van tand- of
kamraderen (met versnelling) in beweging wordt
gebracht.
BIDBANK, v. (-en), BIDBANKJE, o. (-s), knielbankje om op te bidden (bij R.-K.); ...CEL, v.
(-len), kamertje om in te bidden.
BIDDAG, m. (-en), bededag : biddag voor het gewas,
(inz. in Overijsel en Drente); (R.-K.) dag dat men
niet verplicht is ter kerk te gaan, maar het toch
wenschelijk is.
BIDDEMAN, m. (gew.) bedelaar.
BIDDEN, (bad, heeft gebeden), zich met een
gebed richten tot God : voor het eten bidden; werk
en bid; het morgen -, avondgebed, het Onze Vader
bidden; den rozenkrans bidden, (R.-K.) zooveel
gebeden zeggen als aangewezen wordt door het
getal der op een koord geregen bolletjes of kralen;
— dringend verzoeken, smeeken : ik bid u; 'tem,.
om iets bidden; iem. om eene gunst, om genade bidden,
ootmoedig verzoeken; -- nu bid ik je ! zijt gij nu

overtuigd I (ook) wat zeg je nu van zoo iets onbeschofts, doms; — (veroud. en gew.) noodigen : kon.
ter begrafenis bidden; — zich laten bidden, niet terstond
aan eene uitnodiging voldoen : kom, laat je niet
bidden; -- mooi opzitten (van een hond); het vischdiefje bidt, maakt biddende bewegingen.
BIDDER, m. (-s), die bidt; --- aanspreker (bij eene
begrafenis). BIDSTER, v. (-s).

BIECHTSTOEL.

. BIDET, o. (-s), waschstelletje op vier pootera, inz.
voor dames om de lichaamsdeelen waarop men,
zit te wasschen en te baden.
BIDKAMER, v. (-s); ...MATJE, o. (-s), (Ind.);
...PLAATS, v. (-en), kerk, kapel; bedeplaats.
BIDPRENTJE, o. (-s), (R.-K.) heiligenprentje
met rouwrand; aan de achterzijde zijn naam, titel,
geboorte- en sterfdag van een overledene vermeld,
met eenige teksten en eene opwekking om voor
den ontslapene - te bidden.
BIDRIEM, m. (-en), (Isr.); ...SJAAL, v. (-s),
(Isr. sjaal met franje die de mannen onder het
bidden dragen.
BIDSNOER, o. (-en), (R.-K.) rozenkrans, paternoster.
BIDSPRINKHAAN, m. (...hanen), (ins.) sprinkhanensoort in Z. Europa, die vliegend, met de
voorpooten vangt.
BIDSTOEL, m. (-en), (R.-K.) stoel in de kerk
die kan openslaan, zoodat hij tevens als knielbank
kan gebezigd worden; ...STOELTJE, o. (-s), k.ein
laag stoeltje om op te knielen; ...STOND, in.
(-en), bededag.
BIDUUR, o. (...uren), uur tot bidden bestemd; —
(R.-K.) zelfgekozen en vastgesteld uur om te bidden
voor het Allerheiligste; gewoonlijk in verband met
eene volledige lijst van biduren; ...VERTREK, o.
(-ken ), vertrek waar men zich afzondert om te
bidden.
BIDZALIG, bn. (Zuidn.) iem. die veel voorspoed
heeft, die alles verkrijgt, wat hij aan God of Zijne
Heiligen vraagt.
BIDZIEL, V. (- en), vrouw die lang en vurig kan
bidden.
BIECHT, V. (- en), (R. -K.) belijdenis van zonden
aan een geestelijke, meestal vóór de H. Communie;
berouwvolle belijdenis van zonden; openhartige
bekentenis; -- de biecht bestaat uit het berouw over
bedreven zonden, de belijdenis der zonden, de vergif fenis door den priester, en de voldoening; de generale
biecht, als men de zonden van zijn heele leven
belijdt; de biecht hooren; iem. de biecht afnemen,
(ook fig.) iem. de biecht afnemen, nauwgezet onder
-- iem. de biecht voorlezen, zijn plicht-vragen;

voorhouden, zeggen waaraan hij zich te houden
heeft; -- uit de biecht klappen, geheimen oververtellen; — (w. g.) ik zeg het u in biecht, in geheim; —
bij den duivel te biecht gaan, aan een vijand zijne
geheimen toevertrouwen.
BIECHTBEWIJS, o. (...bewijzen), ...BRIEFJE,
0. (-s), schriftelijk bewijs dat men te biechten is
geweest.
BIECHTDAG, m. (-en), dag waarop men gaat
biechten, of biecht hoort.
BIECHTELING, m. en v. (-en), die biecht.
BIECHTELINGE, v. (-n).
BIECHTEN, (biechtte, heeft gebiecht), zijne
zonden in de biecht belijden; -- iets bekennen,.
vertellen waarover men zich schaamt, waarmee
men verlegen is. .
BIECHTGEHEIM, o. (-en), verplichting voor den
biechtvader om het stilzwijgen te bewaren over
hetgeen in de biecht is beleden : het biechtgeheim
schenden; -- zeer groot geheim; ...GELD, o. (-en),
...LOON, o. (-en), biechtpenning; ...KAMER, v.
een in tweeën of drieën verdeeld open vertrekj e
tegen een der kerkwanden, waarin biechtvader en
biechteling plaats nemen; ...KIND, o. (-eren),
biechteling.
BIECHTKLOKJE, o. (-s), gewetensonderzoek en
de gebeden die de penitent vóór en na de biecht
in 't kerkboek leest.
BIECHTPENNING, m. (-en), (R.-K.) vrijwillige
gave aan den geestelijke ter gelegenheid van het
afnemen der biecht; inz. met Paschen aan den
Pastoor gegeven en tot kerkelijk onderhoud be stemd; thans is de biechtpenning bijna overal in
de kerk afgeschaft.

BIECHTPUNTJE, o. (-s), iedere zonde die men
biechten moet; ...REGISTER, o. (-s), lijst van
biechtelingen die omstreeks Paschen gebiecht heb ben.
BIECHTSPIEGEL, m. (-s), lijst van vragen overli
mogelijk bedreven zonden, volgens de geboden
waartegen zij strijden ingedeeld, die men in sommige
R. K. kerkboeken vindt ter vergemakkelijking van
het gewetensonderzoek voor de biecht; reeds in
de M. E. aangewend.
BIECHTSTOEL, in. (-en ewoonlijk van voren
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richting tot het tappen uit een in den kelder gelegen
half gesloten stoel met dubbele zetels, door een
houten wand (met eene opening of traliewerk . vat onder eene drukking van 2 a 3 atmosferen
voorzien) afgescheiden en voor de oorbiecht bestemd.
zonder verlies van koolzuur; ... PRODUCTIE, v.
BIECHTSTOOL, V. en iii. . . stolen), (RK.) purpe.. . RECHT, 0. (-en), belasting op het bier; ... SOEP,
v. dunne bierpap; . . SMAAK, na.
ren stool dien de priester aandoet, als hij biecht zit.
BIECHTVADER, rn (-s), priester die de biecht
BIERSTEKER, m. (-s), bierhandelaar. BIERafneemt; - ( fi g.) gij zift immers mijn biechtvader niet, . STEKERIJ, v. (-en), groote bierkelder.
gij hebt met mijne geheimen niets te maken; (ook)
BIERSTELLING, v. (-en), houten onderstel tot
mijne zaken zal Ik u niet blootleggen.
. het dragen der biervaten geschikt.
BIECHTZEGEL, o. verplichting van den biechtBIERTAPPER, na. (-s); ... TAPPERIJ, v. (-en),
vader tot geheimhouding.
bierhuis.
BIEDEN, (bood, heeft geboden), een bod doen:
BIERTJE, 0- dat is een lekker biertje; - (fig.)
d: bied er dien prijs voor; hoeveel biedt gij I met loven
dat biertje hebt gij zelf gebrouwen, en nu moet je
en bieden werden zij het eens; - aanbieden: iets te . het ook uitdrinken, gij hebt u zelf in moeilijkheden
koop bieden; dit dal biedt gelegenheid voor heerlijke
gebracht, en moet er u maar zelf uitredden of de
uitstapjes; - verleenen : iem. hulp bieden; - iem.
gevolgen ervan dragen.
de hand bieden, de hand toesteken, (ook fig.) hem
BIERTON, v. (-nen); ... VAT, o. (-en); . . .VLIEG,
willen helpen; (fig.) tegenstand bieden.; het hoofd
v. (-en), zekere vlieg; (fig.) bierdrinker; ... WAGE N.
bieden aan, wederstaan. BIEDER, m. (-s). BIEDna. (-s), langwerpige, smalle wagen, waarop vaatjes
STER, v. (-s).
bier worden vervoerd: . . .WEGER, m. (-s), vocht. weger voor bier; ... WERKER, in. (-s), (w. g.)
BIEF, m. (bieven), biefstuk.
BIEFSTUK, m. (-s), dun gesneden lap rundbierbrouwersknecht.
v4eesch van de bovenbil: biefstuk met aardappelen. . BlES, v. (biezen), dun, langopgroeiend oevergeknol
van
een
paard.
BIEK, m. (-en), (Ind.)
was; de groote bies, matten- of stoelenbies (scirpus
BIEL, v. (-s), dwarsligger voor spoorrails (Fr. . lacustris); de zachte bies of bloenabies (juncus
hitte): de ijzeren biels worden door eiken vervangen. . conglomeratus); - (fig.) v an de klaver e ear de biezen,
BIENVEILLANCE, v. welwillendheid, goedheid. . van kwaad tot erger; - zijne biezen pakken, zich uit
BIER, 0. [mv. (-en), in de bet. van soorten van
de voeten maken, vluchten; - dunne ronde reep
bier], drank uit hop en koran gebrouwen; - op een
op een broeknaad: eene blauwe broek met eene roode
bier genoodigd zijn, uitgenoodigd zijn te komen
bles; — smal randje : het hok Was met witte biezen
bierdrinken; - dood bier, verschaald, niet meer
afgezet.
schuimend; - een bier, een half bier, glas, heel of
BIESI3AND, m. (-en), (ook bij kleerin.); - ..BOE1i,
half vol met bier; - hij is boven zijn bier, hij is
na. (-en), boer uit eene streek waar veel bies groeit.;
dronken; - jong bier moet gisten, vergoelijkend
... BOSCH, 0. land of grond, met hooge biezen bezet;
gezegd, wanneer jongelui zich te dartel of uitgelaten
(aarde.) overstroomd land bij Dordrecht; . . .BOUW,
gedragen; een vaatje zuur bier, eene ongehuwde
rnBIESJESDEEG,
(-en), (gew.) horzel die het vee plaagt.
dochter die boven de 25 jaren komt : een huis vol
0. deeg waarvan de boterbiesjcs
dochters i8 een kelder vol zuur bier; - het is geen
(soort van koekjes) gebakken worden; specula",
klein bier. 't is eene zaak van belang, 't is de
Sinterklaaskoek : een vrijer van. biesjesdeeg.
moeite waard.
BIESKORF, rn ( .. . korven), mand van biezen
BIERACCIJNS, in. ( - . .cijnzen), belasting op het
gevlochten; ... LAND, o. (-en); ... LINT, o. (-en);
bier; . . .ACCIJS, rn ( - . .cijzen), (in de volkst.)
... LOOK, 0. soort van look, waarvan de bladeren
op kleine biesjes gelijken (allium schoenoprassum).
bieraccijns.
BIERACHTIG, bn. (-er, -st), naar bier uitziende,
BIEST, v. eerste melk (eener koe na het kalven);
ook de eerste moedernielk; -BOTER, v.
inakende; - (gew.) gaarne bier drinkende : ik
ben niet bierachtig.
BIESTEPANNEKOEK, na. (-en), pannekoek, gebakken van deeg dat met biest is beslagen.
BIERAZIJN, m. (-en), azijn uit bier gemaakt.
BIERBANK, v. (-en), bank in of vóór een bierhuis
BIESTOUW, 0. touw, in de Levant van eene
voor de stamgasten; (gew.) bierhuis; ... BERICHT,
soort van bles vervaardigd.
0. (-en), aankondiging van een bierverkooper;
BIET, v. (-ii), beet. Zie Beet, inz. de suikei-biet
en de bietekroot; -- ook eene biet, minachtend gezegd
... BOOM, m. (-en), eene soort van juk om biervaten
voor wat men zeer gering schat; (voikstaal) mij
en andere lasten aan te dragen; draagboom; ... BOTTELARIJ, v. (-en), waar men het bier op flessehen
een biet, daar geef ik niets om.
tapt...BROUWER, m. (-s); ... BROUWERIJ,
BIETEBAUW, m. (-en), bullebak; ( fi g.) spook,
V. (-en).
nachtmerrie; - (gemeenz.) de billen.
BIERBROUWERSKAR, V. (-ren); . . .KNECIIT,
BIETEKROOT, v. ( .. . kroten), eene soort van
roode beetwortel, als toespijs bij aardappelen
m. (-s); ... WAGEN, m. (-s)
genuttigd; --- (spr.) hij is zoo rood als een bietekroot,
BIERBUIK, m. (-en), dikke buik van bierdrinken;
- (fig.) die gaarne bier drinkt.
in hooge mate rood; - zoo'n bietekroot, kort, dik,
rood ventje.
BIERDRAGER, m. (-s) BIERDRAGERSHUIS
BIETSIJSJE, 0. (-s), grassijsje.
o. (-s), kantoor der bierdragers, (uit den ouden-JE,
tijd); ... DRINKER, m. (-s); . . - DRINKSTER, v.
BIEZEBRASSEN, v. inv. ccii der volksiiameii
van de lischdodden.
(-s)
BIERENBROOD, 0. bierpap,
1. BIEZEN, bn. van bies gemaakt : biezen matten;
eene biezen zitting.
BIERFLESCH, v. ( .. . fiesselien) ,. FUIF , V.
2. BIEZEN, (biesde, heeft gebiesd), (sohilderk.)
( .. .fuiven ), een avondfeestje waarbij uitsluitend
bier gedronken wordt.
met eene bies glad en glanzend wrjven.
3. BIEZEN, (biesde, heeft gebiesd), onrustig
BIERGELD, 0. (-en), belasting op het bier;
rondloopen van tochtige of door insecten geplaagde
(oudt.) fool; ... GIST, v.; ... GISTPILLEN, mv.
(gen.) pillen van biergist gemaakt: - . GLAS. o.
koeien; (spreekw.) als de eene koe biest, licht de ande
den staart op; --- (van slangen, drakeii) sissen,
(... glazen); .. HAL, v. (-le"): - - .HANI)ELAAR. in.
sijfelen, blazen; -- (gew. ) snel vliegen (van in(-s); . . HUIS, 0. ( - . huizen), herberg waar bier enz.
secten): veel kruipen (van slakken); - ( fi g.) zich
getapt wordt; ... JONGEN, m. (-s), loopjongen van
den bierhandelaar; ..
... .TOOL, M. ( .. . jolen), bierfuif.
voor iets (leuk maken, jveren, zich dol aanstellen;
- (gew.) de kermis of jaarmarkt bezoeken.
BIERKADE, v. (-n), . KAAI, v. kade waar bier
BIEZENKISTJE, 0 (-s), kistje, uit biezen samengelost wordt; - (spr.) vechten tegen de bierkaai, een
gesteld : Mozes in het biezenkistje.
hopeloozen strijd voeren , vergeefs strijden tegen
bureaucratie, domheid, bijgeloof enz.; ... KAN, v.
BIEZENMAT, v. (-ten), mat uit biezen samen(-nen), kan waaruit men bier drinkt; - hij zou
gesteld; ... STOEL, na. (-en), stoel met eene, biezen
liever in de bierkan studeeren , hij zit liever in de
zitting.
KELDER.,
...
BIFILAIR, bn. aan twee draden hangend.
kroeg dan bij zijne boeken;
m. (-s);
.. .KINNETJE, o. (-s), klein vaatje voor bier,
BIFILAIRHYGROMETER, na. (-s), haarhygi-o 40 L. inhoudende; ... KROEG, v. (-en); . - .KRUIK,
meter.
V. (-en); ... LAARS, nil. ( ... laarzen), het is een bierBIFILAIRMAGNETOMETER, m. (-s), toestel oni
laars, hij drinkt veel bier; ... LUCHT, v. lucht,
schommelingen in het aardmagnetisme te bepalen;
geur van bier; - PAP, v. pap bestaande uit karne
het bestaat uit eene magnetische staaf die horizonmelk, meel cii bier; elders uit rijst of brood in bier
taal aan twee draden hangt.
gekookt; ... PENS, v. (-en), (plat) bierbuik; -, na.
BIFURCATIE, v. ( - 5, . . . tiën), de vorks- of gaffelwijze splitsing in twee takken, armen of tandet
en v. die veel bier drinkt; ... POMP, v. (-en), in-

BIFURQUEEREN

Zooals bij aderen, rivieren, wegen enz.; plaats
waar eene zijlijn van een spoorweg begint.
BIFURQUEEREN, (bifurqueerde, heeft gebifurqueerd), eene bifurcatie vormen.
BIG, v. (-gen), jong van het varken; -- (gew.)
scheldnaam voor een milicien-korporaal, voor
leerlingen eener burgerschool, van een gymnasium;
— (gew.) kleine stoffer (klein varken). Biggetje,
o. (-s).

BIGAMIE, v. dubbel huwelijk (bij het leven
van de eerste vrouw of den eersten man) . BIGAMISCH, bn. twee mannen of twee vrouwen hebbende. BIGAMIST, m. en v. (-en), die bigamie
pleegt.
BIGGEL, BIEGEL, m. (-s), (gew.) kiezelsteenen
uit de rivieren.
1. BIGGELEN, BIEGELEN, (gew.) met kiezel
bestrooien.
-stenj
2. BIGGELEN, (alleen in den 3den pers.), (het
biggelde, heeft gebiggeld), (van tranen) afrollen
tranen biggelden langs zijne wangen.

BIGGELZAND, o. grof zand, kiezelzand.
BIGGEN, (bigde, heeft gebigd), (van zeugen)
biggen werpen, jongen.
BIGGENKRUID, o. eene inheemsche plant
(hypochoeris), op de paardebloem gelijkende, wordt
gaarne door het vee gegeten en heet ook wel herfstof etweibloem; het onbehaard biggenkruid komt op
de hooge zandgronden van de Veluwe voor.
BIGNONIA, V. (-'s), zeer rijk plantengeslacht
met groote, helder gekleurde bloemen; vele worden als sierplanten gekweekt; ook trompetbloem
geheeten.
BIGOT, bn. (-ter, -st), kwezelachtig; domvroom.
BIGOTTERIE, v. kwezelarij, schijnheiligheid.
1. BIJ, voorz., in de nabijheid van : hij woont
hier vlak bij, bij de poort (vgl. naast, aan de poort);

bij Tiet is de Waal het breedst; — iets bij de hand
hebben, in zijne nabijheid, zoodat men het kan
nemen, gebruiken; — hij is bij de hand, aanwezig,
te spreken, opgestaan; — die jongen is overal met
zijn neus bij, doordat hij zoo nieuwsgierig is; —
soort bij soort leggen; — in den zak, in de hand
enz. : hij heeft geld, een stok bij zich; — in zijn
gezelschap : had hij zijne vrouw bij zich; ik zou
wel altijd bij u willen zijn; — in zijn geest, zijne
voorstelling : 't staat bij mij vast; — bij hem kan
ik geen goed doen, in zijne schatting; — ik sta goed
bij hem aangeschreven, in zijne meening ben, werk
ik goed; --- hij zal het er niet bij laten, er in berusten, zal zijn beklag er over indienen; — wij zullen
het er maar bij laten, er niet meer over spreken; —
in iemands dienst : bij iemand werken; — ten
huize van : we hebben bij oom gelogeerd; bij iemand
eten, (ook) door hem genoodigd zijn; — in den
kring van, onder : dat is bij de boeren zoo de gewoonte;
bij de Franschen is de toestand geheel anders; —
geplaatst in een bepaalden kring, een vak : bij
het hof geplaatst; hij is bij de grenadiers; bij het
onderwijs werkzaam zijn; -- duidt aan, dat een

toestand bestaat met betrekking tot eene bepaalde
zelfstandigheid of groep van zelfstandigheden : de

hoektanden ontbreken bij de knaagdieren; zich aan
bij iemand maken; — met zoo'n ziekte moet-genam
men er gauw bij zijn, gauw geneeskundige hulp
inroepen; — zich bij iemand beklagen, verontschul-

digen, de klacht, de verontschuldiging aan hem
richten (dus in fig. zin bij hem brengen); — inlichtingen bij iemand vragen, de vraag tot hem richten; —
hij zei, dacht bij zichzelf, tot, in zichzelf; — college
loopen bij prof N.; -in vergelijking met (de vergeleken zelfstandigheden naast elkaar gedacht) : wat is ons land nu
bij een rijk als

BIJ.

264

Duitschland; — mijn nieuwe hoed

was er niets bij, kon er niet mede in vergelijking

komen; — dat haalt er niet bij, is veel minder; —
in het bezit van (de bezitting in de nabijheid gedacht ) : bij stem, bij kas (geld), bij machte zijn, bij
zijne kennis, bij - zinnen, bij zijn verstand zijn; (bij
uitbr.) hij is niet goed bij zijn hoofd, krankzinnig; —
hij is bij de hand, bij de pinken, handig, slim; —
als in tegenwoordigheid van (in eedera) : bij God
en alle Heiligen zweren; — langs : den heelen dag
bij den weg loopen; —

aan (voor een lichaamsdeel of kleedingstuk dat
vastgegrepen wordt) : iemand bij de ooren trekken,

bij zijne rokspanden vasthouden, bij zijn kraag
ratten; — iemand bij den neus nemen, hem misleiden; — (bij uitbr.) iemand bij zijn woord houden,

de vervulling zijner belofte vragen; -- (mew.)
den wind zeilen, met dwarswind; —
in de nabijheid van een tijdstip : 't is bij zessen
(vgl. tegen zessen); —
gedurende zekere tijdruimte : bij dag, bij nacht;
bij zomerdag; — zeker tijdstip : bij het vallen van
den nacht; — duidt aan, dat het in 't gezegde
vermelde gelijktijdig is met een feit, een toestand
(door 't beheerschte woord genoemd) : bij deze
bij

bekentenis bloosde hij;

we zijn bij goed weer ver

bij gelegenheid van het feest, toen het-troken;—
feest was; — 't is bij menschenheugenis niet gebeurd,
zoolang als den menschen heugt; — gezellig zitten
bij een glas wijn;

— bij een glas wijn iets bespreken.

onder het drinken ervan; —
in geval van (voorwaarde) : bij mogelijk verzet zal

van de wapenen gebruik worden gemaakt; — ik zal he t
bij gelegenheid wel eens doen, als ik er gelegenheid
toe heb; — bij leven en welzijn zien we elkaar 't

volgende jaar weer; — bij deeling van het getal door
vijf, als men het door vijf deelt; — niettegenstaande
(toegeving) : bij al zijn rijkdom is hij toch niet
gelukkig; — door, wegens (oorzaak, reden) : hij
heeft bij geluk, ongeluk, toeval dien post gekregen;
men moest hem bij gebrek aan bewijs vrijlaten; —

door (persoon of zaak als werkend, als aanleiding
voorgesteld) : eene akte, verleden bij mij, notaris;

ik weet het bij ervaring,- koning bij de gratie Gods; —
hij is bij de gratie toegelaten, uit toegeeflijkheid; —
door middel van : bij advertentie oproepen; bij
stemming uitmaken; bij monde van; iets bij de wet
bepalen; bij onderhandsche akte; bij gesloten briefjes;
iemand bij zijn naam noemen; — bij dezen, door

middel van dezen brief, (ook) bij deze gelegenheid; —
ik ken hem bij name, ik weet alleen hoe hij heet; —
het kindje bij zijn naam noemen, iets zonder om
wegen, onbewimpeld noemen; — de mensch zal bij
brood alleen niet leven, van brood; — zij heeft een
bij hem, door samenleving met hem; —
-kind
met behulp van : bij kaarslicht, bij maanlicht
lezen; — als : bij uitzondering, bij voorbeeld; —
iemand bij wijze

van verrassing een belastingbiljet

toezenden, als verrassing; — bij manier van spreken,
als ik het zoo eens mag noemen; — 't is maar bij
manier van spreken, ge moet het niet zoo letterlij'k
opvatten, 't is maar als voorbeeld genomen; —
bij wijlen, bij tijden, nu en dan (vgl. bij dag);
hij werkt bij vlagen, zeer ongeregeld, nu hard, dan
in 't geheel niet; --in de nabijheid eener hoeveelheid : er waren er
bij de honderd, even minder dan honderd; — on'
en bij de honderd, omstreeks honderd; —
bij paren, paarsgewijze; — iets bij het v,t, de flescl^
verkoopen, geen gedeelte van een vat enz. ver
— de getallen klimmen bij zessen op, worden-kopen;
telkens zes grooter; — zij kwamen bij duizenden.
toeloopen, (eig. ijl groepen van duizend) in groote
menigte, bij hoopen; — 't wordt bij het gewicht.
bij de maat verkocht, de waar wordt afgewogen ,
afgemeten; — de woning wordt bij het jaar verhuurd.
telkens voor één jaar; — de verdiensten verminderen
bij den dag, worden Tederen dag minder; — de zieke
neemt bij den dag af, men ziet hem elken dag minder
worden; — ze leven bij den dag, ze leven van de
ongewisse opbrengsten van eiken dag; --de kamer is 6 bij 5, 6 M. lang en 5 M. breed; —
't is bij zwart af, 't is haast zwart; — ze waren bij
't verdrinken xƒ, bijna verdronken; — dat was bij
't kantje af, dat ongeluk was haast gebeurd; -'t blijft bij woorden, men komt niet verder, niet
tot daden; — alles blijft bij het oude, er wordt niets
veranderd; --- ik blijf bij mijne meening, ik geef
ze niet op; — hij hield voet bij stuk, gaf zijne meening
niet op, wilde niet toegeven, niet wijken; — hoe
kom je er bij ? bij dat denkbeeld, bij die veronder stelling ?
2. BIJ, bw. slechts in samengestelde werkwoorden
en voorn. bijw. : hij is er voorgoed bij, gesnapt, zal
straf bekomen; -- je bent er bij, ik bekeur je, zal
je aanklagen, straffen enz.; — hij zit er warmpjes
bij, kan er goed bij, heeft middelen; — ik kan er
niet bij, het niet begrijpen; — om drie uur is hij
flauw gevallen en nu is hij nog niet bij, bij kennis,
bij zijn bewustzijn; -- het koren staat er best bij,
belooft veel; — hij staat er vrij goed bij, het gaat
nogal met hem; — zijt ge al bij (-gekomen) ? hebt
ge de anderen in 't werk al ingehaald; -- wacht
even, ik ben niet bij, wanneer men samen muziek
maakt bv en de een is achter geraakt; — hij is goed
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bij, van alles op de hoogte, (ook) pienter, vlug
...VERKLAARDER, m. (-s), exegeet; ...VERKLAvan begrip; -- de boeken zijn bij, tot den laatsten
RING, V. (-en); ...VERSPREIDER, m. (-s)* ...VERdag bijgewerkt.
SPREIDING, v.
3. BIJ, V. (-en), een vliesvleugelig insect, (apis
BIJBELVERTALER, m. (-s); ...VERTALING,
rnelliica ), de gewone of tamme honingbij ; een zwerm
V. de bijbelvertaling der Zeventig (de Septuagint).
bijen telt ten hoogste 20000 werkbijen, 6 a 800 hommels
BIJBELVRIEND, m. (-en), ...VRIENDIN, v.
en eene koningin. Bijtje, o. (-s).
(-nen), voorstander. voorstandster van den bijbel
BIJALDIEN, voegw. (deftig) ingeval; -- bijaldien
BIJBELWERK, o. bijbel met commentaren; (fig)
`gok, zelfs wanneer.
bijbelverspreiding; ...WOORD, o. en het geschiedde
BIJARTIKEL, o. (-s), bijgevoegd artikel.
naar het bijbelwoord, zooais in den bijbel verhaald.
BIJAS, V. (-sen), (nat.) bijas der lens, elke rechte
voorspeld is; ...ZIN, m. ( -een), bijbelplaats; (fig.)
lijn die door het optisch middelpunt der lens gaat; —
liefde tot den bijbel.
BIJBETALEN, (betaalde bij, heeft bijbetaald).
bijas van een gebogen spiegel , lijn door 't krommingsmiddelpunt; -- (plantk.) bijas eener bloeiwijze,
betalen boven hetgeen men reeds betaald heeft
vertakking der hoofdas.
vie in de volgende klasse dezer loterij wil meespelen,
BIJBAANTJE, o. (-s), baantje, betrekking naast
moet bijbetalen; om in den schouwburg een rang beter
Qle eigenlijke betrekking die meer inkomsten geeft.
te zitten, navest ik een gulden bijbetalen. BIJBETABIJBAL, m. (-len), (ontleedk.) gedeelte van den
LING, V. (-en), bijgevoegd bedrag om de som vol
teelbal, waarin de zaadbuisjes samenkomen en
te maken: surplus : met bijbetaling van.
zich tot den zaadleider vereenigen.
BIJBETEEKENIS, v. ( -sen), bijkomende beteeke
BIJBANK, v. (-en), hulpbank, succursaal, hulp
nis.
-kantorve
bankinstelling.
BIJBETREKKING, v. (-en), betrekking naast
BIJBEDOELING, v. (-en ), heimelijke bedoeling
eene hoofdbetrekking, (deftiger dan) bijbaantje.
haast die welke men voorgeeft : iets met. eene bijbeBIJBINDEN, (bond bij, heeft bijgebonden), toedoeling zeggen, met eene bedoeling die niet uit de
voegen in één band. BIJBINDING, v. (-en).
woorden zelve blijkt; en meestal tot eigen voordeel.
BIJBLAD, o. (-en), bijvoegsel (tot een dagblad
BIJBEGRIP, o. (-pen), 't woord schobbejak (d. i.
of tijdschrift); --- (Ind.) inz. van het Staatsblad; —
iemand die een maliënkolder droeg) nam langzamer
inlegblad bij eene tafel : eene uittrektafel met drie
bijbegrip van gemeen, slecht aan, een begrip-hand't
bijbladen. Bijblaadje, o. (-,).
<.lat niet in 't woord zelf lag.
BIJBLIJVEN, (bleef bij, is bijgebleven), ik kan
BIJBEHOOREND, bn . tot eene hoofdzaak
je niet bijblijven, bijhouden, gelijk blijven (bi)
;gehoorende.
het ioopen, bij de studiën); — in het geheugen, in de
BIJBEL, m. (-s), de Heilige Schrift; — den bijbel
gewoonte blijven : dat is mij van mijne jeugd
wel in den mond, maar niet in het hart hebben, vaak
bijgebleven; uit die ziekte is mij eene voortdurende
vroom praten en er niet naar handelen; -- de bijbel
loomheid bijgebleven.
van deux aas, de in 1562 te Embden, en in 1571 in
BIJBOEK, o. (-en), (kooph.) een der bonken van
Nederland uitgegeven bijbel; — school met den
den koopman, wier inhoud niet voor overdracht
bijbel, waar het onderwijs op het godsdienstig
in het grootboek vatbaar is, b.v. magazijnboek,
geloof volgens den bijbel steunt; --- (iron.) de ^ brievenboek, copijboek, agenda.
BIJBOEKEN, (boekte bij, heeft bijgeboekt), een
bijbel van 52 bladen, kaartspel; -- (gemeenz.) dik,
statig boek: dat is een echte bijbel geworden; een
boek bijwbrken, bij het overige boeken : zijn de
van
bijbel
een boek; — werktuig om de hulzen van
posten reeds bijgeboekt I BIJBOEKING, v.
seinvuurpijlen te rollen. Bijbeltje, o. (-s).
BIJBOETEN, (boette bij, heeft bijgeboet), hiel
BIJBELBESCHOUWING, v (-en), beschouwing,
en daar herstellen, wat kapot is : ge moet het wat
opvatting van den bijbel; —BESLAG, o. (boekb.)
bijboeten (oorspr. van netten); — (Z. A.) nieuwe
hoeken en sloten aan een bijbel; ... BLAD, o. (-en),
planten zetten op de plaats van die mislukt zijn.
(dicht.) de bijbel; ...BLOEM, v. (-en), (dicht.)
BIJBOL, m. (-len), (plantk.) een of meer kleine
schoone, treffende plaats in den bijbel; ... BOEK,
bollen die zich naast den hoofdbol ontwikkelen.
o. (-en), de bijbel, ook: een enkel boek des bijbels; ^ klister.
...CRITIEK, v.
BIJBOORD, o. (w. g.) stuurboord.
BIJBELEN, (bijbelde, heeft gebijbeld), (gew.)
BIJBOUWEN, (bouwde bij, heeft bijgebouwd),
kaartspelen.
iets door bouwen aan het reeds bestaande toe BIJBELGELOOF, o. geloof in den bijbel.
j voegen . een vleugel, een paar kamers bijbouwen.
BIJBELGENOOTSCHAP, o. (-pen), vercenigingg
BIJBRASSEN, (braste bij, heeft bijgebrast),
tot verspreiding van den bijbel in zijn geheel of
(zeew.) de raas bij den wind brassen; — (fig.) bij bij gedeelten, om niet of voor geringere prijs.
draaien, inschikkelijker, meer meegaande worden.
BIJBELHELD, m. (-en), HELDIN, v. (-nen),
BIJBRENGEN, (bracht bij, heeft bijgebracht), ten
held die in den bijbel voorkomt; ...KENNIS, v.
huwelijk aanbrengen; -- wat kunt gij tot uwe ver
kennis van den bijbel: de bijbelkennis is in onze
bewering bijbrengen ? aanvoeren om er-deign,
dagen gering; ... LEER, v. grondstelling, zedeleer
kracht bij te zetten; vele voorbeelden zou ik kunnen
des bijbels; ...LEERAAR, m. (-s, ...aren); ...LEbijbrengen, aanvoeren, aanhalen; -- dat kan niet
ZER, m. (-s); ...LEZERES, v. ( -sen); ...LEZING,
veel bijbrengen, helpen; — iem. zekere kennis bij V. (-en), het lezen in den bijbel; inz. godsdienst
brengenn, eigen laken; — iem. bijbrenge, , weer tot
waarin hoofdstukken uit den bijbel gelezen-oefnig
bewustzijn brengen; -- (gnu'. ) ik kan het alleen niet
en verklaard worded : Woensdagavond is het bijbel bijbrengen, ik kan het alleen niet af. BIJBREMlezing.
GING, v.
BIJBELPLAATS, v. (-en), plaats, zin, zinsnede,
BIJCIRKEL, ru. (-s), (oude sterreek.) cirkel aan
aanhaling uit den bijbel.
den omtrek van een grooten cirkel, waarmede de
BIJBELSCH, brei volgens, naar den bijbel : dit
schijnbaar onregelmatige omloop uer planeten
strookt niet met de bijbelsche voorstelling; --- de bij
verklaard werd.
belsche vrouwen, vrouwen, heldinnen uit den bijbel; —
BIJCULTUUR, v. naast de hoofdcultuur, cultuur
de bijbelsche aardrijkskunde, die betreffende do plaatder bijgewassen.
sen, streken en landen waarvan de bijbe' spreekt; -BIJDAGEN, m. mv. (gew.) Goede Vrijdag, tweede
de bijbelsche geschiedenis, geschiedenis {ier Israëlieten
Paaschdag en tweede Pinksterdag.
voor Jezus' geboorte; --- hij is zoo bi,, belsch, haalt
BIJDEHAND, BIJDERHAND, bn. hij is bijdeer aitiji den bijbel bij.
hand, hij is slim, vlug, gevat; 't is een bijdehand
BIJBELSPREUK, V. (-en), spreuk in den bijbel
kind.
voorkomende; ...TAAL, v. dat is bijbeltaal, daar
BIJDEHANDJE, o. (-s), iemand die bijdehand
niets in te brengen; ...TEKST, m (-en).-tegnis
is (van kiude,.en en vrouwen).
hijbelplaats; ...UITGAVE, v. (-n); ...UITLEGGER,
BIJDEHANDSCH of BIJDERHANDSCH, bn. hit
3n. (-s); ...UITLEGGINO, v.; ...UITLEGKUNDE,
bijdehandsche paard, dat aan de linkerzijde gev- bedrevenheid in het uitleggen van den bijbel;
spannen is.
wetenschap die zich met de uitlegging deb bijbels
bezighoudt, exegese.

BIJDENKBEELD, o. ( - en), bijkomend denkbeeld,

BIJBELVAST, bn. (•er, meer -, meest-), bedreven
in iet kennen of aanhalen van bijbelteksten.
BIJBELVERBOD, o. vei bod om den bijbel te

bijbegrip.
BIJ -DEN-WIND-LINIE, v. (zeew.) lijn die een
hoek van zes kompasstreken (67' 30') snot de richting van den wind maakt.

liet verhaal, de voorstelling van zaken in den bijbel;

geslacht van zuigkwallen (physalia); zij hebben Bene

er en; ...VERHAAL, o. (dicht.) het bi,belverhaal.

BIJ DEN WIND ZEILER, m. ( s), zeeblaas, een
-

-
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gehouden), zijn geld bijeenhouden, het niet verpuntige blaas die bij het zwemmen aan de opper
als zeil dient.
-vlaktedrz i kwisten; -- zijne zaakjes goed bijeenhouden, niet,
slordig zijn; - houd die kleuren eens bijeen (beter
BIJDICHT, o. (-en), (w g.) tusschenverhaal in
bij elkander), plaats ze naast elkaar; -- zijne zinnen
een dichtstuk : episode.
bijeenhouden, zijne kalmte niet verliezen; -- (w. g.)
BIJDICHTSEL, o. (-s), (w. g.) bijdicht.
de eskaders hielden bijeen, bleven in elkaars nabij BIJDOEL, o. Zie BIJOOGMERK.
beid.
BIJDOEN, (deed bij, heeft bijgedaan), toevoegen,
BIJEENJAGEN, (jaagde, joeg bijeen, heeft bij aanvullen.
eengejaagd), de schapen in 't hok bi3eenjagen, bijeen BIJDRAAIEN, (draaide bij, heeft en is bijgedrijven,
draaid ), bijwerken (van draaiers); — (schroeBIJEENKOMEN, (kwam bijeen, is bijeengeko ven) vaster aandraaien; --- (zeew.) het schip zoo
inen), samenkomen : de vrienden zijn bijeengek oleggen, dat het niet meer vooruitgaat, door eenige
men; de vergadering is bijeengekomen; — 't geld zal
zeilen te brassen (om een ander schip te nadewel bijeenkomen, we zullen uit verschillende bij dra
ren); — (fig.) minder koppig worden, langzamergen de noodige som wel verkrijgen; — die kleuren
hand toegeven, inschikkelijk, meegaande worden.
komen goed bijeen (beter bij elkaar), passen goed
BIJDRAAIER, m. (-s). BIJDRAAIING, v.
bij elkaar, schreeuwen niet; (evenzoo) dat komt
BIJDRAGE, V. (-n), wat men geeft of bijdraagt
geldelijke
bijdrage;
goed bijeen, dat treft goed.
:
een
gemeenschappelijk
doel
tot

BIJEENKOMST, v. (-en), het bijeenkomen, het
letterkundige bijdrage, toevoegsel ter aanvulling j ontmoeten van twee of meer personen op een
aangewezen
tijd en plaats tot een bepaald doel:
geschreven
memorie;
—
--eener spreekbeurt;
samenkomst, onderhoud, vergadering : eene vriend verhandeling over een wetenschappelijk onder
schappelijke bijeenkomst, waar men als vrienden
gedenkschrift : bijdragen tot de algemeene-werp;
onder elkapder zit.
geschiedenis.
BIJEENLEGGEN, (legde bijeen, heeft bijeen BIJDRAGEN, (droeg bij, heeft bijgedragen), bijdragen tot, helpen tot stand brengen; — ik wil gaarne ? gelegd), leg die boeken ordelijk bijeen; — geld bijeendaarvoor
geven;
-eene geldsom voor een bepaald doel vormer
leggen,
eenig
geld
iets bijdragen,
door elk wat bij te dragen.
teekenen draagt bij tot ontwikkeling van 't schoonBIJEENLIGGEN, (lag bijeen, heeft bijeengelegen),
heidsgevoel. BIJDRAGER, m. (-s). BIJDRAGING,
bij elkander liggen : de soldaten lagen vu groepjes
V. (-en), bijdrage.
bijeen.
BIJDRUKKEN, (drukte bij, heeft bijgedrukt),
BIJEENLOOPEN, (liep bijeen, is bijee7.igeloopen),
drukken naast, achter; drukken boven do bepaalde
te hoop loopgin : de heele buurt liep bijeen.
oplage. BIJDRUKKING, v.
BIJEENRAPEN, (raapte bijeen, heeft bijeen
BIJEEN, bw. geeft te kennen, dat twee of meer
oprapen en bijeendoen: snippers papier-gerapt),
zelfstandigheden in elkanders nabijheid zijn en
bijeenrapen; — een bijeengeraapt leger, uit enge tevens eene zekere eenheid, eene groep vormen,
oefende soldaten in haast bijeengebracht, (ook)
vgl. aaneen, waar dit laatste niet het geval is,
uit allerlei schurken bestaande; — dron.) al zijn.
bv .: de huizen van dit dorp staan dicht bijeen; de
verstand bijeenrapen, 't weinigje verstand dat mere
meeste huizen dezer rij staan dicht aaneen. In bij
heeft, aan 't welk zetten. BIJEENRAPING, v.
elkander treedt de gevormde eenheid minder op
BIJEENREKENEN, (rekende bijeen, heeft bijeen
den voorgrond.
die
samenstellingen
voor,
bij elkander rekenen : rerschillenuie uit -gerknd),
[ Bijeen komt meest in
bijeenrekenen, tot één post maken; — alles-gaven
echter ook vaak gescheiden worden. Men zou als
bijeengerekend, alle omstandigheden in aanmerking
regel kunnen stellen, om de samenstelling te gegenomen.
bruiken, als de toestand bijeen een gevolg is der
BIJEENRIJGEN, (reeg bijeen, heeft bijeengerewerking, bv. bijeenplaatsen, bijeenzoeken, en de
gen), samenrijgen : eenige oude papieren aan een
deelen te scheiden, als de toestand bijeen onafhanbijeen
zitten,
staan.
koordje
bijeengeregen.
:
werking
bestaat
kelijk van de
I
BIJEENROEPEN, (riep bijeen, heeft bijeengeZoo zou men dan schrijven : %k zal de jassen bijeen roepen), (personen) oproepen om bijeen te komen :
1 angen. en de jassen die bijeen hangen. Bij koppel
alle buren bijeenroepen; eene vergadering bijeenroepen,
zou men de deelen ook los kunnen schrij --werk.
de leden tot samenkomst uitnoodigen ; ook : de
ven : de woorden die bijeen zijn, bijeen blijven
^ Tweede Kamer bijeenroepen. BIJEENROEPING,
(meestal echter in één woord)].
V. (-erg), de vergadering is tol nadere bijeenroepincw
BIJEENBINDEN, (bond bijeen, heeft bijeen
gescheiden..
samenbinden.
-gebond),
bijeengebleBIJEENSCHARRELEN, (scharrel }áíe bijeen, heeft
is
BIJEENBLIJVEN, (bleef bijeen,
bijeengescharreld), met moeite bij elkaar brengen :
ven), bij elkander blijven.
wat voorneelden bijeenscharrelen; de heele st .sd af
BIJEENBEHOOREN, (behoorde bijeen, heeft
looperg om honderd gulden bijeen te scharrelen.
bijeenbehoord), die vazen behooren bijeen, vormen
BIJEEN.SCHRAFELEN, ( schr'a felde bijeen. heeft
een paar.
hijeengeschrafeld), met r iceite bij elkaar branBIJEENBRENGEN, (bracht bijeen, heeft bijeen gen
: ze konden nog geen tien gulden bijeenschrafelen.
een
leger
samenbrengen,
verzamelen.:
gebracht),
BIJEENSCHRAPEN, (schraapte bijeen, heeft
bijeenbrengen, het leger vormen; — getd bijeen
bijeengeschraapt), als woekernar, als vrek geld
(voor een bepaald doel) eene zekere som-breng,
bij elkaar. brengen : aardsche schatten bijeenschra.vormen. BIJEENBRENGING, v.
pen. BIJEENSCHRAPING, v.
BIJEENDOEN, (deed bijeen, heeft bijeengedaan),
BIJEENSMIJTEN, (smeet bijeen, heeft bijeenge-we zullen 't geld dat we hebben, maar bijeendoen.
bijeen
smeten),
bijeengooien.
of
is
BIJEENDRIJVEN, (dreef bijeen, heeft
BIJEENSPELDEN, (speldde bijeen, heeft bijeensamendrijven: de herder dreef de sch.a--gedrvn),
gespeld), de lappen van een gescheurd kleedingstul,
pen bijeen; de bonten dreven bijeen; mat een vuil is
bid eenspelden, door spelden aaneenhechten.
hier bijeengedreven.
BIJEENSTAAN, (stonden bijeen, hebben bijeen
BIJEENFLANSEN, (flanste bijeen. heeft bijeengeeen groep bij elkander staan : de men--gestan),i
flanst), een opstel bijeenflansen, weinig samenhan schen
stonden in groepjes bijeen; — kom wat bij eeneen
opstel
aaneenrijgen.
gende zinnen tot
staan, wat dichter bij elnaar.; (w. g.) (fig.) trouw
BIJEENGAREN, (gaarde bijzen, heeft OOijeenbieen'-taan, steeds elln.ar h.^lpen, g3zamenlijk
;egaard), bijoenverzamelen, bijeenbrengen.

de kosten worden door vrijwillige bijdragen gedekt; —

BIJEENGOOIEN, (gooide bijeen, heeft bijeen-

gegooid); ...HAKEN, (haakte bijeen heeft bijeengehaakt).
BIJEENHALEN, (haalde bijeen, he 'ft bijeen
te zamen halen : de heele buurt bijeen--gehal),
halen, alle buren bij elkaar doen kolt' en; -- geld
bijeenhalen, inzamelen (voor een liefdadig doel b. , . ).
BIJEENHANGEN, (hing bijeen , heeft bijeengehangen), wij elkander hangen : hang die schilderijen
bijeen; de schi derijen hangen bijeen; 't hangt bijeen
(liever aaneen) als droog zand (van een opstel bv.),
er is geen samenhang in.
BIJEENHOUDEN, (hield bijeen, heeft bijeen-

weerstand bieden.

BIJEENSTEKEN, (stak bijeen, heeft bijeen gestoken), de hoofden, de koppen bijeensteken, om
heimelijk iets te bespreken, sarren te spannen, enz.
BIJEENSTELLEN, (stelde bijeen, heeft. bijeen -

ge,teld), tafels en stoelen bijeensteilen. BIJEEN STELLING, v.
BIJEI NTELLEN, (telde bijeen, heeft bijeengeteld), optellen : de vosten eener rekening bijeen-

t(11 fl.

BIJEENTREKKEN. (tt•ok bieen, heelt en is
bijeengetrokken:). troepen bijeentrekken, uit verspreide afdeelingen eene krijgsmacht vormhen; —
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de duigen zijn in het water weer bijeengetrok1 en.
BIJEENTREKKING, v. (-en).
BIJEENTROMMELEN, (trommelde bijeen, heeft
bijeengetrommeld), met trommels ag bijeenroepen;
-- de voorstanders bijeentrommelen, alle moeite doen
om ze bijeen te brengen.
BIJEENVOEGEN. (voegde bijeen, heeft bijeengevoegd), samenvoegen. BIJEENVOEGING, v. (en);
...WERPEN, (wierp bijeen, heeft bijeengeworpen).
BIJEENZAMELEN, (zamelde bijeen, heett bijeen
moeite, in een tamelijk lang-gezamld),tni
tijdsverloop bijeenbrengen : de geleerde heeft op zijne
reizen tal van nierkwaardigheden b ijeengezzmeld .
BIJEENZAMELING, v. (-en), het bijeenzamel gin;
(w. g.) het bijeengezamelde.
BIJEENZETTEN , (zette bijeen, heeft bijeengezet),
bij elkander zetten. BIJEENZETTING, v.
BIJEENZIJN, (was bijeen, is bijeengeweest), bij
elkander, samen zijn: de vrienden zijn bijeen; de
kring is bijeen; 't geld is bijeen: —, o. ons gezellig

bijeenzijn werd onverwacht gestoord.

BIJEENZITTEN, (zat bijeen, hoeft bijeengezeten),
bij elkander zitten : de hui,sgenooten zaten bijeen:
kom wat bijeenzitten, wat dichter bij elkaar.
BIJEENZOEKEN, (zocht bijeen, heeft bijeen
uit eene menigte voorbeelden de geschiktste-gezocht),
6,geenzoeken, door zoeken verzamelen.
BIJENANGEL, m. (-s), ange í eenei bij.
BIJENAREND, m. (-en), eene soort van arend
(.perms apivorus), die geheel Europa bewoont, 60
c.M. lang is en vooral zich riet bijen, wespen en
homme.Ls voedt, ook wespendief geheeten.
BIJENBLAD, o. eene soort van citroenkruid.
BIJENBOEK, o. (-en), handleiding voor de bijen
bijenhouder; ...BOR--tel;.BOER,m(n)
STEL, m. (-s), borstel waarmede een klomp bijen
in een korf wordt geveegd; ...BRIL , in. (-len),
middel der bijenhouders om hun gezicht voor de
steken der bijen te beveiligen.
BIJENBROEDSEL, o. (-s), eieren en larven der
bijen; ...BROOD, o. de door de bijen aan d,- pooten meegedragen klompjes stuifmeel, met honing
bevochtigd, voedsel voor bijen en larven; ...CEL,
V. (-len), cel in een bijenkorf; ...CELLETJE, o . (-s);
...EI, o. (...eren).
BIJENETER, m. (-s), sierlijke vogel in de warme
landen der Oude wereld (merops apiaster), iets grooter dan de spieeuw, die zich vooral met bijen, hom
wespen, enz. voedt.
-mels,
BIJENFLUITEN, o. eigenaardig gegons in een
korf dat het zwermen voorafgaat.
BIJENHOUDER, m. (-s), iemand die bijen houdt
als middel van bestaan, iemker, ij m.ker, bijker;
...HUIF, V. (...huiven), (gew.) bijenkorf; huif of
kap van ijzerdraad waarmede de bijker zich het
hoofd beschermt tegen de steken de, bijen; ...HUIS,
o. (...huizen), bijenstal; ...JAAR, o. (.. .jaren),
het is een goed bijenjaar, voor de bijkers is het een
gunstig jaar.

BIJENKAP, v. (-pen). zekere kap waai.mee men
het hoofd bedekt om_ dit voor den steek der bijen
te vrijwaren; ...KAS, v. ( -sen), bijenstal; ...KE+'VER m. (-s), eene zaagsprietige keversoert (clerus
apiarius ), welks roodgekleurde larven in de nesten
en korven der l ►ijen leven; .. KLOMP, m. (-en),
klomp op elkander zittende bijen, na het zwemen;
...KOLONIE, v. (-s); ....KONING, m . (-en, volgens
de begrippen der ouden eene mannetjesbij die de
opperste was in den bijenkorf; ...KONINGIN, v.
(-nen), moederbij
BIJENKORF, m. (...korven), eerre klokvormige
mand van rijs, btroo enz. vervaardigd, waarin de
bijen honing en was verzamelen; de bijen die samen
één korf bewonen; (fig.) plaats waar eene onafgebroken, soezende drukte heerscht; —, o. naam van
eene Hollandsche papiersoort, tussc'hen ordinair
schrijfpapier en klein meeliaan., aldas genoemd eiaar
het wat',rmerk.
BIJENLUISJE. o. (-a), eene soort van luis die op
de bijen leeft (braula coeca); ...MARK.i.', v. (-en);
...MASKER. o (-s), bijenkap; ...MEES, v. (...mee
(•si. eerie soort van-zenl,.PIKERTJo
koolwee, die op bijen aast..
BIJENRECHT, o. recht om bijen te honden;
wetten omtrent liet houden van bijen; ...STAL,
m. (-len), verzameling van korven; ...STEEK, m.
(...steken) ; ...TEELT, v. de teelt van bijen,
opgevat als een bedrijf, inz. tot gewinning van
honing en was; ...VELD, o. (-en), veld waar de
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bijen kunnen vergaren; ...VOLK, o. (-en); .. .VR ETER, ni. (-s). levendig gekleurd tropisch vog eltj e
in Z.-Amerika (prionites brasi.liensis), dat op bijenwespen en hommels jacht maakt.
BIJENWAGEN, m. (-s), lange smalle wagen
waarop de bijenkolven vervoerd worden; ... WAS,.
o. was door de bijen voortgebracht; ...WEIDE,
V. (-n), bijenveld; ...WOLF, m . (...wolven), soort
van graafwesp die op bijen aast.
BIJENZWERM, m. (-en), troep bijen onder
aanvoering eereer koningin.
BIJFIGUUR, v. (...figuren), (schoone kunsten
ondergeschikte figuur; (schilderk.) aanvullinesfiguur: (rneetk.) hulpfiguur.
BIJGAAN, (ging bij, is bijgegaan ), bijgevoegd_
worde .1 : eéne flesch ware voldoende geweest, maar
er is er nog eene bid gegaan.
BIJGAAND, bn. bijgevoegd : zie bijgaand br iefje ,.
ingesloten, bijgevoegd.
BIJGEBOUW, o. (-en), gebouw behoorende bij
een hoofdgebouw, inz. bij fabrieken en bij de woningen in Indie, waar zij de bediendenkamers, debadkamer, de W.C. enz. bevatten.
BIJGEDACHTE, v. ( n), bijbegrip; bijbedoeling; -bijgedac h.te op het gebied der taal, de in woordvorm,
overeenkomende gedachte, die naast de bedoelde
onwillekeurig in onzen geest oprijst.
BIJGELEGEN, ba. aangrenzend : bijgelegen landerijen.
BIJGELOOF, o. th^ aas ge'oof aan wonderdadige
werkingen of verschijnselen; minachtende benaming
voor een ander godsdienstig geloof dan dat van
spreker of schrijver.
BIJGELOOVIG, bn. ( -er, -st) , met bijgeloof ver
behept. BIJGELOOVIGHEID, V. (...heden),-vuld,
geneigdheid -, overhelling tot bijgeloof; bijgeloovige
voorstellingen.
BIJGENAAMD, bn. den bijnaam hebbende ' a;n :
Willem, bijgenaamd de Zwijger.
BIJGEVAL, bw. toevallig., misschien : heb je
hijgeval een potlood voor me te leen; — voegw . indien.
BIJGEVEN, (gaf bij, heeft bijgegeven), toegeven,
bijdoen; (kaartsp.) de gevraagde kaart spelen.
BIJGEVOLG, bw. voegw. daarom, d 3rhalve, dus.
BIJGEWAS, o. ( -sen), gewas dat men naast of
na de hoofdgewassen teelt.
BIJGIETEN, (goot bij , heeft bijgegoten), gietende
bijvoegen.

BIJGROEIEN, (groeide bij, is bijgegroeid), weder
aangroeien : de afgesneden loten groeien weer spoedig
nij; -- (van eene misvorming) dat zal wel wat bijgroeien, door den groei minder (erg) worden.
BIJHALEN, (haalde bij, heett bijgehaald), nader
halen. als het ware van nabij doen zien. : di--bij
verrekijker haalt goed hij; -- aanhalen (van een
cijte;r bij deelingen); -- iet' met de haren er tijhalen,
met geweld in een gesieek, eens, verhandeling enz..
iets invlechten, wat er eigenlijk niet bijhoort; —
(zeew.) bijdraaien; — eerij weinig l ijverven. bijteekenen : die kale plekken moet je wat bijhalen,
die twee lijnen moeten nog oijgehaald wog den; -(gew.) inhalen. BIJHALING, v.
BIJHANGEN, (hing bij, heeft bijgehangen)
hangen, ophangen naast; toevoegen : als hij iet.
vertelt, hangt hij _r altijd wat bij, voegt hij er zelf
wat aan toe; -- voor den geest blijven : dat akelige
gezicht hangt mij nog altijd bij.
B IJHANG SEL, o. (-s), (w . g.) aanhangsel.
BIJHARKEN, (harkte bij, heeft bijgeharkt), hier
en daar wat opharken : een tuin bijharken.
BIJHEBBEN, (had bij , heeft bijgehad), (scheepst. )
alle zeilen bijhebben, uitgespannen hebben staan.
BIJHEBBEND, ba. de vorst met bijhebbend gerrolcg 4
dat hij bij zich heeft.
BIJHELPEN, (hielp bij, heeft bijgeholpen), herstellen, iem. uit eene flauwte weel bijbrengen.
BIJHERSENEN, v. mv. (w. g.) kleine hersenen.
BIJHOOREN, (hoorde bij, heeft bijgehoord ), bijbehooren .
BIJHOORIG, bn. behoorende tot.
BIJHOORIGHEDEN. v. mv plaatsen, gebouwen
tot een hootdgebouw behoorende.
BIJHOUDEN, (hield bij , heeft bijgehouden) ..
iem.,nd bijhouden, bijblijven (in het loopen, rijden
enz.); -- (scheepst.) dicht bij den wal blijven; —
de zeilen bijhouden, geen zeil minderen (bij sterkeil
wind bv.); -- de uitgaven zijn te groot, ik kan hei
niet bijhouden, kan er niet aan blijven voldoen; —
het onderwijs niet kunnen bijhouden, volgen; -- II,
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zal die kennis bijhouden, door studie bewaren en
uitbreiden; -- bijschrijven : boeken bijhouden (op
-een kantoor). BIJHOUDING, v.
BIJKAART, v. (-en), karton, kleine kaart in een
► eegen hoek van c'e groote geteekend : kaart van
Engeland met eene bijkaart van Londen; — (kaartsp.)
kaarten die geene troefkaarten zijn : mijne bijkaarten
deugen niet; eene mooie bijkaart hebben; weinig in de
bijkaart hebben; — tweede toegangskaart naast
ene hoofdkaart (voor leden van hetzelfde gezin).
BIJKANS, bw. bijna, bij het kantje af : bijkans
s onzeker.
BIJKANTOOR, o. (...toren), kantoor aan een
hoofdkantoor ondergeschikt, inz. bij de posterijen:
,aangeteekende stukken te zenden bijkantoor Conradkade.
BIJKEGEL, m. (-s), kleine vulkaan op de helling
van een grooteren.
BIJKELK, m. (-en), (plantk.) krans var. groene
blaadjes onder den gewonen kelk.
BIJKER, m. (-s). bijenhouder. BIJKERIJ, v.
(-en) , de gezamenlijke korven van een bijker; de
bijenteelt.
BIJKERK, v. (-en), hulpkerk; ...KEUKEN, v.
(-s), aanhangsel van de keuken, waar het grovere
keukenwerk wordt verricht, inz. in ziekenhuizen en
restaurants; ... KOK, m. (-s), helper van den kok.
BIJKOMEN, (kwam bij, is bijgekomen), zich toevoegen aan : na de vergadering zijn twintig leden
bijgekomen; — er is geen bijkomen aan, noen han het
bijna niet krijgen, koopen, zien; — bijkomende
omstandigheden, die hij 't hoofdfeit komen; — dat
moest er nog bijkomen ! dat zou de maat doen
overloopen; — iem. bijkomen, inhalen, bereiken,
achterhalen; — hid kan niet meer bijkomen, zijne
medeleerlingen inhalen; — overeenkomen, passen
bij : die kleur of verf komt er niet goed bij; -- uit
• Bene bezwijming ontwaken: nu komt zij bij: — in den
laatsten tijd is hij veel bijgekomen, flinker, gezonder,
zwaarder geworden; — (fig.) na lang verval komt
de handel weer w4 bid, herleven; --- dat zal wel weer
bijkomen, terechtkomen; — (scheepst.) dicht bij
den wal konen; — (gew.) kastijden, straffen: wacht!
ik zal je bijkomen.
BIJKOMST, v. herleving; het bijkomen.
BIJKOMSTIG, bn. bijkomstige omstandigheden,
(minder goed dan) bijkoriende omstandigheden.
BIJKOMSTIGHEDEN, v. mv. toevallige omstandigheden : door allerlei bijkomstigheden.
BIJKOOPEN, (kocht bij, heeft bijgekocht), koopen
bij hetgeen men reeds heeft.
BIJKRABBELEN, (krabbelde bij, is bijgekrabbeld), (van zieken) zoover hersteld, dat zij zich
weer wat bewegen kunneij : de zieke is aardig
bijgekrabbeld; roet moeite inhalen; — op den kant
staan eenige woorden bijgekrabbeld, in vluchtig
schrift bijgevoegd.
BIJKRIJGEN, (kreeg bij, heeft bijgekregen), een
leerling die achter is, met zijne mec'eieerlingen gelijk
brengen; — met moeite een bewustelooze bijbrengen.
BIJKROON, v. (...kronen), (plantk.) kroontje

gevormd door de tongetjes der bloemo,laden (bij
de anjelierachtigen).
BIJKRUIPEN, (kroop bij, is bijgekropen), krui
naderen; -- (gemeen.) zich (bij iem.) te bed-pend
.leggen.
BIJL, ' (-en), scherp werktuig om ermede te
hakken; -- er met de grove o ij l inhouwen, ruw te
werk gaan; (ook) afdoende maatregelen nemen; —
gspr.) op een ruwen kwast past eene scherpe bijl, :als
het noodig is. moet meel krasse maatregelen weten
te nemen; (ook) zachte heelmeesters mk,ken stinkende wonden; — de bijl aan den wortel leggen, het
kwaad in zijn oorsprong aantasten, tegengaan; —
de bijl ligt alree aan den wortel, de straf is nabij; -'ik heb met die bijl, met dat bijltje al zoo lang gehakt,
op die wijze heb ik reeds lang gehandeld; (ook)
dat werk heb ik reeds zoo Bang gedaan; - (w.g.) er
?net de breede bijl inhakken, op grooten voet leven,
geen kosten sparen. Bijlt3", o. (-s). Zie &daar.
BIJLAAN, v. (...lanen), zijlaan.
BIJLAGE, v. (-n), geschrift dat ter verklaring
of toelichting bij een ander stuk gevoegd is; bijgevoegd stuk; -- Ind. scherts.) bijzit, snaar. Bij laagje, o. (-s).

BIJLANDER, m. (-s), (eigenlijk BILLANDER
= binlander, binnenlander), eene soort van platboomd vaartuig, getuigd als een snauw en veel
gebruikt voer de binnenvrachtvaart.
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BIJLANDIG, bn. naburig; aangrenzend, aanpalend.
BIJLAPPEN, klapte bij, heeft bijgelapt), als
lapwerk bijvoegen; die schoenen kunnen niet meer
bijgelapt worden, gemaakt worden, stukken opgezet
worden; -- er iem. bijlappen, bekeuren, (ook) gerechtelijk aanklagen; (ook) doen hangen, straf,
boete doen oploopen.
BIJLBRIEF, m. (... brieven), verzekeringsbrief
van betaling aan een scheepsbouwmeester; sehriftelijke overeenkomst met een scheepsbouwmeester
wegens het bouwen van een schip.
BIJLBUNDEL, m. (-s), (Rom. geseh.) bundel
pijlen met eene bijl in 't midden, welke door een
lictor of bijldrager gedragen werd.
BIJLDRAGER, m. (-s), (Rom. gesch.) soldaat,
van de lijfwacht, der koningen en consuls ; lictor,
bijleman.
BIJLEGBAAR, bn. vatba:.r voor bijlegging.
BIJLEGGEN, (legde of leide bij, heeft bijgelegd
of bijgeleid). bijdoen; — als ik de waar zoo verkoop,
moet ik er bi, leggen, zal ik erop verliezen; — wat te
kort komt, zal ik bijleggen, er bij geven; — ik moet
altijd bijleggen, het tekort dekken; -- tot eene gezamenlijke som bijdragen; — vereffenen, bedachten :
een geschil bijleggen; -- (zeew.) het schip bij storm
niet den kop naar den wind houden, maar zoo dat
het weinig weg aflegt, bijdraaien. BIJLEGGING,
v. (-en), beslechting (van een geschil).
BIJLEGGER, m. (-s), een eehip dat bijlegt : een
bijlegger maken, bij den wind gaan liggen.
BIJLEMAN, m. (-s, -nen), (w. g.) sappeur;
bijldrager, lictor.
BIJLHAMER, m. (-s), een werktuig, dat aan den
eenen kant eene bij 1, aan den anderen kant een
hamer is.
BIJLHOUWER, m . - (-s), een werkman die met
de bijl arl;eidt, (verouderd woord voor) timmerman.
BIJLICHTEN, (lichtte bij, heeft bijgelicht), iem.
bijlichten, hem het licht voorhouden, zoodat hij
beter kan zien; — (fig.) ik zal ie eens even billichten,
op je tekortkomingen wijzen, zeggen waar 't op
staat, je de wet voorschrijven.
BIJLIGGEN, (het lag bij, heeft bijgelegen), ongeveer weten, meenee te weten : er ligt me zoo iets
bij van eene historie, die met dien man gebeurd is. een voorgevoel van iets hebben : het heeft mij altijd
bijgelegen, dc. t dit gebeuren zou. BIJLIGGER, m.
(-s), (gew.) bijzit; — een schip dat een gedeelte
van de vracht van den beur schipper laadt. BIJ LIGGING, v. (-en), bijslaap.
BIJLIGGEND, bn. bij iets liggend, bijgaand
BIJLIGGENDE, bijgaande, ingesloten (brief).
BIJLMES, o. ( -sen), kapnes; ...SCHOEN, m. (-en),
scheede der sappeursbijl; ...SLAG, ni. (-en);
...STEEL, m. (...stelen).
BIJLOOP, m. de man met al zijn bijloop, met al
de personen die gewoonlijk bij help zijn.
BIJLOOPEN, (liep bij, is bijgeloopen.), naar iets
of iem. toeloopen; toevloeien; — dat loopt puntig
bij, in eene punt uit; -- (gew.) het zal wel bijloopen,
g zlukken.
BIJLOOPER, m. (-s), klaplooper; leerling in
Benig ambacht, loopjongen; -- hij is maar zoo wat
bijlooper. telt nog niet voor vol mee. Bi,,loopert,e,
o. (-s). BIJLOOPSTER, v. (-s).
BIJLTJE, o. (-s), kleine bijl; --- (spr.) het bijltje
ergens bij neerleggen, zijn werk niet voortzetten,
rust nemen, geene moeite -r,îeer doen; (inz.) niet
meer studeeren; --- h i is het bijltje kwijt, staat
bedremmeld, weet niet wat te doen; — (oudt.)
benaming der scheepstimmerlieden te Amsterdam.
BIJMAAN, v. (...manen), (sterr.) heldere plekken
aan den hemel op gelijke hoogte als de maan, ontstaan door de kruising van meer of min duidelijke
halo's.
BIJMAKEN, (maakte bij, heeft bijgemaakt), iem.
bijmaken, weer tot bewustzijn brengen, -- nog
meer maken : die leerling moet nog sommen bij
niet voorradig, maar het kan ?-oor-maken;—htis
u bijgemaakt worden, in overeenstemming met n ^t
andere maken; -- (seheepst.) zeilen bijmaken,
bijzetten.
BIJMENGEN, (mengd.e bij, heeft bijgemengd),
door menging toevoegen : ik zal nog wat salpeter
bimengen. BIJMENGING, v. (-en), liet bijmengen;
het bijgemengde. BIJMENGER, m. (-s`. BIJ MENGSTER, v. (-s).
BIJMENGSEL, o. (-s), het bilrem©egde.
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BIJMETSELEN, (metseldi bij, heeft bijgemetse&d),
door metselen toevoegen of herstellen.
BIJMIDDEL, o. (-en), (geneesk.) hulpmiddel.
BIJNA, bw. bijkans, schier : hij was bijna dood;
ik was bijna gevallen; — ten naasten bij : er waren
,bijna honderd menschen.

BIJNAAIEN, (naaide bij, heeft bijgenaaid ), voor
behulp toenaaien, in 't ruwe dichtnaaien : we lullen
die scheur maar wat bi, naaien.

BIJNAAM, m. (...namen', toenaam : h endr°ik I V
verdiende den bijnaam van „de Groote"; — spotnaam : hij droeg den bijnaam van Buikje; iemand
een bijnaam geven.
BIJNEMEN, (nam bij, heeft bijgenomen), meer
nemen dan men reeds bezit : bi., dien lap stof moet
ge nog vier M. bijnemen, dan hebt ge genoeg voor eene
japon; — dat kan ik er wel bijnemen, tegelijkertijd

schoten ), nog meer 'schieten; — zij zullen er nog
geld moeten bijschieten, het voorschot vergrooten.
BIJSCHIKKEN, (schikte bij, heeft en is bijgeschikt), dichter bij iets gaan zitten of staan; op-,
aanschuiven ; aan tafel gaan zitten bij de anderen
(om te eten); in orde brengen, regelen. BIJSCHIK KING, v.
BIJSCHIKKEND, bn. (taalk.) bijschikkend zinsverband, voegwoord, (beter dan) nevenschikkend.
BIJSCHILDEREN, (schilderde bij, heeft bijgeschilderd), het ontbrekende door schilderen aanvullen; door nog een weinig te schilderen iets afwerken.
BIJSCHOFFELEN, (schoffelde bij, heeft bijge schoffeld), de paden bijschoffclen, een weinig schoffelen.
BIJSCHRAPEN, (schraapte bij, heeft bijgeschraapt), schrapende verzamelen; — den etenspot
bijschrapen, het laatste eten eruit bijeenschrapen.
BIJSCHRAPING, v.
BIJSCHRIFT, o. (-en), kort opschrift of onderschrift bij eene plaat of beeltenis.
BIJSCHRIJVEN, (schreef bij, heeft bijgeschreven), bij iets schrijven : ik zal er nog een regeltje
bijschrijven; — een post bijschrijven, bijboeken; —
iemands boeken bijschrijven . de boeken voor iem.
bijhouden. BIJSCHRIJVING, v. (-en), de bij-

nemen.
BIJNERF, v. (...nerven), zijnerf van een blad.
BIJNIER, v. (-en), eene der twee half bolvormig
of driehoekige lichamen die op de nieren gelegen
en daaraan bevestigd zijn.
BIJOMSTANDIGHEID, v. (...heden), bijkomende
omstandigheid.
BIJOOGEN, o. mv. (nat. bist.) enkelvoudige oogcn
of oogstippen, bij sommige insecten.
BIJOOGMERK, o . (-en ), bijbedoeling (bij eens
schrijving der rente geschiedt op den eersten Woensdag
handleiding).
van Februari.
BIJOORZAAK, v. (...zaken), geringe oorzaak die
met eene grootere samenwerkt.
BIJSCHUIVEN, (schoof bij , heeft en is bijgeschoBIJOU, o. kleinood; (ook fig.) ,oleine villa.
ven), schuivende naderen, of doen naderen; aan tafel
BIJOUTERIE, v. (...ieën), kleinoden.
^ gaan zitten, bijschikken. BIJSCHUIVING, v. (-en).
BIJOUTERIEDOOS, v. (...doozen); ...KISTJE,
1. BIJSLAAP, m. en v. (bijslapen), bedgenoot,
o. (-s); ...WERKER, m. (-s); ...WINKEL, m. (-s). ^ bedgenoote.
BIJOUTIER, m. (-s), juwelier.
2. BIJSLAAP, m. geslachtelijke vereeniging.
BIJPAARD, o. (-en) , reservepaard; bij dehandsch
huwelijksgemeenschap.
paard.
BIJSLAAPSTER, v. (-s), (gew.) bedgenoote; onBIJPAD, o. (-en), zijpad; (fig.) zich op bijpaden
wettige vrouw, bijzit.
begeven, afdwalen. Bijpaadje, o. (-s). klein pad;
BIJSLAG, m. BIJSLAGJE, o. (-s), bijkomend
toepad.
voordeel : mijne betrekking levert mij duizend gulden
BIJPASSEN, (paste bij , heeft bijgepast), het
op, maar in dat werk heb ik nob een aardig bijvlagje.
juiste bedrag eener som afpassen door er in kleine
BIJSLAPEN, o. (w. g.) het samenslaper; gemunt het ontbrekende bij te voegen; bijbetalen; — slachtelijke vereeniging. BIJSLAPER, m. (-s).
11e zult moeten bijpassen, bijbetalen, opdokken.
BIJSLAPING, v. (-en).
BIJPASSING, v. het bijpassen, —, (-en), het
BIJSLECHTEN, (w. g.) (slechtte bij, heeft bijgebijgepaste.
slecht), (gedreven metalen voorwerpen) ze aan de
BIJPLANEET, v. (...planeten). planeet die om
binnenzijde gladhameren. BIJSLECHTING, v.
eene hoofdplaneet loopt : de maan is eene bijBIJSLEEPEN, (sleepte bij, heeft bijgesleept),
planeet.
sleepende naderbij brengen; (ook) met moeite, inBIJPLEISTEREN, (pleisterde bij, heeft bijgespanning aanbrengen; (fig.) met de haren er bijpleisterd), het ontbrekende pleisterwerk aanvullen. 1 steepen, bijhalen.
BIJPOST, m. (-en), ondergeschikte post of
BIJSLIJPEN, (sleep bij, heeft bijgeslepen), al
militaire wacht.
slijpende afwerken, den juisten vorm geven.
BIJPRIJS, m. (...prijzen ), de tweede of een 1BIJSMAAK, m. (...smaken), vreemde, ongewone
lagere prijs.
smaak die er n iet aan hoort : er is een bijwraak
BIJPRODUCT, o. (-en), bijkomstig product : de
aan de koffie; (fig.) geleerdheid met een bijsmaak
gasfabrieken leveren tal van bijproducten.

BIJRASPEN, (raspte bij, heeft bijgeraspt), door
raspen of vijlen iets afwerken, op de juiste maat
brengen.
BIJREKENEN, (rekende bij, heeft bijgerekend), in
de rekening opnemen, mede in rekening brengen.
BIJRIVIER, v. t-en), eene kleine rivier die zich
in Bene grootere ontlast : de Rijn en zijne bijrivieren

BIJROEPEN, (riep bij, heeft bijgeroepen), ver

biij iem. te komen : uwe moeder is ernstig-zoekn
ziek; hebt ge er al een dokter bijgeroepen I

BIJRONDEN, (rondde bij, heeft bijgerond), meer
rond maken.
BIJSCHADUW, v. (-en), ha,fschaduw, in tegenst.
met kern- of slagschaduw.
BIJSCHADUWEN, (schaduwde bij, heeft bujgesehaduwd : die teekening moet je hier wat bischaduiven, meer schaduw geven.
BIJSCHAVEN, (schaafde bij, heeft bijgeschaafd),
een weinig schaven; door een weinig schaven afwerken, gladmaken; het gebrekkige door schaven
herstellen.
BIJSCHENKEN, (schonk bij, heeft bijgeschonken),
schenkende bijdoen, toevoegen.
BIJSCHERM, o. (-en), (plantk.) eene bloeiwijze
waarbij onder de bloem die de hoofdas afsluit,
twee, drie of meer assen zich vormen, die zich weer
vertakken en zoo een scherm doen ontstaan.
BIJSCHERPEN, (scherpte bij , heeft bijgescherpt),
scherper maken; -- ijver bijscherpen afpennen.
BIJSCHERPING, v.
BIJSCHIETEN, (schoot bij. heeft en is bijge-

van pedanterie. Bijsmaakje, o. (-s).

BIJSMEDEN, (smeedde bij, heeft bijgesmeed).
door smeden bijvoegen; afwerken door nog eery
weinig "te smeden. BIJSMERING, v.
BIJSMELTEN, (smolt bij, heeft bijgesmolten),
door smelten vermeerderen; aan een mengsel door
smelting toevoegen.. BIJSMELTING, v.
BIJSMEREN, (smeerde bij, heeft bijgesmeerd),
smerende bijvoegen; verder , smeren : nog wat' boterhammen bijsmeren.

BIJSMIJTEN, (smeet bij, heeft bijgesmeten), bij
iets anders smijten; door smijten vermeerderen.
BIJSNIJDEN, (sneed bij, heeft bijgesneden), nog
meer snijden : nog wat boterhammen bijsnijden; —
snijdende den meer juisten vorm aan iets geven.
BIJSNUITEN, (snuitte bij, heeft bijgesnuit), een
stuk hout bijsnuiten, een sch reinen kant of snuit
eraan maken, zoodal, het aan of in een ander stuk
hout past. BIJSNUITING, v.
BIJSPELEN, (speelde bij, heeft bijgespeeld).
(kaartsp.) de gevraagde kleur bijspelen, eene kaart
van die kleur opgooien, bijvoegen.
BIJSPIJKEREN, (spijkerde bij, heeft bijgespijkerd ), wat stuk is voor behulp een weinig vastspijkeren; -- iem. bijspijkeren, met geld ondersteunen; — bijbetalen : veel moeten bijspijkeren; -det sommetje heeft nog aardig wat bijgespijkerd, het
kapitaal vergroot.
BIJSPREUK, v. (-en), (w. g.) leenspreuk.
BIJSPREUKIG, bn. (w. g.) leenspreukig, overdrachtelijk.
BIJSPRINGEN, (sprong bij, heeft en is bijgesprongen),
), (fig.) kiem.) in nood of gevaar ter hulp
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siicllen, bijstaan (ook reet geld). BIJSPRINGER,
ni (-s). BIJSPRINGING, v. (fig.) hulp, bijstand;.
i.
BIJSTAAN, (stond bij, heeft bijgestaan), (iem.)
helpen tot een doel te geraken: ondersteunen : de

Hemel sta naij bi,) ! ; iem. met raad en daad bijstaan; —

(zeew.) de 'zeilen staan goed bid, vangen den wind
goed.
BIJSTAND, m. hulp. ondersteuning, onderstand:

bistand verleenen; --- commissie van bijstand voor
het Woordenboek der Nederlandsche taal, die het
financieele der uitgave regelt; — commissie van
bijstand voor onderwijs, van voorlichting.

BIJSTANDER, m. (-s), helper, steun; twee oor
slagorde naast elkander liggend zijn-logschepni
elkanders bijstanders.
BIJSTEELTJE, o. (-s), (plantk.) afzonderlijk
,steeltje van elk blaadje in een samengesteld blad.
BIJz,TEKEN, (stak bij, heeft bijgestoken), door
insteken vermeerderen; — de turf eene laag dieper
uithalen; — g-ij moet er nog eenige spelden bijsteken,
bij de andere steken; — al stekende den juisten
vorm aan iets geven : de hoe/smid moet den hoef

bijsteken, alvorens een nieuw ijzer aan te leggen; —
(gew.) ondersteunen, helpen : hij kan zich zelven
nog niet bedruipen: zijne ouders moeten hem nog
altijd bijsteken.

BIJSTELLEN, (stelde bij, heeft bijgesteld), door
stellen bijvoegen : stel er nog eenige tafels bij. BIJ STELLING, v. het bijstellen; —, (-en), hulpstellage;
--- (taalk.) verklarende bijvoeging, appositie, een
zelfst. naamwoord dat onmiddellijk, d. i. zonder
voorzetsel of zonder teeken van den tweeden
naamval als bijv. bepaling van een ander zelfst.
naamw. voorkomt,.
BIJSTELLINGSZIN, m. (-nen), (taalk ) zeifstandig(. zin met het zinfdidwoord dat, als bijvoeglijke
bepaling van een substantief.
1. BIJSTER, bn. het spoor bijster zijn, het spoor
niet meer weten, verdwaald zijn (eig. en fig.); (ook)
't spoor bijster raken; — bijster van zinnen zijn,

verward van zinnen.
2. BIJSTER, bw. zeer : hij is bijster dom; hij
stond bijster verlegen; (vooral) niet bijster vlug,
verstandig, tamelijk dom.
BIJSThRNIS, v. (w. g.) verbijstering.
BIJSTERZINNIG, bn. (w. g.) verdwaald van
zinnen. BIJSTERZINNIGHEID, v. (w. g.) zinsverbijstering.
BIJSTOOTEN, (stiet bij, stootte bij, heeft bijgestooten ), door stootera bijvoegen; (biljartsp.) een
hal bijstooten.

BIJSTOPPEN, (stopte bij, heeft bijgestopt),
stoppende, bijvoegen; iem. iets bijstoppen, toestoppen,
ongemerkt geven, (ook) als onderstand; — (scheepst.)
de c; ij ns en takels bijstoppen, wegschieten.
BIJSTORTEN, (stortte bij, heeft bijgestort),
bijvoegen door storten.
BIJSTRATEN, (straatte bij, heeft bijgestraat),
het ontbrekende plaveisel bijmaken; tot op zeker
punt bestraten.
BIJSTREEK, v. (...streken), windstreek tusschen
de hoofdwindstreken.
BIJSTRIJKEN, (streek bij, heeft bijgestreken),
de schade, aan het gestrekene ontstaan, door opnieuw te strijken, verhelpei i : het dak bijstrijken,
de openingen tustschen de pannen vullen, (ook een
beschadigd gedeelte van verfwerk): — glad strijken;
-- door strijken afwerken; — bij het andere strijken.
BIJT, v. (-en), opening in het ijs gemaakt : eene
bijt hakken; -- (fig.) er is eene vreemde eend in de

bijt, binnen een besloten kring van vrienden.
familieleden of clubgenooten is een vreemdeling
gekomen; -- hij heeft alle bijtjes afgeviseht, kan
nergens meer geld leenen; — vierkante opening
in het midden van een vast kleed : bij het verhuizen

moest ik het kleed met eene bijt laten leggen en daar
-over
nam ik een Axminster karpet.
BIJTACHTIG, bn. ( -er, -st), gaarne bijtende : een
bijtachtige hond; bijtend. BIJTACHTIGHEID, v

lust om te bijten.
BIJTAFEL, v. (-s), tafel bij de gewoonlijk ge bruikte geschoven; — (gew.) tweede gerecht.
BIJTAK, m. (-ken ), de bijtakken ontstaan ergens

anders dan in de bladoksels en heeten ook wel waterloten.

BIJTEEKEN, o. (-s), (muz.) toevallig kruis of mol.
BIJTEEKENEN, (teekende bij, heeft bijgeteekend), door teekenen bijvoegen; bij iets teekenen
(gif schrijven; -- hij heeft nog 6 jaar bijgeteekend,

BI TVI JLEN .

zich verbonden nog 6 jaar in dienst te blijven; —
in eene teekening bijwerken. BIJTEEKENING, v.
BIJTELLEN, (telde bij, heeft bijgeteld), bij het
getelde nog iets tellen; — zoo'n som telt nog eens bij,
is de moeite waard.
1. BIJTEN, (beet, heeft gebeten), happen : bijten
in of aan (iets); met de tanden breken, verbreken; —
het wil hier niet bijten, de visch wil niet aanbijten;
met elkander spelen (van honden); — (fig.) niets te
bikken of te bijten hebben, doodarm zijn; --- zijne
tanden ergens op stomp bijten, machteloos er tegenover staan; •– zich op de tanden bijten, zijne spijt,
zijne woede verkroppen; — op zijne lippen bie ten,
om zich te beheerschen; — op zijne nagels bijten,
(fig ) beteuterd, verlegen staan; vgl. nagelbijter; —
doode honden bijten niet, die dood is, kan geen
kwaad meer doen; — blaffende honden bijten niet,
van hen die dreigen heeft men het minst te vree zen; — van het hondje gebeten zijn, trotsch, aan
zijn; — in het oor bijten, snel en boos-matigend
toefluisteren; --- (Zuidn.) een cent, een oortje in tweeën
bijten, gierig zijn; — in het zand bijten, gedood worden
in den slag, sneuvelen; (ook) van het paard geworpen worden; -- branden, jeuken : de wond
hiji mij geweldig; dit zuur bijt; — peper bijt op de
tong, veroorzaakt pijn; — die schoenen bijten, zijn

aan den neus kapot.
2. BIJTEN, (bijtte, heeft gebijt), eene bijt hakken.
BIJTEND, bn. ( -er, -st), wat bijt; -- bijtende
kalk, ongehluschte, levende kalk; bijtende potsach; —
(fig.) scherp, hekelend en met het doel om te kweten : een bijtend vlugschrift; bijtende spot.
BIJTER, in. (-s), hij die bijt; (ook) tand; —
(gew.) hij heeft zijne bi, ters aan, zijne schoenen
zijn kapot. BIJTERTJE, o. (-s), tandje (van
kleine kinderen). BIJTSTER, ir. (- s).
BIJTGAT, o. (-en), bijt; ...HAKKER, m. (-s).
BIJTIJDS, bw. vroegtijdig : sta morgen wat
bijtijds op; — ten behoorlijken tijde : bijtijds de
noodige maatregelen nemen, vóór het te laat is.
BIJTMIDDELEN, o. mv. scherpe, bijtende middelen, (als zuren); ook die stoften welke het verven
der weefsel.: gemakkelijker, hechter maken.
BIJTOON, m. (...tonen), (muz.) boventoon, toon
naast den hoofdtoon; — (taalk.) halve klemtoon.
BIJTREDEN, (trad bij, is bijgetreden), tot iets
treden. het eens zijn met zek;re zienswijze.
BIJTREKKEN, (trok bij, heeft en is bijgetrokken),
tot zich trekken.: trek de tafel wat bij; — aantrekken : mijn tuin was te klein; ik heb er dien van
mijn buurman bijgetrokken; — ( van kleuren) dat
eat wel bijtrekken, bij het opdrogen (optrekken)
zal het later geverfde, gewitte wel dezelfde kleur
krijgen als het vroeger geverfde of gewitte; —
(van kleerera) 't trekt nog wel wat bij, de fout die
nog aan 't kleedingstuk is, wordt door 't dragen
wel minder.
BIJTVLIEGEN, V. mv. (nat. bist.) roofvliegen.
BIJTVOCHT, ...WATER, o. bijt- of hechtmiddel
der katoendrukkers, vergulders enz.
BIJVAK. o. (-ken), studievak van ondergeschikt
belang.
BIJVAL, m. (-len), goedkeuring, toejuiching:
die maatregel vond grooten bijval; bijval oogsten,
inoogsten, schenken; (w. g.) onverhoopte winst.

BIJVALLEN, (viel bij, is bijgevallen), door vallen
vermeerderen, erbij komen; — iem. bijvallen, zijne
zijde kiezen in een dispuut, een strijd; zijne instem ming betuigen; — (gew.) in het geheugen komen:
dat wil mij thans niet bilvallen, ik kan het mij niet
herinneren.
BIJVALLETJE, o. (-s), buitenkansje.
BIJVALSBETUIGING, v. (-eu), bewijs van instemming; toejuiching, applaudissement.
BIJVEGEN, (veegde bij, heeft bijgeveegd), een
weinigje aanvegen.
BIJVERDIENSTE, v. (-n), extra- verdienste : hij
heelt veel bijverdiensten.

BIJVERTREK, o. (-ken), kleiner vertrek van
ondergeschikt belang.
BIJVERVEN, (verfde bij, heeft bijgeverfd), het
ontbrekende verfwerk aanvullen, _ de kale plaatsen
verven : de deuren wat laten bijverven.
BIJVIEREN, (vierde bij, heeft bijgevierd), voortdurend langzaam laten schieten : (zeew.) een looper
gestadig aan bijvieren; de schooien, de toppenants
bijvieren.

BIJVIJLEN, (vijlde bij, heeft bijgevijld), door
vijlen een bepaalden vorm geven, iets afwerken.

3I J V LOEIEN.
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BIJVLOEIEN, (vloeide bij, is bijgevloeid), door
vloeien zich bij iets voegen.
BIJVOEGEN, (voegde bij, heeft bijgevoegd),
bijdoen : nog een postscriptum bijvoegen; eenige

voorbeelden bijvoegen; (taalk. w. g.) de bijvoegende
wijs, aanvoegende wijs. BIJVOEGING, v. (-en),
vermeerdering; toevoegsel. BIJVOEGER, m. (-s).
BIJVOEGLIJK, bn. en bw. (taalk.) bijvoegl ji►naamwoord, woord dat eene eigenschap of Gene
hoedanigheid van eene zelfstandigheid aanduidt; —
bijvoeglijke bepaling, bepaling eener zelfstandigheid; — 't woord is bijvoegligk gebruikt, als bijvoeg
bepaling; een bijvoeglijk gebruikt voornaamw.,-lijke
telwoord; vgl. zelfstandig.
BIJVOEGSEL, o. (-s, -en), bijvoeging, aanvoeg
— het bijvoegset, eener courant, toegevoegd blad,-sel;
bijblad.
BIJVOET, m. (-en), (v. als stofn.) zeker samen
(artemisi r vulgari:s j.
-gestldboinpa
BIJVOETWOL, v. (geneesk.) eene grauwe, wollige
licht brandbare stof die in China, Japan en elders
uit de blac'eren en toppen van den genieenen bijvoet
bereid en als geneesmiddel, inz. tegen jicht en
i >odagra, uitwendig aangewend wordt : moxa.
BIJVORM, m. (-en), (taalk.) nevenvorm waarin
-can woord voorkomt: leide is een bijvorm van legde.
BIJVULLEN, (vulde bij, heeft bijgevuld), door
bijvoegen iets geheel vullen : een glas bijvullen,
verder vullen.
BIJWAGEN, in. (-s), wagen die bij den gewonen
postwagen gevoegd werd, wanneer deze niet al
de passagiers vervoeren kon; -- aanhangwagen,
tweede wagen der electrische tram; — een persoon
die voor noodhulp gebruikt wordt : het Alg. Ned.

,

il'erkl.- Verbond wordt door de socialisten een bij
liberalen genoemd; — (scherts.) bijvoegsel-wagendr
op een maand- of weekblad.
BIJWEG, m. (-en), zijpad; (fig.) slinksche weg:
longs bijwegen zijn doel zoeken te bereiken; laten
we niet op bijwegen• geraken, van 't onderwerp
afdwalen. Bijwegje, o. (-s).

BIJWERK, o. (-en), bezigheid van ondergeschikt
belang; -- (bouwk.) werk dat buiten het bestek
gemaakt wordt; — (Z. A.) maagdewas waarmee de
bijen de openingen van hun korf nauwkeurig
sluiten; — versiering; — het bijwerk eener schilderij,
wat slechts tot vulling dient.
BIJWERKEN, (werkte bij, heeft bijgewerkt), het
ontbrekende aanvullen : hij moet zijne aardrij kskunde nog wat bijwerken: (ook) hij moet bijwerken,
de andere leerlingen inhalen; — een jongen bijwerken,
zijne kennis gelijk maken aan die der andere leerhagen; — netter afwerken : de teekening ngg wat
1)i j u:erken; -- eene schilderij bijwerken, het beschadigde herstellen. BIJWERKING, v.
BIJWERPEN, (wierp bij, heeft bijgeworpen),
door werpen bijvoegen.
BIJWEZEN, o. (w. g.) bijzijn, tegenwoordigheid:
in het bijwezen van zijn vader.
BIJWIJF, o. (...wijven), (bijb.) eclhtgenoote
van ondergeschikten rang; biLit. BIJWIJFSCHAP,
-o. (w. g.) onwettige omgang.
BIJWIJLEN, bw. somwij ►en, van tijd tot tijd.
BIJWIJZEN, (wees bij, heeft bijgewezen), van
nabij aanwijzen : ongeoefende lezers, inz. kleine
kinderen moeten onder het lezen biwijzen, het woord

aanwijzen dat zij lezen.
BIJWINNEN, (won bij, heeft bijgewonnen ), bij
het andere winnen.
BIJWITTEN, (witte bij, heeft bijgewit), het ontbrekende witwerk aanvullen, de vuile of kale
plaatsen witten.
BIJWONEN, (woonde bij, heeft bijgewoond),
tegenwoordig zijn bij : eene vergadering, begrafenis,
een concert bijwonen; -- een opstootje bijwonen,
beleven; — veel bijgewoond hebben, veel onder
hebben; -- (gemeen...) ik heb dien man-vindg
ook nog bijgewoond, hem in zijn werken en streven
gekend, (vooral) onderwijs van hem gehad ; —
(w. g.) eene vrouw bijwonen, L , Tapen. BIJWO
-NIG,V.het
getuige zijn van: - - bijslaap.
BIJWONER, m. (-s), getuige van; -- (Z. A.) minder gegoede blanken die op liet erf van een ander
wonen ; -- (w. g.) die vleeschelijke gemeenschap
heeft niet. BIJWOONSTER, v. (-s).
BIJWOORD, o. (-en), (taalk.) woord dat een

bijvoeglijk naamvoord, een werkwoord, een tel
-wordf
een ander bijwoord nader bepaalt.
BIJWOORDELIJK, ba en bw. de beteekenis

eens bijwoords hebbende of als bijwoord dienst

doende: bijwoordelijk gebruikt; — bijwoordecijke
uitdrukking, twee of meer woorden die te zamen
als één bijwoord zijn te beschouwen; bijwoordelijke
zin, afhankelijke zin die den dienst doet van eene
bijwoordelijke bepaling. BIJWOORDELIJKHEID,
V. hoedanigheid eens bijwoords.
BIJWORTEL, m. (-s), (plantk.) wortel naast
den hoofdwortel; (ook) wortel eener plant die geen
hoofdwortel heeft.
BIJZAAK, v. (... zaken) , zaak van ondergeschikt
belang : een betoog dat in bijzaken verwatert; -- dat
is bijzaak ! dat maakt niet vee l uit.
BIJZAATHOUT, o. (-en), (zeew.) langscheepsche
verbanddeelen ter weerszijden uit het zaathout
over de wrangen liggende en waarop de sporen
der masten rusten; ...ZEIL, o. (-en), (zeew.)
BIJZAKKEN, (zakte bij, is bijgezakt), zakkende
tot iets naderen; -- (opgeworpen aarde) tot op
zekere hoogte laten zakken; — hij is kwaad, maar
zal wel weer bijzakkt.n, zijne kwaadheid vergeten,
weer goed worden; — (scheepst.) de bezaansgaffel
is thijgezakt, doorgezakt.
BIJZEN, (bijsde, heeft gebijsd), ook BEERZEN,
(beersde, heeft gebeersd ), tochtig zijn (van dieren);
onstuimig heen en weer loopen van koeien, met
den staart omhoog, door warmte of door horzels
gekweld; ook van personen gezegd, die hard loopen,
zeer veel haast maken. Zie BIEZEN.
BIJZENDEN, (zond bij, heeft bijgezonden),
tegelijk met iets anders zenden.
BIJZET, m. (-ten), (w. g.) verhooging van den
inzet.
BIJZETGELD, o. (-en), (w. g.) geld dat men
bijzet.
BIJZETTEN, (zette bij, heeft bijgezet), plaatsen
bij; -- iem. geld bijzetten, met geld ondersteunen; --(spel) den inzet vermeerderen, verhoogen; — (zeew.)
een zeil bijzetten, uitspannen om dienst te doen; —
(spr.) alle zeilen bijzetten, alle krachten inspannen; —
hij heeft niets meer (om) bij te zetters, hij is uitgeput
(zoowel van lichaamskrachten als van geldmiddelen
gezegd); — een schip met den boom of den haak
dicht bij den wal duwen; — een lijk bijzetten,
begraven, in den grafkelder zetten; -- aan iets
leven, gezelligheid bijzetten, geven: -- kracht bij
kracht verleenen. BIJZETTING, v. (-en).-zetn,
BIJZETTER, in. (-s). BIJZETSTER. v. (-s).
BIJZEUNTJE, o. (. ․ ), schepeling die het bakszeuntie moet helpen.
BIJZIEND, bn. ( -er, -st), kortzichtig; zwak van

gezicht. BIJZIENDHEID, v. kortzichtigheid.
BIJZIG, bn. ( -er, -st), (gew.) tochtig (van dieren); — bijzig weer, winderig, onstuimig weder.
BIJZIJN, o. in bijzijn van, in tegenwoordigheid

van.
BIJZIN, m. (-nen), (taalk ) afhankelijke, bij -,
ondergeschikte zin.
BIJZIT, v. (-ten), vrouw waarmede men buiten
huwelijk omgang heeft.
BIJZITTEN, (zat bij, heeft bijgezeten), bij iem.
zitten of gaan zitten. BIJZITTING, v.
BIJZITTER, m. (-s), adjunct, assessor (in een
raad); -- toeluisterend lid caner examencommissie,
dw rskijker. BIJZITTERSCHAP, o. waardigheid
eens assessors.
BIJZON, v. (-nen), op dezelfde wijze gevormd
als Bene BIJMAAN, zie adaar; — (ongewoon) zij
is zijne bijzon, zij is altijd bij hem.
BIJZONDER, bn. en bw. (-der, -st, (ook) meer -,
en mest -), afzonderlijk, op zich zelf : Pen volks

voor de bijzondere belangen-vertgnwodi
van zijn district opkomt; van het algemeene tot het
bijzondere afdalen; -- eene bijzondere school, niet

openbaar; -- niet van overheidswege gegeven:

het bijzonder onderwijs; — zeer groot: Marken heeft
eene bijzondere aantrekkingskracht voor vreerndelingen; — eigenaardig, vreemd, zonderling : hij is
altijd zoo bijzonder; hij heeft altijd wat bijzonders: -'t is niets bijzonders, niets ongewoons, niets van
beteekenis, niets geheims; — dat is een bijzonder
geval. een ongewoon geval:

—

law. zeer, buitengewoon;

't vreemdelingenbezoek is bijzonder sterk; 't beva it
me hier bijzonder; — een candidzat bijzonder aan bevelen; — in 't bijzonder, op afzonderlijke gevallen
toegepast; -- 't geldt allen, maar u in 't bijzonder,
voornamelijk, in de eerste plaats; — iemand in
't bijzonder spreken, (minder gebruikelijk dan)
afzonderlijk, onder i-ier oogen.

BIJZONDERHEID.

BIJZONDERHEID, v. (...heden), bijzondere omstandigheid, vreemdheid, zonderlingheid: er kwam

eene bijzonderheid bij voor; de bijzonderheden eener
gebeurtenis, van een verba l, de onderdeelen, bijomstandigheden; — bijzonderheden ontbreken nog
(uit een courantenbericht) , de details; ik kan al
die bijzonderheden niet onthouden; — eene zaak in
bijzonderheden bestudeeren, tot in kleine onderdeelen; tot in bijzonderheden, tot de geringste bijzonderheden afdalen, tot in kleinigheden.

BIJZONDERLIJK, bw. (w. g.) in bet bijzonder.
BIJZOONTJE, o. (-s), (zeew..) zie BIJZEUNTJE.
1. BIK, o. afval, stukken en brokken van Bentheimer steen, fijngestampt tot schuurgoed : zand
en bik te koop; wa t. afgebikt is: een pad me.`. bik harden.
2. BIK, m. (gew.) eten : dat is goede teil., (ook
fig.) dat is wat goeds; — (iron.) dat is me ook een
bik, daar is niets aan; -- (gew.) bijt in het ijs; —
(gew.) plaats aan een boomstam, waar een gedeelte
der schors is weggehakt en een nummer geplaatst
voor den houtverkoop, vgl. aanbikken; — ( gew.)
dat is bik, dat is mijn, dat is binnen.
BIKBOORD, o. stuurboord; iem. van bikboord
naar bakboord zenden, van Pontius naar P ilaty s,
Tan het kastje naar den muur.
BIKHAMER, in. (-s), hamer om steenen te
bikken, van aanhangende metselkalk te ontdoen;
--- kleine hamer om ketelsteen uit stoomketens te
bikken; ...IJZER, o. (-s), ijzer met twee breede
messen om steenen te bikken.
BIKKEL, m. (-s), kootbeentje aan den hiel van
een schapepoot; inz. waarmede de meisjes spelen; —
metalen voorwerpje hierop gelijkende, stuiter; —
zoo glad als een bikkel, spiegelglad; — zoo hard als
een bikkel. zeer hard; — kei, ter grootte van een
bikkel. Bikkeltje, o. (-s).
BIKKELEN, (bikkelde, heeft gebikkeld ). met
bikkels spelen. BIKKELAAR, m. (-s). BIKKELAARSTER, v. (-s).
BIKKELSPEL, o. het spelen met bikkels; —
vier bikkels waarmede dit spel gespeeld wordt;
...WAARZEGGER, m. (-s); ...WAARZEGSTER,
V. (- s).
BIKKELWAARZEGGERIJ, v. waarzeggerij uit
het lot, uit dobbelsteenen of bikkels.
BIKKEN, (bikte, heeft gebikt), (mets.) kalk van.
den muur, van gebruikte metselsteenen afslaan; —
uithakken, kanten (marmer); — (molensteenen)
billen; -- (fig.) (gemeenz.) eten : er valt hier niet
veel te bikken; — niets te bikken hebben, te eten;
(gew.) daar bikken ze niet hard _op, daar eten ze met
lange tanden van; — (van vogels) pikken. BIKKER,
In. (- s). BIKKING, v. (-en). BIKSTER, v. (-s).
BIKSTEEN, m. Bentheimer zandsteen; — afgebikt steengruis.
BIK(STEEN)MOLEN, m. (-s), molen waarin
biksteen voor het gebruik wordt fijngemalen.
1. BIL, v. (-len), achterdeel (van een mensch of
dier); — met de bloote billen naar bed; -- een kind
op de billen, voor de billen geven, het op die deelen
kastijden; — hij krijgt voor de billen, (scherts.) zal
berispt worden; — wie zijn billen brandt, moet op de
blaren zitten, wie verkeerde dingen doet, moet de
gevolgen ondervinden; — dan zullen we eens zien,
wie de blankste billen heeft, eens zien op wien het
minst te zeggen valt; -- (gew.) grie mingelen broek
en een pintje billen, schertsend gezegd van iem.
die eene zeer wijde of eene te groote broek draagt; —
zij heeft lood in de billen, zij is hoog zwanger, (ook)
is zeer zwaar; — zijn goed door de billen lappen,
verkwisten, doorbrengen; — (zeew.) de billen van
een schip, achterdeel van den romp, omstreeks
ter hoogte van den waterspiegel.
2. BIL, v. (-len), (gew.) tak ontspruitende aan
den voet van een boom; — (gew.) houten of ijzeren
dwarsligger voor spoorrails, zie BIEL.

BILAK, o. zie BILIK.
BILATERAAL, brr. (meer -, meest -), weder
tweezijdig; — een bilateraal contract, weder -zijdsch,
bindende overeenkomst; -- (nat. hist.)-zijdsch
bilatera'e 'ymme;rie, symmetrie ter weerszijden
van slechts één deelvlak.
BILBOQUET, in. k -s, -ten), vangbekertje met een
door een koord daaraan verbonden bal, kinderspeelgoed; — duikelaartje van licht hout of vlierpit
met een rond stukje lood onderaan, dat hoe ook
geworpen, steeds rechtop komt te staan; — (fig.)
lichtzinnig mensch; — staafje waarmee de goudsmid
het goud opneemt.
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BILBORD, o. (-en), (zeew.) ankervoering.
BILGEBOORTE, v. (-n), geboorte waarbij niet,
het hoofd, maar de billen naar voren liggen.
BILHAMER, m. (-s), BILIJZER, o. (-s) . werktuig
waarvan de molenaar zich bedient bij het billen.
en dat in twee lange, mesvormige pennen of beitels
uitloopt. 4
BILIK, o. (Ind.) gespleten bamboe.
BILJARDEEREN, (biljardeerde, heeft gebiljardeerd ), doorstooten, den bal tweemaal raken met
de keu; de twee ballen tegelijk raken.
BILJART, o. (-en), zeker spel met ballen gespeeld
op eene met groen laken bekleede langwerpig recht
-hoekig
tafel; — tafel tot dit spel dienende.
BILJARTBAL, m. (-len); ...BAND, w. (-en), de
(gewoonlijk) met groen laken bekleede veerkrachtige band van het biljart; —CONCOURS, o. (-en).
BILJARTEN, (biljartte, heeft gebiljart), biljart
spelen.
BILJARTJONGEN, m. (-s), jongen die den biljartspelers van dienst is.
BILJARTKEU, v. (-s, -en), biljartstok; ...LAKEN,
o.; ...PARTIJ, v. (-en); ...SCHOPJE, o. (-s).
BILJARTSPEL, o.; ...SPELER, m. (-s); ...STOEL,
nn. (-en); ...STOK, m.. (-ken), stok tot het biljart
dienende, biljartkeu.
-spel
BILTARTTAFEL, v. (-s), het bovenste r+tatte
vlak waarover de ballen loopen; ...WEDSTRIJD.
m. (-en); ...ZAAL, v. (...zalen), vertrek waarin de
biljarten ter bespeling staan; ...ZAK, m. (-ken), gat
in den band, waarin de bal kan vallen.
BILJET, o. (-ten), geheel of gedeeltelijk bedrukt
stuk papier of kaartje, dienende tot aankondiging,
tot bewijs enz. : aanplakbiljet; retourbiljet; belasting

muntbiljet; inteekenbiljet; biljet-biljet;r!am?
van inkwartiering; — in biljetten Liggen, ingekwartierd
zijn bij de burgers; — toegangsbewijs : biljetten
laten halen (voor eene tooneelvoorstelling, een concert enz.). Biljetje, o. (-s), briefje.
BILJETHAAK, m. (...haken), (letterz.) zetters haak voor het zetten van biljetten.
BILJETHUIS, o. (...huizen), (Z. A.) pandjeshuis.
BILJOEN, o. een niet meer gangbare pasmunt
uit zilver en koper gemaakt; -- afgekeurd geld,
geld buiten omloop; (fig.) wat verworpen is.
BILJOENGOUD, o. goud of zilver, voor meer
dan de helft uit ander metaal bestaande en daarom
aigekeurd.
BILL, (Eng.) v. (-s), wetsvoorstel; aangeplakte
advertentie, bericht of waarschuwing.
BILLEKOEK, m. (gemeenz.) pas op, ot 1e krygt
billekoek, een pak slaag voor de billen.
BILLANDER, m. (-s), (Zuidn.) zie BIJLANDER.
BILLEN (bilde, heeft gebild) de, groeven op de
maalvlakte der molensteenen scherpen, kanten.
BILLET-DOUX, (Fr.) o. minnebriefje.
BILLETEUR, m. (-s), die briefjes (inz. ter inkwartiering van troepen) uitgeeft.
BILLETTE, v. (-n), (wapenk.) langwerpig vierkante staande figuur; billeté is een schild vol billetten (het wapen van Nassau en dat der Nederlanden ).
BILLEWAGEN, ni. (gemeenz.) met den bi liewagen gaan, te voet gaan, loopen.
BILLIJK, bn. bw. ( -er, -st), rechtmatig : mijn
billijk aandeel.; — rechtvaardig, redelijk : een billijk

rechter; een billiike pri 's; dzt is niet meer dan billijk;
— hij was nogal billijk in zijne eischen, matig, niet
onredelijk; — billijk h naeten, rechtvaardig; —
daar kan men billijk terecht goedkoop. BILLIJKHEID v. recht en billijkheid betrachten; naar recht
en billijkheid: — de billijkheid eischt, dal, het is
;

billijk, dat.
BILLIJKEN, (billijkte, heeft gebillijkt), goedkeuren ; iemands reden billijken, billijk vinden; —
dat kan ik billijken, dat zal ik niet afkeuren. BIL
-LIJKNGv.
BILLIJKERWIJZE, ...WIJS, hw. de billijkheid
in aanmerking genomen.
BILLIJKHEIDSHALVE, bw. ter wille der bil lijkheid
BILLIOEN, o. (-en), millioen van den tweedec
rang (1 mill. maal 1 mil.).
BILNAAD, m. (-naden), (ontl.) ruimte tusschen
het aarsgat en de schaam deel en.
BILNAADBREUK, v. ( -ei», breuk in de bilnaad;
...STEEK, m. doorboring van den bilnaad; (ook)
stekende pijn in de streek van den bilnaad.
BILSLAG, m. (-en), slag op de billen; - ker-
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BINNENDUIN,

bingelkruid of smeerwortel. (mercurialis anno) en
misgaan is een biisk g waard, voor een genot moet
men zich Benige opoffering getroosten; ...SPIEREN,
het overblijvend bingelkruid (mercurialis perennis).
V. mv. (ontleedk.) spieren van de bil.
BINK, w... (-en), botterik, lomperd: knoeier; knol
BILSTUIK, o. (-ken), een stuk vleesch uit de bil
(slecht paard); -- (gew .) den bink (ook pink) steken,
van een rund.
heimelijk de school vc. rzuimen ; -- (gew.)' broeks BILTONG, V. (- en), (7. A.) strooken rauw vleesch, i piJp
inz. uit de bil van het vee of het wild gesneden,
BINKEN, (binkte, heeft gebinkt), (gew.) zijn tijd
en met zout besprenkeld in de zon gedroogd.
t verlummelen; --- (van werkvolk) een dag of een
BILZENKRUID, o. eene giftplant (hyoscyamus
deel ervan, niet werken, Maandag houden; --- (van
niger), ook dolkruid en malwillemp3eskruid ge- scholieren) heimelijk de school verzuimen.
heeten.
BINKERT, V. het horloge loont, gaat op de binkert,
BIMBAM, tussehenwerpge 1, klanknabootsing voor
gezegd van een uurweek dat altijd verkeerd loopt.
het gelui eener klok; kerkklok. BIMBAMBEIEREN,
BINNEN, voorz. door de grenzen van een vooro. klokgelui.
werp omgeven (tegenovergestelde van buiten) : 't
BIMESTER, o. (-s), (w. g.) twe. maanden tijds.
huis ligt nog binnen de stad; hij stond binnen den
BIMETALLISME, o. het gebruik van den dubkring, binnen de grenzen; -- (vaak met in verbonden) : de naam stond binnen in de klok gegraveerd,
belen standaard, den gouden en den zilveren.
BIMETALLIST, m. (-en), voorstander van den i (vgl. de naam stond in de klok) --- in minder tijd
dubbelen standaard .
dan : dien afstand heb ik binnen 't uur geloopen; —
BINAIRE VERBINDING, V. (- en ). (scheik.) ver
over niet meer tijd dan : ge moet binnen drie dagen
grondstoffen.
-bindgvatwe
betalen, — 't ligt binnen mijn bereik, binnen den
B INA IRK IE S, o. een zwavelmetaal gebezigd
kring dien ik her iken kan, (lig.) ik kan het doen;
tot het bereiden van ijzervitriool en zwavelzuur.
bw. naar binnen gaan, binnenshuis gaan; -- de
BINDBALK, m. (-en), zie be* betere BINTBALK.
meid werd binnen geroepen, in de woon- of huis
BINDDRAAD, o. gegloeid ijzerdraad, waarmede
geroepen ; — het schip is binnen, in de-kamer
men bij het soldeeren de stukken bijeenhoudt;
haven; -- (jagerst.) wij waren binnen, niet op de
st.,vige katoenen p , kdraad in gebruik bij het
heide, maar op bouwland; — (elliptisch gebruikt)
maken van weefkammen; --, m. (pap.) (bij geribde
binnen ! iem. die aan de deur tikt, verlof geven
vormen) elk der beide fijne draden die boven elke
binnen te komen ; -- kinderen, binnen, het regent,
brug in de richting daarvan door de draden van
komt binnen; — van binnen, inwendig; -- zich
bet draadgaas zijn heengevlochter.
iets te binnen brengen, zich iets herinneren ; daar
BINDE, V. een der volksnamen van de akkereinde.
schiet mie iets te binnen, ik herinner het mij; --- (fig.)
hij is binnen, hij heeft zijne schaapjes op het droge,
BINDEN, (bond, heeft gebonden), vastmaken,
vasthechten met touw, garen enz . een pakje inn.
(ook) hij heeft nu eene goede betrekking; (ook)
den; een gevangene binden; aan schoven binden; —
hij is ingerekend, gesnapt; -- (gemeenz.) naar
(fig.) de vriendschap bindt, vereenigt de harten; —
binnen slaan, verzwelgen; (ook bij het volk) gezegd
mijne belofte bindt mij, ik moet haar gestand doen,
wanneer eene uitwendige zi.-kte op de inwendige
deelen overgaat; -- (gemeenz.) de maaltijd al binnen
kan niet vrij handelen; -- zich aan beperkende
voorwaarden 'aten binden, zich die laten opleggen; --hebben, gegeten hebben.
iemand iets op het hart binden. op 't gemoed drukBINNENBAL, m. (-len), binnenste bal waarin
ken • — ik ben aan huis gebnnden, kan weinig van
lucht wordt samengeperst (bij het voetbalspel);
huis; -- de bloedkleurstof bindt de zuurstof, houdt
...BAND, m. (-en), (aan een rijwiel, auto) binnenste
haar in scheikundige, verbinding; – de soep binden,
gummiband waarin lucht wordt samengeperst.
lijmerig maken; gebonden soep, advocaat, niet dun
BINNENBETIMMERING, v. (-en), (timen.) bevloeibaar; -- kleine lcindert.n b^nden erg de handen,
timmring aan de binnenzijde van een raam, n. 1.
geven veel te doen; — (fig.) iem. de handen binden,
de blindenkasten met eene zitting voor een raam.
iern. de vrijheid van handelen benemen, herr beBINNENBEURS, V. binnendeel eener (handels -)
perken, aan banden leggen; — bezems binden, takbeurs.
jes, rijs, heide samenbinden tot bezem s; -- een boek
BINNENBEURSJE, o. (-s), (w. g.) horlogezakje; -binden, er een band om leggen; -- (muz.) twee if
(fig.) (gew .) iets in zijn binnenbeursje steken, iets ont meer noten met een boogje koppelen. BINDING, v.
houden, iets in zijn oor knoopen.
BINDER, m. (-s), hij die bindt; (ook) boekbinder;
BINNENBOEZEM, m. (-s), (waterst.) binnen
— (gew.) halster van een paard. BINDSTER, v.
-water
dat als boezem dient.
(-s), inz. vrouw die korenschooven bindt.
BINNENBOEREN, (Zuidu.) door boeren rijk
BINDERIJ, v. (-en), plaats waar iets gebonden
worden.
wordt, in', . boekbinderij
BINNENBRAAK, V. (bij diefstal) het verbreken
BINDGAREN, o. [ (• s), in de bet. van soort in van
in huis van sloten, openbr ,ken van kasten enz.
bindgaren). Het/,elfde als bindtouw; ...HENNEP, v.
BINNENBRAND, m. (-en), kleine brand waarbij
BINDLAAG, v. (...lagen ), bilitenrij, kruisrij van
de vlammen niet naar buiten uitslaan. BINNEN straatsteenen , band.
BORG, m. (-en), (zeew.) een zekere strop.
BINDMIDDEL, o. (-fin) middei tei veebinding;
BINNENBREKEN, (Zuidn .) inbreken (om te
...RIJS o. dunne teentjes om te binden; ...ROTstelen, enz.)
TAN, o. dun rottap; ...SALADE, ...SLA, v. sla
BINNENBRENGEN, (bracht binnen, heeft bindie opgebonden wordt.
aangebracht), binnenshuis, binnenskamers brenBINDSEL, o. (-s), datgene waarmede men bindt;--gen; -- het koren, het hooi binnenbrengen, in de
bindtouw waarmede touwen op bet-drieasch
schuur brengen; -- (zeew.) een schip binnenbrengen,
einde omwo eld worden; -- knot garen.
in de haven brengen.
BINDSPIER, v. (-en); ...SPIJKER, m. (-s),
BINNENDEUR, v . (-en), deur waardoor men
spijker voorzien van een boden lip die gemakkelijk
niet in de buitenlucht komt. BINNENDEURTJE,
om de takken wordt gebogen; ...STEEN, m. (-en),
o. (-s); ...DIJK, m. (-en), dijk die niet meer aan 't
metselaarsterm; ...STOK, m. (-ken), (gew.) pon
water ligt; dijk langs een binnenwater.
waarmee een voer hooi-derbomfwst,
BINNENDIJKEN, (dijkte binnen, heeft binnen gebonden wordt.
gedijkt), met dijken insluiten (een polder). gewoon BINDTEEKEN, o. (-s), (taalk.) (w. g.) koppel
lijk indijken, bedijken.
boogje waarmee twee of meer-tekn;(muz.)
BINNENDIJKS, bw. binnen den dijk liggende, aan
noten gebonden worden; ...TEEN, v. (-en), wilgen
den niet door 't water bespoelden kant; ...DIJKSCH,
teen om te binden.
bn. de binnenti i jk sche terreinen.
BINDTOUW, o, (-en), zeer dun touw om te binden.
BINNENDOOR, bw. langs een binnenweg, niet
!3INDVLIES, o. (...vliezen), (ontl.) bet slijmvlies
buitenom
der oogleden (ook over den oogbol); ...WEEFSEL,
BINNENDOORGAAN, (ging binnendoor, is bino. (ontl ) zeker celweefsel, o. a. de verbindende laag
nendoorgegaan.), niet buitenom gaan. BINNENtusschen huid en vleesch.
DOORGANG. m.
BINDWILG, m. (-en), of KATWILG, die dun
BINNENDRINGEN, (drong binnen, is binnengerijs oplevert.
drongen), zich net geweld toegang verschaffen .
BINDWISCH, v. (. . .wisschen,, ineengedraaide
dieren drongen het huis binnen; — het water drong
halmen waarmede een bos gebonden wordt.
binnen, drong door iets (een dam eene kisting,
BINGELKRUID, o. een plantengeslacht (rnereen , sluis) heen
eurialis) dat tot de familie der wol/smelkachtigen
BINNENDUIN, o. (-en), d zin op eenigen afstand
behoort. Men vindt in Nederland alleen het éénjarige
vn de buitenduinen gelegen.
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BINNENGAAN, (ging binnen, is binnengegaan),
in huis, in de kamer gaan.
BINNENGAATS, bw. (zeew.) binnen de zeegaten : de kooprraardijvl)ot bleef binnengaats, voer
niet uit.BINNENGALERZJ, v. (-en), (Ind.) vertrek ach
voorgalerij, dienende als salon.
-terd
BINNENGANG, v. (-en): ...GOED, o. stukjes
door elkander gemengd,. tabak, die het binnenste
van enne sigaar moeten uitmaken.
BINNENGRACHT, v.- t-ea), gracht binnen in
Bene stad; ...GRACHTSBOORD, o. ( -Een), escarp.
BINNENHALEN, (haa de binnen, heeft biunengehaald), binnenshuis, binnenskarner, binnen de stag
halen; in de haven halen (van schepen); -- iets
binnenhalen, i .i zijn bezit krijgen; — de oogst binnen
vruchten van den akker halen.
-halen,d
BINNENHANDEL, m. handel binneuslan.ds ;
...HAVEN, v. (-s), haven niet aan zee gelegen.
BINNENHEBBEN, (had binnen, heeft binnen gehad), het eten binnennebben, gegeten hebben..
BINNENHOEK, m (-en), (meetk.) hoek binnen
ne figuur gelegen.
BINNENHOF, o. (...hoven), binnenplaats; de
zetel van de Staten Generaal: op het Binnenhof
zitten, lid der Volksvertegenwoordiging zijn.
BINNENHOUDEN, (hield binnen, heeft binnen
niet uitlaten : met dat gure weer moet je-gehoudn),
de kinderen binnenhouden.
BINNENHOUT, o. (-en), letterzettersgereedschap.
BINNENHUIS, o. (...huizen); ...HUISJE, o. (-s),
huiselijk tafereel (in schilderkunst en letterkunde).
BINNENJONGEN, m. (-s), (Ind.) bediende voor
het werk in huis.
BINNENKAMER, v. (-s), vóór- noch achterka
— in zijn binnenkamer was hij niet gerust, zijn-mer;
geweten kwelde hem; ...KANT, m. (-en), binnen zijde e ...KAS, v. ( -sen), (van een horloge); ...KEU KEN, V. (- s); ...KIEL, v. (zeew.) zaathout.
BINNENKOMEN, (kwam binnen, is binnengekomen), in de kamer, in huis, in de stad komen; in
de haven komen (van schepen); — dat geld komt
aardig binnen, ontvang ik zonder moeite.
BINNENKOMETEN, v. mv. kometen wier loopbanen gelegen zijn binnen de grenzen van ons
zonnestelsel; ...KOORTS, v. (-en), sluipkoorts,
niet afgaande koorts, met niet zeer sterke ver
-schijnel.
BINNENKORT, bw binnen, over korten tijd,
eerlang : ik verwacht binnenkort eene nieuwe bezending,

BINNENKRIJGEN, (kreeg binnen, heeft binnen
de zieke kon niets binnenkrijgen, kon-gekrn),
niets eten of drinken; — hij had vergif binnen
in het• lichaam; het geld kreeg hij binnen,-gekrn,
ontving hij.
BINNENKRUIN, v. (-en), lijn waar de bovenvlakte eener borstwering liet binnentalud snijdt.
BINNENKRUIPEN, (kroop binnen, is binnen
kruipende binnenkomen of -gaan.
-gekropn),
BINNENLAND, o. (-en), het inwendige van het
land, in tegenstelling met kustland: de binnenlanden
van Afrika; - berichten uit het binnenland, in eene
courant in tegenst met buitenland; -- land binnendijks, in tegenstelling met de uiterwaarden.
BINNENLANDER, m. (-s), iem. uit de binnen
binnenvaartuig.
-lande;—
BINNENLANDSCH, bn. binnen in het land; —
Binnenlandsche Zaken, zaken het inwendig bestuur des lands betreffende; het ministerie daar
belast; binnenlandsch beheer; -- (Id.) Bin--med
nenlandsch Bestuur, een der 9 Departementen van
algemeen bestuur : ambtenaar bij het Binnen
Bestuur; — binnenlandsch verlof, niet bui -landsch
grenzen; --- binnenlandsch nieuws, uit het-tend
land zelf; — binnenlandsche oorlog, burgerkrijg.
BINNENLATEN, (liet binnen, heeft binnengelaten), in huis, in de kamer laten.
BINNENLEIDEN, (leidde binnen, heeft binnen
enne kamer, eene zaal leiden.
-gelid),n
BINNENLEIDING, v. (-en), gas- of waterleiding
binnenshuis.
BINNENLEK, v. het water der Noordzee tot
-op een uur afstand van de kust : het visschep in de
binnenlek, in het gezicht der kust
BINNENLIJN, v. (-en), (krijgsk.) operatielijn
midden in het vijandelijke land; — operatie op de
binnenlijn, strategische doorbreking; ... LOODS,
m. (-en), rivierloods.

BINNENVAARDER.

BINNENLOODSEN, (loodste binnen, heeft binnengeloodst), uit volle zee op de reede of in de haven
brengen (een schip); — iets binnenloodsen, in zijn
bezit weten te brengen; — iemand binnenloodsen,
in huis brengen (bij dronkenschap b. v.).
BINNENLOOPEN, (liep binnen, is binnengeloopen), van buiten naar binnen loopen; (van schepen)
uit zee op eene reede, in eene haven komen, inz.
voor een kort oponthoud.
BINNENMEID, v. (-en), die haar dienst binnen bij
mevrouw heeft; (Ind.) baboe voor het werk in buis;
...MOEDER, v. (-s), directrice van een gesticht;
...MUUR, m. (...muren), muur, niet aan de bui
-tenluch
komend.
BINNENPAD, o. (-en), pad door weilanden en
akkers; ...PLAATS, v. (-en), plaats of tuintje
tusschen muren besloten; ...PLANETEN, v. mv.
de planeten Mercurius en Venus wier banen
binnen die der aarde liggen; ...POORT, v. (-en);
...PRAUW, v. (-en), (Ind.) prauw voor rivierverkeer; ...RAND, m. (-en).
BINNENRIJDEN, (reed binnen, is binnengereden),
rijdende binnenkomen.
BINNENROEPEN, (riep binnen, heeft binnen
roepen om binnen te komen.
-geropn),im.
BINNENRUIMTE, v. (-n), inwendige ruimte.
BINNENRUKKEN, (rukte binnen, is binnengerukt), (van troepen) binnentrekken.
BINNENSCHANS, v. (-en); ...SCHIPPER, m.
(-s), schipper die de rivieren, kanalen enz. binnen
het land en niet de zee bevaart; ...SCHIPPERIJ,
v. binnenvaart; ...SCHUIT, v. (-en), schuit niet
voor de zeevaart bestemd.
BINNENSHUIS, ...KAMERS, bw., binnenshuis,
h innenskamers blijven, in de kamer; — binnenskamers
i ets doen, in stilte, in geheim.
BINNENSJORRING, v. (-en), (van den bok) sterk
touw waarmede een bok aan de binnenzijde stevig
wordt vastgemaakt; ...SLAGDORPEL, in,. (-s),
dorpel waartegen de binnensluisdeuren steunen.
BINNENSLANDS, bw. in het land.
BINNENSLUIPEN, (sloop binnen, is binnengeslopen), sluipende binnenkomen.
BINNENSMIJTEN, (smeet binnen, heeft binnen
naar binnen smijten.
-gesxnt),
BINNENSMOKKELEN, (smokkelde binnen, heeft
binnengesmokkeld), door smokkelen, bij verras
sing, in 't geheim binnenbrengen.
BINNENSMONDS, bw. binnensmonds praten,
onduidelijk.
BINNI NSNIJTAND, m. (-en), een der beide
middelste snijtanden van iedere kaak : grasbijter.
BINNENSPELEN, (speelde binnen, heeft binnen
gebruiken (van spijs en drank):-gespld),(mnz.
hij heeft heel wat binnengespeeld.
BINNENSPRINGEN, (sprong binnen, is binnengesprongen), springende binnenkomen.
BINNEN(S)RANDS, bw. binnen den rand.
BINNENST, bn. 't meest naar binnen gelegen : de
binnenste lagen der aardkorst, -- o., 't binnenste van
ons huis; - in mijn binnenste, hart, geweten.
BINNENSTAD, v. het inwendige eener stad; —,
(...steden), stad binnen in het land gelegen.
BINNENSTAPPEN, (stapte binnen, is binnengestapt), stappende binnenkomen, inz. met een.ige
vrijmoedigheid binnentreden.
BINNEN(S)TIJDS, bw. binnen een bepaalden tijd:
binnen(s)tijds terugkomen, ontslagen worden.
BINNENSTOOMEN, (stoomde binnen, is binnen
stoomende binnenkomen (van booten-gestomd),
en spoortreinen).
BINNENSTORMEN, (stormde binnen, is binnen
vliegende vaart binnenkomen (eene-gestormd),in
kamer, een huis).
BINNENSTUIP, v. (-en), BINNENSTUIPJE ,o.
(-s), verholen stuip bij jonge kinderen.
BINNENSTUIVEN, (stoof binnen, is binnen
overhaasting ergens binnenkomen. -gestovn),i
BINNENTALUD, o. (-s); ...TIJDS, bw. binnen
een bepaalden tijd; ...TRAP, v. (-pen), trap binnen
in huis.
BINNENTREDEN, (trad binnen, is binnengetreden), in huis, in de kamer treden.
BINNENVAARDER, in. (-e), schip (ook schipper),
de wateren binnenslands bevarende : rivierschip.
rivierschipper: ... VAART, v. rivier- en kanaal
...VAARTUIG, o. (-en); ...`ADER, ni. (-s),-vart;
directeur in een weezen- of armengesticht; ...VAL,
V. (- len), (zeet.) klauwenval.
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BINNENVALLEN, (viel binnen, is binnengevallen ),
onverwachts binnenkomen: (van schepen) op eene
reede, in eene haven komen, terwijl zij eene andere
bestemming hebben.
BINNENVALLING, v. (-en), helling aan de binnenzijde : die dijk heeft eerre binnenvalling van 3 1 ' 2
op 1.
BINNENVERDEDIGING, v. (eener vesting), gezegd als de vijand reeds meester is van den hoofdwal; ...VERTREK, o. (-ken), vertrek binnen in
het huis; ...VERTUINING, v. (-en), (zeet.) beplanking der vertuining of verschansing aan de binnen zijd 3.
BINNENVET, o. het niet aan het vleesch gewas
— hij heeft binnenvet, van iem. gezegd-senvt;
wiens gewicht meevalt; (fig. w. g.) op zijn binnenvet
a teren, teren op wat men reeds verkregen heeft zonder
nieuwe krachten te verwerven.
BINNENVETJE, o. (-s), een varken dat bij het
slachten meevalt; (fig.) iemand die innerlijk meer
beteekent dan hij uiterlijk schijnt, die bij nadere
kennismaking toont meer waard of knapper te zijn
dan men verwacht had : 't is een binnenvetje.
BINNENVLIEGEN, (vloog binnen, is binnen
vliegende binnenkomen; zeer snel-gevlon),
binnenkomen.
BINNENWAAIEN, (waaide binnen, is binnen -gewaaid), waaiende binnenkomen.
BINNENWAARD, v. (-en), polder.
BINNENWAARTS, bw. naar binnen : de voeten
binnenwaarts gekeerd; ...WAARTSCH, bn. eene
binnenwaartsehe beweging.
BINNENWATER, o. (-en), rivieren en kanalen
van een land; ---- polderwater; ...WEG, m. (-en),
minder voorname weg, zand- of kleiweg; (ook)
kortere weg; ...WEGERING, v. (scheepst.) de
geheele binnenbeplanking van een schip; ...WERK,
o. inwendig werk aan een gebouw, enz. ; zeker
kantwerk ; werk binnenshuis.
BINNENWERKS, bw. (bouwk.) aan de binnenzijde van het werk gen eten : die kist is binnenwerks
1 M. lang en breed; ...WINKELKNIE. v. (...knieën),
(zeew.) knie waarvan de beide armen een scherpen
hoek maken; ...WOELING, v. (-en), (van den
boegspriet), een eind touw waarmede de boegspriet
stevig vastgezet wordt.
BINNENZAK, m. (-ken), zak aan de binnenzijde
van een kl eedingstuk:...ZEE, v. (... zeeën), groote
bocht van de zee in het land.
BINNENZEILEN, (zeilde binnen, is binnengezeild),
zeilende in de haven komen : de haven binnenzeilen.
BINNENZIJDE, v. (-n), binnenkant; ...ZIJSTUK,

o. (-ken); ...ZOOL, v. (...zolen), (schoenm.) belegstuk; ...ZOOM, m. (-en), (wapenk.) een weinig
naar binnen staande rand van het schild.
BINOCLE, v. (-s), dubbele zak- of tooneelkijker,
met eene buis voor elk der beide oogen; soort
van lorgnet.
BINOMIAAL- COËFFICIËNTEN, m. mv. de coëfficiëuten eener macht van een binomium.
BINOMIAAL-THEOREMA, o., ...FORMULE, v.
de merkwaardige formule waardoor eene macht van
een binomium uitgedrukt en ontwikkeld wordt,
gewoonlijk binomium van Newton geheeten.
BINOMIUM, o. eene tweeledige getallengrootheid
(door + of — verbond ;n ).
BINOMISCH, bn. (wisk.) uit twee deden bestaande.
BINST, voorz. (Zuidn.) binnen, in : binst de
week verschenen.
1. BINT, o. kleine dunne planten van de zaailing
(hennep) die niet met de hand kunnen geschild
wordeu.
2. BINT, o. (-en), touw waarmee de ponderboom
op een voer hooi of korenschooven wordt vastgebonden; --- (bouwk.) dwarsbalk; -- (houthandel)
vierkant behakt of gezaagd stuk hout dat zeer
lang en zwaar is.
BINTLAAG, v. (...lagen), laag van balken,
waarop een vloer rust; -- (ook) de laag steenen
waarop de bintlaag rust.
BIOCHEMIE, v. leer van de scheikundige ver
een levend organ isme, de stofwisseling-richtnge
der dieren, de assimilatie en ademhaling der planten.
BIODYNAMICA, v. vroegere naam voor phy siolosrri e
BIOGENESIS, v. leer dat het levende slechts
uit het levende geboren wordt.
3IOGENETISCHE WET, v. wet van Häckel dat
een dier in zijne individucele ontwikkeling alle

BISMUT.

ontwikkelingstrappen zijner voorouderreeks herhaalt.
BIOGENIE, v. de reeks levensverschijnselen die
de vrucht tusschen ontvangenis en volle ontwikkeling vertoont; zij omvat de ovogenie, de embryogenie en de teleogenie.
BIOGRAAF, m. (...grafera), levensbeschrijver.
BIOGRAPHIE, v. (...phieën), levensbeschrijving.
BIOGRAPHISCH, brr. biographisch woordenboek,
woordenboek waarin het leven van voorname
personen beschreven wordt.
BIOLOGEEREN, (biologeerde, heeft gebiologeerd),
tem, onder zijn invloed brengen, zoodat hij geen
eigen wil meer heeft, siiggereeren, hypnotiseeren,
iem. alle wilskracht ontnemen.
BIOLOGIE, v. leer des levens, physiologie der
bewerktuigde wezens; -- de kunst om den wil
van een ander aan den rijnen te onderwerpen.
BIOLOGISCH, bn. op de biologie betrekking
hebbende : biologische preparaten; biologische tentoonstelling: biologische reiniging van het afvalwater,
fabriekswater, reiniging door het inbrengen van
bacteriën.
BIOLOOG, m. (...logen), kenner van de leer
des levens, beoefenaar der biologie.
BIOMAGNETISME, o. levensmagnetisme, dierlijk
magnetisme.
BIOMANTIE, v. bepaling uit zekere kenteekenen,
bv. de tongenproef, dat leven aanwezig is; -- waar
omtrent den levensduur, uit den polsslag-zegrij
enz.
BIOMETRIE, v. de wetenschap die uit statistieken
voor levensverzekeringen, enz. den duur van het
leven bepaalt.
BIOMORPHOLOGIE, v. leer van den vorm van
het organisme met het oog op de levensverrichtingen.
BIONOMIE, v. leer van de wetten des levens.
BIOPHENOMENOLOGIE, v. leer der levens
-verschijnl.
BIOSCOOP, v. (...stopen), toestel waarmee men
levende beelden op een scherm projecteert : de
bioscoop is de verbeterde kinematograaf; bioscooptheater : wij gaan vanmiddag naar de bioscoop;
—THEATER, o. (-s); — VOORSTELLING, v. (-en).
BIOSCOPIE, v. onderzoek of er in een lichaam
leven is geweest.
BIOSCOPISCH, bn. op de bioscoop betrekking
hebbend : bioscopische opname, film-opname voor
de bioscoop.
BIOSOPHIE, v. levenswijsheid.
BIOSTATIEK, v. leer van de gezondheid en den
waarschijnlijken levensduur van den mensch;
bevolkingsleer.
BIPLANE, v. (-s), tweedekker, vliegmachine met
twee draagvlakken.
BIQUADRAAT, o. vierde macht eener grootheid.
1. BIS, v. (w. g.) naam der noot welke een halven
toon hooger is dan b.
2. BIS, bw nog eens, bij herhaling; -- artikel
65bis van de onderwijswet, bijgevoegd artikel.
BISAM, o. een sterk riekend sap dat bij vele
dieren, inz. bij het bisax- of muskusdier, door
eene klier onder den staartwortel afgescheiden
wordt en gemeenlijk muskus wordt geheeten.
BISAMRAT, v. (-ten), spitsmuis (myogale pyrenaica) in Z. Europa inheemsch, ± 25 c.M. lang
met een slurfachtigen neus en een muskusklier
onder den staart.
BISAMZWIJN, o. (-en), soort van navelzwijn
(dicotyles labiatus) dat in Zuid -Amerika leeft en
op zijn hoogst 30 pon•i zwaar is; het draagt op den
rug eene klier die eene sterk riekende stof afscheidt.
BISBILLES, v. mv. (Fr.) gehaspel, gekibbel om
niets.
1. BISCUIT, o. (-s), zeker gebak in allerhande
vormen als kinderspeelgoed verkocht, kaakjes.
2. BISCUIT, o. onveraiaasd porselein; -- (in
de kalkbranderij) halfgare stukken kalk welke
voor gebluschte kalk niet deugt; ...OVEN, m. (-s).
BISDOM, o. (-men ), gebied van een bisschop,
diocese; -- (gew.) Lisschoppelijk verblijf: ik moet
vandaag naar het bisdom gaan.
BISETTE, v. smalle, geringe garen kant, boerenkant.
BISMUT, o. aschlood, aschtin, in den handel ook
spiegeltin geheeten, omdat men het sedert eenigen
tijd tot het foeliën van spiegels aanwendt : eer
roodachtig wit, zeer bros en licht oplosbaar metaal,
dat smelt bij 267 ° C. en gemakkelijk kristalliseert.
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BLAADJE.

BITTEREN, (bitterde, heeft gebitterd), bitterBISMUTGLANS, o. eene verbinding van bismut
tjes drinken : rij hebben zwaar gebitterd, veel bitteren zwavel, ook BISMUTINE geheeten.
priester
van
tjes
m.
(-pen),
(R.-K.)
gedronken.
BISSCHOP,
1.
BITTERFLESCH, v. (. . .fiesschen), flesch voor
den hoogsten rang, bezittende de volheid van het
het bitter; een klein karafje bij een stel groote;
priesterschap met de daaraan verbonden rechten
...GLAS, o. (...glazen).
en volmachten; veelal belast met het bestuur van
een bisdom (diocesaan -bisschop), maar niet altijd 1 BITTERHEID, v. bittere smaak; ---, (...heden ),
(lig.) smaadrede, scheldwoord; smart, leed.
(zooals de titulair- en wijbisschoppen).
BITTERKARAF, . (-fen), karaf voor bitter;
2. BISSCHOP, v. zeker extract uit verschillende
...KERS, V. tuinkr
s; ...KLAVER, v. waterdrie specerijen, inz. onrijpe pomerans -schillen; •-- de
blad; ...KOEKJE, o. (-s), zeker gebak met bittere
drank, uit warmen rooden wijn, suiker en bisschop
een
bisschop
van
gewaad
van
't
amandelen.
de
kleur
bereid (naar
BITTERKRUID, o. een plantengeslacht (picris)
zoo genoemd).
tot de samengesteldbloemigen behoorende.
BISSCHOPPELIJK, bn. behoorende tot, afkombisschoppelijke
waardigheid;
:
BITTERLIJK, bw. van wijze of van graad; (w.
bisschop
stig van den
g.) zij weende bitterlijk.
de bisschoppelijke stad.
BITTERLOOF, o. (Zuidn.) loof van suikerij BISSCHOPSAMBT, o.; ...HOED, m. (-en), den
wortels.
bisschopshoed verkrijgen, bisschop worden; ...KEUBITTERPEE, v. (- en), (Zuidn.) suikerij; (ook)
ZE, v. (-n).
suikerijwortel.
BISSCHOPSKRUID, o. steeneppe.
BITTERPRAATJE, o. (-s), kletspraatje van de
BISSCHOPSKRUIS, o. kruis dat de bisschop aan
bittertafel.
Bene keten op zijne borst draagt; ...MIJTER, m.
BITTERSPAAT, o. (nat.) eene soort van dubbel(-s), hoofddeksel voor een bisschop, met twee
zout.
afhangende slippen; ..MUTS, v. (-en), (ook) eene
BITTERSTOF, v. (-fen), cd e stoffen die aan de
olijfslak, eene zeeslak bij de Philippijnsche eilanden;
... RING, m. (-en), de met een edelsteen versierde 1 plantendeelen een bitteren smaak geven, zooals
zijn
des
bisschops,
ten
teeken
van
oliën,
harsen, plantenzuren, stikstofhoudende alvingerring
kaloïden, enz.
huwelijk met de Kerk; ...STAF, m. (...staven!,
BITTERTAFEL, v. (-s), tafel in een koffiehuis,
lange staf, van boven omgebogen; ...STAD, v.
sociëteit, waaraan men zit te bitteren en allerlei
(... steden), stad waar een bisschop resideert;
dingen (gemeenz.) bepraat: aan de bittertafel sprak
...STOEL, m. (-en); ...TROON, m. (-en), een
onder een baldakijn geplaatste zetel in het koor
men er over.
BITTERTJE, o. (-s), eene zekere hoeveelheid
van bisschoppelijke kerken, waarop de bisschop
bij plechtige feesten plaats neemt; ...WIJDING, v.
jenever met bitter : zijn bittertje drinken.
BITTERTONG, v. Bene plantensoort van het
BISSE, V. zie BISSINGE.
geslacht duizendknoop, ook waterpeper geheeten.
BISSECTRICE, v. (-n), (meetk.) lijn die een
BITTERTRAM, v. tram die ongeveer 5 uur
hoek middendoor deelt.
'S middags de heeren uit de sociëteit naar huis voert.
BISSEEREN, (bisseerde, heeft gebisseerd), bis
BITTERUURTJE, o. (-s), tijd dat men bittert.
roepen; laten herhalen (een muziek- of zangstuk
BITTERVOORN, m. (-s), kleine sierlijke zoet
enz.).
BISSEN, (biste, heeft gebist), blazen of sissen
(rhodeus amarus), die zijne eieren legt-wateivsch
in de kieuwkamers van den mossel.
als de slangen of adders; ook BIEZEN, BIJZEN,
bissen
ze
alle.
zoo
o. mv. zekere minerale
koe
bist,
BITTERWATEREN,
:
ééne
als
zie aldaar
wateren, zwavelzuur natron en zwavelzure magnesia
BISSEXTUM, o. schrikkeldag.
jaarbevattende.
BISSINGE, v. (gew.) de Ommer bissinge,
BITTERWIJN, m. benaming voor een bitteren
markt te Ommen.
medicinalen wijn.
BISTER, o. roetbruin.
een
operatiemes
dat
als
j
BITTERZOET, o. zekere klimplant met hartBISTOURI, v. (heelm.)
vormige bladeren, paarse bloemen en roode bessen,
een knipmes dichtslaat.
(solanum dulcamara), ook el/rank en hoe-langer -hoeBIT, o. (-ten), gebit; — ijzeren mondstuk dat
liever geheeten.
men een paard of ander trek- of lastdier tusschen
BITTERZOUT, o. zwavelzure bitteraarde.
het gebit legt, en waaraan de teugels bevestigd
BITUMEN, o. koolwaterstofverbindingen,., bijna
zijn; -- vooreinde van het schip, ook snit of snede
uitsluitend van organischen oorsprong; zij zijn
genoemd.
BITARTRAAT, o. (scheik.) dubbel wijnsteen gasvormig (aardgassen), vloeibaar (aardoliën) of
vast (aardwas, aardhars en asphalt).
zuurzout.
BITUMINEEREN, (bitumineerde, heeft gebituBITSTUK, o. (-ken), (zeew.) loefhouder: een stuk
hout buiten tegen den voorsteven om het loefhou- t mineerd), met bitumen of aardhars bestrijken.
een
schip
te
versterken.
BITUMINEUS, bn. harsachtig (van hout), aard
dend vermogen van
-- bitumineuze gesteenten, gesteenten of-pekachtig;
BITS, bn. bw. ( -er, -t), BITSIG, bn. bw. ( -er, -st),
scherp, onvriendelijk, spijtig; vinnig. BITSHEID,
leervlagen welke petroleum bevatten.
v.
BIVAK, o. (-kin), (ook BIVOUAK), legerplaats
v. (...heden). BITSIGHEID,
onder den blooten hemel, verblijf der soldaten in
BITTEN, (hitte, heeft gebit), het bit aandoen.
het open veld; de soldaten zelf; (bij uitbr.) ergens
1. BITTER, bn. bw. (-der, -st), zekere smaakzijn bivak opslaan, er eenigen tijd vertoeven;
gewaarwording, zooals bv. kinine geeft; — goo
—VUUR, o. (...vuren), vuur waarom de soldaten
bitter als gal, in hooge mate bitter; (spr. j bitter in den
in een bivak gelegerd zijn.
mond, m-zakt het hart gezond; -- (fig.) onaangenaam,
BIVAKKEEREN, (bivakkeerde, heeft gebivakgrievend : eene bittere droefheid; het ziet er bitter
keerd), (ook BIVOUAKEEREN), nachtwacht hou
met hem uit. ellendig; -- scherp, spijtig : een bittere
nacht onder de wapens in de open lucht-den,
toon; — iemand het leven, zuur en biter malven, ondoorbrengen, legeren zonddr tenten; ergens bivakaangenaam, verdrietig; -- bittere spot, eene bittere
keeren, eenigen tijd vertoeven; -- hij heeft er niet
beleediging, hoogst kwetsend. grievend; — bittere
lang gebivakkeerd, hij is er spoedig van doorgegaan
tranen, die eene diepe smart (berouw, spijt) doet
vloeien; — bw. streng : het is bitter koud; — hij j (uit eene betrekking).
BIZAR bn., bw. grillig, wonderlijk, vreemd,
weende bitter, zeer; — het bitter arm hebben. het zeer
niet eenvoudig en natuurlijk.
armoedig hebben.
jenever
-aromatisch
kruidensap;
BITTER,
o.
BIZARRERIE,
v. (-s), wonderlijkheid; vreemd,
2.
zonderling gedrag.
gemengd met dit aromatisch kruidensap. Bittertje,
zijn
bittertje
drinken.
BIZON, m. (-s), de Europeesche bizon (bonassus
o. (-e), een glaasje bitter :
BITTERAARDE, v. magnesia.
bison) is Bene reusachtige rundersoort, nu vrijwel
uitgestorven; hij komt nog voor in de bosschee
BITTERACHTIG, bn. ( -er, -st), eeuigszins bitter.
van Lithauen; de Amerikaansche bizon (bos ameBITTERAPPEL, m. (-s), kolokwint.
BITTERBLAD, o. een der volk"namen van het
ricanus) is de bultos, of buffel der Noord-Amerikanen.
ridderblad, eerre soort van zuring, eigen aan weibenaming
voor
v.
gew.
BLAADJE, o. (-s, bladertjes), klein blad (in alle
en grasland: ...BLOEM,
beteek . ); de afzonderlijke bladen van een samende smalbladige boterbloem, ook egelgras en kleine
gesteld blad; — (fig.) bij iem. in een goed blaadje
egelk.olen genoemd.
BITTEREINDEN, o. mv. (zeew.) oude eindjes
staan, bij iem. in gunst, goed aangeschreven staan;—
een roude bok lust ook nog wel een groen blaastje,
kabeltouw.
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gezegd van een bejaard man, die met eene jongere
vrouw verkeert of gaat trouwen; of die nog graag
naar de jonge meisjes kijkt (of gaat); — het blaadje
is nekeerd, de fortuijt heft zich gekeerd (ten voorof ten nadeele); --- laat ons het blaadje eens omkeeren,
de zaak eens van -(fl anderen kant beschouwen.
BLAAG, m. en V. (b;agen), (gew.) kind; stout,
lastig kind; snotneus, kwajongen.
BLAAI, m. (Zuidra .) oph:;f, drukte; – (spr.)
met den blaat wint men den gaai, door pochen,
reclame komt men er.
BLAAIMAKER, m. (-a ), (Z'iidn .) druktemaker,
opsnijder.
BLAAK, m. (gew.) rook, walm, inz. van hout of turfy uur dat niet goed brandt.
BLAAM, v. afkeuring, berisping; ongunstige
m,eening : altijd zal die blaam op hem kleren; eene
blaam op iem. leggen; --- iem. eene blaam aanwrijven,
iemand belasteren.
1. BLAAR, V. (blaren;, bl s, kol, witte plek aan
het voorhoofd van sommige dieren; (ook) dier, koe
met eene blaar of bles; –• (spr.) 't zijn al geene
koeien die blaar heeten, 't zijn ai geen koks die
lange messen dragen; — men noemt geene koe blaar,
of zij heeft wat wits, m n noemt geene koe bont,
of er is een vlekje aan. [Zwarte koeien die een
a itten kops of witte pl ikken aan den kop hebben,
noemt men zwartblaar; zoo heeft men ook roodbiaaren grijs- of grauw'ilaarkoeien]. Blazrtje, o. (-s).
2. BLAAR, v. (blaren), (sam3ntrekking van
BLADER), blaasachtige opzwelling der opperhuid,
waaronder zich bloedwei verzamelt : van 't harde
werken blaren in de handen krijgen; blaren onder
de voeten, van het vele loopgin; — eene blaar trekken
(van eene pleister); — (spr.) die zijn achterste brandt,
moet op de blaren zitten, die verkeerde dingen doet,
moet de gevolgen ondervinden; -- blaren op verf
of pleisterwerk, vgl. afblaren. Blaartje, o. (-s).
3. BLAAR, v. ziekte van het vee, bestaande
in opzwelling van de huid, soms over het geheele
lichaam.
4. BLAAR, v. (blaren), (Zuidn.) dchtzinnige
vrouw, malloot; (ook) al te druk meisje.
BLAARKOE, v. (...koeien), koe met eene blaar
voor den kop; ...KOP, m. (-pen), zeer breede
bles die zich over de wangen uitstrekt en de oogen
omvat.
BLAARTREKKEND, bn. eene blaartrekkende
pleister, die eene blaar trekt; ...ZIEKTE, v. blaarziekte der koeien.
BLAAS, V. (blazen), een vliezig, rekbaar vat in
dierlijke lichamen, in het bijz. de pisblaas; hij
heeft kou op de blaas; --- steen in de blaas hebben,

het graveel; -- eene blaas met ijs op het hoofd, eene
varkensblaas; — eene blaas op ingemaakte augurken,
een stuk varkensblaas; -- in plaats van blaas neemt
men tegenwoordig getahperchapapier; -- hij loopt weg
voor eene blaas met boorren, hij is gauw bang; —
waterbel; zeepbel; luchtbel; zie ZWEMBLAAS.
Blaasje, o. (-s).
BLAASBALG, (in de volkstaal BLAASBALK),
m. (-en), werktuig tot bet, samenpersen en uitblazen
van lucht; inz. om vuur beter te doen branden :
den of aan den blaasbalg trekken; —KLEP, v.
(-pen); —LEDER, o.; —MAKER, m. t - s); —PIJP,
r. (-en); —TRAPPER, n-. (-s), (bij een orgel);
—TREKKER, m. (-s), (bij smeden) ketting waar
een blaasbalg in beweging wordt gebracht.-med
BLAASBALK, m,. (-en), (zeew.) opvulling van
den hoek dien de onderste slooiknie met de scheg
en het boord vormt.
BLAASBAND, m. (-en); ...STRENG, v. (-en),
(ontl. ).
BLAASBOOM, m. (-en), (gew.) klapbesseboom:
een heester zonder doornen.
BLAASBREUK, v. (-en), kheelk.) uitzakking der
blaas; ...CILINDER, m. (-s), een sterke blaasbalg
bij de hoogovens.
BLAASDRAGENDEN, m. mv. eene familie van
zeedieren tot de orde der zeenetels behoorende; zij
zijn voorzien van eene of meer luchtblazen.
BLAASERWT, v. (-en), wondererwt, hartezaad.
BLAASGAT, o. (-en), (w. g.) tochtgat.
BLAASINSTRUMENT, o. (-en), muziekinstrument waarop de tonen worden voortgebracht, door
erin te blazen.
BLAASJESUITSLAG, m. (heelk.) herpesachtige
huidaandoeningen; het optreden van kleine blaasjes
bij sterk zweeten.

BLAASKAAK, m. (...kaken), snoever, opsnijder,
pocher.
BLAASKAKEN, (blaaskaakte, heeft geblaas
opsnijden, pochen. BLAASKAKERIJ, V.-kat),
(-en), pocherij, snorkerij.
BLAASKORAAL, o. (nat. hist.) een koraal-achtig
wormengeslacht.
BLAASKRAMP, V. (- en), kramp in de blaas.
BLAASKRUID, o. eene waterplant die voor
voorkomt (utricularia); zij-namelijkvsot
is van talrijke blaasjes voorzien, die haar drijvende
houden.
BLAASKWAL, v. (-len), eene polypkwai die
aan onze kusten voorkomt (physophora disticha),
die zich kenmerkt door een loodrechten steelvormigen stam die aan het boveneinde eene kleine
luchtblaas heeft.
BLAASONTSTEKING, v. (-en), ontsteking der
blaas.
BLAASPIJP, v. (-en), ijzeren pijp om het vuur
aan te blazen ;; ook bij scheikundige proeven gebh uikt om in de vlam te blazen; erwtenblazer; -zek: „.r werktuig der glasblazers; ...POOTEN, mv.
zeker insect cat schade aan de biaders van de
tabaksplant veroorzaakt.
BLAASROB. m. (-ben), eene robbensoort (cystophora) met blaasvormige uitbreiding der huid op
den kop, bij den neus beginnend, ook klapmuts
genoemd; wordt 2,5 M. lang.
BLAASROER, o. (-en), buis waardoor wilde
volken giftige pijltjes weten te blazen die als een
geweer op grootera afstand (wel 100 M.) treffen.
BLAASRUIMTE, v. (-n), bolvormige holte in
vulkanische gehteenten.
BLAASSTEEK, m (heelk.) punctie van de blaas;
aftapping der urine door een daarvoor bestemde
trocart in de blaas te steken.
BLAASSTEEN, m. steen in de pisblaas; zie
GRAVEEL.
BLAASTOESTEL, o. (-len), cilindervormige blaas
-balg.
BLAASVAREN, v. t-s), (plantk.) een varengeslacht waarvan in Nederl. slechts éénti soort : die
broze blaasvaren; ...VISOR, m. (...visstilten), kogel
...VRUCHT, v. (-en), (plantk.) dopvrucht-visch,
met teederen, vliezigen wand; ...WERK, o. blaasbalg, luchtkast en luchtlade van een orgel; ...WERKTUIG, o. (-en), algemeene naam 'voor blaasbalgen,
blaasellindeis enz.; ...WIER, o. eerre soort van
wier met luchtblazen (jucu s vesiculosus); ...WORM,
M. t -en), larve van een lintworm.
1. BLAD, o. ( -eren, -era, -en, of blaren), (plant.k.)
min of meer schijfvormige organen aan takken en
stengels van pia Sten, dienend,- om vocht uit te
wasemen -,n koolzuur uit de lucht op te nemen,
onderscheiden naar dc p xats in: wortel- en stengel-,
steun- en schut-, kelk- en kroon -. meel- en vruchtbladeren, enz., naar den vorm in : ronde, langwerpige,
ovale, driehoekige, ruitvormige bladeren, hart-, rp stel-,
draad -, naald -, borstel -, priemvormige bladeren, enz.,
naar den rand: gaafrandige, gezaagde, ingesneden,
geka'-telde, getande bladeren, enz.; ----- enkelvoudige
en samengestelde bladeren, net ééne of meer blad
de bladeren van kool, salade, enz.; —-schijven;
(spr.) hij is omgedraaid, veranderd als een bad op
een loom, hij is geheel van zienswijze, van gedrag
veranderd; — (spr.) geen bled voor den mond nemen,
rondborstig. openhartig spreken; — theebl:xren;
de bladeren vallen van de boomgin, het wordt herfst.
(ook) van iem. gezegd die niet god bij zijn oorstand
is; tabak in bladen, nog niet verwerkt; twaalf blaadjes
rookera, eene zeer los gestopte pijp tibak, die men
vlug uitrookt; — wandelend blad, Indische vinder
(phyllium) die met toegeslagen vieugels op een
blad gelijkt. Blaadje, o. (-s). Bladertjes, zie aldaar.
2. BLAD, o, (-en), benaming van onderscheidene
platte voorwerpen, of dee.en ervan : het blad van
eene bijl, eene lans. een riem, eene zaag; blad van
een anker, platte driehoekige nitein(len der armen,
ook vaak hand genoemd; --- blad van eene schroef,
vleugel; -- het blad van een sleutel, de baard; —
het blad van een hamer, de kruin; — de bladen van
eerre schaar, de wangen;

---

de bladen der kaard-

machines, liet bes'ag; — eene versterking van den
arend van een beitel; — (Z. A.) geef me je blad, je
hand (cl ertsend door kleurlina'en gezegde ; -(Zuidn.) tong: zijn blad is niet verbrand of bevroren,
hij kan goec' praten; een vuil blad, een vuiltong,
(ook) een kwaadspreker ; -- het blad van eenti
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fatal, het vlakke bovengedeelte; --- eene tafel met
twee losse bladen; insteekblad; --- bladen ot platen
mahoniehout; — goud in bladen, bladgoud; theeblad, schenkblad; zie SCHOUDERBLAD; —
stuk papier van onbepaalde grootte : een
beschreven, een bedrukt blad; een blad muziek; —
van het blad zingen (spelen), op het eerste gezicht
zingen, zonder zich voorbereid te hebben; -- twee
bladzijden in een boek : de bladen van dit boek gaan
los; - vel : een boek van 100 bladen; -- een op
geregelde tijden verschijnend geschrift waarin het
nieuws van den dag wordt meegedeeld en besproken
of onderwerpen op een of ander wetenschappelijk
of industriedl gebied betrekking hebbenae, worden
behandeld : dag -, week-, maandblad; ochtend -,
avondblad; nieuwsblad; de groote, de buitenlandsche
bladen; -- wat zeggen de bladen ervan, wat staat
er van in de courant; de bladen melden; in de bladen
lezen wi3, dat...; een blad uitgeven. Blr adje, o. (-s),
zie aldaar.
BLADAARDE, v. humus, aarde van vergane
bladeren en andere plantendeelen.
BLADACHTIG, bn. op een blad gelijkende : de
bladachtige plantendeelen.
BLADADER, v. (-s), de fijne vertakkingen van
de bladnerven.
BLADBEGONIA, v. (-'s), begonia om hare sier
bladeren gezocht en gekweekt.
-lijke
BLADBOUT, m. (-en), bout, die niet op een ring,
maar op eene plaat vastgeklonken wordt.
BLADDEREN, (bladderde, is gebladderd), bladders of blazen vormen : die verf' is leeljk gebladderd.
BLADDOORN, m. (-s), doorn uit een vervormd
blaadje ontstaan.
BLADERDAK, o. (dicht.) dak van bladeren.
BLADERDOS, m. (dicht.) 't woud in zijn rijken
bladerdos, kneed van bladeren.
BLADEREN, (bladerde, heeft gebladerd), de
bladen van een boek vluchtig omslaan; (fig.) in
een boek bladeren, een boek vlug doorlezen of doorzien; — goed bladeren, luchtig gebakken zijn.
BLADERIG, bn. ( -er, -st), vol bladeren; luchtig
gebakken. ,
BLADERLOOS, bn. zonder bladeren; ...RIJK,
bn. ( -er, st); ...SPAAT, o. een gesteente; ...TOOI, m.
BLADGEEL, o. de kleurstof die de bladeren der
planten in het najaar geel kleurt.
BLADGOUD, o. goud in bladen.
BLADGROEN, o. de groene kleurstof der bladeren;
het bladgroen maakt de koolstof-assimilatie mogelijk.
—KORREL, v. (-s).
BLADGROENTE, v. (-n), kool, salade, enz.
BLADHOEK, m. (-en), bladoksel; ...HOUT, o.
loofdragend hout, hout van loofdragende boomen;
takken die geen vruchten, alleen bladeren geven,
in tegenst. met vruchtenhout.
BLADIJZER, o. ijzer in bladen, geslagen ijzer,
plaatijzer.
BLADKEVER, m. (-s), (nat. hist.) familie van
kevers (chrysomelinae), met meer dan 10000 soorten,
waartoe de meikever en de junikever behooren.
BLADKLEURSTOFFEN, v. mv. de in de bladen
voorkomende kleurstoffen : bladgeel, bladgroen en
bladrood; ...KNOP, m. (- pen), knop waarin alleen
een blad besloten is.
BLADKOPER, o. koper in bladen, geplet koper.
BLADKUSSEN, o. (-s), litteeken door een afgevallen blad aan den tak nagelaten.
BLADLOOVERS, o. mv loovers die bestaan uit
ronde, ster- of bladvorwige plaatjes.
BLADLUIS, v. (...luizen ), klein dunpootig halfvleugelig insect (aphis) (schadelijk voor de boomen).
BLADMAAG, v. (...magen), de derde maag of
boekpens der herkauwende dieren.
BLADMETAAL, o. (...metalen), zeer dun uit
-geslan
metaal.
BLADMOES, o. het weefgel der bladeren tusschen

de nerven en aderen; ...MOSSEN, o. mv. eene
familie van mossen met bebladerde stengeltjes.
BLADNERF, v. (...ven); ...NERVATUUR, V.
BLADNEUS, m. (...neuzen), eerre soort van
bloedzuigende vleermuis (istiophora) met vliezige
uitwassen aan den neus.
BLADOKSEL, m. (-s), de hoek dien het bead met
de as maakt, waaraan het bevestigd is; --STANDIG,
brr. Zie OKSELSTANDIG.
BLADPARASIET, v. (- en), parasietplant, op en
van de bladeren van andere planten levende;
...PLANT, v. (-en), pant uit bijna niets dan
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bladeren bestaande, zooals de klaver; plant wier
bladeren door grootte of kleurenpracht uitmunten;
...PLOOIING, N . de wijze waarop een blad gevouwen, geplooid of opgerold is in den knopvorm;
...POOT, IT . (- en), schaaldier met bladvormige,
gelobde pootes die tegelijk tot het nemen van
voedse en tot de ademhaling dienen (phyllopoda);
...POOTIGEN, m. mv. leven grootendeels in zoet
water; ...RAND, m. (-en), rand van de bladschijf;
...RANK, - v. (-en), rank die voor een blad of deel
daarvan : i n de plaats staat.
BLADRIET, o. riet, tlz't groen gesneden en met
bladeren en al bij rijswerken gebruikt wordt.
BLADROLLERS, m. mv. eene soort van nacht
(tortricidcae) wier rupsen de bladeren-v'inders
oprollen, waarvan zij leven en waarin zij zich verpoppen; ...ROZET, o. (-ten), een bladstand waarbij
een groot aantal wortelbladeren om het benedendeel
van den stengel geplaatst zijn.
BLADSCHEEDE, v. (-n), de den stengel scheedevormig omsluitende bladsteel of bladvoet, niet
zelden blaasachtig of buikig opgezwollen- ...SCHIJF,
V. (...schijven), bladvlakte; ...SCHOT, o. (-en), (jag.)
van terzijde in het schouderblad, in het voorste
gedeelte van het lijf treffend schot; ...SCHROEF,
V. (...schroeven); ...SELDERIJ, v. gekweekte
selderij met langgesteelde bladeren.
BLADSGEWIJZE, bw in bladen.
BLADSKELET, o. (-ten), gezamenlijke nerven
en aders na verwijdering van het bladmoes.
BLADSLAGER, m. (-s) arbeider aan eene pannen fabriek;...SNIJDER, m. (-s), behangersbij;...SPRIE TIGEN, rn. mv. keverfamilie (lamellicornia) waar van de sprieten een breeden knop hebben, die uit
geledingen bestaat, welke als de bladen van een boek
tegen elkander sluiten.
BLADSTAND, m . de wijze van plaatsing der
bladeren aan den stengel; ...STEEL, m. (...stelen);
...STENGEL, rr.. (-s).
BLADSTIL. bn. zoo stil dat geen blad zich beweegt.
BLADTABAK. v. tabak in bladeren; ...TIN, o.
tinfoelie.
BLADVLAKTE. v. (-n), het meest in de vlakte
uitgespreide deel van het blad; ...VLOO, v. (...vlooien), eene familie der bladluizen (psyllidae) met
springpooten; ...VOET, m. het benedenste deel
van een blad ; ...VORM, rr . (-en), vorm van blad;
...VORMIG, bn.; ...VORMING, v.
BLADVULLING, v. (-en), wat dient om eene
slechts ten deele bedrukte bladzijde te vullen (eene
anekdote, een versje, eene of meer spreuken, een
klein artikel enz.).
BLADWAS, o. (arts.) was dat als eene rijpachtige
laag voorkomt op de bladen van sommige eenzaadlobbige gewassen; het wordt daarvan afgeschrapt
en uitgesmolten.
BLADWESP, V. (-en), (nat. hist.) zaagwesp, eene
wespenfamilie wier eitjes onder de opperhuid der
bladen gelegd worden
BLADWIJZER, m. (-s), inhoudsopgave van een
boek; (ook) stuk papier of zoo iets dat men in een
boek legt om te weten, waar men gebleven is.
BLADZAK, m. (-ken), (Z. A.) schouderzak,
waarin herders en jagers hun mondbehoeften meedragen.
BLADZIEKTE, v. gele en bruine vlekken op de
bladeren, door schimmels veroorzaakt; zij verminderen de koolstofassimilatie en doen vaak
den oogst (bij cultuurgewassen ) mislukken .
BLADZIJDE, v. (-n), pagina; ...ZILVER, o. zilver
in bladen; ...ZWAM, v.; ...ZWAMSOORTEN, v. mv.
BLAFFEN, (blafte, heeft geblaft, geluid geven,
bassen (van honden ); (spr.) blaffende honden bijten
niet, zie BIJTEN; (fig .) tegen de maan blaffen, het on mogelijke willen; hij biet van den honger, heeft een
geweldigen honger; — zeer hard hoesten bi)

verkoudheid; snoeven. BLAFFER, m. (-s). BLAF STER, v. (-s).
BLAFFER, BLAFFERD, m. (-s), register : blaffer op de Ned. Staatswetten; -- klapper, kantoor kladboek; -- (oudt.) lijst van renten, tienden enz.
die een heer of een klooster te vorderen had; —
automatisch werkend sluisje.
BLAFFETUUR, v. (...turen), (gew.) venster
vensterblind.
-luik,
BLAFKAKEN, (blafkaakte, heeft geblafkaakt),
(w. g.) blaaskaken, snoeven. BLAFKAKER, m. (-s);
...KAAKSTER, v. (-s); ...KAKERIJ, v. (-en).
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BLAGUEUR, ook BLAGEUR m. (-s), snoever,
zwetser, opsnijder.
1. BLAK, bn. (gew.) effen, vlak, kaal : het blakke
veld, het open, vlakke veld, waar wen ver zien
kan; — (gew.) het veld staat blak, blank, onder water;
— (gew.) de blakke zee, open, bloot; (ook) blak en
bloot; --- bladstil; --^ (zeew.) de zeilen liggen blak,
slaan wegens gebrek aan wind.
2. BLAK, v. (boekdr.) zekere lettersoort van Gotischen vorm.
BLAKBAND, o. zwart bij steenkolen zich bevindend ijzersteen.
BLAKEN, (blaakte, heeft geblaakt), branden,
gloeien : de zon blaakt; de vlammen blaken; de oor log blaakt het land; branden en blaken is het sieraad
van den oorlog; -- damp, walm verspreiden : de
lamp blaakt; -- (zeew.) een schip blaken, de verf,
de teer eraf zengen; -- blaken van toorn, rood zien
van kwaadheid; — blaken van liefde, in liefde ontgloeid zijn; -- in blakenden welstand, in volkomen
gezondheid; in blakende gunst staan, zeer hooge
gunst.
BLAKER, mt. (-s), eene soort van lagen kandelaar, mei breeden, platten voet, en soms van een
oor, staart of handvat voorzien. Blakertje, o. (-s).
BLAKEREN, (blakerde, heeft geblakerd), uengen, de oppervlakte branden; de buitenzijde van
liet huis was geblakerd; — hoenders blakeren, zengen;
--- de zon blakert de velden, schijnt daarop fel.
BLAKSTIL, bn. (zeew.) zonder wind, bladstil.
BLAKVISCH, m. (. . .visschen), zeekat, gemeene
inktvisch (sepia).
BLAMEEREN, (blameerde, heeft geblameerd),
laken, berispen, in het openbaar vermanen; ten
onrechte beschuldigen, in kwaden roep brengen,
belasteren; een blaam op iemand werpen.
BLANCHE, bn. carte blanche geven, onbepaalde
volmacht geven.
BLANCHEEREN, (blancheerde, heeft geblancheerd), vleesch of groenten in kokend water een
paar maal opkoken; (tuinb.) andijvie, selderie enz.
samenbinden, zoodat zij geel en malsch wordt.
BLANCHISSEUSE, v. (-s), waschvrouw in 't fijn.
BLAN CH I S SER IE, v. wasch- en strijkinrichting.
BLANC-MANGER, o. (oudt.) saus van amandelen, suiker en boui,lon van kippenvleesch; (thans)
crème en gelei, bereid met gestampte amandelen,
room, suiker en citroenolie.
BLANCO, bn. en bw. oningevuld, opengelaten:
er waren drie blanco - biljetten ingeleverd ; -- blanco
stemmen, zijn stembriefje niet invullen; -- een
blanco schrijf boek, zonder lijnen; -- een blanco krediet, een krediet geven (openen) zonder bepaling
van som, ongelimiteerd; --- een blanco wisselbrief,
zonder ingevulde soar; --- in blanco trekken, het
afgeven van een wissel op iem. zonder dat men
iets te vorderen heeft; -- in blanco teekenen, zijne
handteekening .etters, vóórdat de inhoud ingevuld
is; — blanco-endossement, alleen den naam van den
endossant dragende; --- blanco -aandeelen, niet op
naam; -- in blanco verkoopen of koopen, overeen
bepaalde hoeveelheid waren te leveren-komen
op een bepaalden tijd tegen den prijs dien de waren
dan hebben zullen; -- het blanco - artikel (in zake
het algemeen kiesrecht), daaromtrent niets bepalen,
vaststellen; - blanco - mandaat, niet gebonden door
eenig besluit.
BLANDA, m. (-' s), (Ind.) witte man; Hollander.
1. BLANK, bn. ( -er, -st), wit glanzend : 't blanke
priesterkleed; 't blanke duin; de blanke baren; 't
koperwerk blank schuren; eene blanke huid; het
blanke ras, Kaukasische; -- onbedekt : eene blanke
sabel, die uit de scheede is; --- blanke wapenen,
bajonetten, lansen, zwaarden, sabels en degens; —
de blanke billen, de bloote billen; -- (van een dominosteen) dat gedeelte waarop Beene oegen staan; ook
zelfst. gebruikt : blank om één, dubbel blank; de
blanken zijn er uit; -- de velden staan blank, zijn
overstroomd; — rein, onbevlekt : een blank geweten;
de blanke deugd; — blanke verzen, rijmlooze; —
blanke tabak, baai. lichtgele tabak.
2. BLANK, m. (-en), (oudt.) munt ter waarde
van zes duiten (3 3 1, cent); — (Zuidn.) van stuivers
blanken maken, slechte zaken doen.
BLANKE, m. en v. (-n), persoon tot het blanke.
ras behoorende .
1. BLANKET, v . (-ten), eene soort van peer met
witte schil.
2. BLANKET, o. (-s), een in blanco geteekend stuk.
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BLANKETDOOS, v. (...donzen), doos voor
blanketsel enz.
BLANKETSEL, o. (-s), poeder of kleursel om het
aangezicht blank te maken.
BLANKETTEN (ZICH), (blankette (zich), heeft
(zich) geb lanket ), met b fanketsel inwrijven (in.
het aangezicht); (ook fig.) een glimp geven, zich
huichelachtig voordoen.
BLANKHEID, v. witheid; (fig.) reinheid.
BLANK-OFFICIER, m. (-en), (vroeger in Suriname) blanke opzichter over negerslaven; , (Ind.)
(verouderend) opzichter van eene plantage.
1. BLAREN, (blaarde, heeft geblaard), (inz. van
runderen) blaten, loeien, bulken, schreeuwen,
balken.
2. BLAREN, (blaarde, is geblaard), bladeren,
zie aldaar; -- met bladeren bedekt worden : de
boomen beginnen te blaren.
BLARENBIJTER, m. (-s), zeker insect : waternimf.
BLASÉ, bn. door te veel genieten verstompt,
ongevoelig voor verder genot: blasé van iets zijn,
er meer dan genoeg van hebben.
BLASPHEMEEREN, (blasphemeerde, heeft geblasphemeerd), lasterlijk van God spreken.
BLASPHEMIE, v. godslastering.
BLATEN, (blaatte, heeft geblaat), schreeuwen
(van schapen en geiten).
BLATJANG, v. (Z. A.) dikke saus bij vleesch
-spijzen.
1. BLAUW, bn. ( -er, -st), zekere kleur, (de kleur der
trouw) : blauw verven; -- een blauw oog, door een
slag opgeloopen oog; bont en blauw, van allerlei
kleur, Zie BONT; — hij ziet, is blauw van ellende,
van koude, ziet er treurig uit; — (wap.) een blauw
veld, blauwe grond op het schild; — ridder van
den blauwen knoop, geheelonthouder; -- het blauwe
kruis, vereeniging tegen drankmisbruik, in 1877
te Geneve opgericht; -- blauw bloed hebben, van
adel zijn; --- hij zal er zijne vingers niet blauw aan
tellen, hij zal er niet veel van hebben; -- blauwe
boon, boden kogel; — (fig.) een blauwe scheen
oploopen, een blauwtje loopen, een vergeefsch aan
bij een meisje doen; -- hij is er een blauwen-zoek
Maandag geweest, zeer kort; - onder den blauwen
hemel slapen, in de open lucht, onder den blooten
hemel; -- alle blauwe Maandagen, eens, zelden of
nooit; — blauwe bliksem, brij van meel in water
gekookt; --- blauwe zalf, kwikhoudende zalf, veel
toegepast bij eene zoogenaamde smeerkuur, bij
syphilis enz.; -- blauwe boodschappen, kale uit
blauwe bloempjes, praatjes;-vluchten;(Zid.)
iem. blauwbloemkens op de mouw spelden; -- blauwe
.Ian, (bij het geerten of verkeerd jassen), wanneer
een der spelers in dezelfde kleur alle acht slagen
maakt; — hij zal er blauw afkomen, hij zal vergeef
moeite gedaan hebben; -- (Ind.) (matrozen -sche
eene blauwe meid, inlandsche, Javaansche meid.-tal)
2. BLAUW, o. blauwe kleur : het blauw des hemeis; --- blauwe verfstof : Berlijnsch blauw; —
Zeeuwsche blauwen, eene soort van aardappelen;
-- (Ind.) een blauwe, kleurling, Sinjo.
BLAUWACHTIG, ba. ( -er, -st), zweemende naar
blauw.
BLAUWBAARD, m. een boos en hardvochtig
inensch (tegenover -vrouwen); hij is een blauwbaard
voor zijne vrouw, behandelt haar niet met zachtheid; -- (w. g.) dat is een sprookje van Blauwbaard,
er is niets van waar.
BLAUWBEKKEN, (blauwbekte, heeft geblauwbekt), blauw zien van de koude; in de kou staan
wachten : ik sta hier al een uur te blauwhekken.
BLAUWBES, v. ( -sen), ...BEZIE, v. (...ziën),
blauwe boschbezie (vaccinium myrtillus).
BLAUWBLAUW, alleen in de uitdrukking:
iets maar blauwblauw laten, laten zooals het is, er
niet meer over spreken, doen alsof er niets gebeurd is.
BLAUWBLES, m. ( -sen), stekelharig paard giet
eene bles.
BLAUWBLOEM, v. (-en), de (blauwe) korenbloem (centaurea cyanus).
BLAUWBOEK, o. (-en), ...BOEKJE, o. (-s),

boekje met blauwen omslag, schotschrift; (ook)
brochure; -- van regeeringswege uitgegeven rapport, verantwoording over eene belangrijke zaak
(in Engeland).
BLAUWBOKJE, o. (-s), soort van antilope in
Z. Afrika (neopages coeruleus).
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BLAUWBORSTJE.

BLAUWBORSTJE of ...KEELTJE, o. (-s).
zeker vogeltje (cyanecula), tot het geslacht der
nachtegaalzangers behoorende; het lichaam is
olijfbruin, de keel metaalachtig azuurblauw.

BLAUWDRUK, m. (-ken), bouwkundige teeke-

ning in witte lijnen op blauw papier.
1. BLAUWEN, (blauwde, heeft geblauwd), blauw
maken, (de kalk, het linnengoed); — (gew.) de
melk blauwen, verdunnen door er water bij te voegen; — (gew.) smokkelen, sluiken : die steenkolen
zijn geblauwd: — (Zuidn.) de school, de vesper bauwen, verzuimen; in den donker blauwen, iets heel
, stiekem doen.
2. BLAUWEN, (blauwde, is geblauwd), blauw
worden of zijn : de lucht begint te blauwen; — op
doemen : de duinen blauwen reeds, wij naderen de
kust; — 't blauwend mastbosch, dat zich aan den
gezichteinder vaag vertoont.
BLAUWEREGEN, ir . (-s), (plantk.) een vlinder
heester of klimplant met groote, gevinde-bloemig
bladeren en helderblauwe, well Tekende tot trossen
vereenigde bloemen (wistaria chinensis).
BLAUWGEKIELD, bn. blauwgekielde jeugd die
blauwe kielen draagt.
BLAUWGESCHELPT, bn. (Zuidn.) (van duiven)
met blauwe schelp- of schubvormige vlekken.
BLAUWGRAS, o. eene op lage vochtige veen
weide voorkomende grassoort.
-achtige
BLAUWGRIJS, bn. blauwachtig grijs.
BLAUWHEID, v. het blauwe.
BLAUWHOEDENVEEM, o. vennootschap te
den
Amsterdam die zich belast met het vervoer
opslag van koopmansgoederen.
Indisch
hout.
o.
campêche-,
BLAUWHOUT,
BLAUWIG, bn. blauwachtig.
BLAUWKIEL, m. (-en), werkman met blauwen
kiel; ...KLEURIG, bn.; ...KOKEN, o. het blauwkoken van een nieuwen ijzeren pot, wat er in gekookt
wordt, ziet min of meer blauw.
BLAUWKOP, m. (-pen), gew. benaming voor
den vink en de blauwkopmees.
BLAUWKOUS, v. (-en), spotnaam voor eene
vrouw die voor geleerd wil doorgaan en eene zekere
minachting voor huishoudelijke zaken toont.
BLAUWKUIP, v. (-en), de kuip van den blauw
-ver.
BLAUWLAKENSCH, stoff. bn. van blauw laken:
eene blauwlakensche jas.
BLAUWMEES, v. (...meezen), gew. naam voor
de pimpelmees of blauwkopmees (parus. coeruleus);
...MUTS, m. en v. (-en), scheldnaam voor de
Leidenaars.
BLAUWOOG, m. en v. (-en), iem. die blauwe
oogen heeft; ...00GIG, bn.
BLAUWPAAPJE, o. (-s), benaming voor het
gewone. roodstaartje; het mannetje is van boven
blauwachtig grijs; ...PIEPER, m. (-s), basterdnachtegaal; ...PUTTER, m. (-s), (ook ...PUTTEN
en ...PUTJES), soort van aardappelen, die bij de
oogen of putten blauw is.
BLAUWSCHILD, m. (-en), (gew.) kuikendief.
BLAUWSCHUIT, v. eene soort van scheurbuik;
— spataders op de beerven inz. bij zwangere
vrouwen.
BLAUWSEL, o. eene soort van blauw poeder,
ook in den vorm van kogeltjes, waarmede men
linnengoed en witkalk blauwt, opdat dit niet geel
worde; — (ook) blauwe kleurstof, ook smalt geheeten.
BLAUWSELDOEKJE, o. (-s), ...DOTJE, o. t -s),
doekje met blauwsel (poeder of balletjes) waar
maakt; ...FABRIEK, v.-mednb]auwsltr
(-en); ...FABRIKANT, m. (-en); ...POP, v. (-pen),
blauwseldoekje.
BLAUWSELTON, v. (-nen); ...VAT, o. (-en);
...WATER, o. met blauwsel vermengd water
waarin men het linnengoed doorhaalt.
BLAUWSLAK, v. (-ken ), eene slak in de Middel
als ze verontrust wordt, een pur--landschezi
perkleurig sap afscheidt om het water troebel te
maken.
BLAUWSPECHT, m. (-en), gew. naam voor den
boomklever (sitta caesia), een kleinen klim. vogel,
blauwachtig grijs van kleur met rosachtig gelen
buik en eene zwarte streep over het oog; leeft van
insecten en zaden.
BLAUWSTEEN, m. azuursteen; —, o. (als stofn.);
, 00k fijngewreven azuursteen om koper enz. blinkend te poetsen.
BLAUWTE, v. (gew.) blauwheid.

on
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BLAUWTJE, o. (-s), een blauwtje loopen. Zie
BLAUW.
BLAUWTJES,bw. koel; minachtend.
BLAUWVALK, m. (-en), gew. naam voor den
blauwen kuikendief, ook blauwe hanenschrobber
geheeten.
BLAUWVERVEN, o.; ...VERVER, m. (-s);
...VERFSTER, v. (-s); ...VERVERIJ, v. (-en),
werkplaats, huis waar men geweven en andere
goederen blauw verft ; kunst van het blauw
-vern.
BLAUWVINGER, m. en v. (-s), scheldnaam voor
de Zwollenaars; vgl. brijbek.
BLAUWVOET, m. (-en), steen -, kwartelvalk.
BLAUWZIEKTE, v., ...ZUCHT, v. ziekte waar
lijder eene donkerblauwachtige kleur bekomt,-bijde
vooral aan de lippen, in de mondholte en aan de
vingertoppen, cyanose; het bloed is overladen met
koolzuur, waardoor de hider traag, lusteloos en
zwaarmoedig is.
BLAUWZIJDEN, stoff. bn. van blauwe zijde:
eene blauwzijden japon.
BLAUWZUUR, o. (scheik.) Pruisisch-zuur, cyaan waterstofzuur (buitengewoon vergiftig) ; — ver
blauwzuur, oplossing van 2°/ ° blauwzuur in-dun
een mengsel van 80 deelen water en 20 deelen
spiritus.
BLAUWZWART, bn. blauwachtig zwart.
BLAZEN, (blies, heeft geblazen), met meer kracht
dan gewoonlijk door de lippen uitademen : op de
trompet, de fluit blazen; daar zijn ze die 't Wilhelmus
blazen, daar zijn onze wakkere strijders, waarop wij
rekenen kunnen; -- (oorl.) den aftocht blazen, op een
trompet het teeken tot den aftocht blazen; (ook fig.)
heengaan; -- in de bus blazen, veel geld betalen,
afschuiven; -- hij blaast mooi, (op eenig instrument);
in de hand blazen; — katten blazen als zij kwaad zijn;
ook wel van menschen gezegd; -- met kracht
waaien : de wind blies hevig, blaast mij in het gezicht;
— heete spijzen of dranken door blazen afkoelen;
(spr.) beter hard geblazen dan den mond gebrand,
voorzichtigheid kan nooit schaden; -- (gemeenz.)
winden laten; -- verwijderen door te blazen : stof
van de tafel blazen; (fig.) hij kan geene veer van de
lippen blazen, heeft volstrekt geene kracht meer,
beteekent niets meer; — het is geblazen, verdwenen;
— iem. iets in het oor blazen, hem iets fluisteren; —
heet en koud uit één mond blazen, dubbelhartig zijn; —
door blazen vervaardigen : fiesschen blazen; bellen
blazen; -- (daw sp .) eene schijf blazen, wegnemen,
omdat men niet geslagen heeft; --- (fig.) ik zou je
blazen, bedanken voor iets, weigeren iets te doen
of op een voorstel in te gaan. BLAZING, v. (-en).
BLAZENKOPER, o. koper dat nog eenige zwavel
en vreemde metalen bevat en nog verder gezuiverd moet worden.
BLAZENSTAAL, o. gecementeerd staal dat aan
de oppervlakte hier en daar met blazen bedekt is.
BLAZENPOOT, m. (-en), familie van kleine
insecten die van plantensappen leven; zij behooren
tot de orde der rechtvleugeligen.
BLAZER, ir. (-s), die blaast; die een blansinstrument bespeelt : de blazers van het orkest; — iem.
die harde winden laat; — (fig.) pocher, pochster; —
mijnspleet, waaruit voortdurend met kracht mijn
stroomt; — klein vaartuig o. a. door de Texel--gas
ache visschers gebruikt.
BLAZOEN, o. (-en), veldteeken; banier; adelijk
schild; (fig.) wapen -, schildkunde; — zijn blazoen
bevlekken, den adelstand schenden; (ook) zijn onbesproken naam blameeren.
BLAZOENEEREN, (blazoeneerde, heeft geblazoeneerd), de wapenschilden schilderen volgens de
eischen der heraldiek; de wapenschilden beschrij ven naar de eischen en met de kunstwoorden der
heraldiek.
BLED, o. (-den), gew. voor blad.
BLEDSCHROEF, v. (...schroeven), bladschroef,
enz.
1. BLEEK, bn. bw. ( -er, -st), witachtig : een
bleek gelaat; bleek van schrik; hij is zoo bleek als de
dood; — mat, flauw : eene bleeke kleur; bleeke inkt;
't bleeke maanlicht.
2. BLEEK, v. (-en), het bleeken van linnengoed:
droge, natte bleek; — het goed is in de bleek, ligt te
bleeken; -- het linnengoed dat te bleeken ligt;
de bleek inhalen; de bleek is gestolen; — bleekveld,
grasveld waarop men linnengoed laat bleeken.
3. BLEEK, o. (-en), (gew.) steen die te weinig ge-
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takken en daardoor bleek van kleur is; — (gew.)
blauwe boschbessen.
BLEEKAARDE, v. zandvrije, geslibde porselein
gebruikt om papierstof te bleeken.
-arde,
BLEEKACHTIG, bn. ( -er. -st), een weinig bleek.
BLEEKBLAUW, bn. lichtblauw.
BLEEKDOEK, m. (-en), stukken linnen op een
houten raam uit-gespannen, waarop was gebleekt
wordt.
BLEEKEN, (bleekte, heeft en is gebleekt), (linnen) het op eene bleek uitspreiden, ten einde het
wit te doen worden : linnen bleeken; — bij wien
bleekt gij ? bij wien zijt gij gewoon uwe wasch te
laten bleeken ? ; —= dat linnen bleekt goed, wordt
goed wit; — door de zon gebleekte beenderen, wit
geworden; — (papierpap) door chloorgas of kalk
zuiveren van kleurstoffen.
BLEEKER, m. (-s), iem. die bleekt; eigenaar van
eene bleek; iem. die voor anderen het linnengoed
wascht en laat bleeken; — dat geeft krediet bij den
bleeker, gezegd wanneer men wijnvlakken op het
tafellinnen maakt. BLEEKSTER, v. (-s).
BLEEKERD, m bleekroode wijn, inz. gezegd
van Rijn-, Ahr- en Moezelwijn; bleekerd uit Languedoc, ook donkerroode bleekerd genoemd.
BLEEKERIJ, v. (-en), inrichting tot het bleeken
van goed; het bleeken.
BLEEKERSBAAS, r. - . (...bazen); ...HOND, m.
(-en); .KNECHT, m. (-s); .MEID, v. (-en);
...VROUW, v. (-en); ...WAGEN, m. (-s).
BLEEKGEEL, bn. lichtgeel. —, o.
BLEEKGELD, o. ...LOON, o. (-en), wat voor
het bleeken van waschgoed betaald wordt.
BLEEKGOED, o. goed dat gebleekt wordt of
moet worden.
BLEEKGROEN, bn. lichtgroen.
BLEEKHEID, v. bleeke kleur.
BLEEKHOF, m. (...hoven), (Zuidn.) bleekerij.
BLEEKHOLLANDER, m. (-s), roerbak in eens
papierfabriek, waarin de papierstof gebleekt, ontkleurd wordt.
BLEEKKALI, v. chloorkalium vermengd met
kalium hypochloride en kali; ...KALK, v. kalkhydraat met chloorgas vermengd; ...KAMER, v.
afdeeling eener fabriek, waarin stoffen gebleekt
worden.
BLEEKKAST, v. (-en), gesloten bak waarin de
papierpap gebleekt wordt; ...KLEI, v. bleekaarde;
...LOOG, v.; ...MIDDELEN, o. mv. verschillende
middelen waarmede men bleekt; ...NATRON, o.
met chloorgas vermengd natron.
BLEEKNEUS, m. en v. (...neuzen), iem. die
bleek om den neus is, er zwak uitziet; ook scheld -

naam; ...NEUZIG, bn. een bleekneuzig kind.
BLEEKPOEDER, o. wit poeder, bestaande uit
onderchlorigzure kalk, chloorcalcium en onontleed
kalkhydraat; het heeft een bleekend vermogen en
kan in water opgelost worden.
BLEEKROOD, bn. lichtrood.
BLEEKSCHEET, m. en v. (...schoten), scheldnaam voor een zeer bleek persoon (gew. ook bleek
-fiest
en bleekschijter).
BLEEKVELD, o. (-en), veld, perk waarop men
goed te bleeken legt.
BLEEKV IS CH, m. en v. (gew.) bleek mensch,
(vgl. bleekscheet).
BLEEKVOS, m. ( -sen), licht voskleurig, geel
-achtig
paard, ook zweetvos genaamd.
BLEEKWATER, o. chloor met kalk, potasch of
soda vermengd en in water opgelost; ...WERK, o.
het werken in de bleekkasten (in fabrieken).
BLEEKZIEKTE, ...ZUCHT, v. armoede van het
bloed aan roode bloedlichaampjes, waardoor de
huid eene wasbleeke tint krijgt (chlorosis en anaemie); zij komt bij alle leeftijden voor, inz. bij meisjes
waarbij de maandelijksche zuivering niet geregeld
plaats heeft; daarom ook vrijsterziekte en meisjes
geheeten ; — bleekzucht bij schapen kenmerkt-ziekt
zich door eene opvallende vermagering, met licht
huid en is een gevolg van zekere wormziek--rode
ten ; — bleekzucht der planten ontstaat vooral door
een ongeschikten ondergrond, stilstaand grondwater
en gebrek aan zonlicht; zij veroorzaakt het bleek
en spichtig opgroeien der planten.
BLEEKZOUT, o. bleekkali, kalk en natron.
BLEES, v. (blezen), bast van graankorrels; kaf
van graan; — pluim van het riet; -- topeind van een
tak rijshout : de blezen worden van den wind afgelegd; — de worteleinden van hennep, die er afge-
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slagen worden vóór het hekelen; ...EIND, o. (-ens,
topeind van een rijsbos waaraan de blezen zitten;
...LAAG, V. (...lagen), oeverbekleeding van rijshout, door tuinen en wiepen verbonden; ...WERK,
o. rijswerk om rivieroevers tegen inscharing te beveiligen, waarbij de blezen buiten het werk uit
-stekn.
1. BLEI, v. (-en), zekere zoetwatervisch, witvisch
tot het geslacht der brasems behoorende, breeder
en dunner van rug dan de vorens : de gewone blei
(abramis blicca), de lange blei (abr. heckelii) en
de gelijkkakige blei (abr. isognathus) zijn de ver
hij ligt als eene blei, zoo-tegnwordis;(p.)
dronken dat hij zich niet bewegen kan.
2. BLEI, v. blets.
BLEIN, v. (-en), (Zuidn.) blaar; draaiziekte der
schapen; — (spr.) met de droge bleinen liggen, geen
geld meer hebben. Bleintje, o. (-s).
BLE INENB IJTER, m. (-s), (gew.) eene soort
van waternimf of glazenmaker, een rechtvleugelig
insect.
BLEKHOL, o. (zeew.) hel, duister hol.
BLEKKEN, (blekte, geblekt), (gew.) eene weide
omploegen; -- eikenhout schillen om den bast in
de leerlooierijen te gebruiken; -- een boom die
geveld zal worden, merken door er een deel van de
schors af te doen; — blinken, duidelijk zichtbaar
zijn : wit hout blekt in den donker; die kleur blekt;
dat goed (die kleedingstof) blekt te veel.
BLEKBIJL, v. (-en), bijl om boomen te blekken;
...BOSCH, o. (...bosschee), schaarbosch, laag eikenhout; ...HOUT, o. hout dat geblekt moet worden
of dat geblekt is.
BLENDE, v. (min.) zwavelverbindingen van
vink, kwikzilver, mangaan.
BLEREN, (bleerde, heeft gebleerd), blaten (van
schapen, geiten, kalveren); — schreeuwen (van
kinderen en groote menschen).
BLERKEN, (blerde, heeft geblerd), bleren.
1. BLES, v. ( -sen), witte plek op het voorhoofd
van donkerharige paarden, grooter dan een kol;
minder gewoon gezegd van koeien, blaar; — kale
plek voor aan liet hoofd van menschen; — ontschorste plek op een boom; — m. ( -sen), een paard
(ook wel een ander dier) met eene bles : hij rijdt
met vier schoone blessen; een zwarte, een bruine bles.
2. BLES, bn. (gew.) kaal, haarloos; (fig.) iemand
bles maken, hem al zijn geld afwinnen.
BLESBOK, m. (-ken), (Z. A.) eene soort van
antilope (damales albipons).
BLESPAARD, o. (-en), paard met eene bles.
BLESSEEREN, (blesseerde, heeft geblesseerd),
kwetszn, wonden.

BLESSEN, (bleste, geblest), (gew.) de boomen
blessen, aanbikken , blekken.
BLESSURE, BLESSUUR, v. (blessuren), wonde,
kwetsuur.
BLETEN, (bleette, heeft gebleet), (Zuidn.) blaten;
(inz. van kinderen, ook) schreien, huilen.
BLETTEN, (blette, heeft geblet), (visscherst. )
pl aten, afpletten, het uiteinde van een haak of
hoek platmaken om dien aan de lijn te verbinden.
BLETS, v. (bij de Wadden) het bovenste dunne
waterige laagje der slibgronden die bij ebbe droogvallen, ook blei geheeten.
BLEU, bn. bloode, verlegen tegenover andere
menschen : wat is dat kind nog bleu. BLEUHEID, v.
BLEUMERANT, BLEU MOURANT, bn. bleekblauw.
BLIEK, V. (- en), blei; (ook) sprot.
BLIEVEN, (bliefde, he:ift gebliefd), (gemeenz.)
ik blief geen oesters, ik houd er niet van, lust ze
niet; — wat blieft u ? wat is er van uw dienst 1
wat zegt ge ? hoe vindt ge dat ? (bij verkorting)
wat blief ? wablief ?; ook als uitroep van verbazing.
BLIJ, BLIJDE, bn. en bw. (blijder, blijdst),
vroolijk, opgewekt : die blijde kinderen; — verheugd,
in aangename stemming : ze waren blij te moede;
we waren blij over het slagen onzer pogingen; hij is
blij met zijn lintje; ik ben blij om hem, dat de zaak
ten goede gekeerd is; ik ben blij u te zien; iem. met
iets blij maken; — de Blijde Boodschap, het Evangelie; --- de Blijde Inkomst, inhuldigiingsfeest der
oude graven, (ook) staatsstuk, privilegie door den
vorst bij die gelegenheid uitgevaardigd; (zelfsi.
gebruikt) verblijd u met de blijden.
BLIJDE, BLIJE, v. (-n), werpgeschut in de
Oudheid en Middeleeuwen gebruikt, ballista.
BLIJDSCHAP, BLIJSCHAP, v. vroolijkheid..
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aangename stemming: haar hart klopte van blijdschap; met blijdschap iem. begroeten, helpen; — dat
is geene lange blijdschap geweest, daar hebben ze niet
lang pl vizier van gehad.
BLIJEINDEND, bn. dat een vroolijk einde heeft:
een bli3eindend treurspel.
BLIJGEESTIG, bn. ( -er, -st), opgeruimd, vrooiijk
van geest. BLIJGEESTIGHEID, v. opgewekte
vroolijkheid.
BLIJGEESTIGE, m. en v. (-n), iemand die opgewekt, vroolijk van aard is : almanak voor Hol
-land.thebi3gs
BLIJHEID, v. blijdschap; —• vrijheid, blijheid,
vrijheid gaat boven alles.
1. BLIJK, bn. (gew.) blijk en bloot, duidelijk
zichtbaar.
2. BLIJK, o. i -en), bewijs, kenteeken : de blijken
zijn daar, de bewijzen zijn geleverd; -- een blijk
van vertrouwen; -- de jubilaris ontving vele blijken
van belangstelling; — hij gaf blijk, een gezond oordeel
te bezitten, hij bewees dat.
BLIJKBAAR, bn. bw. (-der, -st), wat blijkt zoo
te zijn, wat men duidelijk inziet. erkent : 't is eene
blijkbare veugissing; hij heeft blijkbaar te veel op
eigen kracht vertrouwd. BLIJKBAARHEID, v.
BLIJKEN, (het bleek, is gebleken), het blijkt, het
is bewezen, men kan het zien, het komt aan den
dag : 't zal spoedig blijken of hij geschikt is; -(koppelwerkw.) hij blijkt ee,lijk, ook hij blijkt
eerlijk te zijn; — doen blijken van, blijk of bewijs
geven van : tenzij hij van zijne tegenwoordigheid doe
blijken; -- laten blijken, te kennen geven; -- niets
laten blijken, door niets zich verraden.
BLIJKENS, voorz. zooals blijkt uit: blijkens oude
handschriften
ten bestond die stad reeds in de tiende eeuw.
BLIJMARE, v. (-n), verblijdende tijding, blijde
boodschap.
BLIJMOEDIG, bn. bw. ( -er, -st), opgeruimd van
geest, opgewekt, niet neerslachtig; inz. met het
denkbeeld van berusting in een hoogeren wil:
blijmoedig zijne dagtaak afwerken; -- getroost: zij
gingen blijmoedig den dood te gemoet. BLIJMOEDIGHEID, v.
BLIJSCHAP, v. zie BLIJDSCHAP.
BLIJSPEL, o. (...spelen), tooneelstuk waarin de
zaken van den vroolijken (ook lachwekkenden)
kant voorgesteld worden.

BLIJSPELDICHTER, m. (-s); ...ROL, v. (-len),
comische; rol; ...SCHRIJVER, m. (-s).
BLIJVEN, (bleef, is gebleven), (zelfst. en koppelwerkw.) zekeren toestand behouden, niet van
plaats, tijd, enz. veranderen : de lucht blijft bewolkt,
daarom blijven we thuis; ik blijf uw trouwe vriend;
gij gaat, ik blijf; — voortgaan met : ik blijf werken,
blijf aan mijn werk; --- achterwege blijven, niet
geschieden, niet komen; — staan blijven, steken
blijven, niet kunnen voortgaan (met ei-ne rede,
een arbeid); — goed blijven, niet bederven, (ook)
niet kwaad worden; -- gezond blijven, niet ziek
worden; — sterven, sneuvelen : hij is op zee gebleven; op het slagveld blijven; — op de plaats dood
blijven, plotseling sterven; — stranden, vergaan :
dat schip is op den Ban3aard gebleven; — in zijn
geheel blijven, zich niet verdeeles, niet verdeeld
worden; — daarbij blijft het, dat is besloten, (ook)
men gaat niet verder; -- bij zijn woord blijven,
zich houden aan hetgeen afgestoken is; — waar
blijft gij toch 1 hoe komt gij zoo laat I; — als men
persoonlijke redenen laat wegen, waar blijft dan de
billijkheid I dan is de billijkheid ver te zoeken; —
waar blijft ge nu met uwe bewijzen I uwe bewijzen
zijn volmaakt weerlegd, (ook) kom nu eens op met
uwe bewijzen; — twee van zeven blijft vijf, blijft
over; — waar zijn wij gebleven I hoe ver kwamen
wij (met eene leesles, met de studie enz.); — biai
iets blijven. bij iets volharden; — blijven doet beklijven, volharding brengt gewin; -- laat dat maar
blijven, laat dat maar achterwege; — ik laat het
er niet bij blijven, ik zal de zaak voor het gerecht,
voor eene hoogere autoriteit brengen, berust er
niet in; — bij zijn stuk blijven, niet van zijne stel
ling afwijken, niets toegeven; — b,ijf mij van het
lijf, hoor ! raak mij niet aan (bedreiging).
BLIJVEND, bn. duurzaam, voortdurend : een
blijvend gedenkteeken zijner macht; -- (bijb.) wij
hebben hier geen blijvende stad, maar zoeken de
toekomende; werken van blijvende waarde.
BLIJVER, m. ( s), die bij voortduring op dezelfde
plaats vertoeft : die predikant is een bli2ver, hij zal

BLIKKE(N)DOOSJES.

niet naar eene andere plaats beroepen worden; -(Ind.) iem. die zich daar voor goed gevestigd
heeft; — schoolblijvend kind; — wat in het leven
blijft : dat kind is geen blijver of blijvertje, dat kind
zal niet lang blijven leven; -- spugers (spuwende
zuigelingen, kinderen die het zuur opgeven) zijn
blijvers. BLIJFSTER, v. (-s).
1. BLIK, o. vertind dun plaatijzer; bladmetaal:
koperblik, platinablik; —, o. (- ken), plat werktuig,
huisgereedschap om stof of vuilnis weg te dragen :
een koperen blik; — een blik groenten, eene blikken
doos of • bus met gedroogde of verduurzaamde
groenten; -- een blik vleesch, eene blikken bus
met verduurzaamd gekookt vleesch; een blik
kaakjes. Blikje, o. (-s).
2. BLIK, iv. (-ken), oogopslag, het richten van
't oog op iets : een blik op iem. werpen; --- iem. met
geen blik verwaardigen, hem uit trotschheid, minachting niet aanzien; — uitdrukking der oogen
(en van het geheele gelaat) : een smeekende, doordringende, dreigende blik; welke blikken wierp hij
op mij ! ; -- (fig.) een blik in de toekomst werpen,
vooruitzien; --- vermogen om te zien : de geoefende,
scherpe blik van een zeeman; een juisten blik hebben
op; iem. met een breeden, ruimen blik, met veel
ontwikkeling, die veel tegelijk overziet, (het tegendeel van een bekrompen blik).
3. BLIK, V. (plantk.) zilverkruid, zilverschoon,.
eene soort van ganzerik (potentalla anserina), naar
den zilverachtigen glans der bladen; —, v. (-ken),
(gew ) buk.
4. BLIK, m. en o. benaming voor land dat afsteekt bij hetgeen er omheen ligt, bv. zanderige
plekken in kleigrond, platen in zee die even boven
het water uitsteken, vennen op de heide die 's zomers
uitdrogen.
5. BLIK, bn. open, bloot : die platen liggen blik,
komen boven het water uit; die kaarten liggen blik,
open, bloot; — (gew.) vroolijk, opgeruimd, (soms
wel) vrijpostig; -- van vel ontbloot : zich blik rijden, zich een blikaars, een blikgat rijden.
BLIKAARS, m. (...aarzen), ...GAT, o. een
blikaars krijgen, zich door paardrijden (in het
begin) het vel stukmaken.
BLIKBEREIDING, v.; ...BROOD, o. (-en), in blik
gebakken; ...HAMER, m. (-s), hamer om blik te
pletten.
BLIKGROENTE, v. (-n), verduurzaamde groente
in blikken.
BLIKHOUT, o. op stam geschild hout; ...HUIS,
0. (...huizen), (Z. A.) van galvanisch ijzer vervaardigd huis.
BLIKJE SME S, o. (-sea), mes om blikken te
openen.
1. BLIKKEN, bn. van blik gemaakt; -- een
blikken Jezus, spotnaam voor een lang, mager
mensch; •— een blikken dominee, spotnaam voor
iemand die als predikant optreedt, zonder het te
zijn, (vooral) voorganger bij de Afgescheidenen; —
een blikken, (scherts.) een officier van administratie; — een blikken keteltje, inconsequent, opvliegend mensch, gauw heet en gauw koud; (gew.)
een blikken pannetje, een zwak mensch; — hij
heeft de blikken muts op, is slecht gehumeurd; —
de blikken bruiloft, wanneer men 6 jaar (en 3 mud.)
getrouwd is.
2. BLIKKEN, (blikte, heeft geblikt), de ooges
slaan op; — met de oogen blikken, blikoogen, de
oogen onwillekeurig gedurig bewegen, dreigend
kijken; -- zonder blikken of blozen, zonder verlegenheid, verwarring te toonen; (ook) zonder
wroeging; --- (gew.) weerlichten; — (zeew.) nood
geven, blikvuren; -- (w. g.) glinsteren,-sein
blinken.
3. BLIKKEN, (blikte, heeft geblikt), het wit
(blik) der boomen ontblooten, de schors afscheuren;
villen; — (nijverh.) (van zilver en goud >. [Wanneer
door oxydeering het lood en het koper bijna geheel
verwijderd zijn, wordt een kort voorbijgaand
sterker l i c h t e n aan de oppervlakte van het
gesmolten metaal waargenomen, dat men dan
blik noemt, en als een teeken beschouwt, dat het
proces is afgeloopen].
BLIKKENDOOS, v. (...doozen), doos van blik
met ontplofbare stoffen gevuld, vroeger dienende
om mijnen te doen springen; veroud. benaming
voor *kartets.
BLIKKE(N)DOOSJES, tusschenw ., (gew.) blikkendoosjes ! dat was mooi!
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BLIKKEREN, (blikkerde, heeft geblikkerd) flikkeren, glinsteren. BLIKKERING, v.
BLIKKERS, bw. bliksems : blikkers groote oogen
opzetten, verwonderd kijken.
BLIKMUNT, v. (-en), holmunt, munt van goud of zilverblik.
BLIKOOGEN, (blikoogde, heeft geblikoogd), het
oogwit laten zien.
BLIKOOR, m. (-en), (Z.-A.) spotnaam voor de
bewoners van den vroegeren Oranje-Vrijstaat.
BLIKOPENER', m. (-s), soort van tang om blikken
te openen.
BLIKPLETTERIJ, v. (-en), fabriek waar blik
door middel van walswerk of pletrollen wordt
vervaardigd.
BLIKSCHAAR, v. (...scharen), schaar om blik
te snijden; handschaar.
BLIKSEM, m. (-s), electrische vonk die bij een
onweder van de eene wolk naar de andere of naar
de aarde overspringt; het vuur des hemels; — de
bliksem treft, slaat in, (in een gebouw); — mo snel
als de bliksem, verbazend snel; --- als door den bliksem
getroffen, sprakeioos, ontsteld; - iem. naar den
bliksem jagen, afsnauwen; (ook) zijne toekomst
bedorven; -- voor den bliksem ! ( vloek); — (plat)
het is een gemeene bliksem, (ook bliksemskind) een
deugniet; — geen bliksem, totaal niets; je krijgt er

geen bliksem van; ik geef er geen bliksem om; —
loop naar den bliksem ! verwensching, (ook) ben
je zot 1 ^ ik geef er den bliksem van, ik doe het
niet; --- vooruit, voor den bliksem, krachtsuitdrukking;
— de bliksem van het Vaticaan, (R.-K.) excommunicatie; — heete, blauwe bliksem, in water gekookte

me€lbrij .
BLIKSEMAFLEIDER, m. (-s), toestel om den
bliksem af te leiden en onschadelijk te maken;
(fig.) iero . of iets die (dat) de booze bui van iem.
afleiden kan : hij dient als bliksemafleider; ...BEVEILIGING, v. beveiliging tegen het bliksem
...BUIZEN, v. mv. buisvormige vertak -gevar;
ontstaan door het inslaan van den bliksem-kinge,
in den grond.
BLIKSEMEN, (het (hij) bliksemde, het heeft (hij
heeft) gebliksemd), onweeren, bliksems vormen :

het heeft den gansehen nacht gebliksemd; — (fig.)
vloeken en tieren; — (dicht.) stralen, blinken , (van
een krijgszwaard), schitteren (van zuiver metaal); —
(fig.) bliksemende oogen, oogen die vuur schieten; —
(fig.) vuur geven : het bliksemt van den wal; -- met
bliksems bestrijden, door bliksems vernielen : de

reuzen werden door Jupiter gebliksemd; — (volks taal) iets van de tafel bliksemen, iem. op straat
bliksemen, gooien, smijten. BLIKSEMING, v.
(soheik.) straling, schittering (van gelouterd
zoetaal).
BLIKSEMFLITS, m. (-en), bliksemstraal; ...GEVAAR, o. gevaar van door den bliksem getroffen
te worden; ...LICHT, o. licht van Sen bliksem; —
sterk, doch kortstondig.icht : bliksemlicht met

intensieve, uiterst actinische lichtontwikkeling van
dit poeder; het bliksemlicht van den vuurtoren te
Scheveningen.

BLIKSEMPOEDER, o. de sporen of kiemkorrels
van de wolfsklauw, vroeger op het tooneel gebruikt
om den bliksem na te bootsen; (thans) een mengsel
van 6 ohloorzure kali, 3 magnesium en 1 zwavelantimoon, dat in hoogen graad ontplofbaar is.
BLIKSEMS, (tasschenw.) een vloekwoord ; (als
bijw.) 't gaat bliksems goed.
BLIKSEMSCH, bn. tplat) verduiveld : bliksemsche

jongens!

BLIKSEMSCHADE, v. schade door den bliksem
veroorzaakt.
BLIKSEMSCHICHT, m. (-en); ...SLAG, m. (-en),
het treffen of getroffen worden door den bliksem;
slag na den bliksem; --• (plat) booswicht, schavuit;
...SNEL, bn. zoo snel als de bliksem, zeer snel;
...STRAAL, m. (...stralen), bliksem ; (fig.) hare
oogen schoten bliksemstralen van woede; — ( plat
scheldwoord) deugniet, lamme, beroerde vent.
BLIKSEMTREIN, m. (-en), trein met buitengewone snelheid, die bij tusschenstations niet stopt.
BLIKSEMVUUR, o. (in hoogoren stijl) bliksem; --sterk en kortstondig licht : flikker- of bliksemvuren

langs de kust.

BLIKSKATER, tusschenw. basterdvloek.
BLIKSKATERS, bw. dat is blikskaters duur,
buitengewoon duur.
BLIKSLAGER, m. (-s), werker in blik : blik - en

koperslager. BLIKSLAGERIJ, v. (-en), werkplaats
van een blikslager.
BLIKSLAGERS, (gew.) (basterdvloek voor blik-

sems).

BLIKSLAGERSCH, bn. (in de volkstaal) blik-

slagersche jongen !

BLIKSLAGERSHAMER, m. (-s); ...KNECHT,
m. (-s); ...WERK, o.; ...WERKPLAAIS, v. (-en);
...WINKEL, Ir. (- s).
BLIKTANDEN, (bliktandde, heeft gebliktand),
de tanden laten zien; (ook fig.) dreigen.
BLIKVERPAKKING, v. verpakking in blikken
bussen, kistjes, doozen enz.
BLIKVUREN, (blikvuurde, heeft geblikvuurd),
seinen geven met blikvuur : door het op- en neerhalen van het vuur een teeleen geven, dat men
in nood is.
BLIKVUUR, o. (...vuren), (zeew.) houten koker,
gevuld met eene sterk lichtende sas die gewoonlijk
door middel van een slaghoedje ontstoken wordt,
dan eenige minuten brandt en dient om seinen
te geven; -- STANG, v. (-en), (zeew.).
BLIKWAREN, v. mv. hetzelfde als BLIKWERK,
o. voorwerpen of koopwaar, van blik vervaardigd.
BLIMBING, (Ind.) eene zure vrucht (averrhoa
bilimbi); de zoete blimbing is de A. carambola.
1. BLIND, bn. bw. ( -er, -st), niet kunnende zien
blind geboren; --- ziende of willens blind zijn, iets
wat duidelijk zichtbaar is, niet zien; (ook) met
opzet iets niet willen zien; -- zich blind kijken,
staren (op), zijne oogen door scherp zien benadeelen;
(ook fig.) op ééne zaak te veel letten, zoodat men
daardoor alle andere uit het oog verliest; — ik
was blind voor zijne gebreken, die zag ik niet; —
een blind bewonderaar van Kloos, die alles even
mooi van hem vindt; -- blinde vlek, plaats waar
de gezichtszenuw in het oog treedt, ongevoelig
voor het zien; -- een blind paard kan er geene schade
doen, gezegd van een armoedigen, ontredderden,
vervallen boedel; — (zeew.) eene blinde klip, die
onder water is; — blinde berm, even beneden den
waterspiegel; --- in schijn : de blinde ra, ra onder
den boegspriet die geen zeil voert, doch alleen de
boegstagen uithoudt, ook wel de voelhorens genoemd;
— blind anker, dat zonder boei ligt; --- een blinde
muur, muur zonder vensters; -- een blind venster,
dichtgemetseld vak in een muur; — eene blinde
deur, die niet geopend kan worden, eene betimmering op eene deur gelijkende; — blinde vloer,
ondervloer; -- blinde pijpen, pijpen in orgels, die
alleen als sieraad enz. dienen; — blinde vragen,
waarbij het vereischte antwoord niet is opgegeven
(in een catechisatieboekjel; -- blinde vinken, zie
VINK; -^ blind rot, de overschietende man in het

achterste gelid als er een oneven aantal manschappen is; --• eene blinde steeg, steeg zonder
uitgang; -- een blind schot, zonder kogel of hagel; —
blinde darm, zie BLINDEDARM ; — (fig.) dom,
onwetend; de blinde Heidenen; het blinde bijgeloof; —
de blinde leiders der blinden, de Farizeërs; —
trouw, onderdanig, onbegrensd: een blind geloof; een

blind vertrouwen in iem. hebben; eene blinde gehoor
liefde is blind, ziet geene gebreken; —-zamheid;
het blinde geluk, de fortuin; dat was een blinde
meevaller, waarop in het geheel niet te rkenen
viel; — bw. onbesuisd : blind te werk gaan; -blind spelen, de kaarten opgooien of de steenen
opzetten zonder eerst te zien, welke het zijn :

blind domineren; -- in den blinde rondtasten, in
het duister iets zoeken; took fig.) gissingen maken
zonder voldoenden grond on' te oordeelen; (ook)
op goed geluk af proefnemingen doen.
2. BLIND, o. (-en), (of (gew.) BLINDE, v. (-n)),
vensterluik; kop schepen) los luik, aan den buitenkant tegen het kajuitsraam gezet, als .nan met
hooggaande zee voor den wind zeilt; — houten
raam, bestaande uit twee stijlen en twee dwarsregels
waarvan de eersten aan beide; einden zijn aangepunt,
hoog 2,70 M. en breed 1 M., bij de sappeurs in
gebruik: (zeew.) schuif voor het schietgat; -blindzeil, boegsprietzeil (thans niet meer in
gebruik).
BLINDACHTIG, bn. een weinig blind. BLINDACHTIGHEID, v.
BLINDARCADE, v. (-n), (bouwk.) bogen in
den gevel.
BLINDDOEK, m. doek dien men iem. voor de
oogen bindt; een lap of stuk zeil dat eene koe voor
den kop gebonden wordt om haar het uit de weide-
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loopen te beletten; --- (fig.) iem. een blinddoek voor
de oogen binden, hem misleiden.
BLINDDOEKEN, (blinddoekte, heeft geblind
ook eene koe) een doek voor de-doekt),(im.
oogen binden; — (fig.) misleiden, een rad voor de
oogen draaien. BLINDDOEKING, v.
BLINDDRUK, m. een in een band geslagen titel
, die niet gekleurd of verguld wordt.
BLINDE, ir. en v. (-n), die blind is; -- (spr.)
hij oordeelt als een blinde over de kleuren, zijn oordeel
is valsch of verkeerd; -- in 't land der blinden is
éénoog koning, onder domme menechen wordt hij
die iets meer weet dan de anderen, allicht voor
zeer kundig gehouden; -- hij slaat ernaar als een
blinde naar het ei, hij raadt ernaar, hij oordeelt
er zeer dwaas over; -- een blinde schiet soms wel
eens eene kraai, een nietdeskundige kan soms
zeer juiste opmerkingen maken; -- (whistspel) de
13 kaarten die, wanneer 3 personen in plaats van
4 spelen, door één hunner tegelijk met zijn eigen
kaarten bespeeld worden ; met een blinde spelen.
BLINDEDARM, m. (-en), (ontl.) het deel van
den dikken darm, dat den dunnen darm in zich
opneemt; —ONTSTEKING. v. (-en), (heelk.)
ontsteking van het wormvormig verlengsel van
den blindedarm.
BLINDEEREN, (blindeerde, heeft geblindeerd),
zich dekken om aan 's vijands gezicht of aan zijn
vuur of aan beide zich te onttrekken; een geblindeerd
fregat; (vest.) geblindeerde batterijen; een geblindeerde
trein. BLINDEERING, v. (-en), het blindeeren;
het, blindwerk.
BLINDEERSTEEN, m. (-en), gladde en zwaar
geperste steen in alle kleuren.
BLINDEKALLE, v. (Zuidn.) blindemannetje.
BLINDEKOE, v. (gew.) zeker kinderspel : b,indemannetje.
BLINDELINGS, bw. zonder te zien : ik zal het
blindelings zeggen, raden; onbezonnen, zonder
, overleg : blindelings te werk gaan; -- blindelings
gehoorzamen, volgen,. zonder zelf een oordeel te
vormen.
BLINDEMAN, ze. (-s, -nen), blinde; oud en blind
man; — (zeew.) helper van den roerganger, alleen
om kracht aan te brengen.
BLINDEMANNETJE, --ASSPEL, o. zeker kinderspel waarbij een der spelers geblinddoekt wordt:
blindemannetje spelen.
BLINDEN, (blindde, heeft geblind), blind maken:
vinken blinden; verblinden; blinddoeken; (oorl. en
zeew.) verschansen.
BLINDENGESTICHT, o. (-en), ...-INSTITUUT,
o. (...tuten); ...-ONDERWIJS, o.; ...SCHOOL, v.
(...scholen), school voor blinden; ...SCHRIFT, o.
opgedrukt, ingedrukt schrift voor blinden, Brail-

leschrif t.

BLINDENKAST, v. (-en), de plaats waar de
binnenblinden in geopenden stand op zijde der
ramen geborgen worden.
BLINDGEBORENE, m. en v. (-n), die reeds bij
de geboorte het gezichtsvermogen miste.
BLINDHEID, v. het blind zijn : de blindheid voor
de toekomst; -- met blindheid geslagen, geheel blind
zijn; (ook) iets niet inzien of niet willen inzien,
wat een ander zeer duidelijk is.
BLINDHOUT, o. (meub.) hout waarop opleg
fijnere houtsoort worden bevestigd.-bladenv
BLINDING, v. blindeering.
BLINDMOL, m. (-len), eene soort van molmuis
(spalax tgphlus) met kleine oogen onder de huid
verborgen, in Rusland, Hongarije en Klein -Azië
voorkomende.
BLINDSLAG, m. (-en), elk van de slagen waarin
een vensterblind is verdeeld.
BLINDSLANG, v. (-en), eene slang die den overgang vormt tusschen de eigenlijke slangen en de
hagedissen, ook glasslang geheeten; de kleverige
blindslang (van Ceilon); hazelworm.
BLINDWERK, o. blindeering.
BLINDWORM, m. (-en), op wormen gelijkende
tweeslachtige dieren, zonder staart of pooien; hun
oogen en ooren zijn geheel onder de huid verborgen.
hazelworm.
BLINDZEIL, o. (-en), (zeew.) boegsprietzeil.
1. BLINK, o. (zeew.) open plek aan den bewolkten
hemel; lichtschijn door eene ijsbank aan den horizon veroorzaakt, ijsblink; -- wit, onbegroeid duin,
blinkerd.
2. BLINK, m. (Zuidn.) schoensmeer; ...BORSTEL,

m. schoenborstel; ...DOOS, v. (...doozen), schoen smeerdoos; ...POT, m. (-ten), pot met schoensmeer.
3. BLINK, w. (gew.) beste kermis, kermisdag
waarop de buitenlui gewoonlijk komen.
BLINKEN, (blonk, heeft geblonken), glans van
zich geven : alles blinkt er (van reinheid); er blonk
geen lichtje in de duisternis; de sterren blinken; in
hare oogen blonken tranen; — (fig.) zijn aangezicht
blonk van vreugde; — het is niet alles goud wat er
blinkt, alles wat fraai schijnt, is daarom niet echt;(schoenen) doen blinken, poetsen : hebt gij
-(gew.)
mijne schoenen al geblonken I
BLINKERD, m. (-s), lichte plek aan een bewolkten
hemel; — hooge, kale duintop; (gew.) gebakken
en verglaasde knikker; — (gew.) transparant: een
stuk papier waarop zware inktlijnen getrokken
zijn, en dat onder het papier gelegd wordt, waarop
men schrijven wil, opdat de zware inktlijnen er
doorheen schijnen.
BLINKVUUR, o. (...vuren), de draai- of blinkvuren langs de kust.
BLINKWORM, m. (-en), (w.g.) glimworm.
BLIZZARD, m. (-s), plotseling opkomende
hevige winterstorm in Canada en NoordwestAmerika, gepaard met zwaren sneeuwval en felle
koude.
BLOC (EN), bw. geheel en al, met alles wat er
bij hoort : en bloc iets overnemen; en bloc verkoopes; —
de ministers namen en bloc hun ontslag, gezamenlijk.
BLOC-NOTES, v. mv. soort van aanteekenboekje waarvan de blaadjes nabij den rug geperforeerd zijn en dus gemakkelijk kunnen afgescheurd
worden.
1. BLOED, o. vloeistof in het dierlijk organisme,
waaruit al de organen gedurende het leven hunne
voedende bestanddeelen putten en waardoor ook
al die stoffen worden opgenomen welke, als producten der stofwisseling in de weefsels, uit het
organisme moeten verwijderd worden; inz. die
roode vloeistof bij menschen en de hoogere dieren;
aderlijk, slagaderlijk bloed, waterachtig, galachtig,
vuil, bedorven bloed, wit bloed der lagere diersoorten ; -in dien roman zijn de menschen van vleesch en bloed,
zooals zij werkelijk bestaan; iem. ten bloede toe
geeselen; -- mijn vinger is aan bloed, bloed komt
er uit; -- het bloed spoot hem uit neus en mond; -(fig.) etter en bloed zweeten, duizend angsten uitstaan;
-- iem. het bloed onder de nagels vandaan halen.
het uiterste van hem vergen; -- zij heeft eene kleur
als bloed, hoogroode kleur; -- eene vrouw als melk
en bloed, blank van vel en blozend van gezond beid; — gewelddadig vergoten bloed : er zal bloed
stroomen, gewonden en dooden zullen er zijn; -de opstand werd in bloed gesmoord, gedempt door
den dood der betrokkenen; — in zijn bloed baden,
zwaar gewond liggen; --- naar bloed dorsten, zich
wreedaardig toonen; — iemands bloed vergieten,
hem dooden; — wij moeten bloed zien, zoolang
vechten, tot er bloed vloeit, (ook scherts.) zoolang
spelen, tot minstens één e partij gewonnen wordt; —
goed en bloed, bezittingen en leven; — het vaderland,
iets met goed en bloed verdedigen, er alles voor over
hebben, alles er voor willen opofferen; — (bijb.) zijn
bloed kome over ons, men geve ons de schuld van,
de straf voor zijn dood; — mijn bloed kookte, ik
werd driftig; — (scherts.) als mijn bloed karnemelk
wordt, wanneer ik kwaad word; — dat zet kwaad
bloed, geeft verbittering; — hij heeft geen druppel
kwaad bloed in zijn geheele lijf, hij is door en door
goed; — dat zit hem in het bloed, in den aard, het
karakter zijner familie; -- goed bloed ontaardt niet,
een goeden aard verloochent zich niet; — Calvinisten in merg en bloed, in al hun doen en denken;
— in koelen bloede. bedaard, met kalm overleg; —
(R. K.) het doopsel des bloeds ontvangt een ongedoopte, die in den strijd voor het geloof sterft; -(R. K.) het bloed van Christus, de geconsacreerde
wijn : na de nuttiging van het heilig bloed reikt men
de communie uit; —, iem. in den bloede bestaan,
na in den bloede zijn, een bloedverwant van hem
zijn; — van koninklijken bloede, afkomst; -- prinsen
van den bloede, tot de vorstelijke familie behoorende; -- de inspraak van het bloed volgen, zijne
familie helpen, steunen, voorspreken; — eigen
bloed bevoordeelen, eigen familie; — 't is mijn eigen
bloed, kind, (of ook) familielid; -- mijn eigen vleesch
en bloed, mijn eigen kind ; -- eigen bloed gaat voor,
familie wordt voorgetrokken; -- het bloed kruipt,

BLOED.

285

BLOEDPLAKKAAT.

waas~ he niet gaan kan, bloedverwantschap laat
den verslagene betaald; -- (thans inz.) karig loon
zich altijd bespeuren, de aard verloochent zich ook
voor handenarbeid; ...GETUIGE, in. en v. (-n),
onder de ongunstigste omstandigheden niet; -martelaar (bij de eerste Christenen); ...GEUL, v.
wien Neerlandsch bloed in de acdren vloeit, wie Hol
(-en), eene der uithollingen in de stalen kling van
Nederlander is; -- wij moeten nieuw bloed-lander,
een bajonet.
in het bestuur hebben, nieuwe menschen, die eens
BLOEDGIERIG, bn. ( -er, -st), (w. g.) wreed,
een anderen kijk op de dingen hebben; — (dicht.)
bloeddorstig. BLOEDGIERIGHEID, v. (w. g.)
het bloed der druiven, het sap.
buitengemeene wreedheid.
2. BLOED, m. (-en), arme bloed, onnoozele bloed,
BLOEDGULP, v. (-en), eene gulp bloed.
arm, beklagenswaardig mensch. Bloedje, o. (-s),
BLOEDHOEST, m. zware hoest waarbij men
kleine onnoozele; arm, ongelukkig, beklagenswaardig
bloed opgeeft; ...HOND, m. (-en), eene soort van
kind : die bloedjes van kinderen.
grooten bulhond, in Amerika vroeger veel gebruikt
BLOEDACHTIG, bn. naar bloed gelijkende.
om weggeloopen slaven op te sporen; — (fig.) wreed,
BLOEDAGAAT, o. (als stofnaam); m. (...agaten),
hardvochtig mensch ; woekeraar ; ...HOUT, o.
(als voorwerpsn.), zeker edelgesteente met bloedroode houtsoorten, inz. rood verfhout, campêchekleurige aderen; ...APPEL, m. (-s), sinaasappel , hout; (ook) een der volksnamen van den h o n d s
die van binnen rood ziet.
b o o m (Rhamnus frangula).
BLOEDARM, bn. zeer, uiterst arm; (w. g.) arm
BLOEDIG, bn. bw. ( -er, -et), bloed vertoonend:
aan bloed.
bloedige wonden slaan; bloedig slijm opgeven; bloedige
BLOEDARMOEDE, v. (geneesk.) gebrek aan
ingewanden; -- door bloedvergieting gekenmerkt
bloed, of niet voldoend bloedgehalte; .. .ARMOE eene bloedige ontknooping; een bloedige slag; (ook) een
DIG, bn. bloedarmoede hebbende, daarop wijzende:
bloedige dag; — dat eischt bloedige wraak. wraak
die bloedarmoediqe bleekheid.
waarbij 't bloed des tegenstanders vergoten wordt,
BLOEDBAD, o. groote slachting : een bloedbad
(fig .) zeer groote wraak ; (fig .) bloedige tranen storten,
aanrichten; ...BEDERF, o.; ...BEREIDING, v.
bittere, smartelijke tranen storten; -- hij heeft er
(nat.) vorming van het nieuwe bloed in 't lichaam;
zoo bloedig zijn best opgedaan, zoo verbazend er zich
...BESCHRIJVING, v.; ...BEUK, m (-en), roode
voor ingespannen; — hij moest er bloedig voor werken,
beuk; ...BEULING, m. (-en), (v. ais stofra.) eene
zeer hard.
soort van worst; ...BLAAR, v. (...blaren), met
BLOEDING, v. (-en), het bloeden, bv. neusbloebloed gevulde blaar of huidopzetting, door knellen
dingen.
of stooten ontstaan; ...BOLLETJE, o. (-s), (w. g.)
BLOEDIRUNEEREN, o. ziekte der koeien, verrood bloedlichaampje ; ...BOOM, m. (-en), volks
oorzaakt door een bloedparasiet, het zoogenaamde
voor den gemeenen wegedoorn; ...BRAKING,-nam,
piroplasma.
V. (- en), braking van bloed uit de maag.
BLOEDKLEUR, v.; ..KLEURIG, bn.; ...KLEURBLOEDBROEDERSCHAP, v. plechtig verbond
STOF, v. ijzerverbinding die den bloedlichaampjes
tot wederkeerige hulp in nood en gevaren, door
hunne roode kleur geeft, haematine.
het plengen of drinken van bloed bezegeld (bij de
BLOEDKOEK, m. (ontl.) roode vaste massa van
oude Germanen, bij vele wilde volken thans nog);
gestold bloed, bevattende de vezelstof en de bloed
...BRUILOFT, v. (gesch.) moord der Hugenoten
...KOOL, V. bloed dat men laat in--lichampjes:
in Frankrijk (in den St.-Bartholomeusnacht, 24
drogen en daarna in een gesloten ketel langzaam
Aug. 1572); ...BUIL, v. (-en), bloedzweer; ...CEL,
tot roodgloeihitte verwarmt; vroeger veel gebruikt
V. (- len), (ontl.) de witte en roode bloedlichaampjes;
tot het ontkleuren van vloeistoffen; ...KORAAL,
...DIARRHEE, v.
o. als stofnaam; eene soort van poliepen, met eene
BLOEDDOOP, m. de dood der christen-marteongelede, steenharde fraai roodgekleurde as (corallaren; ...DORST, m. dorst naar bloed ; (fig ) onhum rubrum); —, V. mv. (...koralen, als voorwerpsn.)
gemeene wreedheid; ...DORSTIG, bn. (-er, -st),
bolletje, daaruit vervaardigd; ...KORALEN, bn.
wreed, wreedaardig; ...DORSTIGHEID, v. (w. g.);
een bloedkoralen collier; ...KRACHTMETER, m.
...DRUPPEL, m. (-s).
-(s), (nat.) manometer tot bepaling der spanning
BLOEDEIGEN, bra. van eigen familie, niet
in de bloedvaten.
aangetrouwd.
BLOEDKRUID, o. naam dien een aantal planten
BLOEDEIWIT, o. albumine.
dragen, 't zij om hare kleur, 't zij om hare bloed BLOEDELOOS, bn. zonder bloed, met te weinig
stelpende kracht : varkensgras, knoopgras, duibloed; haar koude, bloedelooze vingers. BLOEDE zendknoop; gemeen partijk ;; sorbenkruid, groote
LOOSHEID, v. anaemie.
weidepimpernel; addertong; herderstasch; pimperBLOEDEN, (bloedde, heeft gebloed), bloed laten
nel; bloedroode zuring of drakenbloed, enz.; ...LAvloeien : uit den neus bloeden; mijne hand bloedt; —
TING, v. aderlating.
het is een doekje voor het bloeden, een voorwendsel,
BLOEDLAUW, bn. bloedwarm.
eene vergoelijking; — dat zal wel dood bloeden, in
BLOEDLELIE, v. (-s, ...leliën), wilde, Turksche of
het vergeetboek raken; — (dicht.) nog bloedt mijne
roode lelie, berglelie; ...LICHAAMPJE, o. (-s),
wond, nog denk ik aan dat ongeluk, aan die ramp; —
schijfjes in het bloedvocht; ...LOOGZOUT, o.
het hart bloedt mij bij dat herdenken, ik gevoel diepe
(scheik.) zout, bereid uit kalium, ijzer en Bene
smart; — hij deed het met een bloedend hart, terwijl
stikstofhoudende verbinding, o. a. als verfstof
hij zelf het onaangename er van ondervond; —
gebruikt : geel en rood bloedloogzout; ...LOOP, m.
hij zal er voor moeten bloeden, betalen, boeten; (ook)
(veroud.) bloedgang; ...LOOZEN, o. bloedwategestraft worden; voor een ander moeten bloeden,
ren; ...LUIS, v. (...luizen), Bene bladluissoort,
gestraft, onaangenaam bejegend worden; — (plantk.)
die platgedrukt wordende, Bene roode vlek achterhet uitvloeien van plantensap uit versch gemaakte
laat; ...LUIZENPLAAG, v.
wonden. BLOEDING, v. (-en), het bloeden.
BLOEDMENGING, v. het vermengen van bloed,
BLOEDERIG, bn. ( -er, -st), vol bloed : eene
van families of rassen : de rassen door bloedmenging
bloederige wond; bloederig vleesch; — een bloederig
ontstaan: ...MEST, m. gips, asch, bloed en allerlei
boek, eene bloederige historie, waar veel van bloed
afval uit slachthuizen tot mest verwerkt.
voorkomt; — eene bloederige ontlasting,-vergitn
BLOEDNAVELBREUK, v. scheuring van de
met bloed vermengd.
navelstreng, ten gevolge waarvan de pasgeborene
BLOEDERZIEKTE, v. het optreden van spontane
doodbloedt; ...NEUS, m. (...neuzen), bloedene
bloedingen en van abnorm sterke bloedingen bij
neus : hij viel zich een bloedneus; ...ONTLASZ ING,
geringe verwondingen, zoodat bv. het trekken van
V. elke afvoer van bloed, door bloeding, aderlating,
een kies den dood door verbloeding kan ten gevolge
bloedzuigers, koppen enz.
hebben; de oorzaak is een te weinig stollend ver
BLOEDPATER, m. (-s), (Zuidn.) denkbeeldig
bloed : de bloederziekte komt meer-mogenvaht
wezen, donkerrood van kleur dat in de graanvelden
bij mannen voor en is waarschijnlijk erfelijk.
zit, en de kinderen die in het koren willen loopen,
BLOEDGASSEN, o. mv. gassen welke met behulp
meepakt om ze het bloed aan de teereen uit te zuigen.
van de luchtpomp kunnen verkregen worden uit
BLOEDPLAKKAAT, o. (...plakkaten), (Ned.
bloed op lichaamstemperatuur.
gesch.) edict, afkondiging der inquisitie; ...PLAS,
BLOEDGANG, m. (w. g.) onnatuurlijke bloed
m. ( -sen); ...PLASMA, o. het bloed zonder de
...GEBREK, o. zekere ziekte, bleek--ontlasig;
bloedlichaampjes; ...PLEK, v. (-ken), bloedvlek;
zucht; ...GELD, o. (vroeger) loon voor een moord,
...PLENGING, v. het storten van bloed; ...PRIJS,
voor eene misdaad; loon voor het aanbrengen eereer
in. (...prijzen), bloedgeld; ...PUDDING, m. grutmisdaad; (in de oude rechtspleging) zoen- of weerten, rozijnen en kruiden in varkensbloed tot eene
geld, door den moordenaar aan de familie van
stijve brij gekookt.
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BLOEDRAAD, m. (Ned. gesch.) Raad van
Beroerten, buitengewone raad, door Alva (in 1567)
ingesteld tot onderzoek der onlusten, door het volk
Bloedraad genoemd ; (bij uitbr.) gerechtshof dat
vele bloedige vonnissen velt; ...RECHT, o. wreedaardig (aangematigd) recht over het leven eens
anderen; geloofsrecht (over het leven en dood);
...RECHTER, m. (-s), geloofsrechter (bij de inquisitie); ...REGEN, m. regen, rood getint, door
uit de lucht medegevoerd passaatstof of door
microscopische roode diertjes en plantjes.
BLOEDRIJK, bn. ( -er, -st), volbloedig: een bloed
gestel.
-rijk
BLOEDROOD, hn. de kleur van bloed vertoonend : de zon ging bloedrood onder; ook scherts,
gezegd van iem . die zeer radicaal in de politiek is.
BLOEDSCHANDE, v. geslachtelijk verkeer tusschen de naaste bloedverwanten, die geen wettig
huwelijk kunnen aangaan; ...SCHENDER, m. (-s),
iem. die bloedschande pleegt; ...SCHENDIG, bn.
van personen die bloedschande plegen of van
zaken door bloedschande ontstaan : bloedschendige
minne; bloedschendig genot; de uit bloedschendige
gemeenschap geboren kinderen; ...SCHENDSTER,
V. (- s); ...SCHENNIS, v.; ...SCHULD, v. schuld
die men door 't vergieten van bloed op zich laadt.
BLOEDSCHUIM, o. eene soort van rood koraal.
BLOEDSCHUW, bn vreezende bloed te zien; -een bloedschuw geneesheer, een ' geneesheer die geene
aderlating durfde voorschrijven. BLOEDSCHUWHEID, v.
BLOEDSERUM, o. bloedwei.
BLOEDSERUMTHERAPIE, v. het gebruiken
van bloedserum voor geneeskundige doeleinden.
BLOEDSNEEUW, v. sneeuw met eene roode
kleur, door daarop levende roode organismen.
BLOEDSOMLOOP, m. de voortdurende beweging van het bloed in het dierlijk lichaam; ---- de
groote bloedsomloop, uit het hart door het lichaam ,
naar het hart; — de kleine bloedsomloop, die naar
en uit de longen.
BLOEDSPAT, v. (-ten), (veearts.), plaatselijke
zwelling en ontsteking eener ader, vooral aan de
pooten.
BLOEDSPUWING, v. (-en), (geneesk.) ontlasting
van bloed uit de longen door den mond.
BLOEDSTEEN, w. (-en), (o. als stofn.) bloed
ijzersteen, haematiet, tot polijsten gebruikt.-rode
BLOEDSTELPEND, ...STILLEND, bn. (geneesk.)
bloedstelpende middelen, die het bloeden beletten,
doen ophouden; bloedstillende watten, watten in
ijzerchloride gedoopt, doen na eenige minuten
het bloed stollen. BLOEDSTILLING, v.
BLOEDSTORTING, v. te overvloedige uitstorting van b'oed; (ook) bloedvergieting; ...STRAAL,
m. (...stralen); ...STROOM, m. een stroom van
bloed.
BLOEDSUIKER, v. suikerstof in het bloed : de
lever is de voornaamste regelaarster van de bloedsuiker.
BLOEDTRANSFUSIE, v. (geneesti.) het overbrengen van bloed van een gezond mensch in cle
aderen van een zieke; ...UITSTORTING, v. (-en),
(geneesk.) 't treden van het bloed buiten het
bloedvat, maar niet buiten 't lichaam.
BLOEDVAT, o. (-en), (ontl.) kanaal waardoor
het bloed circuleert; ...VATENSTELSEL, o.;
...VERGIETEN, o.; ...VERGIETING, v. het doen
vloeien van menschenbloed (in den oorlog, door een
moord); ...VERGIETER, m. (-s); ...VERGIET STER, v. (-s).
BLOEDVERGIFTIGING, v. (-en), vergiftiging
van het bloed door opneming van etterbacteriën,
of hunne stofwisselings- en rottingsproducten.
BLOEDVERLIES, o. 't verlies van bloed uit het
lichaam : de gewonde was uitgeput door bloedverlies.
BLOEDVERVIG, bn. (dicht.) bloedkleurig.
BLOEDVERWANT, m. (-en), ...VERWANTE,
V. (-n), persoon in den bloede verwant, van dezelfde
familie, hetzelfde geslacht; ... VERWANTSCHAP,
V. het bestaan in den bloede : graad van bloedverwantschap, het meerder of minder nauwe der
verwantschap, b. v. broeders zijn nauwer verwant
dan neven.
BLOEDVIJG, v. (-en), (plantk.) vijgdistel; ...VIN,
v. (-nen), bloedzweer, klein, rood, pijnlijk gezwel
door ontsteking der huidsmeerklieren ontstaande;
...VINK, m. (-en), goudvink (pyrrhula).
BLOEDVLAG, v. ( -gen), roode vlag, oudtijds
geheschen door den admiraal eener vloot ten teeken
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van aanval, evenzoo op 'forten; ook door kapers
die in geval van verzet geene genade schonken,
bij terechtstellingen enz.; (ook) gevoerd door een
schip dat eene lading buskruit in heeft; ...VLEK,
v. (-ken); ..VLEKZIEKTE, v. ziekte, gekenmerkt door kleine bloeduitstortingen in de huid
en de slijmvliezen (aan scheurbuik verwant);
...VLOED, m. bloedgang; ...VLOEIING, v. (-en),
(geneesk.) te overvloedige ontvioeiing van bloed;
...VOCHT, o. bloedplasma; ...VONNIS, o. ( -sen),
doodvonnis; ...VORMING, v. bloedbereiding, in
verschillende organen van het lichaam (milt, lymphklieren enz.); ...VREES, v. bloedschuwheid;
...VRIEND, m. (-en), en ...VRIENDIN, v. (-non),
(w. g.) bloedverwant.
BLOEDWARM, bn. zoo warm als bloed.
BLOEDWARMTE, v. graad van den thermometer
die met de temperatuur des bloods overeenkomt;
...WATER, o. of serum, is het bloedplasma zonder
fibrinogeen; ...WATEREN, o.; ...WATERING,
V. (- en), het loozen van met bloed vermengde
urine of van zuiver bloed; ...WEI, v. (ontl.) bloed
vezelstof ontdaan; ...WET, o. inz.-plasm,vnde
militiewet (door antimilitaristen en socialisten zoo
genoemd).
BLOEDWORDING, V. bloedvorming; ...WOND,
v. (-en), bloedige wond; ...WORST, v. (-en), worst
waarvan geronnen bloed een hoofdbestanddeel uit
-makt.
BLOEDWRAAK, v. verplichting om den moord
van nabestaanden te wreken (bij minder beschaafde
en bij heetgebakerde volken nog in zwang).
BLOEDZIEKTE, v. ziekte in het bloed, hetzij
dat de nuttig werkende bestanddeelen er te weinig
in zijn of dat schadelijke stoffen zich er in bevinden.
BLOEDZUIGER, m. (-s), een bloedzuigende,
kieuwlooze worm; de medicinale bloedzuiger (hirudo
medicinaliis) leeft in de zoete wateren van Z.-Europa,
doch werd ook hier geteeld; (ook) vampier, bladneus, bloedzuigende vleermuis; -- (fig.) fabrikant
die zijn werklieden te weinig loon uitbetaalt; —
wreedaardige woekeraar; dwingeland die zijne onder
hunne afperst.
-horigent
BLOEDZUIVEREND, bn. de gezondheid, reinheid van het bloed bevorderend : bloed zuivert n de
middelen
BLOEDZUIVERING, v. het zuiveren van bloed;
--, (-en), middel dat tot bloedzuivering dient;
...ZWEER, v. (...zweren), bloedvin.
BLOEDZWEERACHTIG, bn. als eene bloedzweer, erop gelijkende.
BLOEI, m. het bloeien, toestand eener bloesem dragend -, plant; -- in bloei staan, vol bloesem; in
vollen bloei; bloemen in bloei trekken, tot bloeien
brengen; -- (fig.) de bloei der jaren, de beste jaren
des levens; -- zeer gunstige toestand : de bloei der
kunsten; de bloei des handels, eener maatschappij: —
tot bloei en wasdom komen, gedijen, goed tieren
(zoowel van planten als fig.); -- de bloei zit in het
water, de visch is overvloedig, men vangt veel; —
eeuwige bloei, gew naam voor de pronkers, eene
soort van boongin.
BLOEIEN, (bloeide, heeft gebloeid), in bloei
staan, bloesem dragen : onze perzik bloeit in April;
een bloeiende boomgaard is een prachtig gezicht;
dat kind kan hier groeien noch bloeien, aardt hier
in 't geheel niet, kwijnt hier weg; -- (fig.) voorspoed
genieten : eene bloeiende stad; --- de kunsten bloeiden
in dat tijdvak, werden toen gelukkig beoefend; —
eene bloeiende gezondheid genieten, volkomen gezond
en er frisch en blozend uitzien ; — eene bloeiende
maagd, (dicht. voor) een flink, gezond meisje.
BLOEIKNOP, m. (-pen), knop waaruit de bloei
te voorschijn komt.
-wijze
BLOEIKOLF, v. (...kolven), (plantk.) Bene aar
bloeiwijze met verdikte, vleezige spil en-vormige
éénslachtige bloemen, omgeven door eene bloei
-sched.
BLOEIMAAND, v. vijfde maand, Mei.
BLOEISCHEEDE, v. (-n), een blad aan den voet
van eene bloemspil, die de geheele bloeikol fomhult,
zooals b. v. bij de Aronskelken.
BLOEISEL, o. (-s), bloesem.
BLOEISTAAT, m. Ontwikkeling en ontluiking
der bloemen; (fig.) bloeiende, gelukkige, voorspoedige toestand; ...TIJD, m. voorjaar; (fig.) de bloei
jeugd, de gelukkige tijd; — de bloeitijd van-tijder
eene vereeniging, van kunsten en wetenschappen, de
daarvoor zeer gunstige periode; ...WIJZE, v. (-n),
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(plantk.) verzameling van bloemen aan eene gem een schappelijke as, die slechts bloemen en geen of
slechts kleine schutbladen draagt.
BLOEM, V. (- en), uitgebot deel der plant, dat
voornamelijk ter voortplanting dient en dat zich
veelal onderscheidt door schoonheid van vorm en
kleur of door een aangenamen geur; -- dubbele
bloemen, net een grooter aantal bloembladen dan
het normale; --- gevulde bloemen, met grootere
bloembladen dan gewoonlijk; -- eenslachtige bloemen, met enkel meeldraden (mannelijke bloemen)
Of met enkel stampers (vrouwelijke bloemen); tweeslachtige bloemen, met meeldraden en stampers; -plant die sierlijke of geurige bloemen draagt : bloemen in den tuin; handel in afgesneden bloemen; —
(fig.) de bloemetjes buiten zetten, zeer veel pret
maken; —
wat zich door vorm, kleur, glans, teerheid, reinheid
of frischheid onderscheidt; (fig.) de keur : de bloem
des adels; de bloem der jongelingschap; de bloem der
natie; de bloemen der dichtkunde; -- de bloem van
iets hebben, liet beste gedeelte ervan bekomen, het
eerste erbij zijn; -- de bloem is er af, het beste is
er af; — het is eene bloem die in het duister bloeit,
zijne goede eigenschappen zijn niet algemeen
bekend; -- maagdorn, ongeschonden reinheid : zij
is haar bloempje kwijt; --•
fijn gezift meel; — bloem van zwavel, van zink
vnz., zeer fijn verdeeld en zuiver; — de bevroren
waterdamp op de ruiten : de bloemen staan op de
ruiten Zie BLOM. Bloempje. bloemetje, o. (-s).
BLOEMAAR, v. (...aren), bloeiwijze waarbij aan
Bene onbegrensde bloemspil ongesteelde of kort
bloemen bevestigd zijn, waardoor zij-gestld
in of meer rolrond wordt.
BLOEMACHTIG, bn. op eene bloem gelijkend(,;
van bloemen houdende.
BLOEMBED, o. (-den), afgescheiden perkje met
bloemen bezet; ...BEKLEEDSELS, o. mv. de
bladachtige doelen der bloem welke de meeldraden
en stampers omgeven; zij vormen Of een dubbel
•omkleedsel, als er 2 in vorm en kleur verschillende
bladkransen te onderscheiden zijn, waarvan de
buitenste, meest kleinere en groen gekleurde, de
bloemkelk, de binnenste, nicest grootere en niet
groene, de bloemkroon heet, Of een enkel dat dan
bloemdek genoemd wordt.
BLOEMBIES, v. (...biezen), een plantengeslacht,
behoorende tot de familie der r u. s s c h e n (j uncaceae); ...BLAD, o. (-eren), blaadje eener bloem kroon; ...BODEM, m. (-s), het verbreede eind van
den bloemsteel, dat d3 verschillende doelen der
bloem draagt; ...BOL, n. (-len), onderaardsche
bolvormige stengel, inz. bij de bolgewassen.
BLOiIMBOLGLAS, o. (...glazen), glas van eigenaardigen vorm om daarin bloembollen tot bloei
te laten komen.
BLOEMBOLLENCULTUUR, v. de cultuur van
bloembollen, een belangrijk handelsartikel; ...LAND,
o.; ...TEELT, v.
BLOEMBORDUURSTER, v. (-s); ...BRIEFKAART, v. (-en), prentbriefkaart, met eene afbeelding eener bloem er op;... BUNDEL, m. (-s),
(plantk.) bloenikolf; ...DEK, o. (-ken). Zie BLOEM BEKLEEDSELS.
BLOEMDRAAD, in. (o. als stofn.), dun met
groene stof omwonden ijzerdraad, bij het ver
vaardigen van kunstbloemen noodig.
BLOEMDRAGEND, bn. bloemdragende planten.
BLOEMEN, (bloemde, heeft gebloemd), (Zuidra.)
bloeien, in bloei staan.
BLOEMENCORSO, o. (-'s), optocht van met
bloemen versierde rijtuigen, fietsen enz.
BLOEMENDRAGER, m. (-s), smal glazen buisje,
van onderen gesloten, waarin een bouquetje op de
borst os in 't knoopsgat gedragen wordt; ...FABRIEK,
v. (-en), fabriek van kunstbloemen; ... GEK, m.
(-ken), die veel van bloemen houdt; ...FEEST, o.
(-en): ...GEUR, m. de geur der bloemen; ...HANDEL, w.; ...HANDELAAR, m. (-s), bloemist;
...HEKJE, o. (-s), bloemenplank met een hekje
er langs om daarop potten met bloemen (`buiten
het venster) te plaatsen.
BLOEMENHORLOGE, o. (-s), eeno verzameling
planten die op verschillende tijden van den dag de
bloemen openen en sluiten, zoodat men daaraan
kan zien, hoe laab het is, ook uurwerk van Flora
geheeten.
BLOEMENKEVER, m. (-s), schoon gekleurde
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kevers die zich met stuifmeel en honing van bloemen en vruchtensap voeden : de gouden for en de
(poli.thkever van Afrika behooren ertoe.
BLOEMENLIEFHEBBER, m. (-s), die veel van
bloemen houdt; ...LIJM, v. lijm waarmede men
de deden eener kunstbloem aaneenhecht; ...MAKEN, o. het vervaardigen van kunstbloemen;
...MAAKSTER, v. (-s), vervaardigster van kunst
(uit verschillende stoffen : gaas, zijde,-bloemn
papier enz.).
BLOEMENMAND, v. (-en), ...MANDJE, o. (-s),
Bene sierlijke mand dienende om met bloemen
gevuld te worden; (ook) eene rieten siermand op
standaard, om daarin bloempott , n met kamerplanten te zetten; ...MEISJE, o. (-s), jong meisje dat
bloemen te koop aanbiedt; :..PLANK, v. (-en),
plank waarop men bloempotten (inz buiten het
venster) plaatst; bloemenplankje, o. (-s); ...REKJE, o. (-s), bloemenhekje.
BLOEMENRIJK, o. het rijk van Flora, het rijk
der bloemen; alle bloemen te zamen.
BLOEMENSCHAAR, v. (...scharen), eene schaar
die de bloemen met eene veer vasthoudt, wanneer
zij afgeknipt zijn; ...SCHAT, r' .; ...SPRAAK, v.
bloementaal, de kunst om door middel van natuur
bloemen zich aan een ander verstaanbaar-lijke
te maken; ...TAAL, v. bloemenspraak; ...TAFEL,
v. (-s); ...TAFELTJE, o. (-s), tafel uitsluiten0 bestemd om daarop potten met bloemen te plaatsen;
...TENTOONSTELLING, v. (-en); ...TIJD, m.
tijd waarin de meeste bloemen • bloeien; ...TUIN,
m. (-en); ...WALS, m. wals waarbij iedere dame
een bouquetje ontvangt en onder het walsen
vasthoudt; ...WEELDE, v. rijkdom, overvloed van
bloemen; ...ZEE, v. groote menigte van bloemen.
BLOEMETJE, o. (-s), kleine bloem; — (spr.)
de bloemetjes buiten zetten, dol • uitgelaten zijn, aan
den zwier gaan of zijn.
BLOEMGODIN, v. (myth.) Flora; ...GRAS, o. ster
...HEES--reblom,stuvgerkid;
TER, m. (-s), bloemdragende heester, sierheester;
...HOF, in. (...hoven), bloementuin.
BLOEMHOOFDJE, o. (-s), (inz. bij de klavers),
bloeiwijze van zittende of kortgesteelde bloemen
aan het uiteinde van eene niet verbreede as;
...HOOPJE, 0. (- s); ...HOUT, o. bloemdragend
hout; gevlamd of gebloemd hout; ...KLUWEN,
o. (-s), zijdelings geplaatste vereeniging van dicht
opeengedrongen bloemen.
BLOEMIG, bn. ( -er, -st), bebloemd, bloemrijk; —
rijk aan aardappelmeel: bloemige (blommïge)
aardappelen, droog en melig.
BLOEMIST, m. (-en), kweeker van, handelaar
in bloemen. BLOEMISTERIJ, v. (-en), bedrijf,
tuin, winkel van den broeirist.
BLOEMKATJ , o. (-s), eene aarachtige, onvolledige, dichtbezette bloeiwijze : de tweehuizige bloemen
der populieren en wilgen zijn tot bloemkatjes vereenigd;
...KELK, m. (-en), zie BLOEMBEKLEEDSELS;
...KEVER, In. (- s), bloemenkever; ...KLOKJE,
o. (-s), woudnarcis, klokbloem; ...KNOP, m. (-pen),
jong, nog onontwikkeld begin der bloem; ...KOLF,
v. (...kolven), bloeikolf.
BLOEMKOOL, v. (-en), eene koolsoort fret
vleezige bleekgele bloemstengels, die door de menschen gegeten worden; —, (fig.) mooie bloemkool,
uitroep der straatjongens, wanneer ier . een witten
stroohoed draagt; — (fig.) daar is tante bloemkool,
gezegd van eene eenigszins zonderling gekleede
vrouw, enz. --SCHUIL, v. (-en), schuit waarmee
de bloemkool aangevoerd wordt; —WAGEN, m.
(-s); —ZAAD, o.; ---ZOUTERIJ, v. (-en).
BLOEMKORFJE, o. (-s), (inz. bij de paardebloemen), broeiwijze van zittende bloemen op den top
eener verbreede as; ...KRANS, m. (-en), krans
aan de bloem zittende; (ook) krans, kroon van bloemen gevlochten; ...KROON, v. (...kronen), zie
BLOEMBEKLEEDSELS; ...KRUIS, o. (-en),
(wapenk.); ...KWEEKER, ni. (-s), bloemist;
...KWEEKERIJ, v. (-en), het veld waar de bloemist zijn bedrijf uitoefent.
BLOEMLEZING, v. (-en), vergaring van bloemen; (fig.) verzameling van fraaie stukken of fragmenten in proza of poëzie : analecta; ...LOOK, o.
BLOEMMAAND, v. bloeimaand; ...MARKT, v.
(-en); ...MEEL, o. het fijnste gezift meel, de bloem,
het uitgelezen deel van het meel, gewoonlijk een
bloem (gew. blom) geheeten; (plantk.)-voudig
bloemstof; ...PAKJE, o. (-s), eene zekere bloeiwijze.
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in de weide zijn, ooi bungel geheeten; -- (fig.) een
blok aan het been hebben. getrouwd zijn; — die
weduwnaar heeft drie ` blokken aan het been, heeft
drie kinderen; -kist, bus om offergaven in te bewaren, offerblok:
het blok lichten, de geld.^n er uit halen: --- (gew.)
holsblok, klomp; — (gew.) soort van muil, van
onderen met hout beslagen; --- druif in eene karnton,
het ronde met gaten doorboorde plankje aan den
staat.
pols, dat in de melk op en neer wordt bewogen; --(sigarenro.) houten vorm voor 20 a 25 bosjes :
BLOEMRIJK, bn rijk aan bloemen; (ook fig.)
een bloemrijke stijl; ...RUIKER, m. (-s).
sigaren in de blokken gemaakt, in tegenst. r_. et
BLOEMSAUS, v. (-en), saus van bloem gemaakt.
handwerk; — (wev.) ladeboom; stukken hout,
dienonde tot keggen; — stukken brandhout; --BLOEMSCHACHT, v. (-en); ...SCHEEDE, v.
(-n), sierlijk bloembekleedsel dat eene bloemkolf
(scheepst.) een houten of ijzeren voorwerp van
scheedevormig omsluit; ...SCHERM, o. (-en),
verschillenden vorm, bestaande uit twee wangen
eene bloeiwijze waarbij de gesteelde bloemen
waartusschen eene of meer schijven van ijzer ot
straalvormig, schijnbaar uit één punt ontspringen
pokhout met gleuf waarin het touwwerk of de
en meest op gelijke hoogte staan; enkelvoudig heet
ketting loopt, die om een nagel draaien, dienende
het, als iedere bloemsteel slechts eene bloem draagt,
om het tuig vast te zetten of om de werktuiglijke
kracht van het loopend touwwerk te vergrooten;
samengesteld, als iedere bloemsteel weer een schermpje
katrol : een twee-, drieschijfsblok; bras-, draai -,
draagt, zooals bij de meeste schermbloemigen;
gijn -, gording -, haak -, hanger-, herten -, kat-, kinne... SCHERMPJE, o. (-s ).
BLOEMSCHERMDRAGEND, bn. (plantk.) bloembaks-, schouder -, staart -, vioolblok rnz.; zie die
woorden; -- een enkel blok; een dubbel blok;, waarvan
schermdragende planten, die planten welke een
het een boven het andere is bevestigd; -bloemscherm hebben; ...VORMIG, bn. (bloemen).
dik, kort en zwaar stuk steen of metaal : een blok
BLOEMSCHILDEREN, o. het schilderen van i
marmer, zandsteen; -- blokken tin of lood, korte,
bloemen en vruchten.
dikke staven, zooals zij in den handel voorkomen,
BLOEMSCHILDER, m. (-s), ...SCHILDERES, V.
ook zalmen geheeten; — ook andere voorwerpen
k -sen), die bloemen schildert.
die min of meer de gedaante van een blok hebben:
BLOEMSPELEN, o. mv. (gesch. van Frankrijk)
een blokje carbol; een blok voor een scheurkalender .
vergadering welke ieder jaar te Toulouse gehouden
de op elkaar gehechte blaadjes papier; -- een
wordt, en waarin verschillende prijzen (gouden en
vloeiblok, blok van vloeipapier; -- inz. regelmatige
zilveren bloemen) uitgereikt worden aan hen die
nieetkunstige lichamen : eene doos met blokken,
het best geslaagd zijn in eene zekere dichtsoort of
bij het onderwijs; naar blokken teekenen; -- kuben :
in eene redevoering; ...STEEL, m. (...stelen);
blokjes bij het rekenonderwijs aan jonge kinderen; —
...STENGEL, m. (-s); ...STOF, o. (plantk.) (w g.)
eene doos met blokken, kuben met gedeelten van
stuifmeel; ...STOFDRADEN, m. mv. (w. g.) meel
prenten beplakt die bijeengelegd, de geheele prent
bloem; ...STUK, o. (-ken), schilderij,-draen
te zien geven (kinderspeelgoed); ook bouwdoos,
teekening, hoofdzakelijk bloemen voorstellende;
zie aldaar;— (fig.) hij ligt als een blok, hij is doodziek;
(ook) kunstig geheel van sierlijk gerangschikte
-- 't is een onbehouwen blok, een ruw, onbeschaafd
levende bloemen.
mensch; -- een blok van eene meid, eene zware,
BLOEMTAFEL, v. (-s), bloementafel; ...TROS,
stevige meid; — een blok van een kind, een gezond
m. ( -sen), eene bloeiwijze met verlengde spil en
zwaar kind; —
gesteelde bloemen; ...TUIL, m. (-en), bloemtros
een aantal aaneengebouwde huizen : een blok
waarvan de onderste stelen grooter zijn dan de
huizen in aanbouw; dat blok huizen is van A.; —
bovenste, zoodat de bloemen ongeveer op dezelfde
blok (in de staatkunde), coalitie, eenige aaneen
hoogte staan; (ook) bloemruiker; ...TUILTJE, o.
partijen; -- een door eene gracht of heining-geslotn
(-s). BLOEMTUILDRAGEND, bn.
afgesloten stuk grond : een blok land; een£ uit
BLOEMVAAS, v. (...vazen), vaas net kunstin
blokken verkoopgin; — (bij spoor--gestrkhidlan
bloemen; vaas dienende om levende bloemen
wegen), elk der baanvakken waarin een spoorweg
te zetten.
verdeeld is, ongeveer 2000 M. lang : in ieder blok
BLOEMWERK, o. (-s), kunstwerk op, in, met
mag niet meer dan één trein tegelijk zijn; — (veend.)
bloemen; -- (bouwk.) festoen, astragaal; ...WESP,
elk der vierkanten, waarin het veen bij het aansnij v. (-en); WORDING, v.
den verdeeld wordt; -- vierkant of rechthoekig
BLOEMZAAD, o. (...zaden); ...ZETTING, v.
figuur in geweven stoffen; -- (wapenk.) blokken,
(scheik. en plantk.) aanzetting, vorming der bloem;
vierkanten op een schild naast grootere figuren;
...ZUIGER, m. (-s), zeker zangvogeltje van eene
merkwaardige schoonheid, veel op kolibri's gelij- 1 blokjes, dergelijke rechthoeken. Blokje, o. (-s).
BLOKAFFUIT, o. (-en), in tegenst. met wangkende.
affuit, een affuit uit één blok bestaande.
BLOEMZOET, bw. bijzonder lief en vriendelijk
BLOKBESLAG, o. ijzeren band met haak of oog
(doorgaans met de bijgedachte van niet te ver
waarmede een hijschblok bevestigd wordt.
een bloemzoet gezicht zetten; een bloemzoet-trouwen.):
BLOKBOEK, o. (-en), (eist.) waarvan de bladen
mannetje; -- (gew.) een weinig scheel ziende.
bedrukt werden met blokken waarin de letters
BLOES, v. zie BLOUSE.
gesneden werden, en niet met losse letters, zooals
BLOESEM, m. (-s), (plantk.) bloem waaruit later
thans.
eene eetbare vrucht zich ontwikkelt; verzamelnaam
BLOKBUS, v. ( -sen), metalen middenstuk eener
voor al de bloesem s van eene plant : de bloesem valt
blokschijf, waarmede deze op een ijzeren bloknagel
af; -- bloesem dragen, in bloei staan. Bloesempje,
draait.
o. (-s).
BLOKDIENST, m. dienst bij de spoorwegblokken.
BLOESEMEN, (bloesemde, heeft gebloesemd),
BLOKDRUK, m. het drukken met blokken, vgl.
bloeien, bloesem dragen.
blokboek.
BLOK, o. (-ken, -s), schacht van een boom, de
BLOKEEND, v. (-en), gew. naam voor de wilde
stam zonder wortels en kroon; --- grooter of kleiner
eend (anas boscas).
stuk hout dienende tot onderstel of om daarop
BLOKEN, (blookte, heeft geblookt), (gew.) een
zekere handelingen te verrichten : blok van den
blok bouwland inspecteeren, koren gaan bezichtigen
slager, om daarop vleesch te hakken; het blok voor
of schatten, ten einde bij de tiendverkoopingen te
een aanbeeld; — blok in een volmolen, waarin de
kunnen bieden; (ook) het gewas opnemen; (ook)
volkommen staan; --- blok van eene schaaf, waarin
afkavelen, om te zien onder welk blok men een
de schaafbeitel bevestigd is; -- blok van een koek tiendplichtig stuk land brengen wil.
kramer (op kermissen), om daarop koek te slaan
BLOKGEVANGENIS, v. ( -sen), waarin den
of te hakken; — zijn hoofd op het blok verliezen,
gevangene een blok wordt aangelegd.
onthoofd worden; -BLOKHUIS, o. (...huizen), houten wachthuis;
zwaar houten straftuig, waarin beenen, armen
(ook) gevangenis; — een huis van op elkander
of hals gekiemd werden om beweging onmogelijk
gestapelde blokken vervaardigd, zooals er heden
te maken : tot het blok verooïdeeïid worden; in het
ten dage nog door de landverhuizers in Amerika
blok liggen; —
gebouwd worden; — huisje van een spoorwachter.
ctuk hout of ijzer met een beugel om den poot
BLOKJE SGOED, o. van linnen of katoen
van een paard bevestigd, wanneer zij te dartel
BLOEMPAP, v. (-pen), pap van bloemmeel;
...PAPJESTHEE, v. eene fijne thee, uit de bloemen der plant; ...PARTIJ, v. (-en), (schildersterm)
wortelpartij; ...PERK, o. (-en), bloembed; ...POT,
m. (-ten); ...POTSTANDAARD, m. (-s).
BLOEMPJE, o. (-s), kleine bloem; (gew.) het
zijn maar blauwe bloempjes, losse vertellingen; -kleine kol (bij paarden).
BLOEMRIET, o. (plantk.) riet dat in bloei

BLOKKAART.

289

geweven goed met blokken erop, ook dambordgoed
geheeten.
BLOKKAART, v. (-en), kaart waarop de ver
blokken van een grond zijn aangegeven;-schilend
kadastrale kaart.
BLOKKADE, v. (-s), insluiting (eener stad of
haven) van de zeezijde; — (drukk.) geblokkeerde
letters.
BLOKKEEREN, (blokkeerde, heeft geblokkeerd),
van de zeezijde insluiten (eene stad of haven); —
(drukk.) bij gebrek aan letters voorloopig eene
andere zetten, maar omgekeerd : geblokkeerde
letters; -- (spoorw.) een blok afsluiten : tegelijk met
het blokkeeren van den eereen post wordt de terugliggende
post ontblokt. BLOKKEERING, v. (-en).
BLOKKEN, (blokte, heeft geblokt), ijverig, onvermoeid studeeren : die vooruit wil komen, moet
blokken; -- (spoorw.) blokkeeren of afsluiten van
een baanvak; — (zeet.) een schip van buiten schoon
maken.
BLOKKENDOOS, V. (...doozen), kinderspeelgoed,
vgl. blok: met de blokkendoos spelen.
BLOKKENMAKER, m. (-s), blokmaker.
BLOKKENVUUR, o. (...vuren), vuur van blokken
brandhout.
BLOKKER, ir . (-s), (minder gewoon) BLOK
ijverig of vlijtig zich oefent,-KERD,m.(s)die
hard slooft om iets te leerera.
BLOKLAND, o. (-en), een stuk grond door eene
sloot of eene heining afgesloten; ...LICHTEN, o.
geld uit het offerblok nemen; ...LOOD, o. lood
in blokken of zalmen; ...MAALDER, m. (-s),
meesterknecht aan een oliemolen, die aan het
naslagsb ok staat; ...MAKER, m. (-s), die blokken,
katrollen maakt; ...NAAD, m. (...naden), platte
naad; ...NAGEL, m. (-s), pen van ijzer of van
pokhout, die als spil dient voor Bene blokschijf;
...PIJP, v. (-en), (orgel.) pijp van een zeker orgel
bloknagel;-regist;.PIN,v(n)zew
... POLITIEK, v. politiek gevolgd door een
blok, eene vereeniging van staatkundige partijen;
...POST, m. (-en), (spoorw.); ...RAD, o. (...raders;
...raderen), een vol rad, zonder speken, velgen of
randband, dus eene groote schijf; ...SNIJIJZER, o.
(-s), gereedschap tot het insnijden van schroef draden;
...SCHIJF, V. (...schijven), (zeew.) platte pok houten of gegoten ijzeren schijf met uitgeholden
omtrek (keel) waarover in een blok touwwerk of
ketting loopt.
BLOKSCHAAF, v. (...schaven), eene schaaf met
rechte of gekromde zool en zonder stoot, waartoe
het strijkblok, de voorlooper behooren; dubbele blok-

schaaf.

BLOKSCHAAR, v. (...scharen), eene zware schaar
dienende om dikke platen door te knippen, waarvan
de eene greep in een blok is bevestigd.
BLOKSCHAATS, v. (-en), schaats bestaande uit
een blokje hout met een lepel eronder, die er niet
vóór uitsteekt.
BLOKSCHIP, o. (...schepen), onttakeld schip,
ingericht voor wachtschip, hospitaal, drijvende
batterij, enz.
BLOKSCHOEN, m. (-en), (Z. A.) klomp, houten
schoen.
BLOKSEINDIENST, in. (op de spoorwegen) het
seinen van blok tot blok.
BLOKSIGNAAL, o. (...signalen), signaal of sein
van een blokstation naar een voorgaand gezonden,
dat de trein voorbij en het blok vrij is; ...STA
...STELSEL, o. (-s), ...SYSTEEM,-TION,o.(s);
o. (...systemen), stelsel van een spoorweg in blokken
te verdeeles en met bloktoestellen een gerege]d.en
blokseindienst in te stellen; waardoor een veilige
treinenloop verzekerd is.
BLOKTIN, o. tin in blokken; ...TOESTEL, o.
(-len), toestel om naar een voorgaand blok te seinen,
dat het blok vrij is; ...TONG, v. (-en), dat gedeelte
van een wagen dat het onderstel n et den disselboom
verbindt; ... TREDE, v. (-n), de onderste trede
eener trap, zoo die uit één stuk gemaakt is: ...VAL,
v. (-len), zekere rattenval; ...VIJL, V. (- en), zeer
fijn geruite vijl, rechthoekig van doorsnede en
zonder punt; ...WACHTER, ni. (-s), spoorwachter
aan een blokhuisje.
BLOKWAGEN, m. (-s), eene soort va i' timmer
wie :en, en zonder-manswge;opvirh
schotten, tot vervoer van zware lasten, als balken,
steenblokken enz.; (artill.) mortierwagen.
BLOKWERK, o. geweven stoffen met blokken;
Van Dale.

BLOOTGRAS.

(scheepst.) al de blokken van een schip; (orgelm.)
zeker fluitregister; ...WIEL, o. (-en), wiel uit eene
schijf of blok bestaande; ...WIELD, bn. (gew.)
een blokweelde wagen; ...ZILVER, o. zilver in baren;
...ZODE, v. (-n), op elkander gestapelde dikke
zoden tot beschoeiing, enz.
BLOKZEILEN, (meest in de onbep. wijs), met
fiksche, lange slagen schaatsenrijden, terwijl men
bij elke streek overheli; vgl. fleuren, baaivangen;
...ZEILER, m. (-s).
BLOM, v. (-men), (gew.) bloem (eener plant);
bloem (van meel), enz. Blommetje, o. (-s), ' (fig.)
de blommetjes buiten zetten, vroolijk en luidruchtig
aan den zwier gaan of zijn.
BLOND, bn. ( -er, -st), lichte naar het goudgeel
overhellende kleur; zij heeft blond haar; de blonde
duinen; het blonde strand; (fig.) de blonde dageraad,:
de blonde Apollo; — de bruinen en de blonden, de
meisjes die bruin en die blond zijn; -- (gew.) iem.
blond en blauw slaan, geducht afranselen, zie BONT.
BLONDHEID, v. blonde kleur, tint..
BLONDE, v. eene soort van fijne zijden kant;
lichtkleurig bier.
BLONDINE, v. (-s), blond meisje of vrouw.
BLONDINETJE, BLONDJE, o. (-s), blond kind
of meisje.
BLOO, BLOODE, bn. bw. (blooder, bloodst), niet
vrijmoedig tegenover vreemden of in gezelschap,
schuchter, bedeesd; beschroomd, beschaamd; —
(spr.) eene bloode hand wordt zelden vet, die al te
beschroomd is, komt niet vooruit in de wereld; —
beter bloode Jan, dan doode Jan, beter te voorzichtig, dan zich aan gevaar bloot te stellen, vgl.
bleu.
BLOODAARD, m. (-s), laf, beschroomd mensch.
BLOOHARTIG, bn. bw. ( -er, -st), lafhartig;
schuchter, beschroomd. BLOOHARTIGHEID, v.
BLOOHEID, v. beschroomdheid, schuchterheid.
BLOOMERISME, o. hervorming van de kleederdracht (inz. de onderkleeren) der vrouwen, zoo
geheeten naar de Amerikaansche Miss Bloomer.
1. BLOOT, ba. en bw. ( -er, -st), zonder bedekking, zonder kleerera, onbedekt : bloote armen; —
met (het) bloot(e) hoofd; op zijne bloote beerven (voeten)
loopen, ook op zijne bloote bajonetten of strijkijzers; -ge zult er mij nog op uw bloote knieën voor danken,
er ten zeerste dankbaar voor zijn; -- ik doe het op
mijn bloote voetjes, scherts. gebezigd bij sommige
kaartspelen, wanneer men zonder roem speelt; —
op den blooten grond slapen, niet op een bed; —
ongedekt : onder den blooten hemel, in de open
lucht; -- het bloote zwaard, uit de scheede getrokken; -- bloot paard rijden, zonder zadel; — bloote
geleiding, electrische draad of geleiding zonder
bekleeding; — iem. tot het (bloote) hemd toe u , tl, leeden, geheel en al; -- (gemeenz.) iem. voor de bloote
(billen) komen, geven, voor de billen slaan; ook
voor de bloote krijgen, berispt worden; —
zonder eenig hulpmiddel of wapen : met het bloote
oog iets waarnemen, zonder vergrootglas of verrekijker; – den vijand de bloote borst bieden; — iem.
de bloote waarheid mededoelen, niets meer dan do
waarheid; — hij was bloot een geleerde, niets n eer;
dit is geen bloote herdruk; — een bloot vermoeden,
niets meer dan een vermoeden; een bloot toeval,
zuiver een toeval; hij heelt het bloote toezien, hij
mag er naar kijken; -- de zee open en bloot voor zich
zien, open en vlak; — het ligt open en bloot voor u,
(gew. blijk (bliek) en bloot), voor uw neus; — bloot
uit belangstelling, enkel; -- bloot uit nieuwsgierigheid, uit niets anders; (gew.) ik heb het bloot voor u
gedaan, alleen voor u. BLOOTELIJK. bw. alleen.
2.BLOOT, v. BLOTE, (bloten), (gew.) schapenvacht waar de wol afgeschoren is.
BLOOTEN, (blootte, heeft gebloot), blootmaken,
ontblooten; duinen van helm blooten, berooven; --land blooten, hinderlijke of schadelijke planten
uittrekken, afhakken, moishoopen effenen enz.;
het gras dat het vee in eene weide niet eet, afmaaien,
vandaar blootgras en bloothooi; — ( gew.) het inzamelen van was, door de bijen; — ploten, huiden van
haar of wol ontdoen.
BLOOTGEVEN, (ZICH) (gaf zich bloot, heeft
zich blootgegeven), in 't schermen een gedeelte
van zijn lichaam onbeschut laten; de belegeraars
gaven zich bloot, konden bestookt worden; -- zich
blootgeven, (fig.) zijne zwakheid laten blijken, (ook)
zijn geheim verraden, iets laten merken.
BLOOTGRAS, o.; ...HOOI, o. zie BLOOTEN.
19
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-BLOOTLEGGEN, (legde, leide, lei bloot, heeft
blootgelegd, blootgeleid), openbaren, ontdekken;
zijn spel blootleggen; -- iem. de zaak blootleggen,
mededeelen, alle bijzonderheden ervan zeggen.
BLOOTLEGGING, v.
BLOOTLIGGEN, (lag bloot, heeft blootgelegen),
zonder bedekking liggen.
BLOOTSBEENS, bw. (w.g.) met bloote beenen.
BLOOTSCHOOF, v. (gew.) tijd waarop (Ie schooven van het veld zijn weggehaald, de korenoogst
binnen is : dit land wordt ingaande blootsehoof ver
-hurd.
BLOOTSHOOFDS, bw. met ongedekten hoofde.
BLOOTSTAAN, (stond bloot, heeft blootgestaan),
in gevaar verkeeren van; blootgesteld zijn aan:
aan beleedigingen blootstaan.
BLOOTSTELLEN (ZICH), (stelde (zich) bloot,
heeft (zich) blootgesteld), blootgeven; --- zich aan
iets blootstellen, niet tegen iets op zijne hoede zijn; --zich aan eene berisping blootstellen, iets doen waarop
eene berisping kan volgen; aan weer en wind bloot
zijn.
-gestld
BLOOTSVOETS, bw. barrevoets, met of op bloote,
naakte voeten.
BLOOTWOL, v. (gew.) afgeschoren wol, plootwoL
BLOS, m. rood van het aangezicht : blos der
jeugd: blos der gezondheid; blos der schaamte; roode
gloed of donzig waas (van vruchten).
BLOQUE, v. (bilj.) fiks gemaakte bal.
BLOQUEEREN, (bloqueerde, heeft gebloqueerd),
een bal met een fikschen stoot in een hoekzak
spelen.
BLOTER, m. (-s), (gew.) ploter. BLOTERIJ,
v. (-en), (gew.) waar bloten gelooid worden
BLOUSE, v. (-s), jongenskiel; voermanskiel; een
wijd lijf mei eene ceintuur om het middel, door
dames en kinderen gedragen.
BLOUSEMAN, m. (-nen), naam voor de arbeiders, kieleman.
BLOUWEL, m. (-s), hennepbraak.
BLOUWELEN, (blouwelde, heeft geblouweld),
braken (heisnep ).
BLOUWEN, (blouwde, heeft geblouwd ), zwingelen. blouwelen; — (gew.) boerenvuur maken, de
armen over de borst slaan om warm te worden.
BLOZEN, (bloosde, heeft gebloosd), een blos
hebben van gezondheid : er blozend uitzien; —
(Zuidn.) hid bloost gelijk het bloed van tapen, bij
is zeer bleek; — rood worden (inz. van schaamte);
zij bloosde van genoegen; iem doen blozen; hij weet
can blikken noch blozen. BLOZEN, o. het rood
worden. BLOZING, v.
BLOZEND, bn met een blos : blozende wangen;
zij was blozende van gezondheid, in blake,aden wel
het blozend morgenlicht.
-stand;
BLUF, m. grootspraak, pocherij; -- bluf slaan,
groote vertooning maken; grootspreken.
BLUFBORDJE, o. (-s), zeker bordje dat men
gebruikt bij het blufspel.
BLUFFEN, (blufte, heeft gebluft), pochen,
snoeven, roemen, grootspreken; ik z 1 ze bluffen,
door nog meer vertoon, grootdoenerij overbluffen; —
het blufspel spelen. BLUFFER, m. (-s), BLUF STER, V. (- s), die bluft; die het blufspel (zeker
kaartspel) speelt; — (w. g.) iem. een bluffer geven,
iets doen wat do aandacht trekt en een ander tot
nadoen aansporen.
BLUFFERIJ, v. (-en), snoeverij .
BLUFKAAK, m. en v. (...kaken), (gew.) bluf
-fer,blust.
BLUFSPEL, o. zeker kaartspel dat met twee
kaarten en door twee tot acht personen gespeeld
wordt, waarbij bol(le)man, (klaveren vrouw met
klaveren boer) de hoogste kaart is.
BLUNDER, m. (-s), domme fout, bok; domme
streek.
BLUS, v. (Z. A.) zijne blus is uit, hij is doodop,
hij kan niet ir eer.
BLUSCHBAAR, bn. gebluscht kunnende worden.
BLUSCHEMMER, m. (-s), brandemmer; ...GERE EDSCHAP, o. (-pen); ...GRANAAT, v. (...granaten); ...LADDER, v. (-s); ..MIDDEL, o. (-en),
middel, werktuig om bij een brand te dienen;
...PAPIER, o. grauw papier wet salpeterwater
doortrokken, waarvan bluschstanqen gemaakt worden; ...POT, m. (-ten), (gew) doofpot.
BLUSSCHEN, (bluschte, heeft gebluscht), (een
brand) uitdooven door water; gloeiend ijzer blusschen, plotseling afkoelen; -- kalk blusschen, aan

kalkoxyde water toevoegen; — (fig.) smoren: die
brand is alweer gebluscht, de zaak is verholpen.
BLUSSCHER, m (-s). BLUSSCHING, v. (-s) .
BLUSCHSTER, V. (- s).
BLUSCHSTANG, v. (-en), (verouderend) stang
van ineengerold bluschpapier.
BLUT, BLUTSCI, - bn. (gemeenz.) alles verloren
hebbende (vooral door liet spel) : iem. blut kof
bles) maken, iem. al zijn geld afwinnen; ik ben blut,
ik heb niets meer.
BLUTS, v. (-en), bail, gezwel; deuk.
BLUTSEN, (bluts „e, heeft geklutst), eene buil
slaan; deuken; kneuzen (vooral van boomvruchten
gezegd). BLUTSING, v. (-en).
BLUTSKOORTS, v. (-en), (w. g.) scharlakenkoorts.
BMOL, m. (muz.) zie B.
BOA, V. (-' s), reuzenslang : de boa constrictor;
(fig.) wellusteling; -- bontwerk (door dames om den
hals gedragen) in den vorm eener slang; ook wel
van veeren gemaakt : eene veeren boa.
BOANERGES, m. (bijti.) heftig man, inz. een
prediker die gloeit van geestdrift en blaakt van
vurigen geloofsijver.
BOARD, (Eng.) m. (- s), bestuursv ;reeniging,
raad van toezicht; --- board of trade, kamer van
koophandel; -- board of trade Unist, maat voor
electrische energie, gelijkstaande met 1000 Watturen, of zooveel als 17 gloeilampen van 16 kaarsen
gebruiken als zij één uur branden.
BOARDINGHOUSE, (Eng.) o. (-s), kosthuis.
BOAZ, m. (bijb.) zoo rijk als Boaz, zeer rijk.
BOB, v. (-ben), eene lange plank, waarop een
kussen en waaronder twee stellen ijzers, (om te
sturen en om te remmen), waarmede men langs
besneeuwth, berghellingen afglijdt.
BOBBAAN, v. (... banen), baan om te bobben.
BOBBEKOP, m. (-pen), waterhoofd; -- (tlg.)
lomp, stug mensch; 't is een echte bobbekop; dwarskop; -- (ook) dik en rond uitwas aan planten.
BOBBEL, m. (-s), opborrelende luchtbel in eene
vloeistof (door koking. gisting of regen ontstaan) :
door den regen zijn alle plassen vol bobbels; — halfronde verhevenheid of gezwel : dit papier zit vol
bobbels; door de klierziekte was zijn lichaam met
bobbels overdekt; — (Zuidn.) omtuind zakfieschje met
jenever; -- een bobbel ophebben, dronken zijn;
(Zuidn.) zekere dikke waterbies met bruine bloempjes (scirpus lace,3tris). Bobbeltje, o. (-s).
BOBBELEN, (bobbelde. heeft gebobbeld), bruisen, schuimen, heftig koken waarbij bobbels opstijgen; (fig.) toegepast op al wat vl ichtig en ijdel
is; opbruisen, kortstondig woelen (der hartstochten); -- (gew.) bobbels krijgen, ermede bedekt
worden. BOBBELING, ti . (-en).
BOBBELIG, bn. ( -er, -st), met bobbels bezet
bobbelig ijs; — (w. g.) gistend, bruisend (van wijn).
BOBBEN, (bobde, heeft gebobd), met meer dan
één persoon op gene speciaal daarvoor gebouwde slede
(bob) eens hoogte afglijden; één -twee-bob, commando
waarbij de bemanning zich uit de liggende houding
met een ruk opheft om zich daarna weer achterover
te leggen ; dit geschiedt om de snelheid te ver
-groten.
BOBBERD, BOBBER, m. (-s), lomp, plomp
persoon; iem. met eens korte, ineengedrongen
gestalte of met een dik, groot hoofd; goedige dikkerd; -- (Zuidn.) mondstuk eener klarinet; —
(Zuidn.) bobbel, zekere soort van biezen.
BOBBEREN, (bobberde, heeft gebobberd), bobbelen; trillen, poperen (van iets dat tot berstens
toe gezwollen of topzwaar is). BOBBERING,
V. (-en).
BOBBINET, o. eens soort van weefsel, met tule
overeenkomende.
BOBBY, m. (bobbies), (Eng. en Z. A.) politieagent.
BOBÉCHE, v. (-s), glazen schaaltje op een
kandelaar om afdruipend was op te vangen.
BOBIJN, v. (-en). (Zuidre.) garenklos, al of niet
met garen omwonden; (weverij) garenklos grooter
dan de spinklossen en spoelpijpen ; — afloopen
lijk eerre bobijn, vlug en vlot vertellen of praten;
— (telegr.) klosje eener inductieklos, dat de kern
van week ijzer omsluit; — (Zuidn.) dun spoeltje
met een verlengstukje in een ovaal bolletje uitloopende , bij het kantwerken in gebruik.
BOBIJNEN, (bobijnde, heeft gebobijnd), op bobijnen winden (garen); kant maken. BOBIJNING,
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het bobijnen. BOBIJNER, m. (-s). BOBIJN STER, V. (- s).
BOBIJNKANT v. (-en), eene grove, gebekte
soort van kant; ...KLOS, m. ( -sen), bobijnpijp met
kettinggaren; ...PIJP, v. (-en), de pijp eener bobijn
zonder het garen, in Zuidn. ook toortel geheeten;
...WIEL, o. (-en).
V.

BOBSLEERENNEN, o.; ...SPORT, v.

1. BOCHEL, m. (-s), knobbel, oneffenheid, bult;
kromme of hooge rug; — zich een bochel lachen,
zeer hard, zich een ongeluk lachen : — lustig op
zijn bochel krijgen, duchtig afgerost worden. Bocheltje, o. (-s), zie aldaar.
2.BOCHEL, mu. en v. (-s), gebochelde, bultenaar.
BOCHELAAR, m. (-s), BOCHELAARSTER, v.
(-s), die een hoogera rug heeft; (gew.) kunstenmaker
(op kermissen); -- iem. die moeilijk werkt.
BOCHELEN, (boclieide, heeft gebocheld), een
krommen rug zetten; -- (gew.) jongensspel: een
jongen gaat krom staan en een ander werpt hem
met een bal tegen den rug; — (gew.) ranselen; -(gew.) aanhoudend hoesten, rochels en fluimen
opgeven; ik bochel er wat in, ik geef er niet om;
(vaker) wat kan het mij bochelen, het bochelt mij
niet.
BOCHELJOEN, m. (spotnaam) gebochelde, krates.
BOCHELMANNETJE, o. (-s), gebocheld mannetje; ...NEUS, m. (...neuzen), kromme neus;
...VROUWTJE, o. (-s).
BO CHELRE CHT, bn. (scherts.) krom , schotsch
en scheef.
BOCHELTJE, o. (-s), kleine bochel; Bene soort van
kinkhorens met blauwachtigen bult op den rug;
een klein persoon met een bult.
BOCHELVLAK, bn. (scherts.) oneffen, hobbelig.
1. BOCHT, v. (-en), buiging; kromming in eene
lijn; — zich als een aal in allerlei bochten wringen,
zich in bochten wringen, als uiting eener heftige
poging om vooruit of weg te komen, te ontglippen, enz.; (ook) alle pogingen aanwenden om
iem. te overtuigen van zijne onschuld of aan eene
beschuldiging te ontkomen; (ook) zich in handelen
en spreken karakterloos naar alles schikken of
dit veinzen, zich van allerlei middelen bedienen,
ten einde zijn doel te bereiken; —
afwijking van de juiste richting : eene lijn, een
weg met bochten; kromming in de rooilijn der huizen;
buurt in zulk een bocht gebouwd; — golf, baai,
inham; -- (fig.) de bocht omgaan, (ook om zijn),
het hoekje omgaan, sterven; -- de rivier maakt
hier eene bocht; — bocht van een gewelf; —
in de bocht springen, touwtje springen; — inspringen met de bocht, tegen de bocht, inspringen in dezelfde richting, of in de richting tegenovergesteld
aan die waarin het springtouw door de draaienden
bewogen wordt; (fig.) in de bocht springen, de voor
eerste zijn, den eersten aanval verduren;-ste,d
(ook) aan liet grootste gevaar blootstaan; -- voor
iem. in de bocht springen, iemands partij opvatten,
iemands zaak verdedigen, voor hem in de bres
springen; — (gew.) de bocht hebben, dronken zijn; —
(w. g.) iets uit de bocht kennen, het door en door
kennen, grondig verstaan; —
gebogen deel van een touw dat rond ligt of over
schijven loopt : het touwwerk in bochten op. ehieten; —
boch t geven (van touwwerk dat over schijven loopt),
laten schieten, vieren; — (gew.) de bocht achter den
arm hebben, houden, niet alles wagen, geven of
zeggen; (ook gew.) er warmpjes inzitten; --- eerre
bocht touutn. onder den arm dragen, het geheele in een
kring opgerolde touw; —
(beheepst.) liet door eigen zwaarte in een flauwen
boog neerhangend gespannen touw of ketting
(b.-, . een ankertouw, een verhaaltros, een jaag tros, een gierkabel enz.); -- bocht breken, het ankertouw met bochten leggen; — bocht korten, het
ankertouw wat inhalen; -- bocht steken, het anker
wat vieren; — bocht voor hebben, ankertouw-touw
of ketting buiten boord hebben; -- hoeveel bocht
is er voor i hoe lang is het deel (van ankertouw of
ketting) dat reeds buiten boord is?; — een ander

aan de bocht springen, een bekwamer man aan

het bochtvieren zetten; -- de bo'ht van eerre gierpont,
touw of ketting waaraan de pont voor anker ligt.
gewoonlijk door eenige bootjes gedragen; -- (gew.)
een eind touw waarmede men een vlieger oplaat.
Bochtje, o. (-s), zie aldaar.
2. BOCHT, m. (-en), eene met een staketsel
omheinde ruimte waarin dieren worden bijeen-
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gehouden, in Vlaanderen vaak midden op het land
om schapen bijeen te houden; in Holland de melkbocht in een hoek van een weiland waarin men het
vee drijft om het te melken; — (gew.) eene plaats,
door stallen, hek- en paalwerk afgesloten, waar de
stalmest van koeien, paarden enz geworpen wordt,
en waarop deze dieren zich verluchten, wanneer
de stallen van den mest gereinigd worden; —
varkensbocht, de kleine afgepaalde of ommuurde
ruimte vóór een varkenshok; -- (voorheen ook)
schuthok waarin verdwaalde beesten tijdelijk opgesloten werden; — uit den bocht springen, buiten
doen, zich te buiten gaan.
-sporighedn
3. BOCHT, o. (-en), (gew.) eene houten, afgesloten kerkbank met zitplaatsen voor meer dan
één persoon.
4. BOCHT, o. slechte waar, uitschot (gew.
BUCHT); bijna uitsluitend toegepast op eetwaren:
die wijn is bocht; welk een bocht van koffie !; —
bocht van tabak, van sigaren; 't is bocht, 't is niets
waard; 't is bocht van volk; — (gew.) onkruid : er
rit veel bocht in de schooven; — ( Zuidn.) schoolbehoeften, gereedschappen, gerei; (ook) mannelijk
zaad.
BOCHTAAK, v. (...aken), aak of bootje waarop
eene der bochten van den gierkabel rust.
BOCHTEN, (bochtte, heeft gebocht), (gew.) langzamerhand omsingelen (koeien, paarden) om ze zoo
in den bocht te jagen of op te vangen; -- (gew.)
achter elkaar door een bochttouw springen (meisjes
-spel).
BOCHTHEIM, o. (-en), (gew.) omheining van den
mestput.
BOCHTIG, bn. ( -er, -st), met kromten, gebogen;
een bochtige weg; eene bochtige rivier; -- (plantk.)
het blad van den eik is bochtig, met stompe, afgeronde
insnijdingen en even zulke uitsteeksels aan den
rand. BOCHTIGHEID, v.
BOCHTJE, o. (-s), kleine bocht; kleine kerkbank;
klein toertje (in het touwtjespringen).
BOCHTJESPRINGEN, o. het samen touwtjespringen : een meisjesspel.
BOCHTIJZER, o. (-s), puntig draaiijzer, aan 't
eind kort en haaks omgebogen, voor het bearbeiden
der inwendige oppervlakte van holle lichamen;
...KNIER, v. (-en), of ...SCHARNIER, o. (-en),
haaks omgebogen scharnier of heng wet gekremde
veeren (aan deuren en vensterluiken).
BOCHTSPLITSING, v. (-en), (zeew.) splitsing
die een oog midden op het touwwerk vormt;
...STEEK, m. (...steken), Engelsche kink; ...STOK,

m. (-ken), stok waarop het touw van een vlieger
wordt gewonden; ...TOUW, o. (-en), lang touw voor
het bochtjeQpringen.
BOCHTVAREN, v. (-s), zeker geslacht van varens
(lonchitis).
BOCK, BOCKBIER, o. lichtgeel, zoet Duitsch
bier uit Aimbock in Beieren, vroeger alleen in het
voorjaar gebrouwen, thans het geheele jaar door;
het bevat 4 à 5'!, alcohol en 7 à 3'/„ extractgehalte :
een glas bock drinken.
BOD, o. de som gelds die de kooper verklaart
te willen betalen; de handeling van het bieden; --zijn bod verbeteren, meer bieden; — een bod naar
iets doen, naar iets staan, dingen (ook fig. ); -- een
heel bod naar iets doen, voor iets in aanmerking
komen; -- iem. bij 't eerste bod den koop toeslaan,
bij eene onvoorzichtige belofte iem. aan zijn woord
houden; —
twee aan bod (bij verkoopingen), twee bieden hetzelfde; — de eerste aan bod zijn, recht hebben op
den voorrang; — iets in bod stellen, brengen (bij
veilingen), ten verkoop aanbieden; (ook) het eerste
bod doen op iets; (ook) tot zekeren prijs opbieden; -hoe hoog staat dat huis in bod I voor hoeveel is het
voorloopig toegewezen; — (gew.) bod sturen, een
boodschap sturen.
BODBIEDER, m. (-s), BODBIEDSTER, v. (-s),
die bet hoogste biedt (bij eene verkooping).
BODDER, m. en v. (-s), (gew.) werkezel, sloof,
asschepoester.
BODE, m. en v. (-n), iem. die Bene tijding of een
bevel overbrengt, afgezant, boodschapper; — de
bode der goden, Hermes; --- de beste bode is de man zelf,
er gaat niets boven wat men zelf doet; -- de hinkende
bode komt achte'raarz, als waarschuwing gezegd tegen
voorbarige blijdschap over een welkom bericht; —
h ij is een goede bode om den dood te halen, gebezigd
van iem. die draalt in 't verrichten eener bood-
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schap; -- de boden der lente, de eerste trekvogels,
de eerste bloemen die hare komst aankondigen; —
iem. wiens beroep het is boodschappen, berichten, pakjes ens. over te brengen : de bode op Eet/t,
naar Delft; looper; -- brievenbesteller, postbode :
de bode op Giethoorn; — iem. die vanwege het
gerecht of een besturend lichaam brieven en bood
overbrengt : de boden van een Ministerie,-schapen
van den Hoogen Raad, van het Stadhuis; — ook de
bode van een ziekenfonds, van een begrafenisfonds,
die de contributie int en nieuwe leden aanwerft; -noanlijke of vrouwelijke huisbediende : boden
(booien) houden, in dienst hebben; zij kunnen goed
boden houden, die lang in dienst behouden; -- naam
van sommige nieuwsbladen, enz.; — booi is baas,
iedereen speelt den meester; vgl. geinks-, hemel-,
Jobs-, ongeluks-, ren -, voorbode.
BODEAMBT, o. (-en), ambt, betrekking van bode.
BODEGA, v. (-'s), wijnhuis, proeflokaal
BODELOON, o. (-en), zie BODENLOON.
BODEM, m. (-s), (samengetrokken tot BOOM),
het grondvlak, de onderkant (van tonnen, manden,
kisten, bekers enz.); de ronde sluitstukken (van
tonnen en vaten die geen afzonderlijk, los deksel
hebben; -- een boze, een dubbele bodem, een tweede
losliggende boven den eersten (veelal met het doel
om iets te verbergen); -- een bodem in een vat
slaan, erin zetten; --- (plannen, verwachtingen)
den bodem inslaan, vernietigen, verijdelen; vgl.
in duigen doen vallen; -- den bodem van een vat
kunnen zien, wanneer de inhoud opraakt (ook fig. );
het vaatje op den bodem zetten, schoon uitdrinken; —
tot den bodem (toe) leeg, geheel en al leeg; -- een eer
ambacht heeft een gulden bodem, is winstgevend; ---lijk
zonder bodem zijn, geen bodem hebben (met betrekking tot begeerten), onverzadelijk zijn; --de bedelzak heeft geen bodem, is niet te vullen; -- van den
hoogen boom af teren, zie BOOM; --- het is er botertje
'tot den boom, de onderlinge verstandhouding is er
uitstekend; -- stootbodem (van een kanon), wat de
ziel van achteren afsluit; — een boompje in een glas
laten, het onderste van den inhoud, eene geringe
hoeveelheid; —
er drijft een heele boom vet op de soep, Bene tamelijk
dikke laag; — (gew.) een bodem vet, eene eenigszins
dikke schijf vet dat in vloeibaren toestand in een
schotel of bord gegoten is en na het stollen aan het
touwtje wordt opgehangen om het beter te kunnen
bewaren; -(veroud.) onderste gedeelte van den romp van
een schip, vgl. platbodemd; schip : de vloot was
20 bodems sterk; — de onderhebbende bodem, waar
gevoerd wordt; —
-overhtbl
de grond onder het water : de bodem van eene
sloot, van een meer, eene zee, de bedding; — het
onderste, het diepste van iets : de bodem van een
put; —
(fig.) op den bodem van het hart, waar de innigste,
geheimste wenschen en aandoeningen verborgen
liggen; --- de ware grondslag : op den bodem van
dit leven; —
grond der aarde : een vaste, losse, zandige, klei achtige bodem; — de oppervlakte van den grond :
overal is daar de bodem golvende en ongelijk; — grond
op vreemden, op vaderlandschen bodem; —-gebid:
(fig.) op een effen bodem staan, zijn, geene schulden
meer hebben. Bodempje, o. (-s).
BODEMBLOEMIGEN, v. mv. die tweelobbige
planten bij welke de bloembladen en de meeldraden
duidelijk zichtbaar op den bloembodem zijn ingeplant.
BODEMBOOR, v. (...boren), bijzondere boor om
de ziel en den stootbodem van een stuk geschut
af te ronden; ...DIKTE, v. (-n); ...DIKTEMETER, m. (-s), werktuig om de dikte van den bodem

der stukken geschut of der holle projectielen te
meten.
BODEMDRAAD, m,.. (... draden), (papierfabr.)
een der rechte, evenwijdige draden waaruit het
draadgaas van geribde vormen bestaat; ... DUIG,
v. (-en); ...GROEF, v. (...groeven), schuine, a:^n
de binnenzijde van een vat rondloopende inkeping
waarin de bodem, wordt vastgeslagen, ook kroost,
inkrozing, gergel of glee genoemd.
BODEMEN, (bodemde, heeft gebodemd), den
bodem in een vat zetten; -- eene gracht uitdiepen,
uitbaggeren.
BODEMERIJ, v. (-en), het geld opnemen door
den gezagvoerder of de reederij van een schip
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onder verband van schip of lading, of van beide,
(ingeval van geheele verongelukking verliest de
geldschieter zijn recht) : op bodemerij leenen, geven,
nemen.
BODEMERIJBRIEF, m. (...brieven), bewijs,
akte van beleening op een schip; of op de lading;
...CONTRACT, o. (-en); ...GELD, o. (-en); ..GEVER, m. (-s), die geld op bodemerij uitleent;
...HANDELING, v. (-en); ...NEMER, m. (-s);
...PREMIE, v. (-s, ...miën); ...SCHULD, v. (-en);
...VERBAND, o.; ...WET, v. (-ten).
BODEMFILTRATIE, v. het filtreeren van het
water door den bodem : voor drinkwater is de bodem filtratie in deze streek niet voldoende, in weinig bewoonde zandstreken wel.
BODEMFRIES, v. (...friezen), bewerkte rand
aan het achtereind van een kanon; ... GLAS, o.
onderplaat in de glasslijperij.
BODEMHAMER, m. (-s), (in de kuiperij) gereed
verbinden van bodemstukken -schaptoe
...HOUT, o. (kuip.)
BODEMIJZER, o. (-s), vlakke ijzeren plaat die
men bij het vervaardigen van hol glas tegen den
bodem houdt om dien vlak te maken: ...KRAAN,
v. (...kranen), kraan aan den bodem of de laagst
gelegen deelen eener stoommachine.
BODEMLOOS, bn. (van vaten, manden, kisten
enz.) zonder bodem, van onderen open; — eene
bodemlooze mand, die nooit gevuld kan worden;
(fig.) de altijd ledige geldkist van spilzieke mensch gin; -- (fig.) dat is een bodemloos vat, het vat der
Danai:len, eene onuitvoerbare zaak, een onmogelijk
werk; — een bodemloos vat vullen, een onbereikbaar
doel vruchteloos najagen; — hij is een bodemloos
vat, iem. die alles doorbrengt; -- een bodemlooze
put, gezegd van zaken waaraan veel geld verkwist
wordt; — (van een afgrond, de zee) zeer diep; (van begeerten) onverzadelijk.
BODEMMES, o. ( -sen), mes waarmede de inkrozing in de duigen van een vat gemaakt wordt;
...NAAD, m. (...naden), aan koperen ketels, de
rondloopende naad waar het bodemstuk en de
brandstukken aaneengevoegd worden; ...OPPER VLAK., o. (-ken).
BODEMPLAAT, v. (...platen), plaat die den
bodem uitmaakt van eenig samenstel; ...PLANK,

v. (-en); ...RAD, o. (-eren), in oude staande uur
tweede rad dat zich het naast bij den-werkn:ht
bodem bevindt; in latere uurwerken : het minuut rad; ...RANDSCHAAF, v. (...schaven), kuipers gereedschap; ..RICHEL, v. (-s).
BODEMSCHROEF, v. (...schroeven); ...STAAK,
m. (... staken), (Zuidn.) aambeeld bestaande uit
een houten staak waarop een bolrond of plat ijzeren
blok rust, en dienende om den bodem van een moor
of ketel op te kloppen; ...STEEN, m. (-en).
BODEMSTUK, o. (-ken), (aan vaatwerk) een der
stukken waaruit een bodem wordt samengesteld;
de geheele bodem; -- (aan een stoomcilinder) plat
deksel op den opstaander rand ingezonken; -een der zware balken waarop het geraamte van
een stoomwerktuig gesteld wordt; -- zool van
een rolpaard of scheepsaffuit; — achterste gedeelte
van een voorlaadvuurmond.
BODEMTAP, m. (-pen), tapkraan in den bodem
van een vat; ...TREKKER, m. (-s), (kuiperij)
ijzeren ring, dienende om den bodem bij het inzetten
naar boven te trekken; ...VERHEFFING, v. (-en),
verheffing van den grond van een land; ...VER
STERKING, v. (-en), (van een kanon) verzwaard
gedeelte van het bodemstuk.
BODEMVERVUILING, v. vervuiling van den
bodem inz. door zink- en beerputten : de bodemvervuiling is in de drinkwaterkwestie een groote factor;
... WATER, o. grondwater.
BODEN, (boodde, heeft gebood), (gew.) oproepen:
de mannen op den dijk boden. BODING, v. (-en).
BODENBESTEDER, m. (-s), ...BESTEEDSTER,
V. (-s), verhuurder, verhuurster van dienstboden;
...BOS, v. ( -sen), gemeenschappelijke kas der boden
van een stadsbestuur, ter ondersteuning bij ziekte,
sterfgeval of ouderdom; ...BROOD, o. keukenbrood
(voor de bedienden); -- (fig.) geschenk dat men geeft
aan den eersten brenger eener goede tijding, gew.
ook bombrood genoemd; ...GELD, o. bodenloon;
belasting op de dienstboden; ...KAMER, v. (-s),
vertrek voor de boden in een gebouw van openbaren
dienst; meidenkamertje.
BODENLOON, o. jaarlijksch loon of huur eereer
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dienstbode; — het vastgestelde loon voor het overbrengen van eene boodschap, een pakje, enz .; —
bodenbrood.
BODENLOOP, m. (-en), geregelde postdienst door
een loopenden bode tusschen twee of meer plaatsen;
-- het aantal leden die een bode voor een zieken , of begrafenisfonds enz. beloopt en waarvan hij zijne
verdiensten heeft : voor 800 Gld. te koop een bodenloop
van 3000 leden.
BODES, v. ( -sen), BODIN, v. (-nen), (dicht.
w. g.) bode; vrouw wier beroep het is boodschappen
te doen van de eene plaats naar de andere.
BODESCHAP, o. bodeambt.
BODGELD, o. (gew.) premie op het hoogste bod,
of op verhooging van het bod, gewoonlijk strijkgeld,
plakgeld en trekgeld geheeten : de bod- en hooggelden
zijn op vele plaatsen afgeschaft; ...VERHOOGER,
m. (- s), opbieder.
BODY, o. (Eng.) lichaam; (gemeenz.) iem. op zijn
body komen, geven, zitten, hem slaan, op zijn lichaam
komen; — mijn heele body doet mij zeer, ik voel
overal pijn.
BOE, tusschenw., uitroep ter uiting 'van verschillende schakeeringen van gevoel : van minachtender
trots, van walging, van schrik, van koude, van verwondering, enz.; — klanknabootsing voor het geloei
der koeien (inz. in kindertaal); — hij weet van boe
noch ba, hij weet van niets af; — hij zegt boe noch
ba ! hij spreekt geen enkel woord; -- zonder boe of
ba te zeggen, (bij _eerre vreemde, onverwachte handelwijze) zonder een enkel woord ter verklaring te zeggen.
BOEBA, m. boeman, bietebauw; norsche, grimmige vent : het is een boeba van een kerel.
BOEBIE, m. (Ind.) een zeevogel (sula fusca).
BOEBOER, v. (Ind.) (gemeenz.) pap, brij.
BOEDDHA, m. stichter van het Boeddhisme.
BOEDDHABEELD, o. (-en); ...TEMPEL, m. (-s).
BOEDDHISME, o. hervorming van het Brahmaïsme (± 600 v. C.) die volkomen verdraagzaamheid
in godsdienstzaken leert; het Boeddhisme leert, dat
1 °. smart onafscheidelijk aan het leven verbonden is;
2 °. smart uit de begeerte naar vergankelijke wereldsche
dingen voortkomt; 3°. het leven en de smart door het
N i r v a n a kunnen eindigen en 4 °. om dit te bereiken
moet men de begeerlijkheid in zich dooden en van alle
dingen afstand doen.
BOEDDHIST, m. (-en), aanhanger van de leer
van Boeddha.
BOEDDHISTERIJ, v. minachtende benaming voor
het Boeddhisme.
BOEDDHISTISCH, bn. volgens de leer van
Boeddha : eene Boeddhistische levensopvatting.
GOEDE, v. (-n), (ook BOED, BOEI, BOE, BOT.
enz. geschreven), (gew.) kleine schuur of loods,
meestal van planken, dienende tot bergplaats van
hout, kolen, stroo, gereedschap, enz., soms ook
van schapen, varkens en ander klein of jong vee.
BOEDEEREN, zie boudeeren
BOEDEL, m. (-s), (ook BOEL, zie aldaar), het
geheel van iemands vermogen, zoowel in roerende
als onroerende goederen, met de daaraan verbonden
rechten en plichten; een goeden, besten, dikken,
warmen boedel hebben, welgesteld, rijk zijn; een
?gladde boedel, waarin alle schulden en vorderingen
vereffend zijn; — nalatenschap, erfenis : gemeen
boedel, gemeenschappelijk vermogen van twee
echtgenooten; (ook) onverdeelde nalatenschap :
in den onverdeelden of vollen boedel blijven (zitten),
bij versterf niets behoeven af te staan; — iem.
in den vollen boedel laten zitten, het toekon -' ende
deel ni 3t opvorderen; -- een boedel aanvaarden,
eene nalatenschap aannemen; — een boedel verstoo,ten, weigeren dien te aanvaarden; —
een boedel beredden, beredderen, regelen, vereffenen; — het vermogen van een gefailleerden koop
een desolate boedel, die niet aanvaard wordt-man;
om de vele schulden waarmede hij bezwaard is;
-een insolvente boedel, waaromtrent men geen akkoord
heeft kunnen aangaan ; den boedel aan de kamer
.brengen, failliet gaan, (ook) te veel verteren, arm
worden; --- huisraad, meubelen, plunje. Boedeltje,
o. (-s).
BOEDELAFSTAND, m. (recht.) (dit geschiedt,
wanneer een schuldenaar die zich buiten staat
bevindt zijne schulden te betalen, al zijne goederen
aan zijne schuldeischers overlaat; de boedelafstand
is vrijwillig of gerechtelijk); ...BESCHRIJVER,
m. (-s); ...BESCHRIJVING, v. (-en), boedelceel,
het opmaken van den staat eens boedels, meestal
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van een overledene of van een gefailleerde; —
onder voorrecht van boedelbeschrijving, onder benefice
van inventaris.
BOEDELCEEL, v. (-en), ...CEDEL, v. (-s),
lijst van de nagelaten goederen; inventaris; — eene
boedelceel opmaken, den boedel beschrijven.
BOEDELHOUDER, m. (-s), ...HOUDSTER, v.
( s), langstlevende echtgenoot; ...HUIS, o. (...huizen ), verkoop, venduhuis, boelhuis.
BOEDELKAMER, v. (-s), weeskamer; — de
desolate boedelkamer (oudt. te Amsterdam), college
van commissarissen, belast met het beheer, de
regeling en de vereffening der desolate en insolvente
boedels.
BOEDELLIJST, v. (-en), inventaris; ...MEESTER, m. (-s), ondernemer van publieke verkoopingen; afslager; ...MENGING, v. (-en), de ver
meer boedels tot een gemeen--mengivatwof
schappelijken.
BOEDELOPSCHRIJVING, v. (-en); ...PAPIER,
o. (-en), stukken en bescheiden op eene nalaten
betrekking hebbende; ...REDDER, m. (-s),-schap
die met de uitvoering van een testament of met
het beredden van een • faillieten boedel is belast;
...REDSTER, v. (-s); ...REDDING, v. het regelen
en vereffenen van een nagelaten of faillieten boedel;
...ROL, v. (-len), boedellijst; ...SCHEIDING, v.
(-en ), scheiding, verdeeling eener nalatenschap,
tusschen de erfgenamen; ...VEILING, v. (-en);
...VERKOOPING. v '-en).
BOEDELVERDEELING, v. (-en), het verdeelen
van een boedel bij uitersten wil, het toewijzen van
bepaalde gedeelten der nalatenschap aan bepaalde
personen.
BOEDELVEREFFENING, v. (-en), het vereffenen van een faillieten boedel, wanneer op de verificatievergadering geen akkoord aangeboden of
dit verworpen is, of de homologatie definitief
geweigerd is.
BOEF, m. (boeven), deugniet ; guit, schelm;
schurk, galeiboef; — (voorheen) dobbelaar, speler,
valsche speler; — (gew.) ik ben boef, gezegd door
een dobbelaar die het laatst moet werpen of de
rest der centen ontvangt; — (in sommige plaatsen)
student die geen lid van het corps is. Boefje, o. (-s),
kleine boef; (ook) aardige kleine snuiter.
BOEFACHTIG, bn. bw. ( -er, -st), schelmsch; op
schelinsche wijze. BOEFACHTIGHEID, v. schelmachtigheid.
BOEFFANTE, v. (-n, -s), lange wollen halsdas;
gewoonlijk BOUFFANTE.
BOEFHEI, v. (-en), een heitoestel.
BOEG, m. (-en), het voorste, gebogen gedeelte
van een schip; — met den boeg in den wal liggen,
naar den wal gericht; -- met den boeg recht in den
wal loopen, recht op het land aansturen; -- voor
den boeg afkomen, vóór den wind of stroom recht
op den boeg van een ander schip afvaren; het schip
dat den boeg te bieden had aan een der kwaadaardigste
stormen; — den boeg wenden, omkeeren; (fig.) de
schreden richten naar; — iem. dwars voor den boeg
komen, iem. ontmoeten; (ook) iem. in iets stuiten,
dwarsboomen; — het voorste gedeelte van het
benedenschip; — een der beide boorden of zijden
van het schip, waarover het ligt of zeilt : de beste
boeg, wanneer men bij den wind zeilt; — het schip
over een anderen boeg wenden (draaien, gooien),
van streek of koers veranderen; (ook fig.) het over
een anderen boeg wenden, van richting veranderen,
eene andere partij kiezen; (ook) eene andere wending aan het gesprek geven, een anderen toon aanslaan; (ook) iets op eene andere wijze aanpakken; —
het over alle boegen wenden, op alle manieren beproeven; -- over een anderen boeg gaan, bij het laveeren
over stag gaan; — over één boeg liggen, zeilen, over
dezelfde zijde (van schepen), op dezelfde wijze
handelen (van personen); zie ZIEKENBOEG; —
(sport) de roeier die bij den boeg, in het voorste
gedeelte zit; — het is mij tegen den boeg, tegen den
zin; --gewricht dat gevormd wordt door het schouderblad en een der opperarmbeenderen van een paard,
(bij uitbr.) de borst van een paard; --- de beide
boegen, de schouders ; vooruitstekende boegen; vgl.
boegkreupel en voorboegig; iem. niet een breeden boeg,
een forsch, kloek, stevig persoon; — nog veel voor
den boeg (gew. boog) hebben, nog veel te doen, te
wachten hebben, vgl. voor de borst hebben; eerre
nieuwe levenservaring voor den boeg hebben; — (gew.)
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iets uit de boegen doen, met inspanning van alle
krachten.
BOEGADER, v. (-s, -en), groote ader aan den
boeg van een paard.
BOEGANKER, o. (-s), derde anker, dat men
laat vallen, als de andere niet houden; het wordt
geborgen buiten tegen en langs de fokkerust;
...BAND, m. (-en), voornaam binnenverband in
den boeg, dienende ook tot steun der dekken.
BOEGEN, (boegdo, heeft geboegd), (w. g.) sturen,
zeilen, varen.
BOEGGEWRICHT, o. (-en), zie BOEG (van een
paard).
BOEGHIES, v. (...hiezen), (gew.) gerookt runderboegstuk; ...HOUT, o. (-en), (zeew.) vulstuk
tusschen de kluisplaten en het voorste spant, wanneer geene boegbanden gebezigd worden; — (Zuidn.)
soort van rol voor aan den boeg van een schip.
BOEGINEES, m. (...eezen), (Ind.) bewoner van
Z.-W. Celebes en de daarbij liggende eilanden.
BOEGINEESCH, bn. van, betrekking hebbende
op de Boegineezen : een Boegineesch vaartuig;
Boegineesche gebruiken. vertellingen.
BOEGKRUISEN, (boegkruiste, heeft geboegkruist), laveeren.
BOEGKREUPEL, bn., ...LAM, brr. (van paarden ) kreupel of lam in de boegen, ten gevolge van
verrekking of rheumatische oorzaken; ...LIJN, v.
(.en), boegseerlijn : ...LUL. m (-len), de voorste
man in eene sloep die ,den haak moet hanteeren ;
(ook) duivelstoejager ; ...MAL, m. (-len), mal die
den vorm van den boeg aangeeft op de verschillende dekken, de toegeladen waterlijn, enz.
BOEGPLANKEN, v. mv. boeghouten; ...POMP,
v. (-en), pomp in het galjoen om water van buitenboord op te pompen ten gebruike bij het schoon
schip maken, spoelpomp; ...POORT, v. (-en), de
voorste geschutpoort, het naast bij de kluizen.
BOEGSEERANKER, o. (-s), ...BOOT, v. (-en),
anker, boot, uitgezet om te boegseeren.
BOEGSEEREN, (boegseerde, heeft geboegseerd),
een schip bij stil weder al roeiende met een of meer
sloepen (met een tros aan 't schip verbonden)
voorttrekken; — de traanvaten werden aan boord
geboegseerd, achter aan eene sloep gehangen die
men voortroeide; (soms) op sleeptouw nemen; -(fig.) met veel beleid en voorzichtigheid iem. ergens
heen geleiden, ergens in of uit helpen; — een plan,
eene onderneming erdoor boegseeren, door geestkracht en beleid er door, gedaan weten te krijgen.
BOEGSEERING, v. (-en).
BOEGSEERDER, m. (-s), roeier in eene boegseerboot.
BOEGSEERLIJN, v. (-en);. . .SLOEP, v. (-en),
boegseerboot; ...TOUW, o. (-en); ...TROS, m.
( -sen), touw, tros waaraan bij het boegseeren de
sloepen het schip voorttrekken.
BOEGSEL, o. (-s), boeisel van eene boot, een
schip; opstaande kant aan andere voorwerpen.
BOEGSLAG, m. scheepswending, slagboeg;
...SLAGEN, m. mv. boegsprietraas.
BOEGSPRIET, m. (-en), (zeew.) een schuins
liggend .rondhout dat buiten den voorsteven uit
— met den boegspriet over het hek liggen,-stek;
gezegd als een schip met zijn boegspriet over den
spiegel van een ander schip heensteekt; —BANDEN,
m. mv.; —KAM, m. (-men), boogvormige inlating
in den onderkant van den boegspriet; —KUSSEN,
o. (-s), oven van den boegspriet; —LOOPEN, o.
zeker volksspel waarbij de deelnemers tot aan
het eind van een horizontaal liggenden, gladgemaakten mast moeten loopen, op gevaar af van in
een der aan beide zijden gespannen, met meel
en met roet gevulde zeilen te vallen; —SPRONG.
m. (-en), de hoek dien de boegspriet met de waterlijn maakt; —VIOOL, v. (...violen), de platte
stukken hout tegen het vooreinde van den boeg
ook vioolstukken en schildpadden genaamd;-spriet,
---WOELING, v. (-en), touw waarmee de boeg
omwonden en verbonden is aan de woeling -sprie-t
knie; —ZEIL, o. (-en).
BOEGSTAG, o. (-en), dikke touwen, nabij den
kraanbalk buiten boord vastzittende, die den
boegspriet zijdelings steunen; ...STUK, o. (-ken),
kanon aan den boeg; balk tot den boeg gebruikt;
...TOUW, o. (-en), meertouw aan de voorzijde
van een schip; ... WATER, o. het water dat bij
eenigszins snelle vaart tegen den boeg oploopt en
langs het schip al schuimende wegvloeit.

BOEIKLAMP.

BOEHA, POEHA, tusschenw. (ook als zelfst.
naamw. gebezigd : o. en m.), drukte, rumoer,
leven om eene nietige zaak : veel boe/ja maken,
onnoodig of overdreven geschreeuw; (ook) bluffen, snoeven.
BOEHAMAKER, m. (-s), schreeuwer, pronker,
geurmaker.
BOEHEER, m. (-en), (gew.) herder van het vee
in de boe(de) = hut, opstal in het veld.
1. BOEI, v. (-en), ijzeren band of beugel om voet
of pols van gevangenen : in boeien slaan, klinken,
kluisteren; — de boeien slaken, verbreken, afschud.
den; — in de boeien sluiten, als straf op schepen
enz.; — (Ind.) gevangenis : de cipier van de boei
te Malang; in de boei van Bangkalan waren 51 geïnterneerden; — (wapenk.) eene dwars gelegde staaf
if et een half kringvormig ijzer aan elk einde; --(fig.) al wat de vrijheid van beweging belet of belemwuert; onderdrukking : een geheel land gekromd
in eene ijzeren boei; — gouden boeien, rijkdom en
aanzien die iem. met zijne vrijheid gekocht heeft;
banden der liefde; vgl. arm-, hand-, voetboei; winterboei.
2. BOEI, v. (-en), een toestel van kurk, hout of
hol metaal, met touw of ketting aan een anker
verbonden om de plaats aan te wijzen, waar dit
ligt; de boei laten zwemmen, drijven; — bakens en
tonnen ter afbakening van het vaarwater op de
rivieren of langs de kust; vgl. gas-, lichtboei; reddingboei: — boei aan het keerpunt bij een roeiwed strijd : het eerst aan de boei komen, zijn; — de boei
maken, die o mroeien; — de boei pakken, bij het
draaien als steunpunt gebruiken; — hij heeft een
kop als eene boei, een groot, leeg hoofd; (ook) hij
is een dom, Koppig of driftig mensch; — een kop
(soms ook een kleur) als eene boei hebben, vuurrood zien.
3. BOEI, v. (-en), (gew.) loods, schuurtje, bergplaats.
BOEIANKER, o. (-s), anker waarmee eene boei
vastgelegd is; ...KETTING, m. (-en).
BOEIBORD, o. (-en), plank tegen de onderzijde
der spanribben van een dak gespijkerd, de schuin liggende zijde der dakgoot vormende; ...DEEL, v.
(.. .delen), plank tegen den buitenkant der muurplaat gespijkerd, die de opstaande zijde der dak
vormt.
-got
1. BOEIEN, (boeide, heeft geboeid), in boeien
sluiten, vastbinden; — geboeid raken, zitten (van
schepen), aan den grond vastraken, zitten; —
kluisteren, van de vrijheid berooven; — breidelen,
in toom houden (zijne hartstochten); — iemands
tong boeien, hem het spreken beletten; — iemand
zijns ondanks dwingen op Bene plaats te blijven:
ziekte hield hem weken lang aan zijn bed geboeid; -als 't ware verstijven, onbeweeglijk maken : slaap
boeide mijne oogleden; — door banden van liefde
en trouw aan elkander verbinden; — de aandacht
boeien, de aandacht, de zinnen geheel en al bezighouden, beletten af te dwalen (inz. gezegd van
een redenaar, een schrijver, een verhaal, een lied); -iem. boeien, zijne aandacht geheel in beslag nemen:
zij wist hem altijd te boeien.
2. BOEIEN, (boeide, heeft geboeid), het boord
van een vaartuig verhoogen met opstaande zij planken; — een hoog geboeid schip, hoog van achter
burgerlijke bouwkunde) met-stevn;—(id
planken bekleeden of verhoogen; vgl. opboeien.
BOEIEND, bn. en bw. ( -er, -st), de aandacht
gespannen houdend, belangwekkend : een boeiend
verteller; een boeiend verhaal; een boeiende romanstijl; -- een boeiend boek, voortdurend belangstelling inboezemend; — bw. hij weet boeiend te vertellen, op eene boeiende wijze.
1. BOEIER, m. (-s), iem. die boeit (in alle bet.)
2. BOEIER m. (-s), een vaartuig van voren
en van achteren hoog opgeboeid en betrekkelijk
hoog opgetuigd; pleizierjacht in de binnenwateren
een b'riesche boeier; —AAK, v. (...aken), soort
van schip op de Zeeuwsche stroomen; —SCHIP,
o. (...schepen); —SCHIPPER, m. (-s).
BOEIGANG, v. (-en), eene der planken van het
boeisel van een schip; ...GOOT, v. (...goten), goot
onder een huisdak, gevormd door boeibord, muur
en boeideel.
-plat
BOEIKLAMP, v. (-en), eene klamp op lekke
naden van een schip om het binnendringen van
het water tegen te gaan; ...LIJN, v. (-en), zie
BOELIJN; ...PLANK, v. (-en), zijplank van een
schip; (in de burgerl. bouwk.) boeideel.
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BOEIREEP.

BOEIREEP, m. (-en), touw aan de boei;, anker
m.. (- en), (zeew.);-touw.BOEIRPSKN,
...STEEK, m.. (-en), (zeew.).
BOEISEL, o. (-s), de hooge boeiplanken van een
schip.
BOEITANG, v. (-en), werktuig om de touwen
aan te knijpen; tang waarmede planken vastgehouden worden om ze op de vereischte plaats en
In den vereischten vorm te kunnen bevestigen.
1. BOEK, 0. (-en), een zeker aantal bedrukte of
beschreven bladen van papier, perkament of andere
stof, tot een geheel verbonden en eenig geschrift
over eenig onderwerp bevattende; — zulk een geheel
uit gevouwen en samengenaaide vellen bedrukt
papier; -- een boek in losse vellen, nog niet, ingenaaid; — een boek collationneeren, nazien of er geene
bladen ontbreken of verkeerd geplaatst zijn ; een
boek uitgeven; — een boek opensnijden, de bladen
ervan; — dat boek is goed gegaan, verkocht; -- ook in
toepassing op handschriften (gebonden of om een
stok gerold); — letterkundig gewrocht van een
schrijver, verhandeling, beschrijving : een boek

in drie deelen; een boeiend, vervelend, geleerd boek;
een boek beoordeelen, den inhoud ervan; vgl. gedenk -,
kerk -, gezang-, prenten -, muziek -, kook-, reis -, tuin -,
verboden boeken, die door de
droomboek enz.;
—

geestelijke of wereldlijke overheid, als voor het
ware geloof, de goede zeden of de goede gezindheid
gevaarlijk, veroordeeld zijn, en op welker lezing
of verspreiding straf gesteld is; —
het Boek Gods, de Heilige Schrift, ook het Boek
der Boeken genoemd; (veroud.) het boekje van den
duivel, zie BOEKJE; --- het Gulden Boek, waarin
hooge bezoekers van musea, enz. hun naam schrij ven; — boek, schoolboek : jongen, ga naar school

en vergeet je boeken niet; -- een blauw boek (in
Engeland), een oranjeboek (in Nederland) enz., een

bundel stukken en bescheiden betreffende eenig
punt van binnen- of buitenlandsch staatsbeleid,
door de regeering aan de volksvertegenwoordiging
overgelegd; — iets te boek stellen, opschrijven,
beschrijven; — men zou er een heel boek over kunnen
volschrijven, ter aanduiding van buitengewone,
veelal onaangename omstandigheden en ervaringen die men beleefd heeft of nog ducht : dat is in

geene boeken te beschrijven; -- altijd met zijn neus
nooit een
in de boeken zitten, altijd studeeren;
oog in een boek slaan, nooit lezen; —
iemand uit een boek, zooals men alleen in de
hij
boeken, niet in de werkelijkheid aantreft;
spreekt als een boek, onnatuurlijk en stijf; — dat
spreekt als een boek, dat is natuurlijk, duidelijk; —
---

---

het boek der toekomst, van het noodlot, de nood-

wendige loop der dingen, den menschen onbekend; in toepassing op een geheel van denkbeelden, voorstellingen, ervaringen, enz. waarin men als 't ware
kan lezen : hij las in het boek zijner verbeelding, in

het boek van het verleden; — het boek der natuur,

de natuur, de schepping; — de goede en slechte
daden door iem. verricht : het boek van het leven,

van ieder mensch heeft zijne duistere passages; -eens anders boeken zijn duister te lezen, het is moei -

lijk eens anders zaken te begrijpen en te beoordeelen ; -- (veroud.) Heerenboeken zijn duister
te lezen, den onderdanen komt geen oordeel toe over
de daden en de beweegredenen der overheid; —

dat is voor hem een gesloten boek, een boek met zeven
zegelen, daar weet hij, begrijpt hij niets van; —
(w. g.) een boek riet zeven zegelen, het laatste oordeel;

hoofdafdeeling van een eenigszins uitgebreid
letterkundig werk; ook in den bijbel; — de gewijde
boeken, de bijbel; — daar kom ik met de boeken van
Mozes, van iem. gezegd die met zware en oude
boeken komt aansj ouwen; -- (scherts.) de vijf boeken
Mozes, vijf oude ongetrouwde zusters of vrijsters; —
een aantal bladen wit, veelal gelinieerd papier,
ngebonden en bestemd om er aanteekeningen in
te schrijven, inz. ter aanteekening van alle ontvangsten en uitgaven enz. van een koopman : de boeken
bijhouden, afsluiten, nazien; vgl. bij-, dag -, groot-,
kantoorboek enz.; -- een post te boek stellen, in de
boeken inschrijven, boeken; -- een rijk boek hebben,
maar arm aan kas zijn, •vele vorderingen hebben,
maar geene contanten hebben; -- bij iem. te boek
staan voor, als schuldenaar voor een zeker bedrag;
(ook) aansprakelijk, verantwoordelijk zijn voor
Bene zaak of een misdrijf; (ook van koopwaren)
als post voorkomen en geschat zijn voor een zeker
bedrag; — hij heeft een schoon boek, niets op zijn

kerfstok, van iem. wiens schulden vereffend of
wiens overtredingen geboet zijn; (ook) schoon
boek maken, zijne schulden betalen; -- (w. g.) in
het boek van iemands hart geschreven zijn, bemind
zijn; — dat is een gesloten boek, afgesloten, van
personen die gestorven, of zaken die afgedaan zijn; –,
(Zuidn.) hoe liggen, zitten de boeken I hoe staan do
zaken ?; — wel in iemands boeken staan, hoog te
boek staan, bij iem. goed aangeschreven staan; -lij st of register door een ambtenaar gehouden; vgl.
adres -, dood -, doop -, notulen -, stamboek enz.; schrijfboek; --het boek van Adams geslachte, zijn geslachtsregister; -- zij stond onder een anderen naam te
boek, was onder een anderen naam ingeschreven in
het register van den burgerlijken stand; -- als
goed, eerlijk, verstandig te boek staan, daarvoor
doorgaan in de schatting van anderen; --- een boek
(met) stalen, op wit papier vastgehecht of in een
bundel bijeengevoegd (van een kleermaker of manufacturier); —
een boek papier, 25 vel in elkander geslagen
(vroeger en van Hollandsch geschept papier nog
24 vel); — een boek prenten, 24 stuks in elkaar
geslagen; -- een nieuw boek is 100 vel (sinds 1877
in Duitschland en elders); een boek bladgoud, 250
blaadjes geslagen bladgoud; — (Zuidn.) een boek
kaarten , een spel kaarten : ook boek . de stokkaarten - —
de derde maag van herkauwende dieren; ook
boekpens en bladmaag geheeten. Boekje, boekske,
boeksken, 0. (-s), zie aldaar.
2. BOEK, m. (-en), beukeboom; v. als naam der
vrucht : beukenootje.
3. BOEK, v. (-en), langwerpig vierkante, een
weinig gebogen of geheel platte, gouden of zilverOn
sieraden (token) aan het hoofd- of oorijzer der
vrouwen in Holland.
BOEKAANKONDIGING, v. (-en), vermelding
in krant of tijdschrift, dat een boek is verschenen
of zal verschijnen.
BOEKACHTIG, bn. en bw. ( -er, -st), verzot op
boeken; — ik ben niet boekachtig, ik houd niet van
lezen; -- boekachtige taal, een boekachtig gezegde,
schoolsch, gen aakt, onnatuurlijk; --- boekachtig
spreken, op eerre onnatuurlijke wijze.
BOEKANIER, in. (-s), buffel j alter ; Amerikaansche strooper; zeeroovers die in de 17de en 18de
eeuw de Antillen en de kusten van Zuid-Amerika
onveilig maakten; ook benaming van andere zeeroovers en vrijbuiters.
BOEKBAND, m. (-en), band van een ingebonden
boek; de nog losse band waarin het gebonden moet
worden; ...BEOORDEELAAR, m. (-s), recensent;
...BEOORDEELING, v. (-en); ...BESCHOUWING, v. (-en); ...BESLAG, o. metalen, meest
koperen of gouden sloten, hoeken enz. aan een
boek; ...BEWAARDER, m. (-s), (w. g.) bibliothecaris.
BOEKBINDEN, o. het inbinden en innaaien van
boeken. BOEKBINDER, m. (-s).
BOEKBINDERIJ, v. het boekbinden; —, (-en), het
bedrijf, de zaak van een boekbinder; werkplaag
eens boekbinders.
BOEKBINDERSGEZEL, m. (-len); ...GILD, o.
(-en); ...GOUD, o.; ...JONGEN, m. (-s); ...KNECHT
m. (-s); ...LIJM, v.; ...PERS, v. (-en); ...SCHAAF,
v. (...schaven); ...SCHAAR, v. (...scharen );
...WERKPLAATS, v. (-en); ...WINKEL, m. (-s);
...ZAAGJE, o. (-s).
BOEKCEL, v. klein, afgezonderd of eenzaam studeervertrek; ...CREDIET, o. crediet aan iem. door
een bankier in zijne boeken geopend.
BOEKDEEL, o. (-en), boek : dit vormt een gansch

boekdeel; een boekdeel vol; -- een boekdeel van iets kun
-ne
vullen, er zeer veel van kunnen vertellen.

BOEKDRUK, m. de hoogdruk of boekdruk.
BOEKDRUKINKT, m. (ter onderscheiding van
den inkt voor den steendruk).
BOEKDRUKKEN, o. het bedrijf des boekdrukkers; het zetten en drukken van boeken of andere
geschriften. BOEKDRUKKER, m. (-s).
BOEKDRUKKERIJ, v. het boekdrukken; —
mv. (-en), boekdrukkerswerkplaats; het bedrijf,, de
zaak van een boekdrukker.
BOEKDRUKKERSGEREEDSCHAP, o.; ...GEZEL, M. (-len); ...GILD, o. (-en); ...JONGEN, m.
(-s); ...KNECHT, m. (-s), werkman bij een boek
...LEERLING, m. (-en) ; ...ROL, v.-druke;
(-len), rol waarmede de inkt op de letters, gebracht
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Wordt; ...WERKPLAATS, v. (-en), ...WINKEL,
-)n. (-s).
BOEKDRUKKUNST, v. de kunst van boeken
^te drukken met losse letters.
BOEKDRUKPERS, V. (-en), pers voor het druk -ken van boeken.
BOEKEBLOK, o. (-ken), (gew.) blok beukenhout;
-...BOOM, m. (-en), Zie BEUK; ...NOOT, v. (...no°ten), beukenoot.
.BOEKEDE, zie BOEKENDEBRIJ.
BOEKEL, m. (-s), haarkrul, inz. in den pruiken tijd : eene der kunstmatige, gefriseerde krullen
valsch haar ter weerszijden van het voorhoofd

gedragen.

1. BOEKEN, (boekte, heeft geboekt), (een post,
eene rekening) op-, omschrijven; noteeren; -- te
boek stellen : ik zal er u voor boeken; dit heb ik niet
geboekt. BOEKING, v. het boeken.
2. BOEKEN, bn. (gew.) beuken : eene boeken
plank; -- boeken stoelen, van beukenhout gemaakt.
BOEKENAFSCHRIJVER, m. (-s), (in de middel
afschrijver van handschriften.
-euwn)
BOEKENBEER, m. (...beren), rekening, beer bij
den boekhandelaar.
BOEKENLAAN, v. (...lanen), (gew.) beuken
...BOSCH, o. (. . .bosschen), (gew.) beuken -lan;
-bosch.
BOEKENCENSUUR. v. onderzoek en beoordeewereldlijke
ling der boeken door de kerkelijke of
overheid, gewoonlijk aan de uitgave voorafgaande.
BOEKEND, v. (gew.) boekweit.
BOEKENDEBRIJ, v. boekweitebrij; ...FLENSJES, o. mv. flensjes van boekweitemeel; ...GORT,
V. boekweitegort; ...GRUTJES, o. mv; ...KOEK,
m. (-en), boekweitekoek; ...MEEL, o. boekweitemeel.
BOEKENDRAGER, m. (-s), twee plankjes door
een riem verbonden, waartusschen scholieren hunne
boeken dragen; ijzeren werktuigje voor hetzelfde doel.
BOEKENGEK m. (-ken), iem. die het koopera van
boeken overdrijft.
BOEKENGROND, m. leemachtige zandgrond op
de Veluwe, voor de teelt van beuken geschikt.
BOEKENHANGER, m. (-s), klein hangend boe-

kenrek.

BOEKENHOUT, o. beukenhout.
BOEKENJOOD, m. (...joden ), handelaar in oude

boeken.

BOEKENKAMER, v. (-s), boekerij; ...KAST, v.
(-en); ...KENNER, m. (-s); ...KENNIS, v. kennis
van boeken, hetzij van hunne uitwendige geschiedenis, hetzij van hun inhoud, hetzij van beide; uit
boeken verkregen kennis, in tegenstelling van
levenservaring of vernuft; ...KIST, v. (-en);
...KRAAM, v. (...kramen), boekenstalletje; ...KRAMER, m. (-s), oude -boekenkoopman.
BOEKENLEGGER, ni (-s), versierd of bewerkt
stuk papier, linnen enz. om eene plaats In een boek
aan te wijzen, leeswijzer. Boekenleggertje, o. (-s).
BOEKENLIEFHEBBER, m. (-s), ...MINNAAR,
m. (-s); ...LIJST, v. (-en); ...LUIS, v. (...luizen),
insectje zonder vleugels in boeken voorkomende.
BOEKENMAKEN, o. het schrijven om brood : het
boekenmaken heeft geen einde; ...MAKER, m. (-s),
vruchtbaar, doch oppervlakkig schrijver, broodschrij ver; ...MARKT, v. (-en), plaats waar oude boeken
ten verkoop liggen; de boekenmarkt is bedorven, het
uitgeven en de verkoop van boeken; ...MENSCH,
m. (-en), kamergeleerde; ...MOLEN, m. (-s), draaibare boekenstandaard.
BOEKENOLIE, v. olie uit beukenootjes geslagen.
BOEKENPLANK, v. (-en), plank om boeken op
te plaatsen in eene boekenkast, een boekenrek of
alleen aan den wand bevestigd; alle boeken op eene
plank. Boekenplankje, o. (-s), boekendrager.
BOEKENREK, o. (-ken), staand of hangend gestel
van zijwanden en planken om boeken op te plaatsen,
meestal zonder achterschot. Boekenrekje, o. (-s),
ook : boekenhanger.
BOEKENSCHAT, m. (-ten), verzameling van
mooie boeken; ...SCHORPIOEN, m. (-en), klein
spinachtig diertje in en om vochtige oude boeken
veelvuldig voorkomende.
BOEKENSCHRIJVEN, o. het boekenwaken : van
boekenschrijven is geen einde; ...SCHRIJVER, m.
(-s); ...SCHRIJVERIJ, v.
BOEKENSTALLETJE, o. (-s), kraampje of gestel
van op schragen rustende planken waarop ten
verkoop aangeboden boeken (meest oude) liggen;
...STANDAARD, m. (-s), ...STANDER, m. (-s),

BOEKJE.

standaard, los staand gestel voor boeken; ...STOF,
o.; ...STUK, o. (-ken), rechthoekig gebogen ijzeren
plaat, dienende om eene rij boeken staande te
houden.
BOEKENTAAL, v. (...talen), schrijftaal, in tegenstelling met de levende volkstaal; ...TASCH, T.
(. . .tasschen), tasch waarin schoolkinderen hunne

boeken dragen.
BOEKENVERZAMELING, v. (-en); ...VRETER,
m. (-s), iem. die altijd over de boeken zit; of die
buitensporig veel leest; ...VRIEND, m. (-en),
boekenminnaar; ...WIJSHEID, v. wijsheid uit de
boeken verkregen; vaak in tegenstelling met praetische kennis; ...WORM, ook WURM, m. (-en),
iem. die altijd in de boeken zit; inz. iem. die voor
de gewone conversatie niets waard is, vgl. boekworm.
BOEKER, m. (-s), BOEKSTER, v. (-s), die iets
boekt of geboekt heeft.
BOEKERIG, bn. zooals in de boeken voorkomt:
boekerige taal, onnatuurlijke, stijve boekentaal;
BOEKERIGHEID, v. vrij van alle frasen en boe kerigheid.
BOEKERIJ, v. (-en), boekverzameling, bibliotheek; het boeken.
BOEKET, m. zie BOUQUET.
BOEKGELEERDE, m. (-n), iem. die veel boeken
bezit, maar buiten het practische leven-kenis
staat. BOEKGELEERDHEID, v.
BOEKGESCHENK. o. (-en), één of meer boeken
welke ten geschenke gegeven worden; ...GESUF, o.
(w. g.) het suffen in boeken; het voortdurend
ijverig studeeren.
BOEKHANDEL, m. het beroep van den boek
bedrijf, de zaak van een boekhan--handelr;t
delaar; de gezamenlijke boekhandelaars.
BOEKHANDELAAR, m. (-s), iem. wiens beroep
het is boeken te verkoopes of er handel in te drij ven. BOEKHANDELAARSBEDIENDE, m. (-n);
...LEERLING, m. (-en); ...VEREENIGING, v.
(-en).
BOEKHOUDEN, (hield boek, heeft boekgehouden), stelselmatig alles aanteekenen, wat er in een
handel plaats heeft; de koopmansboeken in orde
houden; iets in een aanteekenboekje of een register
opschrijven; -- o. leeraar in het boekhouden; -- het
dubbel of Italiaansch boekhouden, boekhouding
waarbij alle posten dubbel geboekt worden en zich
uitstrekkende over alle deelen eener bezitting of
handelszaak. BOEKHOUDING, v.
BOEKHOUDER, m. (-s), ...HOUDSTER, v. (-s),
iem. wiens beroep het is voor een koopman, eene
instelling, eene maatschappij enz. boek te houden;
bestuurder eener reederij, die de gezamenlijke
reeders vertegenwoordigt en het uitvoerend bewind
heeft; -- leeraar in het boekhouden. BOEKHOUDERSBETREKKING, v. (-en), ...PLAATS, v.
(-en), betrekking van boekhouder.
BOEKIG, bn. en bw. ( -er, -st), boekachtig, boekerig.
BOEKIT, o. (-s), (Ind.) heuvel : de met donkere
wouden begroeide boekits op Sumatra.
BOEKJAAR, o. (kooph.) eene tijdruimte van 12
maanden, waarna de boeken afgesloten worden
(niet altijd met het kalenderjaar samenvallende).
BOEKJE, o. (-s), klein boek; inz. boekje waarin
de keukenmeid haar voorschotten, of de leveranciers het door hen geleverde opschrijven : het
boekje van den kruidenier, den slager; -- iets op het
boekje halen, niet dadelijk betalen; -- iets (eene
beleediging b.v.) op zijn boekje schrijven, goed onthouden, zoodat het vergeten noch vergeven wordt; zijn boekje opendoen, zijne zaken blootleggen, zijne
meeping zeggen; (ook) zijne geheimen vertellen; --een boekje van iem. opendoen, uiteendoen, iemands
misslagen en gebreken blootleggen, aan den dag
brengen, over hem klagen; --- het gaat zoo glad (zoo
vlot), alsof hij het uit een boekje las, van iem. die
gemakkelijk en vlug spreekt; --- (Zuidn.) 't boekje
kwijt zijn, den draad kwijt zijn, blijven steken; -(ook) niet weten wanneer de bevalling te verwachten is, vgl. den tel kwijt zijn; buiten zijn boekje gaan, zijne bevoegdheid te buiten
gaan; (ook) spreken over zaken die niet aan de
orde zijn, of waarvan men geen verstand heeft;
(ook) iets doen waartoe men geen recht of last
heeft; - hij houdt zich aan zijn boekje, volgt angstvallig de voorschriften op; -- dat staat niet in zijn
boekje, daarmee bemoeit hij zich niet, daar komt
bij hem niets van in; - iem. die maar één boekje
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gelezen heeft, gezegd van bekrompenen van geest; —
het boekje van den duivel, een spel kaarten, vgl.
bijbel; — (gew.) een boekje koopen, vijf kaarten
koopen bij 't lantarluspel; -boekje tramkaart jes, eenige coupons tot een boekje vereenigd; —
een boekje postzegels, eenige postzegels voor een
zeker bedrag in boekvorm verkrijgbaar ge steld; —
een boekje sigarettenpapier.
BOEKJESSTELSEL, o. (-s), de arbeiders eener
fabriek nemen werk aan tegen vast tarief dat in
boekjes opgeschreven wordt; een zeker uurloon
wordt hun uitbetaald en wat zij meer met het
stukwerk verdienen, later in de boekjes verrekend :
het boekjesstelsel waarborgt den arbeider een minimum
weekloon, daar het de kwade kansen van het per stuk
werken opheft.
BOEKMAN, BOEKENMAN, BOEKJESMAN,
m. (-nen, ...lieden, ...lui), (w. g.) iem. die alleen
voor de wetenschap leeft, altijd met zijn neus in
de boeken zit; — al te goed boekman, zelden een
kloek man; (veroud.) boekman is geen goed doekman,
groote geleerden zijn zelden goede echtgenooten
en huisvaders.
BOEKORGEL, o. (-s), (Zuidn.) harmonica.
BOEKPENS, v. (-en), een deel der maag (van de
herkauwende dieren), ook bladmaag geheeten; —
(Z. A.) dikke buik, (van dieren) bevrucht.
BOEKSCH, bn. en bw. (w. g.) boekachtig, boe
-kerig.
BOEKSCHOOL, v. (gew.) de boekschool bezoeken,
heimelijk de school verzuimen.
BOEKSCHRIJVER, m. (-s); ...SCHRIJFSTER,
v. (-s); ...SCHULD, v. (-en), handelsschuld; —
de boekschulden, inschulden, uitschulden, geboekte
schuld waarvan geen wissel of schuldbekentenis
bestaat.
BOEKSKE, BOEKSKEN, o. (-s), boekje, zie
aldaar.
BOEKSTAAF, v. (...staven), (veroud.) gegoten,
(ook) houten drukletter.
BOEKSTAVEN, (boekstaafde, heeft geboekstaafd ), (veroud. en gew.) de letters en lettergrepen
spellen; — (gew.) iem. boekstaven, hem onderwijzen
in het spellen en lezen; (ook) iem. iets letterlijk
voorzeggen, wat hij te zeggen of te doen heeft; —
te boek stellen, opschrijven : dat staat geboekstaafd;
iets boekstaven, met stukken en bescheiden staven.
BOEKVERKOOPER, m. (-s), boekhandelaar. .
BOEKVERKOOPERSBEDIENDE, in. (-n); ...BELANG, o. (-en); ...CATALOGUS, m.; ...GILD, o.
(-en); ...JONGEN, m. (-s); ...KNECHT, m. (-s);
...LEERLING, rn. (- en); ...PATENT, o.-, ...TERM,
m. (-en), gewone wijze van uitdrukken der boek -'
verkoopers; ... WINKEL, m. (-s).
BOEKVERKOOPING, v. (-en), verkooping van
oude boeken, onderscheiden van fondsverkooping;
...VERLUCHTING, v. (deftiger dan) boekversiering ; ...VERSIERDER, m. (-s) ; ...VERSIERING, v. het versieren van boeken, inz. de artistieke
bewerking van boekbanden, perkament of papier
en de letters van den tekst; ...VERSIERINGS KUNST, v.; ...VERTREK, o. (-ken); ...VERZAMELING, v. (-en).
BOEKVINK, m. (-en), een der talrijke namen
van den gewonen vink.
BOEKWAARDE, v. waarde volgens de boeken:
de boekwaarde van dezen spoorweg bedraagt zooveel
millioenen.
BOEKWEIT, v. eene waarschijnlijk in de 15e
eeuw uit het binnenland van Azië ingevoerde
plant die in vele streken deels als veevoeder, deels
om hare melige korrels verbouwd wordt; men
onderscheidt de grijze zandboekweit en de zwarte
of donkerbruine veenboekweit (polygonum fagopgrum);
wilde boekweit (polygonum tataricum), ook Siberische,
Turksche, Tartaarsche boekweit, reeboekweit enz.
geheeten, een in al onze zandstreken voorkomend
onkruid tusschen de gewone boekweit en aardappelen; — eeuwige boekweit, heggeboekweit (polygonum
dumetorum), onkruid in heggen en kreupelhout; —
Engelsche boekweit, benaming eener tuinbloem; —
de vrucht van de boekweit.
BOEKWEITBLOEM, v_ (-en), het bloeiend deel

van de boekweitplant, de bloeiwijze; ieder bloempje
afzonderlijk; — fijn gezift meel van boekweit;
...DEM, m. (Zuidn.) dem, dorschvloer in de open
lucht, waar de boekweit gedorscht wordt; ...DOP,
m. (-pen), vruchtschil der boekweit.
BOEKWEITEBRIJ, v. brij van boekweitemeel

BOELGOED,
gekookt; -- (spr.) het is elk niet gegeven boekweitebrij
met hooivorken te eten, het onmogAlijke kan men
niet doen; ...BROOD, o. (-en); ...FLENSJE, o.
(-s); ...GORT, v. ;...GRUTTEN, v. mv. gepelde
en op den molen verbrijzelde boekweit; -- kooksel
daarvan met karnemelk.
BOEKWEITEKOEK, in. (- en), pannekoek van
boekweitemeel of boekweitbloem gebakken;
...MEEL, o.; ...PAP, v.; .STROO, o.; ...ZAAD.
0. (.. .zaden), zaad van de boekweit; — (spr.)
boekweitezaad rn vrouwluiraad is dubbel of niets,
(ontleend aan de wisselvalligheid van den boekweitoogst).
1. BOEKWEITEN, bn. van boekweit gemaakt
(bijna alleen in samenstellingen in de volkstaal).
2. BOEKWEITEN, (boekweitte, heeft geboekweit), hoogveen branden en met boekweit bezaaien.
BOEKWEITFOOI, v. (-en), (gew.) het maal
door de boeren na afloop van het boekweitdorschen aan hun knechts en meiden gegeven; ...GEWAS, o. ( -sen); ...JAAR, o. (...jaren) wij hebben
een goed boekweitjaar te wachten, jaar waarin de
oogst van de boekweit ruim zal zijn; ...KRUID,
o. (Zuidn.) een onkruid (polygonum convolvulus) in
moeshoven en vruchtbaar bouwland ook reng en
windeboekweit geheeten; ...00GST, m.
BOEKWEITSCHOONDER, m. (- s), landbouw
dienende tot het verwijderen der kant -werktuig
boekweit; ...SLAG, m. in den-vliesjand
wisselbouw : akker, bestemd om met boekweit
bezaaid te worden; ...VELD, o. (-en).
BOEKWERK, o. (-en), gedrukt werk, boekceel;
...WINKEL, m. (-s); ...WORM, m. (-en), eene
soort van worm of mot (lepisma saccharinum), die
aan oud papier knaagt; (spottend, meest boeken
die met zijn neus altijd in de boeken zit,-wurm)
een boekensuffer of kamergeleerde; (ook) een onaanzienlijk boekverkoopertje.
BOEKZAAL, v. (...zalen), boekerij; --- (w. g.)
het is eene wandelende boekzaal, een veelwetend man;
-- de boekzaal der geleerde wereld, (veroud.) naam
van een Nederl. tijdschrift.
1. BOEL, m. (-en), boedel, inboedel; 't is er een
kale boel, 't huisraad ziet er armoedig uit, (ook)
zij hebben het arm, moeten zich bekrimpen ; —
(gew.) hij heeft den boel aan de kamer, hij is arm; —
den boel aan kant maken, de kamer opruimen, alles
ordelijk op zijne plaats zetten; — den boel door de
glazen gooien, bij eene ruzie of uit brooddronkenheid, (fig.) drukte, ruzie maken; — bij iem. den
boel opscheppen, stukslaan, (ook) alles in wanorde,
in rep en roer brengen, (Zuidn.) hem de waarheid
zeggen; wanorde, wanordelijke drukte : wat een
boel met zoo'n schoonmaak : alles ligt overhoop; —
een boel maken, alles overhoop halen; — verwarde
of onaangename zaken, voorvallen, toestanden
of omstandigheden: laat de heele boel maar waaien,
laat alles maar gaan, zooals het wil; — 't is een
lamme, vervelende, gekke boel; 't is een kale, een
dooie boel; -- de boel gaat op stelten, loopt in de war,
komt in rep en roer ; — hij laat den boel den boel,
hij doet er niets aan, verandert de zaken niet; —
zijn boel wordt verkocht, inboedel; -- hun boel wordt
op straat gezet, wijl zij de huur niet betaald hebben;
— ordelooze menigte : wc,lk een boel is het hier, hoe
ligt hier alles overhoop; een vuile, slordige, smerige
boel; --- ter algemeene aanduiding van zaken die men
reeds vroeger genoemd heeft of als bekend onderstelt; -- iem. den boel van het lijf scheuren, de kleeren; vgl. koffie -, theeboel; war-, lorren -, jan -, soldatenboel; -- eene groote menigte : een boel boeken, menschen; - (bw.) (gemeen.) veel : ik ben een boel
beter; een boel afwerken; — (scherts.) een beetje boel,
niet te veel.
2. BOEL, m. en v. (-en), overspelige (roan of
vrouw); oudtijds zonder ongunstige beteekenis:
geliefde, vrijer.
BOELAGE, v. BOELSCHAP, o. (veroud.) minnarij; overspel.
BOELDAG, m. (-en), verkoopdag van een boedel: — boerenboeldag, veiling van den inboedel,
het vee en de gereedschappen van een landbouwer.
BOELEERDER, m. (-e)_ BOELEERSTER., v. (-s).

BOELEN, BOELEEREN, (boelde of boeleerde,
heeft geboeld of geboeleerd), in overspel, in ontucht
leven, (minder sterk dan hoereeren). BOELEERING, v.

BOELGOED, o. inboedel enz. die geveild wordt;
de verkooping ervan : boelgoed houden; ook bij
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boelgoed verkoopen; ...HUIS,. o. (...huizen). venduhuis; (ook) huis welks inboedel in veiling zal worden
gebracht; veiling van een inboedel, hetzij in het
woonhuis, hetzij in het sterfhuis, hetzij elders :
boelhuis houden; -- (gew .) verkooping van paarden
en vee.
BOELIG, bn. ( -er, -st), (gew.) wanordelijk, rom
die kamer ziet er boelig uit.
-melig:
BOELIN, v. (-nen), overspelige vrouw.
BOELIJN, V. (- s), (zeew.) lijn, dienende om het
loeflijk der vierkante zeilen meer aan den wind te
halen als men bij den wind zeilt; -- bij de boelijn
ophalen, scherp bij den wind zeilen; (fig.) met veel
moeite iets gedaan krijgen; -- het is daar (met
hem) boelijn over den nok, over de ree (ra ), van zaken
die met overhaasting en dus ongeregeld geschieden,
ook de boelijn is over den nok, de boel is in de war.
BOELIJNBLOK, o. (-ken), (zeew.) het blok waar
de boelijn door loopt; ...LEUVER, m. (-s), oog
in het lijk van een zeil om een boelijn op vast te
steken.
BOELIJNSPRIET, m. (-en); ...SPRUIT, v. (-en),
hanepoot; ...STEEK, m. (...steken), (zeew.) knoop,
paalsteek, ankersteek.
BOELKENSKRUID, BOELTJESKRUID, o.
(plantk .) leverkruid, koninginnekruid , eene vrij
algemeen langs waterkanten voorkomende plant
met lichtroode bloemhoofdjes (eupatoriuma cannabinum ).
BOELMANSVORKE, v. waterboelkenskruid, wild
wormkruid, boerenwormkruid, klissen, vorken :
eene plantensoort van het geslacht T a n d z a a d
(bidens), met hoogera stengel en driedeelige bladen
(bidens tripartitus).
BOELTJE, o. (-s), kleine boel; — het is me een
boeltje ! een wanordelijk huishouden; -- hij pakte
zijn boelt)e (bijeen), pakte al het zijne en ging
heen.
BOEMAN, m. spook, denkbeeldig wezen waarmee
men stoute kinderen bang maakt of naar bed
jaagt; bietebauw, bullebak; persoon die als schrik
dienst moet doen : den boeman spelen; voor-beld
boeman dienen.
BOEMBOE BOEMBOE, m. (Intl.) specerijen voor
de rijsttafel.
BOEMEL, m. aan den boemel zijn, gaan, boe
-meln.
BOEMELAAR, m. (-s), (gemeenz.) iemand die
boemelt.
BOEMELEN, (boemelde, heeft geboemeld), zijn
tijd niet nuttig besteden, veel uitgaan, de kroegen
afloopen; -- erg aan 't boemelen zijn, niet ernstig
studeeren, zijn tijd zoek maken met slenteren,
kroegloopen enz.
BOEMELTREIN, BOMMELTREIN, m. (-en),
trein die aan alle tusschenstations ophoudt, in
tegenst. met sneltrein.
BOEMERANG, ► . (-s), houten werptuig der
Australiërs, ongeveer 7 dM. lang.
BOENBORSTEL, m. (-s), boender.
BOENDER, m. (-s), werktuig om mede te boenen,
met water schoon te maken; --- lange boender, voor
vloeren en gangen; -- platte boender, smalle haren
borstel voor houtwerk; — heiboender, klein dun
heibezempje om potten, gootsteenen enz. schoon
te maken, vandaar pottenboender; — (fig.) een
schrobbeering; iem. den boender geven, hem weg
sommige plaatsen) student die geen-jagen;—(i
lid van het corps is; (ook) een niet-student, onbeschaafd, ongemanierd persoon. BOENDERTJE,
o. (-s).
BOENDERBOSSEN, xnv boendergras.
BOENDERGRAS, o. een der volksnamen van de
zodevormende smeele (aira caespitosa), eene grassoort
welke ook de namen heeft van bent, grasbossen,
boenderbossen en hondsbossen.
BOENDOEK, m. (-en), zachte doek waarmee men

boent of die tot boenen bestemd is.
BOENEN, (boende, heeft geboend), met was
inwrijven en vervolgens met een zachten doek
glad en glanzig wrijven (inz. eikenhouten tafels,
stoelen, enz.); -- met water natmaken en daarna
met een boender schrobben : de gang, het houtwerk
boenen; poetsen, schoonmaken; --- verdrijven, weg
iem. van de kamer, uit eene club boenen; —-jagen:
(Zuidn.) bevlekken, afgeven : een kopèren ketel
boent, het daarin gekookte krijgt eene andere kleur;
een groene tak boent, als het sap van zijne schors
ergens indringt en vlekken maakt; -- (Zuidn.)

BOERDRIFT.
gekleurd of bevlekt_ worden : eene eiken kuip boent,
als men er vocht in laat staan.
BOENER, m. (-s), BOENSTER, v. (-s), die boent.
BOENGOED, o. boensel; doek en boensel : waar
is het boengoed geborgen I ...HUIF, v. (...huiven),
(gew.) afdak waaronder de melkemmers en -kannen
worden geboend en bewaard; ...LAP, m. (-pen),
boendoek; ...PLANK, v. (-en), (gew.) plank in
het midden der sloot, bij de achterdeur eener boe
vaststaande ladder rustende,-renwoig,p
waar het boerengereedschap wordt geboend; ...POST.
m. (-en), (gew.) boenhuif.
BOENSEL, o. (-s), boenwas.
BOENSTOEP, v. (-en), ...WAL, m. (-len), klein
houten stoepje aan den waterkant waar men
emmers, potten enz. boent en water schept.
BOENWAS, o. en v. roode of witte was met
terpentijn vermengd om meubelen te boenen.
1. BOER, m. (-en), iem. wiens bedrijf bestaat
uit landbouw en veeteelt, landbouwer, veehouder; ---baas eener boerderij; -- pachter, in betrekking tot
zijn landheer : heele boer, die 4 of meer paarden
heeft; halve boer, die 2 paarden bezit; een keuterboer
heeft maar één paard of zelfs geen; —
veldbewoner : burgers en boeren; op den boer
wonen, buiten wonen; — (spr.) den boer opgaan,
naar buiten gaan (om te verkoopen, om te bedelen
of politieke lezingen enz. te houden); -- op den boer
leven, teren (van tuchtelooze krijgsbenden), het
platteland plunderen; —
(spr.) dat staat geen boer in 't venster, laat dat
maar liggen, het staat niemand in den weg; —
je zit daar als een boer in het venster, in het licht; —
je zit hier niet bij een boer in 't venster, je bent hier
nog niet te veel, tot overlast, behoeft nog niet
weg te gaan; — lachen als een boer die kiespijn heeft,
zuur lachen; -- (Zuidn.) voor den boer komen, voor
den dag, te voorschijn; — zoo vraagt men (den)
boeren de kunst af, zie AFVRAGEN; — (Zuidn.)
een boer zijne wijsheid afvragen, te veel of onbeseheiden vragen; -- domoor, lomperd, ongemanierd
persoon : een boer op klompen; een boer is en blijft
een boer; -- een achtkantige boer, kort en breedgeschouderd persoon; — een boer van één jaar en
van honderd is hetzelfde, zij blijven halsstarrig aan
het oude vasthouden; — een boer en een varken
zijn gelijk : ze worden al knorrende vet, toespeling
op het altijd klagen en morren der boeren; —
(Zuidn.) iedere boer kust zijn wijf op zijne manier,
ieder handelt zooals het hem lust; —
(meerv. ook boers) Hollandsch sprekende kolonist van Zuid -Afrika, inz. die van de Transvaal
en den Oranje -Vrijstaat; —
handelaar, leverancier die zijne waren langs de
huizen brengt : groenboer, turfboer, petroleumboer,
botboer, potjesboer; --- persoon die iets langs de huizen
ophaalt : aschboer, schillenboer, vullisboer; -- mee
draf boer, kelderboer, zolderboer; --- een-sterknch:
nieuw aangekomen militair; --(in het kaartspel) kaart die in rang staat tiisschen
de vrouw en de tien, (in de troefkaarten meestal
de hoogste); –, (jongensspel) wachter bij een
opgerichten steen of koot die andere jongens met
steenen trachten om te gooien : boer, zet je koot
recht, wanneer die opgerichte steen, ook boer geheeten, omgegooid is ; --- (plat) een kale boer,
onwillekeurige zaadloozing, deserteur; --- de boer
met zijne varkens, eene school bruinvisschen. Boertje,
o. (-s), iem. die slechts eene kleine boerderij bewoont:
keuterboer; -- een stijf persoontje.
2. BOER, in. (-en), hoorbare oprisping der maag:
een boer laten, laten vliegen; — geef dien boer een
stoel, tegen iem. gezegd die een boer laat.
BOERACHTIG, bn. bw. ( -er, -st). BOERACHTIGHEID,v. Zie BOERSCH.
BOERAN, m. (-s), sneeuwstorm in de steppen
van Siberië en Rusland.
BOERDE, v. (-n), sproke uit de 14 de eeuw, waar
stof aan het volksleven ontleend is. BOER--vande
DENDICHTER, m. (-s).
BOERDERIJ, v. (-en), boerenwoning met of
zonder bijgebouwen en bijbehoorend land; -- het
bedrijf, de nering van een boer; landbouw, veeteelt,
boerenbedrijf : de boerderij afschaffen, verminderen;
de boerderij levert tegenwoordig weinig op; -- (Z. A.)
hij gaat aan met de boerderij, 't gaat hem goed als
boer; -- landhuishoudkunde. Boerderijtje, o. (-s).
BOERDRIFT, V. (- en), (gew.) gemeenschappelijke
koeien - en schapenweg.

BOERENNACHTEGAAL.

BOEREN.
1. BOEREN, (boerde, heeft geboerd), (gew.
BOERKEN), het boerenbedrijf uitoefenen, landbouw of veeteelt drijven; --- goed boeren, zóó dat
men zelf rijker en het land beter wordt; --- boeren
is loeren, de boerderij is een wisselvallig bedrijf; —
in eenig beroep wel of kwalijk slagen, in zijn ver
vooruit- of achteruitgaan : in de laatste jaren-mogen
is hij aardig vooruitgeboerd; — met steepen naar den
boer, een opgerichten steen of koot werpen, kooten.
2. BOEREN, (boerde, heeft geboerd ), oprispingen
loozen;
(Zuidra .) rumoer maken, drinken en klinken, losbandig leven; (ook) knoeien.
3. BOEREN, (boerde, heeft geboerd), (gew.) het
afbrokkelen van de scherpe kanten bij gehouwen
steen, wanneer zij bv. met een hefboom gelicht,
of verplaatst worden, ook af boeren en moeren
geheeten.
BOERENAAL, m. (...alen), (v. als stofnaam),
gemeene soort van aal of paling; ...ALMANAK,
m. (-ken), almanak met allerhande gegevens, voor
den boer van belang; ...ARBEID, m. boerenwerk;
...ARBEIDER, m. (-s), niet inwonende boerenknecht, daggelder.
BOERENBANK, v. (-en), boerenleenbank; ...BEDRIEGER, m. (-s), kwakzalver; persoon die iem.
op eene plompe manier zoekt beet te nemen; (ook)
die den schijn aanneemt van iets dat hij niet is; -kleediugstuk dat kleiner is dan het schijnt of dat
iets verbergt; ...BEDRIEGERIJ, v. (-en).
BOERENBEDRIJF, o. het beroep van boer te
zijn; -- kleine boerenhofstede; —, het geheel van
den inboedel, de gereedschappen en het vee van
den boer; ...BEDROG, o. lomp aangelegd bedrog;
...BESLAG, o. een gezond boerenbeslag, stal vee.
BOERENBOND, m. (-en), vereeniging of bond
van landbouwers, om voor gezamenlijke rekening
kunstmeststoffen, landbouwgereedschappen enz.
in te koopera.
BOERENBOON, v. (-en), groote-, Roomscheof tuinboon (vicia faba); ...BROOD, o. eigengebakken (weite)brood van de boeren; ...BRUILOFT,
V. (- en), bruiloft van lieden uit den boerenstand;
bruiloft waar het ruw toegaat; stoet van bruiloftsgasten in sjeezen en andere rijtuigen; — (gew.)
het ledigen van beerputten; ...BURGEMEESTER,
m. (-s), plattelandsburgemeester.
BOERENCEEL, v. (-en), omzendbrief onder alle
bewoners van een dorp (inz. in Drente).
BOERENCIJFER, o. (-s), boerenkrijtje; ...DAG,
M. (-en), waarop de boeren ter kermis komen;
...DANS, m. (-en), wilde dans; ...DEERN, v. (-en),
meisje uit den boerenstand : eene flinke, gezonde, stevige boerendeern; ...DOCHTER, v. (-S), landmeisje;
...DOKTER, m. (-s), soms min of meer verachte
evenzoo ...DOMINEE, m. (-s), dorpsdominee;-lijk;
...DORP, o. (-en); ...DOZIJN, o. (-en), dertien is
een boerendozijn, boeren willen altijd dingen of wat
toehebben; ...DRACHT, v. boerenkleeding.
BOERENERF, o. (...erven), stuk grond waarop
eene boerenwoning met bijbehoorende stallen,
schuren en hooibergen staat; — de onbebouwde
ruimte rondom het huis.
BOERENFAMILIE, v. (-s), boerengezin; bloed
uit den boerenstand; ...FEEST, o. (-en),-verwant
feest gegeven door of aan boeren; ...FLUIT, v.
(-en), Boerenfluitje, o. (-5), schalmei, herdersfluit.
BOERENGEDOE, o. (-s), bezitting, eigendommen
van den boer; boerderijtje. Boerengedoetje, o. (-s).
BOERENGENERAAL, m. (-s), generaal der
boeren in den Zuidafrikaanschen oorlog.
BO5RENGRAUW, o. metselsteenen die in den
steenoven tusschen de klinkers en de bovenste lagen
de dek- of schuimlagen gelegen hebben.
BOERENHEER, m. (-en), welgestelde boer die
zich als een heer kleedt en zich beschaafd voordoet; ...HENGST, m. (-en), scheldnaam : lompe
boer; ...HERBERG, v. (-en), herberg inz. op het
platteland, (ook in de stad) meest door boeren
bezocht.
BOERENHOEVE, v. (-n), boerderij; ...HOF, m.
...hoven), boerenerf, boerentuin; —, o. hofstede;
...HOFSTEDE, v. (-n), groote, rijke boerderij;
landhuis van een rijken boer.
BOERENHOOGMOED, m. domme, onhandige
waan; trots van een parvenu; ...HUIS, o. (...hui
huis van een boer of zooals een boer bewoont;-zen),
...HUT, v. (-ten); ...INSPAN, o. (gew.) alles wat
tot eene boerderij behoort; ...JAAR, o. (...jaren),
het is een goed boerenjaar geweest, jaar, gunstig

voor den boer; ...JASMIJN, v. (-en), heester met
tegenovergestelde puntige bladen en welriekende
witte bloemen, bij ons in tuinen aangekweekt
(philadelphus coronarius), alleen in geur met de
uitheemsche jasmijn overeenkomende.
BOERENJONGEN, m. (-s), knaap, jongeling
uit den boerenstand, vaak met het bijdenkbeeld
van lomp of dom, ook van gezond, flink; -- eene
soort van kinkhorens, met eironde schaal, gladde,
verheven dwarsstrepen en stomp vijfhoekig lijf; -een alom bekende drank van rozijnen op brandewijn : echte b'riesche boerenjongens.
BOERENKALK, v. pleister uit leem en gekapt
stroo samengesteld; ...KANDEEL, v. koffie in
melk en suiker opgekookt; ...KAR, v. ( -ren);
...KERMIS, v. ( -sen), dorpskermis; luidruchtige
feestviering.
BOERENKERS, v. plantengeslacht (thlaspi) tot
de hauwtjesdragende kruisbloemigen behoorende,
waarvan hier te lande drie soorten in 't wild groeien :
de gemeene boerenkers (thlaspi arvense), algemeen
als onkruid in kleiachtig bouwland en in moestuinen voorkomende, gewoonlijk boerenmosterd, wilde
mosterd, witte krodde, lepeltjeskruid en taschjeskruid
geheeten; verder de doorgewassen en de alpenboerenkers; ook benaming voor de veldkers (lepidium

campestre).

BOERENKIEL,m. (-en), grof linnen kiel; ...KIND,
o. (-eren), kind uit den boerenstand; ...KINKEL,
m. (-s), scheldwoord : lompe, ongemanierde boer
kerel; ...KLEED, o (-eren), kleeding kleedij gelijk
een boer draagt; ...KLEEDIJ, v.; ...KLEEDING ,
v.; ...KLOEN, ...KLOOT, m. (-en), boerenkinkel;
lompe vlegel; ...KNAAP, m. (...knapen), boerenjongen; ...KNECHT, ir. (-s), vaste, inwonende
boerenarbeder.
BOERENKNOOP, m. (-en), eene soort van huisjes slak; (scheepsterm) een zekere knoop; ...KNUL,
m. (-len), boerenkinkel.
BOERENKOFFIE, v. koffie met kaneel en suiker; ook kaneelkoffie en jodenkoffie geheeten; (ook}
minder goede koffie die door winkeliers op marktdagen aan boeren wordt gegeven; ...KOOL, v.
(-en ), eene koolsoort met sterk gekrulde bladeren
(brassica oleracea acephala) ook boerenmoes eis
krulkool geheeten; gerecht van aardappelen en
boerenkool ondereengestampt; ...KOST, m. grove
spijs, eenvoudige, doch gezonde en voedzame
kost; ...KRAK, v. (-ken), gewone krak, eene soort
van eend.
BOERENKRIJG, m. oorlog door boeren gevoerd;
inz. de opstand der boeren in Zuid- en Middel
tegen adel en geestelijkheid omstreeks-Duitschland
1525; en in Zuid -Nederland : de opstand der boeren
uit de Kempen tegen de legers der Fransche Republiek in 1793.
BOERENKRIJTJE, o. gewoon wit krijt; overoude
wijze om de getallen door middel van 4 rechtopstaande en een schuinliggend streepje erdoorheen
voor te stellen; -- met boerenkrijtje rekenen, in Romeinsche cijfers rekenen of met andere teekens
die eene bepaalde waarde vertegenwoordigen.
BOERENLATIJN, o. (Zuidra.) potjeslatijn.
BOERENLEENBANK, v. (-en), spaar- en voor
voor den boerenstand, onder verband-schotbank
van grond of te velde staande oogsten, sinds
1897 hier te lande opgericht.
BOERENLEUTE, v. (gew.) boersche vroolijkheid, boersch vermaak; ...LEVEN, o. landelijk -,
dorpsleven; ...LIED, o. landelijk, dorpslied;
...LOOK, o. een der volksnamen van het kraai of wijngaardlook; ...LUIS, v. (...luizen), (gew.)
schertsende benaming der penen, een lastig onkruid
in de akkers; ...LUMMEL, m. (-s), boerenkinkel.
BOERENMADELIEF, v. (...lieven ), groote, dubbele madelief; ...MEID, v. (-en), dochter, dienstof werkmeid van een boer; lompe deern; stevige,
flinke meid; ...MEISJE, o . (-s), jong boerinnetje; -een bekende drank van abrikozen op brandewijn;
...MENSCH, m. en o. (-en), boeren, buitenlui
(vaak met zekere geringschatting gebezigd);
...MOES, o. boerenkool; ...MOSTERD, m. gemeene
boerenkers wier zaad als mosterd gebruikt kan
worden; en daarom ook wilde mosterd geheeten;
...MUSCH, v. (. . .musschen), musch die in boomen
nestelt, in tegenstelling met de huismusch.
BOERENNACHTEGAAL, m. (-s), (spottend)
huismusch, (ook, in sommige streken) kikvorsch
(ook) basterdnachtegaal.
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BOERENOORLOG, m. boerenkrijg; (ook) oorlog
der Boeren in Z. Afrika tegen de Engelschen;
...OPSTAND, m. (gesch. van Frankrijk) de opstand
der boeren in het N. van Frankrijk in 1358, met
het doel om den adel uit te roeien, ook jacquerie
of jaquerie geheeten, naar den spotnaam Jacques
bonhomme waarmede de adel de boeren aanduidde.
BOERENPAARD, o. (-en), ploegpaard, grofgebouwd, (ook) niet afgericht paard; ...PAK, o. (-ken),
boerenkleeding; ...PLAAG, v. een der volksnamen
van de meest gevreesde soort van vederdistel
(cirsium arvense).
BOERENPLAATS, v. (-en), boerderij, gewoonlijk
met inbegrip van stallen, schuren, bouw- en weilanden, boomgaard en moestuin; ...PLATTING, v. (-s),
(scheepsterm) smalle dunne platting van slechts
drie garens; ...PLEKJE, o. (-s). (gew.) eene kleine
landhoeve waarop men een of twee paarden voeren
kan; ...PLUNJE, v. armoedige boerenkleeding.
BOERENPOLITIEK, v. (Z. A.) politiek zooals
die door de nationale partij voorgestaan wordt;
...POT, m. boerenkost; ook eene soort van hutspot;
...PUMMEL, m. (-s), boerenkinkel; ...REEUW, v.
(gew.) boeren -voortvaring; ...REGEL, m. (-s),
regel betreffende weersvoorspellingen zooals de
boeren er zoovele hebben; ...REPEL, m. (-s), een
gereedschap om het vlas te repelen; ...ROTTIN GEN, m. mv. volksnaam van den moerasvederdistel

(cirsium palustre).

BOERENSCHOOLMEESTER, m. (-s), schoolmeester op het platteland, inz. in Zuid -Afrika;
...SCHROOM, m. gezelschapsspel dat kinderen
met prentjes en dobbelsteenen spelen.
BOERENSCHROOMEN, (boerenschroomde, heeft
geboerenschroomd), boerenschroom spelen.
BOERENSJEES, v. (... sj eezen ), hoog, tweewielig
rijtuig voor 2 personen, bij harddraverijen, bruiloften
enz. gebruikt; boerenkarretje of tilbury; ...SLAG,
m. (-en), losse grap, leepe zet; ...SLEDE, v. (-n),
gewone eenvoudige trekslede.
BOERENSPRAAK, v. eigenaardige taal der
boeren; (ook) hunne eigenaardige uitspraak der
woorden; ...STAND, m. maatschappelijke staat der
boeren; de gezamenlijke boeren, gewoonlijk van eene
bepaalde streek; ... STIEL, m. (Zuidn.) boerenbedrijf; ...STOET, v. (-en), fijn huisbakken brood van
rogge of tarwe; — minachtende benaming voor een
boer; ... STULP, v. (-en), gewone boerenwoning
waarbij alles onder één dak is; onaanzienlijke,
schamele boerenwoning.
BOERENTAAL, v. plattelandstongval; boeren
taal der Boeren in Z. Afrika, Zuidafrikaansch;-sprak;
...TABAK, v. (Z. A.) tabak door de boeren in
Z. Afrika gekweekt; ...TEEN, v. (-en), volksnaam
voor de boerenboon; ...TRIEN, v. (-en), domme boe renmeid; ...TROTS, v.; ...TYPE, o. (-n); ...VERDRIET, o. boerenplaag; ...VLA, v. geringe soort
van gebak met marmelade; ...VLEGEL, m. (-s),
lompe boer; ...VOLK, o. landlieden (met zekere
geringschatting gezegd); ...VOORTVARING, v.
(-en), (gew.) wat tot eene boerderij behoort;
...VROUW, v. (-en); ...VUUR, o. de armen herhaaldelijk over de borst tegen het lijf slaan, om zich
te warmen, (gew.) ook blouwen; ...WAFEL, v.
(-s), wentelteefje.
BOERENWAGEN, m. (-s), wagen dien de boeren
bij hun bedrijf gebruiken; ...WERF, v. (...werven),
boerenerf; ...WERK, o. alle werkzaamheden van
het boerenbedrijf; werk dat voor de boeren door
wagenmakers, smeden enz. verricht wordt; ...WINKEL, m. (-s), geringe, onaanzienlijke winkel;
(Zuidra.) boersche kleeding, meubelen, opschik; —^
(Z. A.) eene soort van toko voor de Boeren; ...WONING, V. (-en); ...WORMKRUID, o. boelmansvorke.
BOERENZATERDAG, ru. (-en), 2e of 3e Zaterdag in October waarop de boerenknechts zich tegen
November verhuren, inz. in Noord -Holland en in
Utrecht; te Utrecht ook laatste dag der kermisweek; ...ZEEP, v. (Z. A.) zeep op de boerenplaatsen
zelf vervaardigd; ...ZOON, m. (-s, ...zonen), zoon
van een boer; jonge boer; ...ZWALUW, v. (-en),
gemeen of muurzwaluw (hirundo rustica);
...ZWEET, o. (gew.) soort van dun bier : zomer
voor het boerenvolk.
-drank
BOERGROND, m. (gew.) gemeenschappelijke
hoorn
o.
(gew.)
...HOORN,
den
esch;
grond buiten
waarop de boeren voor de boervergadering bijeen geblazen worden door den toervoogd; ...HUIS, o.
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(...hui zen), (gew.) schepershuis, gemeenschappelijk
bezit van de dorpsboeren.
BOERIN, v. (-nen), vrouw van een boer; landv rouw die haar - bestaan in den landbouw vindt;
dorpelinge; (fig.) lompe vrouw, lomp meisje.
BOERINNENHUIF, v. (...huiven), boerinnenmuts
of kap;
..JAK, o. (-ken); ..MUTS, v. (-en); ...ZATERDAG, m. (-en). 3e of^ 4e Zaterdag in October
waarop de boerenmeiden zich tegen November
verhuren.
BOERKA, v. (-'s), ronde viltwollen mantel der
Kozakken en Kaukasiërs.
BOERKIST, v. of boerschrien, o. (gew.) oude kist
met documenten, het archief der streek bevattende.
BOERKNECHT, m. (-s), de knecht die Bene boerderij bestuurt voor eene weduwe.
BOERLASTEN, m. mv. (gew.) verplichting tot
het maken en onderhouden van wegen, waterloozingen, enz.
BOERNOE, BOERNOES, BURNOE, m. een
Arabische mantel van witte wollen stof met eene
kap, zooals de Mooren in Noord -Afrika dien dragen; -- eene soort van nieuwerwetschen vrouwen mantel van soortgelijke snede; -- lange officiersmantel.
BOERSCH, bn bw. als een boer; landelijk; —
op zijn boersch, naar den trant der boeren; -- lomp,
grof, plat, smakeloos. BOERSCHHEID, v. lande
(...heden), eenvoudigheid; lompheid.-lijkhed.—,
BOERSCHAP, v. (-pen), buurt, gehucht.
BOERSCHRIJN, o. zie boerkist.
BOERT, v. scherts, jokkernij, spot : uit, in boer
iets zeggen; tegenstelling van ernst : ernst en boert;
iets voor boert opnemen, als grap.
BOERTACHTIG, bn. bw. ( -er, -st), schertsend,
kluchtig.
BOERTEN, (boertte, heeft geboert), schertsen,
gekscheren, jokken, gekheid maken. BOERTER,
m. (-s).
BOERTEND, bn. bw. schertsend; schertsender wijze.
BOERTENDERWIJS, ...WIJZE, bw. in scherts,
al schertsend.
BOERTERIJ, v. (-en), boert.
BOERTIG, bn. bw. ( -er, -st), (meest van gezegden, taal en stijl) schertsend, grappig, kluchtig,
op kluchtige wijze. BOERTIGHEID, v.
BOERVERGADERING, v. (-en), (gew.) verga
boeren eener marke ter bespreking van-dering
hunne gemeenschappelijke belangen, door den
boervoogd bijeengeroepen ; ...VOOGD, m. (-en),
(gew.) boer die de boervergadering laat bijeenroepen,
de boerkist bewaart, enz.; ...WERKEN, o. gemeen
werken van alle boeren en arbeiders-schapelijk
aan het verbeteren van een weg (in Drente).
BOES, v. (boezen), dat deel van den koestal, waar
de koeien met de achterpooten staan; (soms) de
plaats waar het voer voor de koeien gestrooid wordt;
(bij uitbr.) de geheele koestal.
BOESKOOL, v. (gew.) buiskool, witte kool.
BOESHAMER, m. (-s), (Zuidn.) eene soort van
hamer, door goudsmeden gebezigd om zilveren of
gouden platen uit te slaan.
BOESMAN, m. (-s), (Z. A.) verkorte benaming
voor boschjesman.
BOESPLANK, v. (-en), lange, zware plank die de
boes vormt of die op de steenen rollaag der boes
ligt.
BOEST, v. (-en), de overblijvende schutbladen of
kelk om de tamme kastanjes, ook wel woeste.
genaamd.
1. BOET, v. (-en), (gew.) schuurtje, loodsje, inz.
op het land tot berging van gereedschappen.
2. BOET, BOETA, m. (Z. A.) naam dien de
jongere leden van een gezin aan den oudsten broer

geven.
BOETAARDE, v. (in de pijpenfabriek), specie
waarmede men de pijppotten bij herstellingbesmeert.
BOETBAZUIN, v. (-en), bazuin waarmede een

bode Gods tot boete vermaant; stem of taal van een
boetprofeet.
BOETE, v. (-n), (w. g.) herstelling, heeling of
aanvulling van iets dat gebroken of gescheurd is,
herstel, geneesmiddel, redmiddel; vervulling, voldoening, bevrediging eener behoefte of begeerte;
geldstraf wegens eene overtreding van lichteren
aard : iem. eene boete opleggen, tot eene boete veroordeelen, in boete slaan, (beslaan); — (dijkwezen)
te(r) boet schouwen, bij de dijkschouw bevinden en
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verklaren dat een hoefslag niet aan de keur voldoet;
— boete verbeuren, (gew.) in boete vallen, in boete
vervallen; — verboden hier vuilnis neer te werpen,
op boete, bij politieverordening bepaald, op verbeurte
van eene boete; — wie op de fabriek te laat komt,
betaalt 5 centen boete; ook in gezelschapsspelen;
— straf : hij zal daarvoor boete moeten doen, straf
ondergaan; —
de door den mensch zich zelven of hem door een
ander opgelegde straf voor bedreven kwaad, inz.
in de R. -K. kerk; voortdurende toestand van boete
verootmoediging van den mensch voor-doenig;
God wegens bedreven kwaad; berouw; — boete
doen, in bidden en vasten zijne misdaad beweenen.
BOETEDAG, m. (-en), dag waarop onder bidden
en vasten boete gedaan wordt voor bedreven
zonden; bede- of vastendag; ...DOENING, v. (-en),
het doen van boete voor begane zonden; bidden,
vasten, onthouding; ...DRONK, ir, . (-en), een heel
of half glas water dat men aan den feestdisch hen
deed drinken, die de tafelwetten overtreden hadden.
BOETEHUIS, o. (...huizen), huis voor berouw
gevallen meisjes of vrouwen.
-hebnd
BOETEKLEED, o. (-eren), kleed, gewaad eens
boetelings; haren kleed.
BOETELING, m. en v. (-en), die boete doet; die
zonde bekent en zich bekeert; misdadiger die straf
lijdt; — (dicht.) het verblijf der boetelingen, de hel,
-de onderwereld of Tartarus. BOETELINGE,
V. (- n).
BOETEN, (boette, heeft geboet), wat gebroken
of gescheurd is, herstellen, lappen, stoppen :
vischnetten, ketels boeten; de gebroken of gebarsten
potten in de pijpenfabriek boeten; -- eene ziekte of
wonde, eene zedelijke kwaal boeten, genezen, heelen; —
eene onvolkomenheid of fout vergoeden, goedmaken, door er iets goeds tegenover te stellen; (dicht.) zijne behoeften, lusten, begeerten, hartstochten,
wellust boeten, bevredigen, voldoen; -- (honger,
dorst, gebrek, nooddruft) stillen, lesschee; (de
lusten eener zwangere vrouw) inwilligen, vieren; —
geleden schade of verlies herstellen, vergoeden;
iemands schade boeten met iets, hem iets als schade
geven; — den schaak boeten (van een-losteing
speler die schaak gezet is), het dreigend verlies door
een nieuwen zet verhinderen, keeren; -- eigen of
anderer verzuim of misdrijf goedmaken, herstellen;
(ook) de straf ervoor ondergaan, de slechte gevolgen
ervan ondervinden : wat men dronken doet, moet
men nuchteren boeten; -- iets boeten met het leven,
het met den dood bekoopen; — iem. iets doen (laten)
boeten, het hem betaald zetten, hem ervoor straffen; --- voor iemand boeten, de door een ander verdiende straf op zich nemen of dragen; -- voor een
misdrijf boeten, ervoor gestraft worden; — zijne
zonden boeten, de straf ervoor ondergaan, hetzij door
goede werken, hetzij door berouw en verootmoediging goedmaken.
2. BOETEN, (boette, heeft geboet), (gew.) het
vuur boeten, opstoken, (ook) ontsteken, aanleggen.
BOETING, v. (-en).
BOETENKLOPPERIJ, v. streng toegepast boeten stelsel: er is op die fabriek eene boetenklopperij van
wat ben -je-me, voor iedere kleinigheid wordt boete
op elegd.
BOETENPOT, m. pot waarin de geldboeten ge stort worden.
BOETEPORT, o. strafport.
BOETENSTELSEL, o. stelsel van boete te laten
betalen voor begane overtredingen, voor het telaatkomen op fabrieken enz.
BOETEPREEK, v. (-en), (R. K.) preek die tot
boete opwekt, bv. in de dagen eener missie; —
strafrede : iem. eene boetepreek houden.
BOETER, m. (-s), BOETSTER, v. (-s), die boet
(in alle beteekenissen); inz. ketelboeter en netten
-boetsr.
BOETETRAAN, m. (... tranen), tranen geschreid
in ootmoedig berouw over begane zonden.
BOETGEBED, o. (-en); ...GEWAAD, o. (...ge
-waden),
boetekleed; ...GEZANG, -o. (-en).
BOETGEZANT, m. (-en), de door God uitverkorene om het menschdom tot boete te vermanen:
Johannes de Dooper was een boetgezant; — persoon
die tegen den godsdienstigen of zedelijken achter
-uitgan
waarschuwend zijne stem verheft.
BOETGOED, o. plantsoen om elders de gestorven
planten te vervangen; ...GORDEL, m. (-s),
...HEMD, o. (-en), breede gordel en hemd van eere
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grove stof, paarden- of geitenhaar enz. die men
op het bloote lijf draagt ter zelfkastijding.
BOETHUIS, o. (...huizen), (vissch.) huis waarin
men de netten boet, herstelt; — (gew.) boede.
BOETIE, m. (-s), (Z. A.) broer, vgl. BOET,
BOETA.
BOETKAM, m. (-men), kam van een molenwiel,
om te veel afgesleten of gebroken kammen te
vervangen.
BOETKLEED, o. (- eren), zie BOETEKLEED.
BOETPLEGEND, bn. boetedoend : boetplegende
nonnen; ...PLEGING, v. (-en).
BOETPREDIKATIE, v. (-s. ...tiën), predikati
tegen zondaars gericht om hen tot berouw en boeedoening te vermanen; lange, vervelende berisping;
strafsermoen; ...PREDIKER, m. (-s), profeet
of priester die zondaars tot boete vermaant; persoon die een ander onophoudelijk lastig valt met
zedelijke vermaningen en jeremiades over het zedenbederf; ...PSALM, m. (-en) : de zeven boetpsalmen,
psalm 6, 32, 38, 51, 102, 130, 143, waarin zich een
diep berouw openbaart.
BOETSCHULDIG, bn. (van personen) boete ver
zijnde wegens misdrijf of verzuim; —-schuldig
inz. bij het dijkwezen . van ingelanden wier hoef
bij de schouw niet in goeden staat bevonden-slagen
zijn: Heemraden hebben den geheelen dijk boetschuldig
verklaard.
BOETSEERDER, m. (-s), BOETSEERSTER,
v. (-s), die boetseert.
BOETSEEREN, (boetseerde, heeft geboetseerd),
verheven beeld- of loofwerk in eene weeke stof
(was, klei, pijpaarde enz.) bewerken, modelleeren;
fatsoeneeren, aan iets den behoorlijken vorm geven: — (van beelden en groepen in een letterkundig
kunstgewrocht) vormen, scheppen. BOETSEE RING, v.
...BOETSEERHOUTJE, o. (-s), boetseerstok ;
...KUNST, v.
BOETSEERSEL, o. boetseerwerk.
BOETSEERSTOEL, m. (- en), eerre soort van tafel
waarvan 't blad gemakkelijk draait en soms op
en neer kan gelaten worden en waarop men het
model van een beeld vormt.
•BOETSEERSTAAF, v. (...staven); ...STOK,
m. (-ken), stokje of spatel met dun, plat, puntig
of getand uiteinde waarvan men zich bij het boet seeren bedient, boetseerhoutje; ...WAS, o.;
...WERK, o.
BOETSTRAF, v. (-fen), (veroud.) correctioneele
straf, in tegenstelling met lijfstraf en politiestraf;
straf die zich tot het betalen eener geldboete en
het ondergaan van gevangenisstraf bepaalt.
BOETVAARDIG, bn. bw. ( -er, -st), bereid boete
te doen; (bij uitbr.) boete doende wegens bedreven
kwaad door verootmoediging voor God : de boetvaardige zondares, Maria Magdalena; berouw hebbend. BOETVAARDIGHEID, v. berouw, gezindheid tot boetedoening (wegens begane zonden) :
(RK.) sacrament van boetvaardigheid, de biecht;
stoel van boetvaardigheid, biechtstoel. BOETVAARDIGE, m. en v. (-n).
BOETVALLIG, bn. (gew.) eene boete moeten
betalen. BOETVALLIGHEID, v.
BOETVILT, o. (pap.) vilt om de versleten vilten
in een post te vervangen.
BOETZANG, m. (-en), gezang waarin boetelingen zich voor God verootmoedigen; ...ZUSTERS,
v. mv. boetende zondaressen.
BOEVENBENDE, v. (-n), dieventroep.
BOEVENJACHT, v. (w. g.) troep gemeen volk,
gespuis; ...KLOK, v. (hist.) inluiding eener kermis
(gedurende welke bannelingen en bankroetiers
vrij konden rondloopen ); klok die 's avonds geluid
werd - ten teeken dat de herbergen moesten sluiten.
BOEVENNET, o. (-ten), (zeew.) traliewerk van
hout of gevlochten touwen voor de opening in de
verschansing tusschen h -t voor- en achterschip;
vinkennet; ...NEST, o. (-en), schuilplaats voor
boeven; ...PAK, o. troep boeven; ...PAKJE, o.
(-s), gevangeniskleeding; ...RAS, o.; ...STREEK,
m. (...streken); ...STUK, o. (-ken), laag -, schelmsch
bedrijf, fielterij; ...TAAL, v. gemeene taal; koeter
dieventaal, bargoensch; ...TRONIE, v.-walsch;
(-s); ...VOLK, o.; ...WAGEN, m. (-s), gevangenwagen.
BOEVERIJ, v. (-en), boevenstuk; verraderlijk,
sluw, bedrieglijk gedrag.
BOEWAJA, m. (-'s), (Ind.) (eigenl. krokodil).
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algemeen gebezigd voor den inlandschen boefachtigen geurmaker, die van de hand in den tand leeft.
BOEWA NONNA, v. (-'s), (Ind.) zekere vrucht,
de anona reticulate.
BOEZEL, o. stof voor boezelaars. —, m. (-s),
boezelaar; (Zuidn.) werkmanssloof. Boezeltje, o. (-s).
BOEZELAAR, o. en m. (-s), voorschoot; sloof; -,schort, vooral door vrouwen bij het huiswerk of
in huis en door kinderen gedragen : een bont, wollen,
-een kanten boezelaar, een wit, een zwart boezelaar; —
dat mei je draagt nog een hoog boezelaar, om den
hals vastgemaakt. Boezelaartje, o. (-s).
BOEZELBAND, m. (-en), band van een boezelaar; ...BLAUW, o.; ...GOED, o.; ...SCHORT, o.
(-en), (gew.) boezelaar; ...STOF, v.
BOEZEM, m. (-s), de gewelfde oppervlakte der
borst van een mensch; — iem. aan den boezem
drukken, aan het hart; een zwoegende boezem; — edeler
uitdrukking voor de borsten eener vrouw; — (ontl. )
de sleuf tusschen de beide borsten eener vrouw; —
gemoed, hart: zijn boezem lucht geven, zijne aandoeningen, wenschen, gevoelens; — zijn boezem
zwelt, gloeit en blaakt, van vervoering, trots, liefde
of geestdrift ; — een steen in zijn boezem dragen,
hardvochtig zijn; — in den boezem van een vriend
zijne geheimen uitstorten, tegenover hem; — kind
mijns boezems, innig geliefd kind; —
holte of ruimte tusschen de borst en het gewaad
eroverheen; — (gew.) het bovenstuk van een
boezelaar; -- (fig.) de hand in eigen boezem steken,
zijn geweten of gemoed onderzoeken en eigen scha $d
erkennen; — een adder (slang) aan (in) zijn boezem
koesteren (voeden), zie ADDER; -(ontl.) benaming der holten in enkele beenderen
van het hoofd; nagenoeg onrekbare ruimten zonder
eigenlijke klapvliezen, in het harde hersenvlies en
zijn verlengnet; — twf ( afdeelingen van het hart
, die het bloed uit de aderen ontvangen; —
(ornamentiek) ola dertuil; — het bovenste gedeelte
van eene schelf; —
diep ingaande, wijde baai of bocht der zee; —
uitgestrekte waterplas waarin zich eene of meer
rivieren als in een vergaarbak ontlasten; — het
:geheel der stilstaande, gemeen liggende, doch van
het buitenwater afgesloten plassen, kanalen, toch ten en slooten waarop het water uit de lager gelegen
polders wordt uitgeslagen : de boezem staat hoog, —
vrije boezem, waarop . altijd mag worden uitgemalen; — besloten boezem, waarop niet mag uitgemalen worden, wanneer zijn water het maalpeil bereikt
heeft : op den boezem uitmalen; — hooge boezem,
watergang waarop het water wordt opgemalen uit
een molenboezem of uit een lagen . boezem; —
•boezem malen, boezem hebben, het boezemwater
beneden het maalpeil brengen, hebben; —
gedeelte van een schoorsteen dat zich in eene
kamer bevindt; de bovenboezem is het opgaande gegedeelte tot de zoldering, de onderboezem bet metsel
dat door den mantel bekleed is; — kokers die-werk
in een oven lucht aanvoeren; —
de boezem der aarde, de schoot, het inwendige der
aarde; — uit den boezem van het bestuur mag men een
voorstel te gemoet zien, uit den kring van het be:stuur; — verdeeldheid in eigen boezem, in eigen kring.
Boezempje, o. (-s).
BOEZEMBRAND, m. (dicht.) minnedorst.
BOEZEMGELD, o. (-en), dijklasten; boezem recht; ...GEMAAL, o. (...gemalen), werktuig, al of
niet door stoom gedreven om water uit den
boezem te malen; ...HOOGTE, V. hoogte van het
boezemwater; ...HOUT, o. (-en), zekere steunbalk
, onder aan den schoorsteenmantel; ...KADE, v. (-n),
kade langs een boezemwater; ...KLACHT, v. (-en);
....KLEED, o. (-en), (gew.) strook katoen dat van
den schoorsteen afhangt, schoorsteenval; (ook
dicht.) onder het boezemkleed; ...KLOPPEN, o. het
kloppen of slaan op de borst, ten teeken van rouw
yen droefheid ; — het kloppen van het hart tengevolge van eene heftige gemoedsbeweging.
BOEZEMLAND, o. (-en), al liet land dat zonder
bemaling zijne afwatering op een boezem heeft;
...MEER, o. (...meren)., kunstmatig of natuurlijk
meer, dienende als boezem voor een polder of Bene
rivier; ...M.OLEN, m. (-s), molen die het boezem water afnnaalt; ...PEIL, o. peil hoe hoog een be,sloten boezem mag worden opgezet; gemiddelde
boezernstand; ...RECHT, o. het recht om polderwater uit te slaan in een anderen boezem.
BOEZEMRIB, v. (-ben), (tim.m.) steekbalk;

BOGEN.
...SCHOP, v. (-pen), houten schop met opstaander
rand, tot het uithoozen van water en slik; ...STAND,
m. (-en), hoogte van het boezemwater; ...STROOK,
v. (-en), borststrook aan een hemd; ...STUK, o.
(-ken), (gew.) schilderwerk boven den schoorsteen
-mantel.
BOEZEMVRIEND, m. (-en), ...VRIENDIN, v.
(-nen), zeer vertrouwde, innig geliefde, beste vriend,
vriendin; ...VRIENDSCHAP, v.; ...WATER, o.
water behoorende tot den boezem, in tegenstelling
met polderwater; —, (-en), een bepaald gedeelte
of vak van den boezem.
BOEZEMWEES, m. en v. (...weezen ), ...WEEZE,
V. (-n ), kind, dochter na den dood des vaders geboren; ...WONDE, v. (-n), wonde in de borst; (fig.)
grievend leed, zware slag; ...ZONDE, v. (-n i, lang
gekoesterde, ingewortelde zonde die dus moe^lilk
uit te roeien is.
BOEZEN, (boerde, heeft geboesd ), (slechts hier
en daar voorkomend) kloppen, slaan; — met den
boeshamer platkloppen (bij zilversmeden); -- eiers
tikken op Paschen; --- zeker jongensspel met ballen
of knikkers; — heisteren, met water schoonmaken.
SOEZERIG, bn. ( -er, -st), (gew.) winderig, onstuimig : boezerig weer.
BOEZEROEN o. en m . (-en, -s), korte kiel met
lange mouwen, meestal van blauw gestreept katoen
of linnen, door zeelieden, sjouwers en amhachtslieden, vooral als onderkleed, gedragen; in zijn
boezeroen zijn, zitten, loopen, zonder jas; — (spr.) hij
heeft nog een hart in zijn boezeroen, in zijn lichaam
hij is niet ongevoelig, (ook) niet laf; — (gew.) overhemd; -- (gew.) boezeroen met botten, een mager
persoon; — (Z. A.) overjurkje voor kleine jongens: --(Zuidu.) blikken drankmaatje (bij zeevisschers).
Boezeroentje, o. (-s).
1. BOF, tusschenw. den doffen slag of smak
nabootsende van iets zwaars dat op eens neervalt;
uitroep bij liet zien of hooren van iets geweldigs
dat plotseling aankomt.
2. BOF, ni. (-fen), doffe, slag, bons; eerste plotselinge verschijning of losbarsting; — slag, stoot; den bof krijgen, plotseling zijn afscheid krijgen;
(gew.) het is een koopman bol. hij geeft rouwkoop: —

met een bof, plotseling; — met één bof, ineens, alles
te gelijk; — op den (wilden) bof iets doen, op goed
geluk af; — wat een bof. dat ik hem nog thuis tref,
gelukkig toeval, meevallertje; — (gew.) het heeft

geen bof, er valt niet op te roemen; vgl. wanbof; (gew .) iem. een bof zetten, iets doen wat een ander

niet kan of durft navolgen, een bluffer geven: —
(gew.) iets op den bof halen, op krediet, op de pof.
3. BOF, in. opgezet gezicht, vooral bij onvolwassenenen, door ontsteking van de oorspeekselklier en zwelling der lymphvaten: den bof hebben,
krijgen; — runderziekte, zich openbarende door
een sterk opgezetten buik, gewoonlijk eene groote
gasophooping in de pens; — (plat) zich den bof
vreten, onmatig eten, zoodat men benauwd wordt; —
(Zuidn.) een mondvol, eene beet; (ook) eene groote
hoeveelheid : een goeden bof erven; —
hoog, bol opstaand opnaaisel aan kleedingstukken, inz. aan mouwen en broeken, zie POF.
BOFFEN, (bofte, heeft geboft), met een doffen
slag doen neerkomen : iem. van boven naar beneden
boffen; — (gew.) weigeren een koop gestand te doen,
rouwkoop geven; — (w.g.) stil van 't kantoorblijven,
van een ambtenaar gezegd; —
door de fortuin begunstigd worden. geluk hebben: hij boft; — een buitenkansje hebben, (ook) er
goed afkomen, Beene straf krijgen : daarmee heeft
hij geboft; bil een examen boffen; niet iedereen boft
zooals hij, komt zoo spoedig vooruit; — (Zuidn.)
pochen, hoog opgeven van zichzelf en het zijne,
roemen, stoffen; (kaartspel) roemen.
BOFFER, m. (-s), (gew.) iem. die weigert een koop
gestand te doen; — iem. wiep alles meeloopt, geluksvogel; een toevallig gelukje; inz. een gelukkige
stoot; slag of worp in een spel; — (Zuidn.) bluffer,
pochhans. BOFSTER, v. (-s).
BOFFERD, m. (-s), gebak niet krenten enz.:
op de Ge,rredijk daar zijn zij rijk: zij eten bofferd
met krenten, vgl. POFFERTJE.
BOFI{ONTEN, (bofkontte, heeft gebofkont),
zeker spel waarbij twee jongens een derden bij
armen en beenera opnemen en herhaaldelijk zuchtjes
met zijn achterste neerploffen op den grond of op
een anderen jongen die voorovergebogen staat.
BOGEN, (boogde, heeft geboogd), bluffen, roemen,
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stoffen op : op zijne afkomst bogen; hoog opgeven
van : op zijne ervaring bogen; -- dankbaar prijzen;
trotseh, prat zijn op iets: waar Bloemendaal op
keur van bloemen boogt; — (w. g.) vertrouwen stellen
in, steunen; — (gew.) vliegers oplaten.
BOGENBRUG, v. ( -gen ), boogbrug; ...GANG, v.
(-en), smalle min of meer lange gang, aan beide
zijden met scheerhagen beplant en van boven ver
overgroeid; ...MAKER, m. (-s), iem.-wulfsgeijz
wiens beroep het is, bogen te maken; ...STEUN, m.
4 -en ), steun van bruggebogen.
BOGGER, m. (-s), (veroud.) sodomieter, smeer
fielt; — (Zuidn.) een bogger van een jongen,-lap,
woelige jongen.
BOHA, zie BOEHA.
BOHEEMSCHE BROEDERS, m. nov. een christelijk genootschap, in de helft der 15e eeuw uit het
overschot der strenge Hussieten in Boheme ontstaan; meer bekend onder den naam van Moravische
broeders.

BOHEEMSCHE STEENEN, m. mv. verschillende
edelgesteenten, diamanten, saffieren, robijnen er
vooral granaten, die in schoonheid de Oostersche
evenaren, maar niet zoo hard en daarom minder
duur zijn ; ook de eitrin, een geelkleurig bergkristal;—
meer bijzonder : stukken zeer zuiver bergkristal,
die na Bene goede bewerking zeer op diamanten
gelijken; .GLAS, o.
BOHEMER, m. (- s), een bewoner van Boheme;
een rondzwervende heiden, zigeuner.
BOHÉMIEN, ma. (-s), jong artist of geleerde in
Parijs en elders, die van de hand in den tand leeft.
BOISEEREN, (boiseerde, heeft geboiseerd), een
terrein boiseeren, met houtgewas beplanten; —
met hout beschieten of bekleeden, lambrizeeringen
maken. BOISEERING. v (-en), het boiseeren:
beschot, houten muurbekleeding, lambrizeering.
ook boisage en boiserie genoemd.
BOJAAR, m. (... jaren), adellijk vrijheer, grondeigenaar in de Slavonische landen; eertijds ook in
Rusland.
1. BOK, m. (- ken), het mannetje der geit, hetzij
wild of tam, geitebok; — (spr.) hij is erbij als de
bok op de haverkist, hij laat de gelegenheid niet
voorbijgaan; -- de bok als een bij uitstek koppig,
dom, lastig, onhebbelijk, vuil, geil beest genoemd:
stinken als een bok; naar den bok rieken; -- bok
zijn, het kind van de rekening zijn; — men moet
de bokken van de schapen scheiden, de goede van

de slechte menschen; (ook) de vrouwen van de
mannen; — (gemeenz .) publieke vrouw : naar de
bokken gaan; -- hij ziet als een bok die knoflook

eet, van een zuurmuil gezegd; — zoo stijf als een
bok. zeer stijf; — een oude bok lust nog wel een groen
blaadje, van een oud man gezegd die naar de meisjes

kijkt (of gaat), of niet een jong meisje trouwt; --

een oude bok, wellusteling, vrouwenjager; vgl.
hoerenbok; —, een bok (aan het touw) hebben, beschonken zijn, dronken langs de straat loopent -- met
Farao's bokken weggaan, met de noorderzon ver -

trekken; (ook) in de gijzeling of in de gevangenis
gezet worden; —
het mannetje van andera gehoornde dieren; ver
Zuid - Afrika; —-schilendatopfmëi
ezel. lomperd, domkop; — norsch, onvriendelijk
mensch : een bok van een vent; — ( Zuidn.) onzedelijke, smerige vent; — de bokken, naam der inlandsche bevolking van Suriname, inz. wier vader een
roodhuid, en wier moeder eene negerin was, en de
afstaninv l ingen daarvan; —
twee- of driebeenig hijschwerktuig op schepen,
in de artillerie en de bouwkunst; — gestel van in den
grond vaststaande en verbonden palen op het einde
van een dood spoor : stootbok; — ( gew.) hout met
drie pootera dat men onder eene kar zet om die
te onderschragen : — schuine balk, van voren op
twee paaltjes, van achteren op twee kortere rustende,
waarop de hoef van een paard of ezel steunt bij het
beslaan; -- vierpootig gymnastiekwerktuig om op
en over te springen; -- eene soort van geeselbank: ---Spaansche bok, strafoefening op de negers in Suriname toegepast; -- hij zal van den bok droomen, hem
staat eene bestraffing te wachten; —
zitplaats van den koetsier vóór op een rijtuig:
van den bok rijden; --- houten geraamte van een
zadel, dat met leder bekleed wordt; — Honpaarsr.he
bok, soort van zadel met een kort. smal, van
voren en van achteren hoog zitvlak; -- (biljartspel)
steun voor de keu (als de bal te ver van de band ligt);

(boekdrukkerij) houten, schuin afhellende stelling waarop de letterkasten zijn geplaatst; -(schrijnwerkerij) klos waarmee het oplegblad op
het blindhout geklemd wordt; -- (weverij) Bene soort
van haak of blok; — een spel waarbij een jongen
voorovergebogen staat en op of over wiep de andere
jongens springen : bok -stavast; (ook) die jongen
zelf; — (Zuidn.) iem. een bok zetten, recht opstaan
met samengevouwen handen, die een ander als
steun gebruikt voor zijne voeten om ergens op of
in te klimmen, Bokje, o. (-s).
2. BOK, ni. (-ken), een bok schieten (maken), flater,
grove vergissing of fout in daad, woord of schrift.
3. BOK, m. (-ken), platboomd vaartuig waarmee
men cp de binnenwateren gezonken schuiten licht,
optrekt, waarin men heit, turf, veen, modder en
stadsvuil vervoert enz .; zooveel er in een bok gaat:
een bok turf, hooi.

BOKAAL, v. (bokalen), groote, vaak kunstig
versierde drinkbeker op een voet, met of zonder
deksel; -- glazen kom of fiesch met wijden mond
om dranken in te bewaren.
BOKACHTIG, bn. bw. ( -er, -st), lomp, ruw;
koppig: onbeleefd. BOKACHTIGHEID, V. -ruwheid, koppigheid; —, (...heden), daden van ruwheid,
koppigheid.
BOKBEENIG, bn. (van paarden) als het voor armbeen niet loodrecht op de knie rust, maar
deze vooruitstaat. BOKBEENIGHEID, v.
BOKBRUG, v. ( -gen), (gymnastiek) bok; ...GESTARNTE, o. de Steenbok; ...JAS, v ( -sen), jas
die de koetsier op den bok draagt.
BOKHAGEL, m. (Z. A.) grove hagel voor de
jacht op wilde bokken.
BOKHOVEN, naam voor een stuursch persoon
hij doet als de Maas bij Bokhoven, hij groet niet.
BOKJE, o. (-s), kleine bok; kleine soort van poel snip, halve snip (scolopax gallinula), 16 cM. lang,
(gew.) ook dooverik, halfke genoemd; -- zekere soort
van schelp of maanhoren; — (Ind.) verouderde
naam voor Boeginees; -- goedkoope, slechte sigaar:
dat zijn bokjes; — korte dikke sigaar met dun boven
krukje, stoel zonder leuning.-eind,stompk;—
BOK(JE)SPRINGEN, o. bok -bok -stavast (of ook:
haasje -over) spelen; ...STAAN, (gew.) rechtop met
samengevouwen handen (of : met gebogen rug)
gaan staan om een ander te helpen ergens in te
klimmen.
BOKKEBAAI, v. grove wollen stof voor rokken,
enz.
BOKKEBAARD, m, boksbaard; sik of puntbaard; iem met een puntbaard; ...BLOED, o.;
...KUUR, v. (...kuren), aanval van koppigheid;
...LEDER, o. (ook BOKKENLEDER); ...LEER,
o. leder uit de huid van een bok gemaakt.
BOKKEKOP, m. (-pen), kop van een bok; stuursch
gezicht : zet toch niet zoo'n bokkekop; -- norsch,
onaangenaam mensch.
BOKKEMPJE, o. (-s), (gew.) beukenootje.
BOKKEN, (bokte, heeft gebokt), tochtig zijn
(van geiten) : de geit bokt in September, October en
November; -- (van paarden) springen als een bok.
BOKKENAARD, m, aard van bokken; stuurschheid, bokkigheid.
BOKKENEES, m. (...veezen), (eig. BOEGINEES), ruw, lomp mensch.
BOKKENHAAR, o. (...haren), enkel haar van
een bok; het haar van bokken; zekere haardracht;
-- (wolbereiding) lange, grove haren die bij het verven geene kleur aannemen; ...HOUT, o. pokhout.
BOKKENNOOT, v. (...noten), in Suriname, de
naam van allerlei vruchten, door de Indianen
medegebracht.
BOKKENWAGEN, m. (-s), wagentje met één of
twee bokken bespannen, of daaroe geschikt; —
een mooi span voor een bokkenwagen, van een getrouwd of verloofd paar gezegd, dat er zonderling
uitziet.
BOKKEPRUIK, v. (-en), pruik van bokkenhaar;
ook stug, ruw haar; — de bokkepruik op hebben,
ontstemd, slecht gehumeurd zijn; (ook) zich koppig, wrevelig gedragen.
BOKKERIG, ba bw. bokkig. BOKKERIGHEID, v.
BOKKERIJDER, m. (- s), naam eereer bende
roovers in Limburg op het eind der 18de eeuw; hun
hoofdzetel hadden zij te Valkenburg; in de volks verbeeldi.;g waren het toovenaars, de op een bok
door de lucht reden; -- een gemeenti kerel.
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BOKKESPRONG, m. (•en), zonderlinge, kromme
sprong van een bok; zonderlinge, dwaze, kluchtige
handeling of vertooning, grap : bokkesprongen
maken; — ik kan daarvan geen bokkesprongen maken,
geene onnoodige uitgaven doen, met dat geld moet
ik zuinig toe; ...VEL, o. (-len), het vel van een bok;
...VLEESCH, o. vleesch van den bok.
BOKKEVER, m. (-s), (w. g.) boktor.
BOKKIG, bn. bw. ( -er, -st), zoo als bij bokken
gevonden wordt : een bokkige stank; -- tochtig,
ritsig (van geiten); -- (van personen) zich gedragende
als een bok; --stuursch norscb, koppig. BOKKIG HEID, V. (...heden).
BOKKING, m. (-en), BOKKUM, m. (-s), gerookte haring; -- diepwatersche bokking, gezouten
en weinig gerookt; — (fig.) win. een bokking geven,
scherpe berisping, vinnig verwijt; -- hij droogt uit als
een Harderwijker bokking, van een vervelend mensch
gezegd. Bokkinkje, o . (-s) .
BOKKINGDROGERIJ, v. (-en); ...GRAAT, v.
(...graten); ...HANG, nu. (-en), huis, loods of schuur
waar bokkingen in den rook gehangen en aldus
gerookt worden; vertrek vol rook; ...KOP, m. (-pen);
...MAND, V. (-en); ...ROOKER, m. (-s); ...ROOKERIJ, v. (-en); ...STALLETJE, o. (-s), waar
bokking wordt verkocht.
BOKKLEED, o. (-en), bekleedsel van het bok raam; ...PAAL, ir. (...palen ), twee telegraafpalen
in den vorm van een A op een bocht van den weg;
... RAAM, o . (.. .ramen), houten geraamte van een
koetsiersbok of zadelbok; ...RAM, in. (-men), mannetje van een bokschaap.
BOKS, V. (-en), afdeeling in een paardenstal.
BOKSBAARD, m. (-en), baard van een bok; zie
BOKKEBAARD; scheldnaam voor een onguren
kerel; — een plantengeslacht, behoorende tot de
samengesteldbloemigen, (Tragopogon) en waarvan
er in Nederland vier soorten in 't wild worden
aangetroffen : de preibladige boksbaard; de Oostersche
boksbaard; de beemdboksbaard of morgenster, en
de kleine boksbaard.
BOKSBEEN, o. (-en), een der in den top kruislings
vereenigde en vorksgewijze opgerichte zware
rondhouten of spieren die een bok (hijschwerktuig)
samenstellen; ...BLOK, o. (-ken), blok, voorzien
van twee schijven waarover de boksreep geschoren
wordt.
BOKSBEUGEL, m. (-s), beugel met vier vinger
veelal van punten voorzien om de vuist-gaten,
bij het boksen mede te wapenen, hier te lande
onder de verboden wapenen gerekend.
BOKSBOON, v. (-en), gew. naam voor gele
lisch (iris pseudacorus), lupine (lupinus) en waterdrieblad (menyanthes tril oliata ); ...BITTER, o.
(scheik.) de uit de boksboon afgezonderde bitterstof.
BOKSCHAAP, o. (...schapen), zekere soort van
Friesche en Tesselsche schapen; ... SCHIP, o.
(... schepen), lage platte schuit di . getrokken of
geduwd wordt.
BOKSDERDEBEEN, o. (-en), los been van een
bok (hijschwerktuig).
BOKSDOORN, in. (-en), of ...DOREN, m. (-s),
zekere rankende gedoornde heester (lycium barba rum) veel gebruikt voor heggen en voor het bedekken van priéelen; —PAPIER, o. zekere soort van
papier voor schilderwerk met water- en olieverf.
BOKSE, v. (-n), BOKS, (-en), BOKSENT, (-s),
wijde broek gelijk zeelieden die dragen; (gew.)
broek: onderbokse; — het is boks en wambuis met
die twee, het zijn dikke vrienden; -- (gew.) in de
bokse sterven, bij eene veiling aan den inzet van
Benig goed blijven hangen; -- voor de (bille -)boks
krijgen, voor de broek, klappen krijgen; -- stoomketel; — (gew.) het onderstel van een omgehakten
boom met de uitgegraven wortels, ook broek,
vod, aarsgat, en kont geheeten; -- (gew.) vischkuit.
BOKSELEN, (bokselde, heeft gebokseld), (gew.)
met haastigen waggelenden gang loopen (van
kinderen, oude lieden, schaatsenrijders); zwaar
werken, sloven.
1. BOKSEN, (bokste, heeft gebokst), iem. met
de vuist stompen; naar Engelsche wijze met de
vuist vechten; -- om den gordel boksen, om den
eeregordel die in Engeland aan den besten bokser
wordt gegeven; --- (gew.) de geit heeft mij gebokst,
gestooten.
2. BOKSEN, (bokste, heeft gebokst), (gew.)
heimelijk wegkapen, stelen, in den zak steken,
zakken; — (gew.) heimelijk de school verzuimen.
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BOKSENBIER, o. (-en), (gew.) feest door een
jonggehuwd paar gegeven aan de jonkmans die hen
voor het huis des bruidegoms met schoten begroet
hebben.
BOKSENPOFFER, m. (-s), (gew.) kleine dikke
jongen (die zijn broek vult door zijn dik achterwerk).
BOKSER, m. (-s), iem. die de kunst van boksen
verstaat, vuistvechter.
BOKSHOEF, m., BOKHOEF (...hoeven), een
paardenhoef met rechtstaanden toonwand en
hooge zij - en drachtwanden met weinig omvang;
...HOOFD, o. (-en), vast blok met drie schijven,
dat tevens tot vereeniging der boksbeenen dient.
BOKSHOORN, m. (- en); ...HOREN, m. (-s),
hoorn van een bok of gelijk een bok heeft; —, o. (als
stofn.) : knoopen van bokshoorn; --- (zeew.) Naaken oogbout; ...IJZER, o. (-s), boksbeugel.
BOKSOOR, o. (-en), het oor van een bok;...PARTIJ, V. (- en), vuistgevecht; woeste kloppartij;
...PETERSELIE, v. pimpernel (pimpinella);
...POOT, m. (-en), poot van een bok of gelijk een
bok heeft; bijnaam van Pan, Faun, Sater of Duivel.
BOKSPRINGEN, (meestal in de onbepaalde wijs),
het springen op of over den bok (gymnastiek); ook
...STAAN.
BOKSREEP, m. (-en), zwaar touw, dienende om
over de schijven van het boksblok en van het
bokshoofd te worden geschoren; ...ROL, v. (-len),
onderdeel van den bok, liggende windas; ...SCHIJF,
V. (...schijven), deel van den bok waarover de boksreep loopt; ...SPAAK, V. (...spaken), spaak waarmede men de.boksrol draait; ...SPIER, v. (-en),
boksbeen.
BOKSTEUNSEL, o. (-s). ijzeren stangen waarn'ee
de koetsiersbok bevesuigd is.
BOKSTRILLER, m. (-s), (muziek) een onzdiver,
onzeker of ongelijk uitgevoerde triller.
BOKSVOET, m,. (-en), bokspoot; ook zeker werk
bij het drijven van sommige metalen voor -tuig
gebruik; -- zijn lach verried den boksvoet,-werpni
booze, duivel; ...VEL, o. (-len).
BOKTOR, v. ( -ren), schildvleugelig insect (cerambyeidae), kenbaar aan zijne lange voelsprieten die
aan den kop het voorkomen van een bokskop
geven.
BOKVELD, o. (Z. A.) deel van het Hoogland
van de Kaapkolonie; (fig.) hij is bokveld toe, hij is
dood; hij was bijna naar het bokveld, hij is doodziek
geweest.
BOKWERK, o. het baggeren van veen in den
bok; ...WONING, v. (-en), zeer slechte woning
voor veenarbeiders; ...ZITTING, v. (-en), de zitting van een koetsiersbok.
1. BOL, m. (-len), voorwerp van inn of meer
ronde gedaante, bal; — de breede zijde van een
hamer; -- kop of krocn van een nagelijzer; -- rond
uiteinde van den roggerskop bij steenen windkorenmolens, waarop de bovensteen draait; — (gew.)
ronde nap; — (Zuidra.) prop, kluwen; -- (ook)
straalbol, vgl. bolpijp; -- (wapenk.) rond schijfje
in een wapen, doorgaans plat, doch in de Duitsche
wapens meestal geschaduwd en bolvormig; -- klomp
bereid metaal om letters van te gieten; —
bal, bij verschillende wegspelen in gebruik,
houten schijf; — (meetk.) lichaam, begrensd door
een gebogen oppers lak waarvan alle punten even
ver verwijderd zijn van één punt, het middelpunt,
in het midden van het lichaam; -- Maagdenburger
halve bollen, twee luchtdicht op elkander sluitende
holle halve bollen die men luchtledig kan maken; -hemellichaani : de aarde of eene ster, vgl. aardbol; —
rond brood; van onderen plat, van boven bol,
wittebrood : brood met bol eten; -- warme bollen
eten, (gew.) des Zaterdags warm brood eten; —
bollen blazen, op den horen blazen ten teeken dat
de bollen gereed zijn; -- allerlei kleine ronde gebakjes : zoutebolleties, beschuitbollen, krentebollen; —
(plantk.) gezwollen, vleezig plantendeel als bewaarplaats van voedsel, in schubben of rokken
opgehoopt; — gerokte bol, wanneer de deden elkander
geheel omgeven; — geschubde bol, wanneer zij dit
slechts ten deele doen; -- toevallige bol, aan den
bovenaardschen stengel waar men gewoon is een
bladknop of bloem aan te treffen; inz. bloembollen; -- de geheele bloemdragende bolplant :
in 't voorjaar staan de bollen bij Haarlem in bloei; —
(gew.) blauwe korenbloem; --- vrucht of zaaddoos
van sommige planten, inz. maankop, en vlas; —
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dikke ondereind van een rijsbos, meestal pol ge- pof, rond staan (inz. van eene japon) ; --- (gew.)
heeten; — het opstaande min of meer ronde gedeelte een dof geraas maken : de leege boerenwagen boldert
van een hoed; -- ronde platte kurken aan een j over den weg.
!
BOLDERIG, bn. (gew.) van personen gezegd, die
schakelnet; -hoofd : het zal hem den bol nog kosten; -- het wild en woest in hun optreden en uitdrukkingen
verward
en
zijn.
haastig
heel
liep
er
't
bol,
ging er hol over
BOLDERIK, v. onkruid in het graan met groote,
af, vgl. holderbolder; -- het boletje in het holletje,
oudhollandsche heildronk op de ongeboren vrucht, fraaie paarse bloemen (agrostemma githago) ;
iemands
—ZAAD,
o.
—
(Zuidn.)
evenals Hansje in den kelder;
BOLDEROPLANGER, ni. (-s), (zeew.) oplanger
bol wasschen, hem eenige oorvijgen geven; (ook)
hem duchtig de les lezen; -- de bo 1 van een haas, met een bolder erop.
BOLDERPEN, v. (-nen), zware ijzeren pen met
de kop; het schort hem in den bol, hij is niet goed bij
het hoofd;- — een flinke bol, een ferme kerel; (ook) bolvorwigen knop die in de hardsteenen dekeen knap, verstandig man of jongeling : een schran- stukken van sluis- en kaaimuren zijn bevestigd om
dere, heele bol; — zeg eens, bolletje ! ventje, kereltje. daaraan schepen te verhalen of vast te meren.
BOLDERSFEEST, o. (-en), (Zuidn.) feestelijke
2. BOL, m (-len), kleine bank of plaat aan de
zeekust bij cb, of op de benedenrivieren bij laag j bijeenkomst der boldersgilden, waarop om prijzen
tessel.
—
Razende
bol
bij
gebold
wordt; ...GEZELSCHAP, o. (-pen); ...GILD,
water di oog vallende : de
o. (-en); ...HOF, o. tuin waarin gebold wordt;
kleine krib aan een rivieroever om dezen te bevei...SOCIETEIT, v. (-en).
ligen tegen afneiving door sterke schuring van den
BOLDERWAGEN, m. (-s), rammelende, hortende
stroom.
3. BOL, v. (-len), spit veenaarde ter diepte van en stootende wagen, rammelkast; overhuifde boe
het blad der bolschup uit den veenkuil genor en, renwagen die niet op veeren rust of in riemen
ook die diepte zelf; -- vierkant brok veengrond, hangt; (gew.) diligence.
i BOLDOOT, v. eene beste soort van eau-devan de oppervlakte gestoken.
cologne, naar den fabrikant Boldoot genoemd :
4. BOL, v. (-ten), (gew.) eene soort van aak.
5. BOL, m. (-len), (Zuidn.) stam van een boom, een fesch3e Boldoot.
BOLDRIEHOEK, m. (-en), deel van een boloppervan de wortels tot de takken (zoowel groeiende als
omgehouwen); -- (gew.) hout aan bollen, tot blokjes vlak, door drie bogen van groote cirkels begrensd.
gezaagd; -- verhoogde vloer in eene glasfabriek, BOLDRIEHOEKSMETING, v.
BOLEIND, o. (-en), het dikke ondereind van een
waarop de glasblazers loopera en waarin de vormen
j rijsbos.
staan.
BOLERO, v. (-'s), langzame Spaansche nationale
6. BOL, m. Zie BUL.
7. BOL, bn. en bw. (-ter, -st), bolrond : bolle i dans in 3/4 maat met begeleiding van zang en cas tagnetten, door een of door meer paren gedanst;
spiegel, bolle en holle lenzen, brilleglazen; -- slap,
drassig : de slib en bolle veengrond; -- bolle turf,eigenaardig lied daarbij gezongen; --- overbloezend
losse, lange turf; — bol ijs, bomijs; (ook) zacht, week dameslijfje; (ook) een kort nauwsluitend dameslijfje.
tengevolge van den dooi; — (van den wind) telkens BOLG, v. (-en), (scheepsb.) dubbelhuid, buiten met losse vlagen waaiende, maar niet guur; — huid.
BOLGEWAS, o. ( -sen), algemeene benaming der
gezwollen, dik, opgezet : bolle wangen, vaak opgevat
als blijk van gezondheid en levenslust; --- een bolle planten die zich door bollen vermenigvuldigen.
BOLHAMER, m. (-s), hamer met bolronden kop,
meid", gul, goedrond, lustig; —, een bolle lach om
den mond, gul, vriendelijk; --- het bolle der hand, dienende tot het uitdrijven van een stuk metaal.
BOLHEID, v. bolrondheid; opgezwollenheid;
de rugzijde; -- iets met de bolle hand doen, maar j
half goed; — (van dieren) wel doorvoed, vet; -- weldoorvoedheid; gevuldheid.
BOLHENNE, v. (-n), kip zonder staart; glas zonder
(van vogels) bol zitten, ineengedoken, met opstaande
veeren, ten teeken van ziekte; — de vogel is bol, } voet; kan zonder oor; --- (spr.) (gew.) trek eens eene
legt niet meer in het nest (nadat de eieren eruit bolhenne den staart uit, waar niets is, verliest de
genomen zijn); -- de zeilen gingen bol staan, rond keizer zijn recht.
BOLHOL, bn. van lenzen gezegd, welker holronde
uitstaande, min of meer bolvormig; -- boekweit - j
doppen, stofvrij en bol, niet ineengedrukt; -- een zijde meer gekromd is dan de bolronde.
:
raden
BOLIDE, v. vuurbol.
of de '
holletje of bolletje, zeker kinderspel
BOLIVAR, m. (-s), zilveren munt in Venezuela, —
pet met de opening naar boven of beneden neer1 een franc : een bolivar heeft 100 centimos of centavos.
komt.
BOLK, v. (-en), zeevisch, kleiner dan kabeljauw
BOLA, v. (-'s), drieriemige lasso, met kogels
aan de uiteinden, bij de Patagoniërs in gebruik. en schelvisch, behoorende tot de dorschvisschen en
BOLAARS, m. (...aarzen), hoender of vogel met gekenmerkt door eene zwarte vlek aan den wortel
der borstvinnen, gewoonlijk steenbolk geheeten
korten, stompen of in 't geheel geen staart.
BOLACHTIG, bn. en bw. ( -er, -st), eenigszins (gadus luscus of barbatus); ook vaak gebezigd voor
bijna
bolvormige
geof wijting.
kabeljauw
bol. BOLACHTIGHEID, v.
BOLKAF, o. kaf der uitgedorschte vlasbollen, tot
daante.
BOLBEGONIA, v. (-'s), eene soort van begonia verbranding of soms nog tot veevoeder gebruikt;
...KNOP, m. (-pen), knop die zich in den oksel der
met onderaardschen bolvormigen stengel.
BOLBAAK, v. (...baken), die de bollen of zand- i bolschubben ontwikkelt, ook bijbol en klister gebanken eener rivier aanwijst; ook aan de zeekust i heeten.
BOLKOZIJN, o. (-en), raamkozijn waarvan het
in gebruik; ...BAAN, v. (...banen), (Zuidn.) ovale,
hardgetrapte vlakte waarop de spelers met den i bovenvak uit één stuk bestaat, in tegenstelling met
krullebol naar den staak bollen; — 't is een weg ! kruiskozijn; ...KRUID, o. gew. naam voor zwarte
als eene bolbaan, zoo effen en gelijk. nachtschade; ...KRUIS, o. (-en), (herald.) verkort
BOLBLIKSEM, m. (-s), kogelvormige bliksem. kruis met een bol aan elk der vier uiteinden, ook
BOLBLOEM, v. (-en), eene bloem die zich uit appelkruis geheeten.
BOLKVANGER, m. (-s), dikke, korte, ruwe pij
een bol ontwikkelt; ...BROOD, o. (-en), bolrond
van presenning, door visschers en zeelieden bij
tarwebrood; (gew.) wittebrood.
1. BOLDER, m. (-s), (Zuidn.) iem. die met bollen buiig en onstuimig weer gedragen.
BOLLAAG, v. (...lagen), (waterbouwk.) tweede,
naar den stek bolt; — (gew.) dikke noot of knikker
waarmee men bolt, ook bolle genoemd ; -- lid van bovenste laag rijsbossen van een beslagwerk, ook
een boldersgilde; -- (Zuidn.) afgeknotte boom; -- koplaag geheeten.
BOLLAARD, in. (-s), (Zuidn.) afgeknotte boom,
(scheepst.) loodrecht staand, vierkant houten '
paaltje met achtkantigen kop op het gangboord knotwilg.
BOLLAND, o. moerassig, veenachtig land : Rol tusschen de inhouten van een schip om touwen of
kettingen aan vast te maken; — stuk hout op eene land, bolland.
BOLLANDISTEN, m. mv. benaming gegeven aan
pont waarlangs de reep schuift; — (gew.) brileend,
i enkele Jezuïeten, die zich bezighouden met de
brilduiker, beider.
2. BOLDER, V. (- s), beschuitbolder; -- bolderik; levensbeschrijving van heiligen, door den Jezuïet
Johannes Bolland in 1643 begonnen en sedert tot in
de bruine of zwarte zaadkorrels dezer plant.
BOLDERD, v. de gemeene bolderik, ook bol, onze eeuw voortgezet; zij zijn te Brussel gevestigd.
BOLLANTAARN, v. (-s), bolvormige lantaarn,
dolik, zwarte korenvlam, nagelbloem en koornroos
van gegoten glas met koperen bodem waarop een
geheeten.
BOLDEREN, (bolderde, heeft gebolderd), bol, lampje is geplaatst, vooral door schippers gebruikt.
Van Dale.
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BOLLE.
1. BOLLE, m. (-n), (gew.) bul, stier.
2. BOLLE, v. (-n), werkstaking in de veenderijen;
groote noot of stuiter waarmee men bolt, bolder.
BOLLEBOF, m. (-s), (diev.) directeur eener gevangenis.
BOLLEBOOS, m. (...boozers), iem. die uitstekend
begaafd is, bijzonder in iets uitmnunt; ...BUIS, v.
(...buizen); ...BUISJE, o. (-s), (gew.) bolvormig
gebakje, poffertje, (ook) appelbol; ook van dikke,
welgedane en goedige personen gebruikt; — (gew.)
wat zijn ze dikke bollebuisjes ! goede vrienden.
BOLLEJAGEN, (alleen in de onbep. wijs gebruikelijk), het werkstaken (in de veenderijen) om ir eer loon
te krijgen en het rondtrekken om anderen het werken te beletten, ook bollen genoemd.
BOLLEJAGER, m. (-s), die meedoet aan het bolle jagen.
BOLLEMAN, m. Zie BOLMAN.
1. BOLLEN, (bolde, heeft gebold), (gew.) naar
den stier verlangen, tochtig zijn (van koeien); eene
koe laten bollen. naar den stier brengen; ook die
stier bolt niet meer, springt niet meer; vgl. stieren; —
(gew.) huilen.
2. BOLLEN, (bolde, heeft gebold), (veend.) bolle jagen : de arbeiders bollen, zijn aan het bollen.
3. BOLLEN, (bolde, heeft gebold), (zeew.) inkorten, inhalen : de bezaan bollen; -- (Zuidn.) die
spijs bolt in den mond, klontert; — bol worden : die
muur bolt; —bol maken : die kuiper gebruikt smallere
duigen, hij bolt zijn werk meer; — een spel spelen
waarbij met een bol geworpen wordt : kegelen;
eenige knikkers of hazelnoten op eene rij zetten en
dan op eenigen afstand ernaar werpen met een
grootere (bolle, bolder geheeten) (die uit de rij geworpen worden, zijn voor den speler); -(Zuidn.) een krullebol naar een houten stek rollen
(in Bene halve ellips) of rechtuit schieten (zoodat
een op den stek liggende bol van de tegenpartij
weggeschoven wordt; wier bollen het naast bij den
stek komen te liggen, wint het); -- (fig.) te kort
bollen, zijn doel nissen; (ook) het onderspit delven; — eene kar bolt goed , als zij een goeden slag
heeft; — een steenweg bolt goed, als men er gemakkelijk over rijden kan; -- het vlas van de zaadbollen
ontdoen, repelen.
4. BOLLEN, (bolde, heeft gebold), runderen dooden, door ze met een hamer voor den kop te slaan,
ook dollen of kollen genoemd; ook wel van andere
dieren gezegd; -- de eigenliefde streelen : dat
bolde hem bijzonder; -- dat 'zal hem wel bollen, wel
naar den zin zijn; — wat bolt het mij, wat kan mij
het schelen; 't wil er niet bollen, gelukken, slagen; dat zal hier ook niet bollen, in goede aarde vallen.
BOLLENBAAS, m. (...bazen), bloembollenkweeker; ...BAKKER, m. (-s), die bollen bakt; ...BLAZER, m. (-s), bollenbakker: iem. met dikke opgeblazen wangen; ... DAG, m. (-en), dag dat de bollenvelden op zijn mooist zijn; ...GANGER, m . (-s),
persoon die de bollenvelden gaat bezoeken;
...GROND, m. grond geschikt voor de bloem bollenteelt; ...HANDELAAR, (-s, ...Jaren).
BOLLENHUIS, o. (...huizen), huis of loods waar
,de bloembollen gedroogd en bewaard worden;
...KWEEKER, m. (-s); ...LAND, o. (-en); ...MAND,
v. (-en); ... REK, o. (-ken), rek in eene bollen
...SCHUUR, v. (...schuren), bollenhuis;-schur;
...STREEK, v. (...streken), streek waar bloembollen
gekweekt worden; ...TOETER, m. (-s), waarop
geblazen wordt als de bollen gaar zijn; ...ZEEF,
V. (...zeven), zeef met ronde gaatjes om de vlas
te zeven.
-bolendr
BOLLEPRAAT, V. (gew.) 't is bollepraat, onzin.
BOLLETJE, o. (-s), kleine bol : (gew.) het bolletje
wasschen, drinken op de gezondheid van een jong
(zie BOL).
-geborn,
BOLLETJESKNOOP, in. (-en), knoop in den vorm
van een bolletje; ...WERK, o. metaalfabrikaat
met versierselen, bestaande uit naast elkander op
de voorwerpen vastgesoldeerde goudbolletjes;
...WIER, o. eene soort van geleiwier, bestaande
uit bolronde cellen.
BOLLETRIEHOUT, o. hard vleeschkleurig hout
uit Guyana, ook paardenvleeschhout genaamd.
BOLLIG, bn. naar den bul, stier verlangende,
tochtig (van koeien); bolachtig; -- van veenarbei-ders gezegd, die beginnen te bollejagen. BOLLIG
bolheid.
-HEID,v.
BOLLING, v. (-en), het gezamenlijk spelen van
,het bolspel; wedstrijd in het bollen; het bolle•
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jagen; bolk; -- (gew.) 10 gulden in de bolling van je
hand, in de holte van je hand, werkelijk gegeven,
niet maar beloofd.
BOLMAN, m. (gew.) het hoogste spel in zeker
hazardspel (ook bij het bluffen) met twee kaarten : wie bolman (klaverenvrouw met klaverenboer)
heeft, wint het van iederen medespeler.
BOLOGNEEZER-FLESCH, v. kleine peervormige fiesch die plotseling afgekoeld is na het
blazen; daardoor is zij uitwendig zeer hard, maar•
laat men er een steentje in vallen, dan springt zij
aan duizenden stukjes; ...HOND, m. (-en), langharig hondje; ...SPAAT, o. Italiaansch zwaarspaat
dat vooraf aan het zonlicht blootgesteld, in den.
donker een tijd lang licht verspreidt.
BOLOPPERVLAK, o. het oppervlak van een bol
(meetkundig lichaam).
BOLPLANT, v. (-en), bolgewas; ...PLEIN, 0.
(-Qn), plein waar men bolt; ... RAAP, v. de lijnzaadbollen die bij het bollen tusschen de reep zijn
blijven zitten en naderhand het eerst worden ver
-zameldngorscht.
BOLROND, bn. den bolvorm hebbende : de
aarde is niet zuiver bolrond; (van oppervlakten)
een deel van een bolvlak uitmakende; min of meer
bolvormig. BOLRONDHEID, v.
BOLROOS, v. (...rozen), volksnaam, eener plant,
ook sneeuwbal en Geldersche roos geheeten;
...SCHIJF, v. (...schijven), schijf of as eener
bloembol.
BOLSCHUP, v. (-pen), in de hooge veenderijen,
Bene schop of spa tot het steken van greppels in
het veen, ook greppelschup geheeten.
BOLSLEE, V. (- ën), werktuig tot het afdraaien
van gegoten metalen bollen; ...SPAT, v. (-ten),
hard en droog gezwel aan de pooten van een
paard; gal aan de binnenvoorvlakte der knie;
buitengewone uitzetting van de hier loopende
bloedader, ook bos genoemd; ...STAAK, m. (...staken'), (Zuidn.) ijzeren bout met ronden kop, waarmede goudsmeden het goud en zilver bij het kloppen
ondersteunen .
BOLSTAANDE, bn. (van zeilen) niet slap neerhangende, maar min of meer breed uitstaande.
BOLSTAART, m. (-en), kortstaart, paard met
gekorten staart; ...STEKER, m. (-s), werktuig
om verheven beeldwerk te steken.
BOLSTER, m. (-s), buitenste groene bast of schil
van noten. kastanjes enz.; — (spr.) de ruwe bolster
moet er nog af, hij is nog niet genoegzaam beschaafd,
wereldwijs; --- de meestal waardelooze omhulsels
van graan -, peul- en andere vruchten : schil, peul,
kaf; -- peluw met kaf gevuld; — (Z. A.) peluw;
bed en bolster, bed met toebehooren; -- (veend.) het
grauwe of slechte hooge veen, meest bonk geheeten.
BOLSTEREN, (bolsterde, heeft gebolsterd ), van
den groenen bolster ontdoen, ontbolsteren, inz. noten.
BOLSTERTURF, v. slechte turf van den bolster
of bonk, gewoonlijk tot strooisel gebruikt.
BOLTON, v. (-nen), (scheepsterm) ankerboeivormige of buikvormige zeeton met een staak waarop
een bol (meestal van rotting) gesteld is; dikwerf tot
uiterton gebezigd.
BOLUS, v. (als stofnaam), (m. ( -sen), als voorwerpsn.), fijne kleiaarde, bevat ijzeroxyde, is
vettig op het gevoel, komt in verschillende kleuren
voor en wordt o. a. als verfstof en poetspoeder
gebruikt; witte bolus, wit, bijna reuk- en smaakloos
poeder, hoofdzakelijk waterhoudend aluminiumsilicaat; eertijds ook als geneesmiddel; — groote
brok of pil van conserven, poeders met stroop, als
geneesmiddel aangewend, inz. bij dieren; — plat
rond gebak, bestaande uit meel, snippers, sukade
en stroop; — (gemeenz.) billen, inz. van kleine
kinderen gezegd.
BOLUSAARDE, v. zie BOLUS; ...TROMMEL, v.
(-s), trommel waarin men bolussen (gebak) bewaart.
BOLVLAK, o. (-ken), boloppervlak; ...VORM,
m. de gedaante van een bol.
BOLVORMIG, bn. en bw. (van lichamen) den
bolvorm hebbende; (van vlakken) een gedeelte
van een bolvlak vormende; -- bolvorm-ige driehoek,
boldriehoek; -- bolvormige schijf, deel van een bol
door twee evenwijdige platte vlakken ingesloten.
BOLVORMIGHEID, v.
BOLVORMIGE -DRIEHOEKSMETING, v. onderdeel der wiskunde dat zich bezighoudt met de
eigenschappen en berekeningen van den boldriehoek.
BOLWANGIG, bn. bolle wangen hebbende.
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BOLWERK, o. (-en), uitspringend, vijfhoekig
gedeelte van een fortificatie-front, bastion, thans
nog als naam van begraafplaatsen en wandelplaat sen in gebruik; opgeworpen versterking binnen de
stad; — paalwerk bestaande uit balken, met gordingen en ijzeren bouten verbonden, ter versterking van een zeedijk dienende; -- (vroeger spr.)
een otter in het bolwerk, er is onraad; — stad of streek
die ter bescherming van een land strekt; (fig.)
Nederland was in de 17 de eeuw een bolwerk van het
Protestantisme; — persoon op wien iem. vast vertrouwt; — ook van toepassing op onstoffelijke
zaken.
BOLWERKEN, (bolwerkte, heeft gebolwerkt),
met bolwerken voorzien, verschansen; — een schip
in zee bolwerken, de goederen of den last in een schip
verleggen; — hij zal het er wel bolwerken, klaar
spelen, tot stand brengen; (ook) uithouden; — (gew.)
er niet tegen kunnen bolwerken, er niet tegen opgewassen zijn; — (w. g.) ervoor moeten bolwerken, er
hard voor moeten werken.
BOLWERKSGORDIJN, o. (-en), gordijn tusschen
twee bolwerken; ...GRACHT, v. (-en), gracht om
het bolwerk heen; ...HOEK, m. (-en), een der vijf
hoeken van een bolwerk; ...00R, o. (-en), ronde
uitbouw aan een der schouderhoeken van een bolwerk, orillon; ...TOREN, m. (-s), toren in een
bolwerk of van een bolwerk voorzien.
BOLWERP, m. (-en), afstand waarover de worp
van een bol gewoonlijk draagt.
BOLWORM, m. (-en), larve van een ingewandsworm (taenia coenurus cerebralis), die zich in de
hersenen der schapen ontwikkelt en bij deze de
draaiziekte veroorzaakt; schapen lijden en sterven
vooral aan den bolworm; --- (fig.) de bolworm steekt
hem weer, hij heeft weer een van zijne grillen, of
buien; den bolworm hebben, slecht gehumeurd zijn.
BOLWORTEL, m. (-s), wortel eener bolplan`;
...ZAAD, o. wit papaverzaad; — het uit de zaadbollen gedorschte lijnzaad, gezuiverd van kluitzaad
en bolraap.
1. BOM, tusschenw. nabootsing van den slag
van een zwaar neervallend lichaam of een ander dof
geluid; uitroep bij het zien, hooren of vertellen van
iets geweldigs of plotselinge.
2. BOM, v. (-men), .nabootsing van het klokgelui;
naam eener groote klok; handtrommel of tamboerijn,
veelal met bellen; -- (verouderend) hazen met
bommen jagen, iets onmogelijks beproeven, ver
werk doen; —eene
eene soort van fuik in den vorm-gefh
eener trommel, ook tong geheeten; -- trommel
of doos om iets in te bewaren; — (boekdrukk.)
raam dat in het timpaan van eene handpers
past; —
iets wat bijzonder dik of groot is : 't is eene bom
van een jongen; 't zijn bommen van aardappels; —
groot glas : bommetjes bitter, borrel; — (Zuidn.)
hoed.
3. BOM, V. groote hoeveelheid : hij heeft eene
heele bom geerfd; eene bom duiten; -- de bom is
gevallen, de hoofdprijs in de Staatsloterij, (de andere
groote prijzen worden bommetjes genoemd).
4. BOM, v. (-men), holle, ijzeren, meet brand- of
springlading gevulde kogel; inz. die van 29 c. M.
middellijn; — bus, koker of doos met dynamiet, meliniet of iets dergelijks gevuld rit een misdadig
doel geworpen of heimelijk neergezet : met bommen
gooien, werpen; -- als eene bom uit de lucht komen
vallen, plotseling, onverwacht en daarbij nogal
opschudding veroorzakende; — duizend bommen
en granaten ! een bastaardvloek.
5. BOM, V. (- men), schijfvormige stop in een vat,
wel te onderscheiden van eene spon, die smaller
en langer is; -- hij slaat de bom op het vat, voor het
vol is, hij acht de zaak te spoedig beklonken; -- de
bom is gebarsten, gesprongen, het geheim is uitgekomen; (ook) het lang gedreigde gevaar is gekomen.
Bommetje, o. (-s).
6. BOM, V. (- men), platbodemd, breedgebouwd
visschersvaartuig met twee zwaarden, inz. voor de
verschharing- en kustvisscheri .
BOMi3AiVl, v. (-men), beddekwast; klok.
BOMVI13Awh 1A&N, (bombamde, heeft gebombamd),
de klok luiden; den klank van de klok nabootsen;
(fig.) aanhoudend een dof en vervelend geluid doen
hooren: heen en weer slingeren als een klepel of
-een beddekwast.
BOMBARDE, v. (-n), steengeschut; (niuz.) brom
-werkin
do orgels.

BOMMELAAR.
BOMBARDEERDER, m. (- s), die eene vesting
beschiet.
BOMBARDEEREN, (bombardeerde, heeft gebombardeerd), (eene vesting) naar een bepaald
plan met bommen, kogels enz. beschieten; -- met
ballen enz. bestoken, meestal voor de aardigheid;
leven, lawaai maken; met de vuisten op iets trom
eene deur bombardeeren. BOMBARDEE--meln:
RING, v. (-en).
BOMBARDEERGALJOOT, v. (...joten), tweemastgaljoot, twee zware mortieren voerende;
...KEVER, m. (- s), een gevleugeld insect (brachinus crepitans), tot de familie der loopkevers behoorende, dat zijne vijanden uit zijn achterlijf met
hoorbaar geluid een blauwen stinkenden damp
toeschiet; ...KORVET, v. (-ten), thans verouderd;
...SCHIP, o. (...schepen), bombarden; ...SLOEP,
v. (-en).
BOMBARDEMENT, o. het bonabardeeren eener
stad of vesting : het bombardement van Antwerpen.
BOMBARDER, v. (-s), schip met een paar mortieren, bestemd om een havenmond te verdedigen.
BOMBARDIER, m. (-s), artillerist, belast met
de bediening der mortieren; sergeant bij de artillerie.
BOMBARDON, o. koperen blaasinstrument met
een krachtig basgeluid op de tuba gelijkende en
door deze meer en meer verdrongen.
BOMBARIE, v. (volkstaal) beweging, getier,
lawaai, opschudding : wat maakte hij eene bombarie!
bombarie schoppen.
BOMBARIEMAKER, m,. (-s); ...SCHOPPER,
m. (-s).
BOMBAST, m. gezwollen, hoogdravende, zin
-ledig
taal of stijl, holle klanken.
BOMBASTISCH, bn. vol bombast : bombastische
verzen.
BOMBAZIJN, o. als stofn. [— (- en), in de bet. van
soorten van bombazijn], gekeperd weefsel van
zijde; van zijde, kemelshaar en katoen; ook van
zijde en kamgaren of geheel van kamgaren; — (Z.
A.) fluweel; — plat weefsel van katoen, veel gebruikt voor voering, werkmansondergoed enz.;
—WEVER, m. (-s).
BOMBAZIJNEN, bn. van bombazijn gemaakt.
BOMBEEN, o. (-en), gezwollen, opgezet been.
BOMBIJL, v. (-en), kuipersgereedschap; ...BOOR,
v. (...boren), boor waarmede men een bomgat in
vaatwerk maakt.
BOMBROOD, o. bombrood winnen, tijding brengen dat een schip uit zee in aantocht is; versnapering
die iexn. bij zijn terugkeer in de stad, vooral voor
kinderen, medebrengt; — zaadpluis; vgl. boden brood.
BOMBRANDSAS, v. eene vaste sas die in stukjes
int de bombuis gestoken wordt om het brandstichtend vermogen der springlading te vergrooten;
...BUIS, v. (...buizen), doorboorde houten buis
eener bom, met sas gevuld om de lading te ontsteken.
BOMGAT, o. (-en), ronde opening in den bodem
of den buik van een vat voor de bom; — te veel
naar het bomgat kijken, een zuiplap zijn; — een
woord in 't bomgat zeggen, iem. iets heimelijk toevertrouwen; — gat door de uitbarsting eener bom
in den grond geslagen; — galmgat van een toren.
BOMHAAK, ra. (...haken ). ijzeren haak waarmee
men de bom aan de ooren oplicht en in den mortier
plaatst; ...IJS, o. ijs dat hol ligt, niet op het water
rust; ...KANON, o. (-nen), groot kanon waaruit
men bommen kan schieten; ...KETEL, w. (-s),
mortier.
BOMKRABBER, m. (-s), ijzeren krabber om de
inwendige ruimte der bommen schoon te maken;
...KRUIWAGEN, m. (-s), kruiwagen, ingericht
tot het vervoer van bommen binnen de parken;
...MAL, m. (- len), gereedschap om bommen te
meten.
BOMMEL, m. (-s), prop van een vat, bom; —
de bommel is los, losgebroken, de bedrieglijke toeleg,
het geheime plan is aan den dag gekomen; —
hij is op weg naar Bommel, hij gaat sterven; — hij
gaat naar Bommelskonten, drie uur boven de hel,
hij steekt zich in eene netelige zaak, gaat zijn
verderf te gemoet; — hij is naar Bommelskonten,
verzuimt heimelijk de school; — te, naar Bommels konten, bits antwoord op eene onbescheiden vraag
waar iets, iemand is, of waarheen men gaat; (Zuidn.) eene dikke vrouw; -- met den bommel
reizen, bommeltrein.
BOMMELAAR, m. (-s), eene groote hei.
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BOMMELEN, (bommelde, heeft gebommeld),
gonzen, brommen (van hommels en bijen); luiden
(van klokken); -- (Zuidn.) een hol en dof geluid
vlaken, zooals op eene ledige ton; (ook) mompelen,
pruttelen; (ook) bulderen, rommelen (van natuurgeluiden); — (gew.) aan iets hangende heen en weer
slingeren.
BOMMELGAT, o. (-en), galmgat in een toren;
...TREIN, m. Zie BOEMELTREIN.
BOMMEN, (bomde, heeft gebomd), dof weerklinken, een hol geluid geven (van hol liggend ijs,
van leege vaten); -- leege, holle vaten bommen 't
hardst, 't meest, die het minste verstand hebben,
voeren het hoogste woord; — luiden, galmen (van
klokken); --- 't kan mij niet bommen, niet schelen; —
(van vaten) dichtmaken door er de bom op te slaan.
BOMMERD, ni.. (-s), wat in zijne soort groot van
omvang, maar soms van binnen hol is: bommerds van
aardappelen.
BOMMIJN, v. (-en), fladdermijn met vier geladen
bommen; ...MORTIER, o. (-en); ...00R, o. (-en),
een der twee ooren van geslagen ijzer aan de buiten
bom, waaraan men haar draagt; ...ROL -zijder
ijzeren pin met twee veeren en aan-DER,m.(s)
een houten steel, tot het verwerken van bommen.
BOMSCHIJF, v. (...schijven), bom van een vat;
...SCHIP, o. (...schepen); ...SCHUIT, v. (-en);
...STOK, m. (-ken), elzen stok, geschikt om er bommen uit te maken.
BOMVOL, bn. (van vaten) geheel en al vol, tot
aan het bomgat toe, dus zonder wankant.
BOMVRIJ, bn. tegen worpvuur bestand, door
eene blindeering metselwerk en zand.
BOMZAAG, v. (...zagen), handzaag om de bomgaten in vaten te zagen.
BON, m. (-s), goedkeuring onder gemaakt schoolwerk; -- iem. bon op iets geven, zijne goedkeuring
aan iets hechten ; -- bon erop hebben, lof verwerven; -- bon op 't request krijgen, een toestemmend antwoord bekomen; —
bon pour, goed voor ; — schriftelijk bewijs
waarop aan toonder de daarin vermelde zaak
moet of kan worden uitgereikt, of voor een
daarop uitgedrukt bedrag kan geleverd worden:
een bon voor 50 turven; bon voor eene premieplaat;
bons van 25 cent; -- iets op den bon halen, op het
boekje, zonder dadelijk te betalen; -- stukje papier
waarop geschreven is wat men betalen moet (in
vele groote winkels in gebruik), of wat men ontvangen moet (in vele fabrieken en op groote karweien); -- beschreven blaadje (of deel ervan) uit
een bonboekje; — iem. op den bon zetten, rapport
maken van iem.., (ook) iem. bekeuren. Bonnetje,
o. (-s).
BON, o. (-s), (hist.) eene gemeentelijke wijk,
inz. met het oog op de brandweer, het onderhoud
van grachten en wallen enz.; gedeelte of vak van
een dijk; -- (gew.) afgesloten ruimte, vak, afdeeling : bon eener kast; — (gew.) afgesloten bank of
gestoelte in eene kerk; --- (gew.) melkhok.
BONA-FIDE, bw. te goeder trouw.
BONANG, v. (-s), (Ind.) slaginstrument bij de
gamelan.
BONAPARTISME, o. gehechtheid aan de familie
Bonaparte; voorliefde voor den regeeringsvorm
van Napoleon I; staatspartij in Frankrijk die een
Napoleon als keizer willen.
BONAPARTIST, nay. (-en), aanhanger van het
bonapartisme.
BONBOEK, o. (-en), boek met formulieren om
daarop bons te schrijven.
BONBOEKJE, o. (-s), zakboekje van den winkelbediende of handelsreiziger waarin hetgeen hij
verkoopt dubbel opgeschreven wordt; het eene
wordt er uitgescheurd en aan den kooper gegeven
om aan den kashouder te betalen, het andere blijft
in 't boekje ter contróle.
BONBON, o. (-s), suikergoed, suikerboontjes;
—DOOSJE, o. (-s), doosje waarin bonbons bewaard
worden.
BONBONNIÈRE, v. (-s), bonbondoosje; keurig
net huisje; eene soort van vrouwenmuts.
1. BOND, m. (gew. ook o.), (-en), bundel, bos:
een bond vlas; heide wordt vaak bij het bond verkocht,
zooveel als een man oorvamen kan.
2. BOND, m. (-en), verbond; tijdelijk verdrag,
tusschen twee of meer personen of staten gesloten
tot onderlinge hulp en bijstand; — echtverbond,
huwelijk; — duurzame vereeniging van twee of
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meer staten, gewesten of steden tot een geheel
welka leden tot op zekere hoogte zelfstandig blij ven; het geheel der verbonden staten: bondsstaat of
statenbond; de Duitsche bond; — vereeniging tot
bevordering der belangen van Benig bedrijf of beroep
of tak van sport; de bakkers -, de slagers -, sigarenmakersbond; de bond van onderwijzers; wielrijdersbond; -vereeniging tot verspreiding, bestrijding of uitvoering van zekere denkbeelden in staat of maatschap
: bond voor algemeen kies- en stemrecht; de Mal--pij
thusiaansche bond; Protestantenbond; -- naar den
bond gaan, de godsdienstioefeningen van den Protestantenbond bijwonen; ook de bond van liberale
kiesvereenigingen in onze provincie.
BONDARK, BONDSARK, v. de arke des verbonds.
BONDBOEK, o. (-en), oudste verzameling van
wetten uit den Pentateuch (Exod. 21-23); de vijf
boeken Mozes; het oude Testament.
BONDBREKER, m. (-s), BONDBREEKSTER.
V. (- s), die een verdrag schendt.
BONDBREUK, v. verbreking, schending van
een verbond.
BONDBREUKIG, bn. (w. g.) een bondbreukige,
die het verbond schendt.
BONDEL, m. (-s). Zie BUNDEL.
BONDGENOOT, m. (-en), iem. die zich met een
ander verbonden heeft ter bereiking van een
gemeenschappelijk doel; deelgenoot in een verbond:
--- de Bondgenooten, de groote mogendheden die
Napoleon I ten val brachten; gelijkgezinde personen
of partijen die elkander helpen en steunen in den
strijd voor of tegen zekere denkbeelden in staat,
kerk of maatschappij; -- in hem begroet ik een
bondgenoot, een medestander, medestrijder. BOND GENOOTE, v. (-n).
BONDGENOOTENOORLOG, m. (-en), benaming
der oorlogen tusschen de Grieken of Romeinen en
de van hen afhankelijke bondgenooten.
BONDGENOOTSCHAP, o. (-pen), onderlinge
betrekking tusschen bondgenooten; vriendschap;
vereeniging; verdrag, inz. tusschen twee of meer
mogendheden : een bondgenootschap aangaan, sluiten; — bondsstaat of statenbond.
BONDGENOOTSCHAPPELIJK, bn. tot een bondgenootschap behoorende of er betrekking op hebbende : het bondgenootschappelijke leger.
BONDIG, bn. en bw. samenhangend, vast:
bondige kost; — degelijk, gewichtig : een bondig
oordeel, bondige kennis; — (van toestanden, omstandigheden, gemoedsaandoeningen enz.) bestendig,
duurzaam, betrouwbaar; — (van redeneeringen,
bewijsgronden, kenteekenen enz.) deugdelijk, afdoende, krachtig; een bondig antwoord, pittig,
zaakrijk; kort en bondig, kort maar krachtig; —(ook)
beknopt; kort en bondig, hoe staan de zaken 1 geef
nu spoedig en beslist antwoord. BONDIGLIJK,
bw. (w. g.) op bondige wijze.
BONDIGHEID, v. onwederlegbaarheid, blijkbare
waarheid; klemmende bewijzen : bondigheid van
redèneering; — de bondigheid van stijl, van een
verhaal, kracht, gespierdheid; — beknoptheid.
BONDKIST, v. (H. S.) arke des verbonds.
BONDSAKTE, v. (-n), oorkonde, behelzende den
grondslag van een bondsstaat of statenbond;
...ARK, v. arke des verbonds; ...BESLUIT, o. (-en);
...BESTUUR, o. (...besturen).
BONDSCHENDER, err.. (-s), bondbreker. BONDSCHENDSTER, v. (-s), bondbreekster. BOND SCHENDING, v. bondbreuk.
BONDSCHRIFT, o. (-en), schriftelijke overeenkoost waarbij men zich tot iets verbindt; inz met
betrekking tot geldelijke verplichtingen.
BONDSCONSUL, m. (-s), consul van den wiel
-rijdesbon.
BONDS-CONTINGENT, o. (-en), bijdrage van
elken staat tot het gemeenschappelijk bondsleger;
...DAG, m. (-en), vergadering der gevolmachtigden van de verbonden regeeringen (inz. in betrek king tot den Duitschen Bond); ...GEWEST, o.
(-en), gewest dat deel uitmaakt van een bond;
...GEZANT, m. (-en); ...HOTEL, o. hotel door
zekeren bond aanbevolen, waar inz. de bondsleden logeerera; ...KANSELIER, m. (-s), ...KAS,
v. (-sen), kanselier, kas van een bondsstaat of
statenbond.
BONDSKIST, v. (-en), kist met gereedschappen
enz. vanwege den Algemeen Nederlandschen Wiel
vele plaatsen ten dienste zijner-rjdesbonp
leden geplaatst.
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BONDSLAND, o. (-en), land tot den bond behoorende; ...LEGER, o. (-s), leger van den bond.
uit alle contingenten der verschillende verbonden
staten samengesteld; ...LID, o. (...leden); ...MUNT,
V. (- en), munt in alle staten van een bond gangbaar; ...ORGAAN, o. (-organen), blad van een
bepaalden bond; ...PRESIDENT, m. (-en).
BONDSRAAD, m. (...raden), lichaam van de
gevolmachtigden der verbonden regeeringen van
een bondsstaat of een statenbond; ...RECHT
...RIJK,-BANK,v.(en);REGIN,v.(-en);
o. (-en); ...SCHATKIST, v. (-en); ...RIJWIEL
vanwege den A. N. W. B.-HERSTL,m.(s)
aangesteld.
BONDSSTAAT, in. (.. .staten), een staat gevormd
door de duurzame vereeniging van verschillende,
tot op zekere hoogte zelfstandige staten, gewesten
of steden tot een staatsrechterlijk geheel, met eigen
regeering, vertegenwoordiging en wetgeving : volgens
veter meening was onze oude Republiek veeleer een
statenbond (eene losse vereeniging van souvereine
staten) dan een bondsstaat; ...TEEKEN, o. (-en),
teeken van een bond (vereeniging); ...TROEPEN,
m. mv.; ...VELDHEER, ir. (-en); ...VERGADERING, v. (-en), bondsdag; vergadering van een bond.
BONDSVESTING, v. (-en), vesting tot beschern^ ing van een bond op gemeene kosten gebouwd
en onderhouden en door bondstroepen bezet;
...WET, v. (-ten), wet voor een geheelen bond geldig; ...WETGEVER, m. (-s).
BONDVOLK, o. het uitverkoren volk Israël;
...ZEGEL, o. (-s), teekenen waarmede het verbond
tusschen God en menschen (naar nieuwtentamen tische opvatting) als verzegeld is : de sacramenten
van den Doop en het Avondmaal.
BONETVISCH, m. (...visschee), boniet.
BONG, v. (-en), (gew.) fuik. Zie BOM.
s), een stuk ijzer of hout dat met
BONGEL,
een beugel om den poot van een in de weide loopend paard gedaan wordt, om het in zijne bewegingen te belemmeren; vgl. blok; (gew.) hij heeft
een bongel aan het been, hij is getrouwd.
BONGERD, m. (-s), (gew.) boomgaard.
BONHEUR, m. (-s), een salonkastje waarvan het
bovengedeelte meestal deuren met spiegelglas
heeft; meestal bonheur du jour genoemd.
BONHOMIE, v. natuurlijke goedhartigheid, een
-voudighe.
BONIET, m. (-en), soort van tong of makreel
in de keerkringsgewesten die op vliegende visschen
jacht maakt (scomber pelamys) .
BONIFACIUS-PENNING, m. (-en), steel van
den lelievormigen encriniet, veelvuldig in schelp kalk voorkomende.
BONIFICATIE, v. (-s, ...tiën), tegoeddoening;
vergoeding, schadeloosstelling.
BONIFICEEREN, (bonificeerde, heeft gebonificeerd), schadeloosstellen, vergoeden.
BONIS, hij is thans een man in bonis, in goede
omstandigheden, in goeden doen.
BONJOUR, (groet) goeden dag ! BONJOUREN,
(gemeenz.) iem. bonjouren, te verstaan geven dat
hij kan heengaan; vgl. wegbonjouren.
1. BONK, v. (-en), been van het dierlijk lichaam,
inz. de grove hoofden der dijbeenderen van paarden
en runderen, ook knokken, schonken genoemd; —
(gemeenz.) van de bonken vallen, sterk vermageren; —
groot, onbehouwen stuk : eene bonk vleesch; eene
bonk klei, hout enz. -- het vierde deel van een
ingelegden komkommer : een cent eene bonk ! —
hij heeft eene bonk in, hij is dronken; — (w. g.)
zware opeengepakte wolkenmassa : er zit eene dikke
bonk in de lucht; — ( gew.) stille bonk, soort van
bikkelspel waarbij de stuiter opgevangen wordt,
voordat hij op den grond getikt heeft; —
kluit, brok veen van mindere hoedanigheid;
akker (in de hooge venen); bovenste grauwe soort
van veen, voor het turfwaken ongeschikt, veennerf,
bolster; (in de lage venen) d° onderste veenlaag, inz.
wanneer zij uit een netwerk van stengels en wortels
en waterplanten bestaat; — (Zuidn.) een tros vruchten, vooral als zij nog aan den boom hangen.
2. BONK, m. (-en), stomp, stoot; — een grof
veelal ook onbehouwen en lomp -gebouwdmnsch:,
een ruwe bonk; een zeebonk; een bonk van een jongen; 't is een bonk van een wijf; -- een oud of mager
paard.
BONKAARDE, v. bovenkorst der hooge venen,
voor de turfbereiding ongeschikt.

m. (-

e•J

BONT.
BONKEL, m. (-s), uitstekende knobbel, knoest; —
eene der pennen van een bonkelaar.
BONKELAAR, m. (-s), (molenbouw) eene soort
van rondsel om de staande spil vastgemaakt, han
om de beweging dier spil op een ander rad-gend
over te brengen.
BONKEN, (bonkte, heeft gebonkt), het aangesneden hooge veen tegen den winter met bonkaarde
bedekken als een middel tegen het bevriezen; —
het verwerken van de bovenste veenlaag of veennerf; -- opzettelijk of bij toeval hard tegen iem.
of iets aankomen, stootera, beuken; (Zuidn.) bikkelen; afrossen.
BONKER, m. (-s), veenarbeider die de bonk weg
ook die de gebaggerde klijn met water ver -kruit;
fijnmaakt; ook die het kantveen met-ren.gt
bonken bedekt tegen den winter of tegen den zonneschijn; — (gew.) eene korte duffelsche jas, jekker.
BONKERIG, bn. ( -er, -st), bonkig; -- (van veen
-grond)
vol bonken.
BONKES, v. ( -sen), (hist.) kort tabakspijpje.
BONKET, r . (-ten), groote knikker of stuiter,
ook banket, bolket, bonker, enz. genoemd.
BONKIG, bn. ( -er, -st), grof gebouwd, niet vleezig, beenig, schonkig, (zoowel van dieren als van
menschen gezegd).
BONKIJZER, o. (-s), schop met groot blad en
kleinen steel, in de veenderijen bij het afsteken
van greppels en raaien, bij het afbonken enz. gebruikt.
BONKSEL, o. bovenste baggery-,en.
BONKVEEN, o. grauwveen of bovenveen.
BONKZIEKTE, v. eene soort van engelsche ziekte
bij het vee.
BON-MARCHE, goedkoop; au bon-marché, in
den goedkoopen winkel; eigenaam van vele winkels.
BON-MOT, o. (-s), kwinkslag, geestige zet, vernuftige inval.
BONNE, v. (-s), kinderjuffrouw, gewoonlijk uit
een ander land.
BONNEFOOI, v. op de bonnefooi ging ik naar
hem toe; — op de bonnefooi maakte hij het en zie,
het was juist goed, op goed geluk, in goed vertrouwen.
BONNENSTELSEL, o. (-s), het stelsel van bons te
geven aan werklieden, aanwijzende het bedrag van
verdienste, en waarvoor zij in bepaalde winkels
waren kunnen koopera; -- het stelsel van controle van
winkelbedienden, zie bonboekje; — het stelsel van bet
uitreiken van bons. Zie aldaar.
BONNET, v. (-ten), kap, muts van zachte stof,
zonder stijven rand; (Zuidn.) barret; -- (zeew.)
verlenging van een gaffelzeil langs het onderlijk
om het te vergrooten en weer wind te doen vangen,
broodwinner; --- (vestingb.) gedeeltelijke verhooging
eener borstwering, gewoonlijk in de uitspringende
hoeken aangebracht; — sluitstuk eener opening
in den bodem van een stoomcilinder.
BONNETTERIE, v. handel, winkel in allerlei
gebreide, geweven en gemaakte goederen.
1. BONS, t sschenw. het geluid van een zwaar
neervallend lichaam of een ander dof gel zid naboot
uitroep bij het zien, hooren of vertellen van-send;
iets plotselings of onverwachts.
2. BONS, v. (bonzen), stoot, klap, slag; — de bons
krijgen, zijn afscheid krijgen, afgewezen worden;
inz.van vrijers die door hun meisjes afgezegd worden.
3. BONS, v. (bonzen), visschersvaartuig op de
Zuiderzee.
BONSOIR, (groet) goeden avond!
1 BONT, bn. en bw. ( -er, -st), niet effen van kleur,
veelkleurig, kleurrijk, gevlekt (van de huid, het
haar of de veeren van dieren); inz. van rundvee;
de bonte, naam eener koe; — (spr.) men noemt qeene
koe bont of er is een vlekje aan, voor een algemeen
verspreid slecht gerucht omtrent iemand bestaat
altijd wel eenige grond; — hij is bekend als de bonte
hond, hij is overal bekend (thans alleen in ongunstigen zin); — kenmerkende eigenschap en benar ing
van zekere soorten van dieren : de bonte kraai
ekster, specht; —
bont en blauw zien, tengevolge van de kou of van
ontvangen slagen; vgl. blond en blauw; iem. bont en
blauw slaan; — bonte eik, kastanje, met bonte bladeren; — bont marmer, gestreept marmer; -- beste,
gemeene bonten, soorten van dakpannen en vloer
— bonte, schorten, handdoeken, blauw of rood-tegls;
met witte strepen of ruitjes; -- de bonte bloemen des
velds, van allerhande kleuren; —
een bont gezelschap, gemengd; — eene bonte
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menigte, zeer verscheiden van kleeding, stand of
leeftij d; — eene bonte rij aan tafel, naast iederen
heer eene dame; ;-- het bonte leven, vol lotswisseling;
in bonte afwisseling; --bw. bont gekleed gaan, opzichtig, niet smaakvol; het al te bont maken, zich te
veel veroorloven in woorden of daden; (ook Zuidn.)
grove c erteringen maken.
2. BONT, o. (-en), (als stofnaam gmtv.), scha
mengeling van kleuren; gekleurd linnen-keringof
of katoen met eene kleine -ruit: F'riesch bont, geruit
bont, Schotsch bont; -- dat is een lief bontje, een stuk
bont of een klein kleedingstuk (japon) van bont; —
boezelaar van bont; —
zachtharig dierenvel met het haar eraan, bereid
en gebruikt- als verwarmende winterkleeding,
pelswerk : met bont voeren (eene jas); met bont omzoomd (van een mantel en,.); -- al het bontwerk
dat iemand bezit: ik heb mijn bont al opgeborgen; —
bont om den arm, ijl in den darm, gezegd van wie te
veel geld aan kleeding en opschik uitgeeft; —
zij heeft een nieuw bontje, halskraag van pelswerk.
BONTEN, bn. van bont of pelswerk vervaardigd:
bonten muts, mantel.
BONTGEKLEURD, bn. met bonte kleuren, veel
-kleurig.
BONTGOED, o. gekleurde katoenen of linnen
stoffen: voorwerpen daarvan gemaakt.
BONTHEID, v. veelkleurigheid; groote verscheidenheid.
BONTIG, bn. min of meer bont.
BONTING, m. (-en), (gew.) bonte kraai of ekster.
BONTJESFABRIEK, v. (-en), fabriek van bontjes,
zie BONT.
BONTKIST, v. (-en), hermetisch gesloten kist om
bontwerk in te bewaren; ...KOP, n . (-pen), stuk
vee me4. bonte plekken aan den kop; ...KOPERERTS, t_ zekere soort van erts, bestaande uit
koper, i er, zwavel en andere bestanddeelen;
...LOF, o. plant met bonte bladeren.
BON-TON, m. goede toon, welvoeglijkheid,
deftigheid, welgemanierdheid in spreken en han
beschaafde, (ook wel) te zeer verfijnde-deln;(fig.)
klasse der maatschappij; — de manieren van den
bon-ton, wereldsche, beschaafde manieren.
BONTOOG, m. (-en), geslacht van langwerpige
of spoelvormige, meest rood of groen gekleurde
weekdieren (euglena), in ons land in stilstaande
poelen voorkomende.
BONTTOR, v. ( -ren), eene soort van tor die in
spek, huiden en bont leeft, ook srektor geheeteiu.
BONTVAIR, (wipenk.) de voorstelring van zekere
alleen bij de Engelschen gebruikelijke soort van
pelswerk .
BONTWERK, o. pelterij
BONTWERKER, n^ . (-s), iem. die bontwerk,
pelswerk bereidt; inz. de baas. BONTWERKSTER, v. (-s).
BONTWERKERSKNECHT, w. (-s); ...WINKEL,
m. (-s),
BONTWEVERIJ, v. (-en), fabriek van bontjes.
BON-VIVANT, m. (- s), iem. die het er goed van
neemt, pretmaker.
BONZE, m. (-n), een priester van den godsdienst
van Fo of Boeddha in Japan en China; Oostindische
monnik; (oneig.) een bijgeloovig priester.
BONZEN, (bonsde, heeft gebonsd ), hevig kloppen:
op eene deur bonzen, om ze geopend te krijgen;
schokken, stootera : het schip werd in den storm erg
op en neer gebonsd; -- op den grond bonzen, met dof fen slag neerkomen; — iem. van den troon bonzen,
afzetten, wegjagen; -- onstuimig kloppen, jagen:
zijn hart bonsde van ontroering, angst; eene geweldige
hoofdpijn had hij : zijn hoofd bonsde ervan; -- (van
zware, doffe geluiden) dreunen, galmen, bommen,
klotsen; (Zuidn.) van den slag van vuurwapenen
en van klokgebrom.
BONZING, m. (-s). Zie BUNZING.
BOODSCHAP, v. (-pen), het overbrengen van
tijdingen, verzoeken enz. op last en ten behoeve van
anderen, waarvoor men zich ergens heen moet begeven : eene lastige boodschap; boodschappen doen,
verriehten; -- het doen van kleine inkoopen : boodschappen loopen, rijden, daavoor rondloopen, rondrijden; iem. om eene boodschap uitsturen; om eene
boodschap £•aan; — daar is de kruidenier met de bood
met de bestelde waren; ---- eene blauwe,-schapen,
boze boodschap, voorwei d sel om iem. te verwijderen
of zelf ergens heen te gaan; — een kind om eerie
boodschap sturen, een halven maatregel nemen, ook
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(gemeenz.) eene kleine troef uitspelen, terwijl er
nog eene achter de hand is, vgl. hengelen, visschen; —
dat is geen kind om eene boodschap, van iets gezegd,
dat in zijne soort groot, geweldig, afdoende is; —
van een kind om de boodschap moeten, (in bakertaal)
van een kind moeten bevallen; — eene groote bood
doen, zijne behoefte doen; -- eene kleine bood -schap
doen, wateren; —
-schap
mondeling of schriftelijk bericht; brieven en boodschappen te bezorgen bi] ...., gewoon opserhift op
de huisdeur of voor het raam bij afwezigheid; —
de blijde boodschap, het Evangelie; -- Maria boodschap, heilige boodschap, verkondiging van Jezus'
geboorte aan Maria door den engel Gabriel; (ook)
feestdag in de R.-K. kerk (25 Maart); (ook) naam
van eene schilderij of andere afbeelding dier gebeurtenis; —
Koninklij ke boodschap, brief des Konings aan de
Staten- Generaal, ten geleide van een wetsontwerp
enz.; soort van troonrede in republieken: de boodschap
van den president der V.S.; -- (gew. en scherts.) groet,
compliment : mijne boodschap aan uw broeder; —
aan hem, daaraan heb ik geene boodschap, met hem,
daarmee heb ik niets te maken, daaraan behoef ik
mij niet te storen; — oppassen, zwijgen is de boodschap, daarop kont het vooral aan; -- dat is de
boodschap niet. dat is de zaak niet, waarover wij
spreken; — het is weer de oude boodschap, bet oude
liedje, gezegd van iets dat telkens terugkomt.
BOODSCHAPBRENGER, m. (-s). BOODSCHAP
...JONGEN, m. (-s);-(PEN)BRGST,v.-s;
...MEISJE, o. (-s).
BOODSCHAPLOOPER, m. (-s), BOODSCHAP LOOPSTER, v. (-s), niet inwonend huisbediende
wiens werk het is, boodschappen te doen; (fig.) iem.
voor zijn boodschaplooper gebruiken, gedurig diensten
van iemand vergen.
BOODSCHAPPEN, (boodschapte, heeft gebood
aankondigen, berichten, melden. BOOD -schapt),
-SCHAPING,v.
BOODSCHAPPENMANDJE, o. (-s),
BOODSCHAPPER, m. (-s), BOODSCHAPSTER,
v. (-s), aankondiger : de blijde boodschapper, die een
blijde boodschap brengt (in den bijbel); Mercurius
was de boodschapper der goden.
BOOG, m . (bogen), schiettuig bestaande uit een
stok of reep van taai hout, riet, staal of andere
veerkrachtige stof, gebogen door een gespannen
pees of koord : den boog spannen, de pees achter
; den boog ontspannen, de pees weer in-uithalen
rust brengen; met pijl en boog; — als een pijl
uit een boog, zeer snel; -- meer dan één pijl op
zijn boog hebben, verschillende middelen hebben
ow zijn doel te bereiken, gewoonlijk om ierr.. te
overtuigen of te ove• reden ; — de boog kan niet
altijd gespannen zijn, inspanning moet door ontspanning gevolgd worden; --(w. g.) den luiazrdsboog afschieten, zich al geeuwende .eitrekken ; —
graadboog; -- gebogen vlieger, ook vlieger in het
algemeen ; —
gebogen holronde overdekking eener open ruimte,
kleiner dan een gewelf; (bouwk.) in-, uitzwenkende
boog; dubbel gezwenkte boog, waarvan elke tak uit
twee deelen bestaat, die de bolle zijden naar ver
kant keeren; — bekleede boog, afzettende-schilend
en met lijsten bekleed; — elliptische boog, in den
vorm eener halve elips; — omgekeerde boog, die
onderstboven staat; -- eene brug met drie bogen, met
drie gebogen spanningen; — poort; eerepoort; —
gewelf, (bij uitbr.) kerk, paleis, looverdak van eene
laan, een bosch; — de bogen van eene schuit, huifkar,
de houten hoepen of duigen waarover het doek
gespannen is; -(artillerie) beuken- of wagenband, dienende tot
het vervaardigen van deksels op sommige voertuigen; — boog van een vlieger, gebogen dwarshout.
van een vliegerspan; -- boog van een bril, het gebogen
deel dat op den neus staat; -- (vinkerij) gebogen
teen om bij het neervallen van het net den baan looper of lokvink te beschutten; — lijsterboog; —
ronde houtjes met gaten over den boegspriet,.
dienende om het touwwerk door te laten gaan; —
(stoomw.) kromme baan , spoor of geleiding waar
werktuigen zich bewegen; -- koppelteekeD-langs
om twee of meer muzieknoten aan elkander te ver
-binde;
-gedeelte van eene regelmatig kromme lijn, inz.
van een cirkelomtrek; allerlei gebogen, kromme
golvende lijnen : de vuurpijl beschreef een grootera
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boog; — de kogel trof in den eersten boog, kogel
regenboog; --- des hemels boog, bogen, het-ban;
aitepansel des hemels; — electrische boog, het
schitterende gloeien, teweeggebracht door den
eleetrischen stroom tusschen twee koolspitsen, op
korten afstand van elkaar verwijderd.
BOOGAARD, m. (- s), zie BOOMGAARD.
BOOGBEKLEEDING, v. (-en); ...BRUG, v. ( -gen),
steenen of houten brug, op een of meer gemetselde
bogen rustende; houten brug, rustende op krorgebogen en tegen elkander aangebrachte balken als
liggers; ...DEUR, v. (-en), deur die van boven rond
is; ...DRIL, v. (-len), (Zuidn.) drilboor.
BOOGDUIN, o. (-en), boogvormig op de heer
-schend
windrichting staand duin.
BOOGERD, m. (-s), boomgaard.
BOOGFRIES, v. (...friezen), boogtafel; ...GEWELF, o. (...gewelven); ...GRAAD, v. (...graden)
360ste deel van een cirkelomtrek.
BOOGHOUT, o. hout geschikt om bogen te ma ken; inz. hout van den kleinen eschdoorn die ook
Spaansche aak wordt geheeten.
BOOGHOUTBOOM, m. (-en), gew naam voor
den haagbeuk (carpinus betulus), ook jukboom,
steenbeuk, hagebeuk, wielboom en wielwilg geheeten.
BOOGKETTING, m. (-en), (zeew.): ...KLAVE CIMBAAL, v. (...balen); ...KLAVIER, o. (-en),
toetsinstrument welks snaren met boogjes gestreken worden; ...KORF, m. (...ven), (bijenteelt).
BOOGLAMP, v. (-en), electrische lamp : inrichting waardoor de koolspitsen op gelijken afstand
blijven bij het „branden" der lamp, gewoonlijk
met bolvormig melkglas omgeven.
BOOGLICHT, o. (-en), koolspitsenlicht; -- STIFT,
V. (- en), koolspits voor het booglicht.
BOOGLIJST, v. (-en), rondom gaande rand eener
schilderij, van boven met een boog voorzien; —
bewerkte lijst van een booggewelf.
BOOGMAKER, m. (-s), iemand wiens beroep
het is bogen te maken; ...PEES, v. (...pezen), pees
van een boog, meestal een of meer ineengedraaide
schapedarmen; ...PIJL, m. (-en), eene soort van
vuurpijl, uit roeren afgeschoten.
BOOGRAAM, o. (...ramen), raam met gebogen
bovendorpel; ...SCHEUT, m. (-en), ...SCHOOT,
m. (...schoten), afstand waarover een schot uit een
boog draagt.
BOOGSCHIETER, m. (-s), boogschutter;
...SCHIETERIJ, v. (-en), het schieten met den
boog; gezelschap tot dit doel; ...SCHILD, o. (-en),
het door een boog ingesloten vak boven den boven
-dorpelvan
deur of een raam.
BOOGSCHINKEL, m. (-s), (bouwk.) houten boog
ter ondersteuning van een dakschild; ...SCHOOTSVERHEID, v. (...heden), (krijgsk.) afstand van
den vuurmond tot aan het punt waar het projectiel
voor de eerste maal den grond raakt; ...SCHOT,
o. (-en), schot uit een boog; boogschee\; - schot
uit een vuurmond onder een grooten richtingshoek, zoodat de kogel treft voor hij aanslaat.
BOOGSCHUTTER, in. (-s), iem. die met den boog
schiet of kan schieten; -- kleine visch in Oost-Indië
(toxotes jaculator), die insecten vangt door ze met
een uit den bek gespoten waterdroppel van de takken af te schieten.
BOOGSTELLING, v. (-en), (bouwk.) twee door
latjes vereenigde boogschinkels waarover een boog
gemetseld wordt; ...STRENG, v. (-en), boogpees;
...STUK, o. (-ken), een der stukken van een boog
een op het uiteinde van eene-schinkel;(tomw.)
balans, hefbalk of arm bevestigd gebogen stuk
waarlangs een ketting of hengsel zich beweegt.
BOOGSWIJS, ...WIJZE, bw. in den vorm van
een boog.
BOOGTAFEL, v. (-s), (bouwk.) eene reeks van
uitgewetselde bogen, rustende op draag- of kraag
meestal onder kroon- en gevellijsten ter-sten,
versiering aangebracht; ...VENSTER, o. (-s),
boograam.
BOOGVIJL, v. (-en), zaagvormig gereedschap met
breeder en dikker blad dan andere metaalzagen,
en met fijnere, door een beitel ingekapte tanden;
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gewone eigennaam van een gekleurden bediende.
BOOKMAKER, (Eng.), m. (-s), iem. die bij wedrennen en harddraverijen weddenschappen uit
daarvan boek houdt, en ze bij wijze van-schrijft,
overeenkomst rechtsgeldig maakt; de baker of
wedrenspeler wedt dat een bepaald aangewezen
paard wint, de bookmaker die deze weddenschap
aanvaardt, speculeert op het verlies van dat paard.
BOOKMAKERSBEDRIJF, o.; ...KANTOOR, o.
(...kantoren); ...PRAKTIJKEN, v. mv.; ...WINST,
v. (-en).
1. BOOM, w. (-en), plant met een enkelen stevigen
overblijvenden stam; -- opgaande boom, hoogstam mig, in tegenstelling met knotwilgen, hakhout, heester- en struikgewas; -- boomen planten, poten, kwee ken, rooien enz.; -- (gew.) een boom af kandelaren,
toppen; -- op den boom verkoopes, (van boomvruchten), nog ongeplukt, in den regel bij den roes; —
(veroud.) met iemand te boom willen, hem willen
opknoopen; -- de boom der kennisse (des goeds en
des kwaads), de boom in het Paradijs welks vrucht
door God aan Adam en Eva verboden was; —
(bijb.) de boom des levens, de boom in Eden welks
vruchten het eeuwige leven schonken; (Zuidn. ook)
de sumakboom; — boom des doods, de taxisboom; —
de holle boom, in vele streken de plaats waar, volgens
het bakersprookje, de kinderen vandaan komen,
vgl. (oud) bentje, (de dikke) steen; (in Ind.) de klapper
-- een kerel als een boom, die groot, forsch-bom;
gebouwd is; ook een boom van een kerel; -- hij is,
loopt zoo stijf als een boom, buitengemeen stijf; —
(spr.) kleine boompjes worden groot, meest in toepassing op kinderen die in den groei zijn; -- 't
boompje groot, 't plantertje dood, gezegd wanneer
iem. iets onderneemt waarvan hij zelf geene voor
zal kunnen genieten; — spreeuwen willen-deln
wel kersen eten, maar geene boomen planterm th iaards
willen wel genieten, maar zelf geene moe ..o doen; -een boom die gedurig verplant wordt, gee Sjt zelden,
gedurige verandering van woonplaats (of van beroep) is zelden voordeelig; — oude boomen verplant
men niet, voor bejaarden is het niet goed van woon
te veranderen; — aan de vruchten kent men-plats
den boom, 's inenschen karakter toont zich in zijne
daden, soms ook gezegd van kinderen met betrekking tot hunne ouders; — hooge boomen vangen
veel wind, personen van aanzien staan aan allerlei
beoordeeling, aan haat, nijd, laster, vervolging
bloot; — de bijl ligt aan den wortel des booms, het
verderfelijke, verkeerde zal met kracht te keer
gegaan worden; -- een boom valt niet met den eersten
slag, eene moeilijke taak kan niet in eens volvoerd
worden; --'waar de boom valt, blijft hij liggen, tegen
een onvoorzien onheil is niets te doen; --- na de
blaren vallen de boomen, de grooten en aanzienlijken
ondergaan hetzelfde lot als de minderen, al komt
het wat later; - daar zijn wel hooger boomen gevallen, er zijn wel vreemder dingen gebeurd; (scherts .) een boom in brand steken, er tegenaan
wateren; -- (Zuidn.) daar staat een boom in den weg,
er is dak op het huis; -- (Zuidn.) den boom uitvegen,
iets belachelijks zeggen; (ook) eene waarheid als
eene koe uitorakelen; -- door de boomen het bosch
niet zien, door te veel op bijzonderheden te letten,
het geheel in onderling verband niet overzien;
(ook scherts.) van ?.vege het bosch de boomen niet zien,
(gezegd van onderwijzers die niet genoeg op Tederen
leerling afzonderlijk letten; van eene afdeeling
soldaten waar elk in het geheel opgaat enz.); (gew.) erg onder de boompjes zijn, zeer neerslachtig
zijn; - plotselinge rijzing der koersen van effecten, groote vraag naar eenig artikel; -- de kat
uit den boom kijken, eene afwachtende houding
aannemen; -- van den hoogen boom (af )teren, leven,
op zorgelooze wijze groote verteringen maken, zijn
kapitaal opeten; --- (gew.) het regent van den boom
of, het regent verschrikkelijk; --geslachtsboom; eene oude wijze van tellen, bestaande uit telkens
vier evenwijdige streepjes met een dwarsstreepje,
het boerenkrijtje; - (in het kaartspel, inz. bij het

BOOGVORMIG, bn. den vorm van een boog heb-

jassen), Bene streep met vijf dwarsetrepon die bij

bende.
BOOGZAAG, v. (...zagen), (Zuidn.) spanzaag.
BOOT, m. en v. (-en), (in spreektaal voor) bode,
dienstbode : booien houden, dienstpersoneel in huis
hebben; — (spr.) booi is er baas, het is daar een
onordelijke boel, ieder doet er wat hij wil; -- (Z. A.)

elk gewonnen speluitgeveegd (of bijgeschreven)
worden, ten einde ieders winst en verlies te kunnen nagaan; spelen er drie, dan teekent men een
driehoek, op welks zijden 5 schrapjes gezet worden :
een boom jassen, een boompje kaarten; een boompje
spelen, winnen; -- een boompje opzetten, gezellig
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twt Iets babbelen; -- een boom opzetten, iets lang
Men breed bepraten, veel drukte van iets onbetee.kenends maken; -mast van een schip; opgestoken maststok eener
'trekschuit, waaraan de lijn gebonden is; bezaans,boom; — balk of lat waarop de hoenders ter ruste
gaan; -- balk tusschen twee palen hangende, waar
markt staand vee wordt vastgebonden; —-anopde
(aan een rijtuig of wagen) disselboom, of ook
lemoenboom; -- latierboom in een stal; —
(landbouw) ploegboom; — lange boom of pon
een voer hooi stevig vastgebonden,-tersokv
ook wees- of weisboom genoemd; -- liggende rol
van een windas of spil; — (weverij) eene der twee
of drie liggende houten of metalen rollen van een
weefgetouw; -- (leerlooierij) afstootboom; -- een
van boven platte boom die dienst doet als bruggetje,
vastliggende of draaibaar; — aan kleine draai
een drie- of vijfhoekig ijzeren prisma, ook-banke
loopstang geheeten; -- regel of bout dwars voor
eene deur, eene poort, luiken om steviger te sin!ten : deurboom; -balk dwars over een weg geslagen : tolboom; den
boom pachten; --- drijvende balk, sterk met ijzeren
pennen beslagen, om eene doorvaart, eene haven af
te sluiten, een ketting over eene vaart gespannen
havenboom; den boom sluiten, openen; -- denk
lijn waar de havenboom pleegt of behoort-beldig
te liggen : de schepen binnen den boom halen, binnen
stadsgebied, in de haven; -- plaats bij den havenboom waar de boommeesters zitten en waar verschillende rechten betaald moeten worden; -- (in vele
havensteden) kade of aanlegplaats; —
regel, stok, spaak, spier om eenig voorwerp voort
te bewegen, om te draaien of op te winden; vaar boom der schippers : met den boom wegeren; windboom, hefboom; — ( in molens) de dwars op de spil
staande spaak waaraan het paard of ander trekdier
gespannen wordt dat den molen in gang brengt;
draagboom : de boomen van een draagstoel; een
bierboom; -- (Zuidn.) hij heeft een boom in den neuze,
een uitwas, gezwel van vleesch, poliep, vgl. vleeschboom; -- (Zuidra..) de boom van de zon, het glinsterend
stralen. Boompje, o. (-s).
2. BOOM, m. (-s, -en), samentrekking van BODEM.
BOOMAANPLANTING, v. (-en), het aanplanten
van boomen; ...AARDE, v. aardsoort vooral uit
verrotte bladeren en vermolmd hout bestaande,
humus, om zwaren kleigrond luchtig te maken.
BOOMACHTIG, ba. bw. ( -er, -st), tot een boom
behoorende; op een boom gelijkende.
BOOMAGAAT, m. (...agaten), (als stofnaam o.),
&gaat waarin op boomen gelijkende mineraalaggregaten zijn ingesloten of waarop door infiltratie en
kristallisatie van vocht dergelijke figuren zijn
ontstaan.
BOOMAMBTENAAR, m. (...aren), (Ind.) ambtenaar aan den boom, voor in- en uitgaande rechten
enz.
1. BOOMARM, m. (-en), groote, rechtstreeks uit
den stam spruitende tak.
2. BOOMARM, bn. arm aan boomera : eene
boomarme streek, omgeving.
BOOMBAKSTAG, o. (-en), touw waarmede op
grootere vaartuigen de bezaansboom bedwongen
wordt; ...BAST, m. (-en), de vezels tusschen het
hout en de schors van een boom; ...BLAD, o. (-eren);
...BLOEM, v. (-en); ...BLOESEM, m. (-s); ...BOOR,
T. (...boren), groote boor om gaten in boonren en
zware delen te boren; ...BORSTEL, m. (-s), borstel
van metaaldraad om boomen te reinigen van mos,
insecten enz.; ...BRAND, m. eene door zwammen
veroorzaakte ziekte in de boomen, waardoor de
bladeren verschrompelen; ...DIER, o. (-en), op
boomen levend dier.
BOOMDIRK, v. (-en), touw dat, door een blok,
aan de langzalings onder de kruismars aangebracht,
varende, den nok van den bezaansboom draagt, en
waarmede men dien nok iets oplicht alvorens de
bezaan uit te halen.

voortduwen; — (deuren, luiken) met een sluitboom
sluiten; -- (weverij) den ketting door den evenaar
uitgespreid op den kettingboom winden; -- (van
een fazant die wordt opgedaan) zich op een boomtak
neerzetten; -- (gemeen.) gezellig praten, keuvelen : over iets boomen, een boom opzetten; --- (Zuidn.)
de diepe groeven van een molensteen uithalen, in
tegenstelling met maalkanten, de verhevenheden
scherpen.
BOOMENRIJ, v. (-en), rij geplante boomen.
BOOMER, m. (-s), BOOMSTER, v. (-s), iem. die
boomt.
BOOMEUVEL, o. ziekte in de boomen; ...EZEL,
m. (-s), (Zuidn.) mallejan; ...GAARD, m. (-en),
stuk grond met vruchtboomen beplant, hetzij
kweekerij of niet.
BOOMGELD, o. (-en), tol aan den boom (eereer
haven of vaart) betaald, havengeld; -- tolgeld; —
loon van een schipp;;r voor het doorboomen van
een vaartuig.
BOOMGEWAS, o. ( -sen), plant die tot een boom
opschiet; geboomte, in 't algemeen of op een bepaald stuk grond; — boomvruchten, qoft.
BOOMGRENDEL, m. (-s) grendel aar! een havenboom; ... GRENS, v. denkbeldige lijn die den plantengordel der boomen bepaalt, zoowel ten aanzien
van den breedtegraad als van de berghoogte;
...GROEI, m.; ...GROEP, m. (-en), partij booroen:
vanzelf bij elkander gegroeid of aangelegd in een
park.
BOOMHAGEDIS, v. (-sen), op boomen levende
soort van hagedissen, voorzien van lange vingers
met haakvormig gebogen nagels (ignanae).
BOOMHAK, m.; ...HAKKING, v. (-en), het
vellen der boomen; ...HAKKER, m. (-s), iem.
wiens beroep het is boomen te hakken; -- eene familie van zang- of schreeuwvogels in Zuid- en Midden-Amerika (anabatidae), die langs boomen en
rotsen klauteren.
BOOMHEVEL, m. (-s), hefboom waarmede boomen op een wagen getild worden; boom die als
hevel dient; ...HOEK, m. (-en), muren verdeelen
de tuinen in 't Westland in hoeken en waar de
vruchtboomen staan, heeft men de boomhoeken;
...HOEN, o. (-ders), eene familie van hoender
(penelopinae) die op booinen nestelen, in-vogels
Zuid -Amerika thuis hoorende; ...HOF, m. (...hoven),
(gew.) boomgaard; ...HOLTE, v. (-n); ...HOUT,
o. brandhout van opgaande boomen afkomstig; —
(weverij) boomschijf.
BOOMIG, bn. ( -er, -st), rijk met boomen bezet:
een boomig plekje, oord; (gemeen.) een boomige
kerel, kerel als een boom; — boomige tanden, (verend.
Zuidn.) slee, stroef en ruw geworden door ouderdom
of door inwerking van een scherp zuur. BOOMIGHEID, v. (van tanden).
BOOMKAAN, v. (...kanen), boot van uitgeholde
boom en, prauw; ...KAMER, v. (-s), vertrek in eene
weverij , waar men de schering op de boomen zet,
voor men ze in den weefstoel plaatst; ...KANKER,
m. zekere ziekte in de boomen; ..KENNER, m,
(-s); ...KENSTER, v. (-s); ..KEVER, m.
molenaar, meikever; -- houtbokje.
BOOMKIKVORSCH, m . (-en), kikvorsch met zuig
aan de teenen (hyla arborea), bijna uitslui--schijfe
tend in het lommer der boomen levende; komt
veel in Amerika voor; de gewone of groene boomkik vorsch, in ons land bijna alleen op de Veluwe.
BOOMKLERK, m. (-en), (Ind.) kantoorbediende
die de vereischte verklaringen voor de in- en uitgaande rechten der binnen- of aan den boom
komende schepen doet.
BOOMKLEVER, m. (-s), kleine soort van klim
(sitter caesia), ook brabandertje, blauwspecht-vogel
en spechtmees geheeten; ...KLIMMER, m. (-s),
(Ind.) schertsende benaming voor lieden van gemengd bloed.
BOOMKLOK, v. (-ken), klok die men bij het
openen en sluiten van een havenboom luidt; (fig. gew.) schreeuwer, plaagziek kind : hij is een
boomklok als hij begint.

BOOMEEK, v. (gew.) boomschors van den eik;
...EEND, v. (-en), eene soort van wilde eend;
...ENT, v.; ...ENTER, m. (-s), die boomen ent;
...ENTERIJ, v. het enten van boomen.
BOOMEN, (boomde, heeft geboomd), (kleine
schepen, vlotten) in ondiep water met een boom

boom; ...KNOP, m. (-pen), knop aan een boom;
...KNUIST, m. (-en), (gew.) boomknoest; ...KONT,
m. (-en), ondereind van een gerooiden boom, het
worteleind zonder de wortels; ...KOOPER, m. (-s),
handelaar in boomen, boomkweeker; ...KREKEL,
m. (-s), zeker insect; ...KRUIPERTJE, o. (-s),
klein slank klimvogeltje (certhia familiaris) met

BOOMDUIF, v. (...duiven), (Zuidn.) ringduif,
houtduif.

BOOMKNOEST, m. (-en), knoop, kwast in een
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:spitsen snavel, ook grijs houtspechtje en klamp vogeltje geheeten; ...KUIL, m. (-en), kuil tot het
planten van boomen; ...KWEEKER, m. (-s);
...KWEEKERIJ, v. (-en), de kunst of het bedrijf
van boomkweeken; de zaak van een boomkweeker;
plaats waar men boomen aankweekt; ...KWIKSTAART, m. (-en), de witte, en de groote gele kwikstaart die gaarne op boomen gaan zitten.
BOOMLAAG, v. (...lagen), de eerste laag van het
kaasrunsel in den kaasvorm; ...LADDER, v. (-s),
•dubbele ladder; ...LAK. o. eene soort van gom die
men zegt, dat in Oost-Indië door vliegende mieren
bereid wordt uit een boom.
BOOMLEEUWERIK, m. (-en), kleinste soort
van inlandschen leeuwerik (alauda arborea), die
vooral in eenzame woudstreken leeft en 's nachts
zingt, evenals de nachtegaal; ... LEVERKRUID , o.;
...LOOF, o. het gebladerte van één of meer boomen;
...LOOPERTJE, o. (-s), boomkruipertje.
BOOMLOOS, bn. zonder boomen : eene boomlooze
vlakte; — bodemloos.
BOOMLUIS, v. (...luizen), bladluis; ...LUIZENVRETER, m. (-s), zeker insect dat zich met boomluizen voedt, de larve van chrysopa.
BOOMMAKER, m. (-s), iemand wiens beroep
het is scheepsboomen, riemen enz. te maken;
...MAKERIJ, v. (-en), het maken van boomen;
het bedrijf, de werkplaats van den boommaker.
BOOMMARKT, v. (-en), plaats waar men boomen
te koop biedt; ...MARTER, m. (-s), fraai en vlug
inlandsch roofdier (mustela martes), tot het geslacht
der wezels behoorende; ...MEES, v. (...meezen),
spechtmees; ...MEESTER, m. (-s), opzichter der
havenboomen; ...MES, o. ( -sen), mes met breed
blad en gebogen rug, en twee houten handvatten,
om boomen te schillen, ook haalmes genoemd;
...METER, m. (-s), persoon die de hoogte, dikte,
de wortels enz. der boomen meet; (ook) zeker
werktuig om dit te doen; ...MIER, v. (-en), soort
van mier die vooral op bladluizen aast.
BOOMMOORDER, m. (-s), celaster : een Amerikaansche struik die met zijne lange, zeer buigzame
stengels het nabij staand gewas zoodanig omwindt,
dat dit ten laatste sterven moet.
BOOMMOS, o. ( -sen), allerlei bladmossen die op
boomen groeien, in tegenst. met aard- en steenmos;
...MUIS, v. (...muizen), eene soort van muizen
in Zuid-Afrika die in boomen klimmen; ...MUSCH,
V. (. . . musschen), zeker vogeltje (passer montanus),
ook ringmusch genoemd.
BOOMNIMF, v. (-en), (fab.) boschnimf, hamadryade.
BOOMOESTER, v. (-5), eene groote oester die in
tropische zeeën zich aan de wortels der boomen
hecht; ...OLIE, v. olijfolie; ...00FT, o. boomvruchten; ...ORCHIDEE, v. (-ën).
BOOMPAAL, m. (...palen), paal om een jongen
boom te steunen; ...PALM, m. (-en), buksboom;
...PASSER, m. (-s), kuipersgereedschap om de
grootte van den bodem te bepalen; ...PIEPER,
m. (-5), een zangvogeltje, hier te lande van April
tot September vertoevende (anthus trivialis); hij
zit gaarne in de boomen; zijn zang gelijkt op dat
van den kanarie; ...PIKKERTJE, o. (-s), boomkruipertje.
BOOMPJESAPPEL, m. (-s). schertsende benaming
voor appelen waarvan men den soortnaam niet
kan of niet wil noemen.
BOOMPLAAG, v. verouderde benaming voor
allerlei slinger- en woekerplanten; ...PLANTER, m.
(-s); ...PLANTSTER, v. (-s); ...POMP, v. (-en),
pomp uit een uitgeboorden boomstam vervaardigd;
...POT, m. (-ten), gebakken aarden pot om boomPjes in te kweeken; ...PRIEEL, o. (-en), een priëel,
door een of meer boomen gevormd; ...PUT, m.
(-ten), gegraven kuil waarin een boom geplant
wordt.
BOOMRIJK, bn. ( -er, -st), rijk aan boomen:
eene boomrijke streek, omgeving.
BOOMRIJP, bn. (van vruchten) aan den boom
rijp geworden : boomrijpe perziken zijn overheerlijk.
BOOMROOIEN, o. het omverhalen van boomen
en uitgraven der wortels.
BOOMSCHAAF, v. (...schaven). soort van holle
schaaf met dubbelen beitel; ...SCHAAR, v. (.. .scha ren), schaar of dubbel mes aan een langen stok,
waarmede tuinlieden de boomen scheren of snoeien;
...SCHENDEN, o. het moedwillig schenden of
berooven van boomen in bosschen en tuinen of langs
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de wegen; ...SCHENDER, m.(-s); ...SCHENDERIJ
v. (-en).
BOOMSCHIJF, v. (...schijven ), (wev.) eene der
twee houten of metalen schijven die aan beide uiteinden van den kettingboom bevestigd, het garen
opsluiten; ...SCHIMMEL, v. schimmel, zwammen
en korstmossen op boomen; stuifmos, haarmos;
...SCHIP, o. (...schepen), ...SCHUI" , V. t-en),
vaartuig van ruwe boomen gemaakt.
BOOMSCHOOL, v. (...scholen), (gew.) boomkweekerij; ...SCHOOT, m. (- en), (scheepst.) talie
op den bezaans- of brikzeilsboom waarmede het
zeil gericht wordt, en die den boom tegen de werking
van de bezaan steunt; ...SCHORS, v. (-en), buitenste
kurkachtig omkleedsel van een boom; schors van
gevelde eikeboomen.
BOOMSLAG, m. (-en), de wijze van boomen te
teekenen, inz. de bladeren; — zeker gebrek aan
boomen, ook paardenpoot genoemd; ...SLANG, v.
(-en), slangensoort (dendrophidae), bijna uitsluitend
op boomen levende; ...SLAK, v. (-ken); ...SLAPER
m. eene soort van zevenslaper of relmuis (myoxus
dryas), inz. inZuid- Rusland inheemsch; ...SLUIPER,
m. (-s), boomkruipertje; (ook) zeker insect.
BOOMSLUITEN, o. het sluiten van den havenboom, meestal als tijdsbepaling : voor het boomsluiten
aankomen; ...SLUITER, m. (-s), beambte, belast
met het openen en sluiten der havenboomen;
...SMIENT, v. (-en), zekere soort van eend uit
West-Indië; ...SNIP, v. (-pen), woudsnip.
BOOMSNOEIEN, o.; ...SNOEIER, m. (-s);
...SNOEIING, v. (-en); ...SPAR, v. ( -ren), lange
ongeschilde boom; ...SPECHT, m. (-en), zekere
vogel: boomhakker; ...SPIN, v. (-nen), groote
soort van spinnen, op boomen levende; ...SPRUIT,
V. (- en), jong boompje, bestemd om geplant te
worden.
BOOMSTAM, m. (-men), rechtopgaande houtige
schacht van een boom.
BOOMSTEEN, m. (-en), dendriet : steen die indrukken van boompjes of heester- of struikgewassen
vertoont.
BOOMSTERK, bra. zoo stevig als een boom : een
boomsterke kerel.
BOOMSTIL, bn. (Zuidra.) onbewegelijk, roerloos:
hij stond daar boomstil op te kijken.
BOOMSTOMP, m. (-en), ...STRONK, m. (-en),
afgeknotte boomstam zonder takken of bladeren;
...STRUIK, m. (-en), boomstronk; ...SUIKER, v.
suiker bereid uit het sap van sommige eschdoornsoorten, inz. van den suikerahornboom.
BOOMWIJS, ...WIJZE, bw. naar den vorm van
een boom.
BOOMTAK, m. (-ken), tak, uitspruitsel van een
boom.
BOOMTIJGER, m. (-s), eene soort van tijger,
ook nevelpanter geheeten (fells nebulosa), 1 M. -I- 80
c.M. staart, in Z. O. Azie voorkomende.
BOOMTOP, m. (-pen), kruin, boveneinde van
een boom; ...TOUW, o. (-en), touw om de uiteinden
der windboomen van een gangspil stevig vastgemaakt, om het uitschieten te beletten en het winden
geregelder te doen gaan; ... TUIN, m. (-en), (gew.)
boomgaard.
BOOMUIL, nl. (-en), kleinste soort van uilen
(carina nocturna), die haar nest in uitgeholde boomen
maakt, ook steenuil geheeten; ...VAL, v. (-len),
val, strik om ratten, marters enz. in boonzen te
vangen; ...VALK, m. (-en), kleine valk (falco subbuteo), 31 c.M. lang, die op boomen nestelt en vooral
op leeuweriken en zwaluwen aast, ook blauwe
wiekel geheeten.
BOOMVAREN, v. (-s), inheemsche varensoort
(polypodium vulgare) die veel op knotwilgen groeit;
tropische of subtropische varensoorten die veelal
tot aanzienlijke boomen opschieten; ..VEIL, o.
klimop (hedera helix); ...VERWAS, o. (Zuidn.) de
vermeerderende geldswaarde van boomen tengevolge
van den groei; ...VEZEL, v. (-en); ...VOGELS, m.
mv. hoogst ontwikkelde orde der vogels (coracornithes); ...VORSCH, m. (-en), boomkikvorsch;
...VRUCHT, v. (-en), eetbare vrucht die aan
boomen groeit.
BOOMWACHTER, m. (-s), boomsluiter; ...WAGEN, m. (-s), voertuig op twee wielen met een
langen dissel om zware boomen te vervoeren,
mallejan; ...WAS, o. harsafscheiding van sommige
boomen; entwas; boomzalf voor boomwonden; ... WE VER, m. (-s), een geslacht van wevervogels (ploceus).
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BOOMWOL, V. katoen; —BOOM, m. (-en);
—KRUID, o. katoenheester; —PLANT, v. (-en),
katoenheester; —VEZEL, v. (-s).
BOOMWOLLEN, bn. van boomwol gemaakt.
BOOMWONDE, v. (-n), woedeplek aan boomen.
BOOMWONING, V. (- en), woning op of in boomes
gemaakt.
BOOMWORTEL, m. (-s, -en); ...ZAAG, v. (...zagen), lange, breede spanzaag om boomen mede
door te zagen; ...ZAKEN, v. mv. (Ind.) zaken die
de boonklerk te verrichten heeft; ...ZALF, v.
mengsel van klei of leem en koedrek, benevens
koolteer, waarmede boomwonden bestreken worden; ...ZWAM, v. (-men), bekende gele of bruine
woekerplanten (fomes fomentarius) aan oude boomen, eikenpalen, enz. : uit boomzwam bereidt men
tonder.

BOOMZIJDE, v. gew voor bombazijn .
BOON, v. (-en), eene peulvrucht (vicia faba en
phaseolus), in vele verscheidenheden aangekweekt,
waarvan men de zaden alleen of wel de geheele
vrucht eet of die tot veevoeder dienen; peulgewas
met roode, witte of paarse, sterk riekende bloemen;
-- zaden die eenigszins op boonen gelijken : koffie boonen, cacaoboonen; -- makke boonen (uit mctgnum
bonum), eene soort van aardappelen in Groningen; —
eene 'blauwe, looden boon, huzarenboon, looden
geweerkogel; -- hij is de blauwe boon niet waard,
den kogel niet waard; -- eene witte boon, schertsende
benaming voor : infanterist; -- (Zuidn.) soort
van marktkantje waarin figuurtjes als suiker
gewerkt zijn; — holte in de kroon van-bontjes
de tanden der paarden, omstreeks het 7de jaar
verdwijnende; —
(in spr.) boonen als voedzame, doch geringe
en weinig smakelijke kost genoemd : honger maakt
rauwe boonen zoet, wie honger heeft, eet alles met
graagte; -- boontjes uit het water eten, sober te gast
gaan; — (Zuidn.) door de boonen zijn, zeer arm
wezen; -- voor spek en boonen meedoen, er bijzitten,
voor de leus, zonder een werkzaam aandeel te
nemen; -- zijne boontjes op iets te weeken leggen,
vast op iets rekenen; — zijn boontje op iem te
weeken leggen, op iem. verliefd zijn, een goed oogje
hebben; — (Zuidn.) 't gaat vooruit lijk boonen knoopen,
iron . gezegd van een werk, dat zeer langzaam
vordert; het mag wel uit een zak met boonen geteld
worden, van iets dat moeilijk nagerekend kan
worden, inz van eene verre of gewaande bloed verwantschap; — dat is zooveel als eene boon in een
brouwketel, zooveel als niets; — zijn hart is geen
boontje groot, hij zit erg in angst of spanning; geene
boon waard zijn, niets of zeer weinig waard zijn; —
ik ben eene boon, als ik het weet, schertsende uitdr.
om zijne onkunde te kennen te geven; — ik ben
eene boon, als het waar is, ik geloof er niets van; —
hij moet zijne eigen boonen maar doppen, zien dat
hij zijne zaken in orde houdt; — (Zuidn.) ergens
geene boonen bij hebben, niets mede te maken hebben; — (Zuidn.) in iemands boonen gezeten (ook
geloopen, gescheten) hebben, hem iets misdaan
hebben ; — het loopt in de boonen, dat wordt
te veel, te duur; (ook) het gaat den verkeerden
weg op; (ook Zuidn.) buiten dienst zijn, verloren
loopen ; --, loop in de boonen ! loop naar den
d .eivel; — in de boonen zijn, zitten, verward
denken of handelen; (ook) in verlegenheid zijn,
in den knoei zitten; — de boonen scheep hebben,
van een dronkaard of een zwanger meisje gezegd; —
hij heeft de boon van den koek gekregen, hij is koning
(op Driekoningenavond); (ook) hij is gelukkig geweest, heeft een lot uit de loterij getrokken; -- het
is ook geen heilig boontje, op zijn gedrag valt ook wel
wat af te dingen; -- boontje komt om zijn loontje,
(Zuidn.) ook: S loontje komt om zijn boontje, hij (of
elk) krijgt zijne verdiende straf. Boontje, o. (-s).
BOONAKKER, BOONENAKKER, m. (-s), akker met boonen bezaaid; -- den boonakker opgaan,
zonder middel van bestaan rondzwerven, den breeden weg opgaan; (ook gew.) wegens een misdrijf
op de vlucht gaan, of in de gevangenis komen; —
iemand den boonakker opleiden, oplezen, hem een
uitbrander geven.
BOONEBOOM, m. (-en), boomsoorten die peul
dragen, inz. de gleditschia triacanthos uit-vruchten
N. Amerika, de gleditschia horrida uit China, de
acacia en de gouden regen.
BOONEKAMP, v. eene kruidenbittersoort, licht
kleur, naar den fabrikant Boonekamp-gelvan

geheeten; een boonekampje, een glaasje boonekampbitter; -- BITTER, o. jenever met boonekamp.
BOONENBED, o. (-den), bed waarop boonen
geplant zullen worden of neet boonen beplant;
...BLOEM, v. (-en), bloem van de boonenplant,
bekend om den sterken bedwelmenden geur;
...BLOESEM, m,. (-s).
BOONENBOREN, o. kunstbewerking waardoor
nieuwe boonen of holten in de tanden van oudere
paarden gemaakt worden om deze jonger te doen
schijnen.
BOONENBREKER, m. (-s), landbouwwerktuig
waarmee de boonen gebroken worden; ...BROOD,
o. (-en), brood, gebakken van het meel van tuin of paardenboonen, als veevoeder gebruikt; — drie
...HOUT, o. (-en), stokken bij de-konigebrd;
boonenplanten gezet tot steun; ...KEVER, m. (-s),
eene keversoort (bruchus ruimanus), die zich
voornamelijk met boonen en erwten voedt;
...KNEUZER, m. (-s), zeker landbouwwerktuig;
...KRUID, o. geurig toekruid (saturea hortensis),
bij tuinboonen genuttigd, ook kuun, keune en keule
geheeten; -- (Zuidn.) veevoeder, bestaande uit
paardenboonen, haver, vitsen en erwten, door
elkaar groeiende.
BOONENLAND, o. (-en), boonakker; ...MEEL,
o. meel van gedroogde boonen gemalen; ...NAT,
o. water waarin boonen gekookt zijn; — (fig.) hij
is het boonennat niet waard, niets waard; ... RANK,
v. (-en); ...SCHIL, v. (-len); ...SNIJMOLEN, m.
(-s), ijzeren werktuigje waarmede men zeer vlug
snijboonen snijdt; ...SOEP, v. soep van bruine of
witte boonen.
BOONENSTAAK, m. (...staken), staak waarlangs
klim- of staakboonen zich omhoog winden: -(spr.) hij is zoo stijf als een boonenstaak; -- een
boonenstaak van een vent, iem met eene lange, rechte
gestalte en stijve houding en manieren; ...STOK,
m. (-ken), boonenstaak; ...STOPPEL, m. (-s),
verdroogde boonplant, waarvan de boonen af
zijn; -- land waarop boonen gegroeid hebben;
...STROO, o. uitgedorschte boonenhalmen; —
(fig.) zoo grof als boonenstroo, gezegd van iets grofs
en van geringe waarde; ...TOL, m. stuik ongedorschte boonen; ...VELD, o. (-en), boonakker.

BOONERWT, v. (-en), zekere soort van erwten,

veel op duivenboonen gelijkende, ook dopboonen
genoemd.
BOONHALM, in. (-en), verdroogde boonplant;
...KOEK, m. (-en), driekoningenbrood; ...KONING, m. persoon die op Driekoningenfeest door
het trekken van de boon uit den koek, tot koning
van het feest is aangewezen en daarna zijne koningin
moet kiezen.
BOONPLANT, v. (-en); ...RANK, v. (-en);
...SCHIL, v. (-en); ...TAK, m. (-ken); ...STOPPEL, m. (-s); ...STROO, o.
BOONTJESDIEF, m. (...dieven), (Ind.) hij is een
boontjesdief van de bovenste plank, gezegd van iem,
die zich op onrechtmatige wijze bevoordeelt.
BOONTJESHOLWORTEL, m. (-s), (als stofnaam.
v.), verouderde naam van een paar soorten der
helmbloemigen; vroeger vaak verward met baarwortel of sarazijnskruid.
BOONZAAIER, m. (-s), iemand die boonen zaait;
-- werktuig om boonen te zaaien. BOONZAAIERTJE, o. (-s), (ook) volksbenaming in Zeeland
eener soort van kwikstaart.
BOONZETTER, m. (-s), bouwknecht die de
paardenboonen zet of zaait.
1. BOOR, v. (boren), boorijzer, zie aldaar; zulk
een ijzer met kruk of met omslag, zwengel, en knop
waarmee het wordt rondgedraaid om gaten te maken in hout, ijzer enz., onder verschillende namen
bekend; -- gewonden boor, met schroefsgewijze
gewonden stalen stang; — halfronde boor, in den
vorm van een over zijne as doorgesneden cilinder; —
men moet met eene zaag kunnen boren en met eene boor
kunnen zagen, in geval van nood moet men zich
weten te behelpen; vgl. appel -, boter -, hooi -, veen -,
welboor enz. Boortje, o. (-s).
2. BOOR, o. gebruikelijke verkorting van
borium.

BOORAPPARAAT, o. boortoestel.
BOORAS, v. ( -sen), ronddraaiende ijzeren stang
eener samengestelde boor.
BOORBANK, v. (-en), werkbank, ingericht tot
het boren van geschutloopen, vuurpijlen, metalen
stukken enz.; ...BEITEL, m. (-s), horlogemakers-
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werktuig; ...BUIS, v. (...buizen), buis van een
boortoestel.
1. BOORD, m. (-en), rand, kant : aan den boord
van het woud; -- (Zuidn.) aan één boord slaan, luiden,
zoo luiden, dat de klepel slechts ééne zijde aanslaat,
ten teeken van alarm; de boorden der lippen; — ( aan
planten) de bladschijf; de plaat van een bloemblad;
het uitgebreide deel eener. bloembuis; — (aan
kleedingstukken) versiersel om den rand van een
kleed, gemeenlijk van verschillende stof, kleur
of bewerking; -- halsboord; — de boorden van een
hemd, aan hals en mouwen; — het boveneinde eener
kous, gewoonlijk rechts en averechts gebreid; — (aan
mansoverhemden) gesteven en gestreken rand om
de halsopening, opstaande of omgeslagen; —
losse linnen kraag; -opstaande rand aan vaatwerk en drinkbekers; —
boorde vol, tot den boord vol, geheel en al vol; —
(Zuidn.) de rivier stond boord en boord de straat, gelijk
met de straat; — een menniste boordje, zekere wijze
van een glas te vullen of uit te drinken; —
waterkant, oever, zoom van rivieren, beken, vaarten, meren enz.; in Zuidn. ook aan een put, eene
goot enz. ; de rand van het graf; — (Zuidn.) rand,
berm aan een weg.
2. BOORD, o. (-en), (gew.) winkelboord : plank
waarop de bussen, fiesschen enz. met winkelwaren
staan; — boord eener kast; -- beddeboord : plank
waarop de nachtspiegel gezet wordt,.
3. BOORD, o. ( -er,), opstaande scheepswand, inz.
voor zoover die boven water of het dek zichtbaar
is : bak- en stuurboord, zie GANGBOORD; —
het schip had maar 1 d.M. boord, stak maar 1 d.M.
boven het water uit; — het boord kwijt raken, zijn
middel van bestaan verliezen; — het roer aan boord
leggen, de roerpen zoo ver mogelijk naar de eene
of andere zijde brengen; — het roer verkeerd aan
boord leggen, als het schip deinst of achteruitzet; - het roer aan boord leggen en vastzetten, als men voc r
storm bijgedraaid is; (ook) betere tijden afwachten; —
boord aan boord steepen, als het schip niet achter,
maar naast de sleepboot vastgemaakt is; — zij
vochten boord aan boord, met de schepen tegen elkander ; -- land aan boord krijgen, loopen, zeilen,
op zijde in 't zicht krijgen; — een schip aan boord
komen, drijven, vallen. op zijde komen, opzettelijk
(al of niet met eene vijandige bedoeling), Of door
wind Of stroom gedreven; — iem. aan boord komen,
op weg aanspreken, lastig vallen, aanranden; —
met een opgestreken zeil iem. aan boord komen, iv
toorn iem een heftig standje maken; — daarmee
moeten ze mij niet aan boord komen, dat niet vragen
of voorstellen, ik wil er toch niets van weter; (Zuidn .) iets aan boord leggen, eene moeilijke, netelige
zaak zus of zoo aanleggen; —
aan iemands boord hellen, tot zijne gezindheid of
partij overhellen; — zich aan hooger boord houden,
het houden met de bovendrijvende partij; — (w g.)
aan hooger boord zijn, welgesteld, in goeden doen
zijn; —
binnen boord, binnen de wanden van het schip; —
(flg.) de beenen binnen boord houden, binnen de
bank; — de riemen binnen boord leggen, bij het einde
van den roeitocht, bij het doorgaan eener engte;
(ook fig.) eene zaak opgeven ; — iem. buiten boord
smijten, van het schip af, aan wal of in zee; (fig.)
hem met woorden of daden de baas zijn; — die
man moet buiten boord, moet van zijn ambt ontzet
worden; — (Zuidn.) over boord gaan, te ver, over zijn
hout gaan; — over boord zetten, met beleid in zee laten
zakken; — een lijk over boord zetten, met de gebruikelijke plechtigheid in zee begraven; — een man
over boord ! daar is iemand over de verschansing
gevallen; — een man over boord, een eter te minder,
van een sterfgeval gezegd, dat geen rouw verwekt,
maar als een voordeel beschouwd wordt; -- over
boord raken, in 't onderspit raken, (ook) zijne
betrekkingen verliezen, (ook) beschonken worden; —
iem. over boord werpen, niets meer met hem te maken
willen helpen, alle betrekking met hem afbreken;
(ook) hem benadeelen, dwarsboomen; -- iets over
boord werpen, het opgeven, verwaarloozen; — bij
haar gaat niets over boord. gaat niets verloren; —
even over boord moeten, (gemeenz.) zijn gevoeg doen;-stukken te boord ! plaatst ze naar behooren in hun
geschutpoorten; — alle riemen te boord ! alle middelen aangewend; —
door de kajuitsramen aan boord komen, als bevel-
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hebber aangesteld worden zonder als ondergeschikte
gediend te hebben; — door de kluis, het kluisgat
aan boord komen, van onder af aan gediend hebben;
— alles wel aan boord, in scheepstijdingen; — er
is onraad aan boord, er is iets niet pluis, er hapert
iets aan; — van boord gaan, van het, schip af, aan
wal; — aan boord van Hr. Ms. wachtschip, op dat
schip; — het schip : elk boord zond zijn hoofd; —
aan boord blijven, niet aan wal gaan.
4. BOORD, m. (-en), (Z. A.) samentrekking van
BOOGERD, boomgaard.
BOORDBAND, o. band om kleedingstukken te
boorden.
BOORDDIAMANT, o. eene soort van kunst
verkregen' door watervrij zuur borium-diamnt,
met aluminium in een koolkroes te smelten; het
heeft een sterk lichtbrekend vermogen, een diamantglans en is even hard als diamant.
BOORDEN, (boordde, heeft geboord), (van kleedingstukken) er een boordsel, een rand om- of
aannaaien : een hoed, eene japon boorden; — (wapenk.) met een zoom omgeven; — (rivieren, zeeën,
wegen, bosschee, steden enz.) als met een boord,
als een boord omgeven. BOORDING, v. (-en).
BOORDER, m. (-s), iemand wiens werk het is te
boren, inz . een scheepsboorder.
BOORDEVOL, bn. vol tot aan den rand.
BOORDEVOLLETJE, o. (-s), een glas tot aan
den rand gevuld.
BOORDLINT, o. (-en), lint om kleedingstukken te
boorden.
BOORDMETAAL, o. (...metalen), uitgehold
metalen kussen, op of tegen het boord van een
stoomvaartuig bevestigd, dat de raderkast draagt;
...PLANK, v. (-en), boeiplank.
BOORDRAGER, m. (-s), klein boorgestel op een
werkbank vastgeschroefd, in welks tappannen de
drilklos eener drilboor waterpas ligt.
BOORDSEINLANTAARN, v. (-s), rood of groen
licht aan de scheepszijden, geplaatst in openingen
in de verschansing of in stellingen boven op het
boord.
BOORDSEL, o. (-s), galon, veterband waarmede
men boordt; —WEVER, m. (-s), passementwerker;.
—WEVERIJ, v. (-en), het weven van boordsel;
het bedrijf, de werkplaats van een boordwever.
BOORGAT, o. (-en), rond gat, door boren ontstaan, inz. bij een boortoren; ...GEREEDSCHAP,
o. (-pen); ...GEREI, o.; ...GESTEL, o. (-len),
geraamte van ijzeren staven, boven de werkbank
bevestigd, waarin eene te lood staande schroef'
loopt, welks ondereinde in het boveneinde van den
booromslag past.
BOORHOORN, m. (-s), zeker geslacht van hoorn
(terebra), met zeer verlengd torenvormig-slaken
en puntig huisje; ...HOUDER, m. (-s), kniegeleding
aan Bene zwengelboor om de beweging van het
boorijzer in Bene andere richting over te brengen;
...HOUT, o. (-en), houten gedeelte eener boor.
BOORIJZER, o. (-s), halfronde, holle ijzeren staaf
eener boor (om gaten in hout te maken), onderaan
voorzien van een scherp, schuin lepelblad (lepelboren)
van een lepelblad met fretje eraan (fret-, handboor),.
Bene ijzeren staaf eindigende in Bene schroef met
tanden en fretje, (schroef- of slingerboor); of in eene
scherpe punt met mes en Bene soort schaafje, (centerboor) van boven , opgesloten in Bene dwarsstaaf of
kruk, Of in een houten omslag of zwengel die weder draait in een afzonderlijk beweegbaren leunknop;
ook : bet onderste stalen stuk van metaalboren.
van onderen met vier, twee zijvlakken (vgl. dubbel,.
éénsnitsboor, centerboor); halfronde holle ijzeren
staaf met scherp lepelblad, (appel -, veenboor).
BOORINRICHTING, v. (-en), ...INSTALLATIE,
v. (-s), inrichting voor grondboringen.
BOORKEVER, m. (-s), houttor, kever (ptinusfur), wiens larven oud hout doorboren; ...KLAUW,
m. (-en), klem aan eene draaibank waarin het te
boren voorwerp wordt vastgesloten; ...KOP, m.
(-pen), aan Bene boormachine : gegoten ijzeren schijf"
op de boorspil, op welker rand 4 tot 8 messen of
lemmeten zijn geplaatst; ...KOSTEN, mv. de
kosten van het maken van een boorgat om de
aardkorst op delfstoffen te onderzoeken, of
oliebronnen enz. aan te boren.
BOORKRABBER, m. (-s), gereedschap voor
timmerlieden om spaanders uit speekgaten en.
dergelijke te lichten; ...KRUK, v. (-ken), zie
BOORIJZER; ...KUSSEN, o. (-s), gesloten mes,.

om
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tot het glad en op maat afdraaien van den hals ^ lastertongen; — de booze wereld, de kwaadsprekende
menschen; —
der kalkoenen; ...LEPEL, m. (-s), gesleufd gedeelte
van het boorijzer.
zedelijk verdorven, zondig, snood (inz. in bijbel
het boos en overspelig geslacht; en de mannen-tal):
BOORMACHINE, v. (-s), machine om te boren;
...MATERIEEL, o.; ...MEEL, o. fijn meel of stof van Sodom waren boos en groote zondaars tegen den
dat bij het boren ontstaat; ...MEESTER, m. (-s),
Heer; het boos geweten; een booze lust; — booze
opzichter bij het doen van diepe grondboringen;
wegen bewandelen, het pad der zonde; — de booze
...MES, o. ( -sen), een der messen aan den boorkop
geesten, geesten die den mensch tot het kwade
eener boormachine; ...MONSTER, o. (-s), monster
drijven; —
aarde of gesteente, bij grondboringen; ...MOSSEL,
de Booze, de duivel; — het is uit den Booze, mis
V. (-en, -s), zeker geslacht van schelpdieren (lithozondig; — de boozen, de goddeloozen (in-daig,
bijbeltaal), misdadigers; — het booze, het kwaad,
domus), die in steenera of koralen gaten boren.
de zonde; — de wereld die in 't booze ligt, die in de
BOOROMSLAG, o. (-en), zie BOORIJZER;
...PLOEG, m. (-en); ...PRIEM, m. (-en), ijzeren
zonde verstrikt is; —
naald om het zundgat der kanonnen mede te ruimen
toornig, verstoord, kwaad, ten gevolge eener
en schoon te maken; ...PROFIEL, o. (-en), de
beleediging, eener onaangename bejegening enz.;
iemand, zich boos maken; boos worden; hij is boos op
achtereenvolgende aard- en steenlagen, waar men
doorheen boort; ...PUNT, v. (-en); ...RING, m.
zich zelf, ontevreden over zich zelf; een boozen blik
op iem. werpen; — (gew.) een boos werkman, knap,
(-en), inkrassingen in geschutloopen bij het boren
gemaakt; ...SCHAAF, v. (...schaven), sponning
flink, bekwaam; — een boos kind, bijdehand, vlug,
...SCHELP, v. (-en); ...SCHELPDIE--schaf;
bedrijvig; — het is een booze eter, hij eet zeer veel; -REN, o. mv familie van schelpdieren (pholades)
bw. (van wijze) wij hebben het boos te verantwoordie met hunne schelpen in vreemde lichamen gaten
den; niet boos gemeend zijn; — (gew.) bw. (van graad);
-en gangen boren : de steenboorders en de paalwormen
hij kon 't betalen : zijn ouwe had boos veul moppen,
behooren ertoe.
zeer veel geld; — 't is boos koud, zeer koud.
BOORSCHOT, o. (-en), (krijgsk.) dalend schot.
BOOSAARDIG, bn. bw. ( -er, -st), kwaadaardig,
BOORSEL, o. wat bij het boren van een gat
venijnig : eene boosaardige koorts, gezwel; — boos,
met het bijdenkbeeld van sluwheid of van zich
daaruit te voorschijn komt; ...SNUIT, m. (-en),
snuit tot boren ingericht : de kamervlieg mist een
vermeien in eens anders leed : boosaardige laster,
, boorsnuit; ...SPAAN, v. (...spanen), spaan bij het
moedwil, domheid; boosaardig verspreide leugens.
boren gevormd, inz. metalen spanen, ontstaan bij
BOOSAARDIGHEID, v. BOOSAARDIGLIJK, bw.
het boren van vuurmonden; ...SPIL, v. (-len),
BOOSDOENER, m,. (-s), iemand tot kwaaddoen
booras; ...SPITS, v. (-en), uiteinde eener boor;
gezind; snoodaard; booswicht; misdadiger. BOOS...STANG, v. (-en), stang waaraan de vijlen beDOENSTER, v. (-s).
vestigd zijn, waarmee men de trekken in geweer
BOOSHEID, v. (...heden ), slechtheid; kwaad
-lopen
lligheid; zedelijke verdorvenheid: — een kind in-wi
maakt; — stang bij grondboren enz.
BOORT, o. tot poeder gestampte onzuivere diade boosheid, oprecht, eenvoudig mensch; (scherts.
m ant dat met olie vermengd, op de gegoten ijzeren
ook) een onnoozele bloed; — (Zuidra .) voortgaan
platen der diamantmolens aangebracht wordt om
in zijne boosheid, voortgaan met wat men eenmaal
den diamant te slijpen.
begonnen is; -- slechte eigenschappen, beginselen;
wat blijk geeft van zedelijke verdorvenheid; -BOORTAND, m. (-en), mes aan eene boorspil;
...TOESTEL, o. (-len); ...TOREN, m. (-s), toren,
de booze wereld; — gramschap toorn : hij meende
getimmerte om eene groote machine tot het doen
van boosheid te bersten, uit zijn vel te springen.
van diepe grondboringen.
BOOSWICHT, m. (-en), kwaadwillig en zedelijk
BOORTS, v. eene ziekte, zie BORT.
verdorven mensch; snoodaard, deugniet, schurk.
BOORVLIJM, v. (-en), eene soort van lancet.
1. BOOT, V. (-en), klein open vaartuig, gewoon
BOORWATER, o. eene oplossing van boorzuur
riemen voortbewogen; — eene boot uit -lijkdor
in water, in de geneeskunde gebruikt als bederf uit het schip te water; - in de boot vallen,-zetn,
werend middel voor wonden; — (Ind.) water uit
erin springen; — (myth.) Charon's boot, waarmede
Artesische putten en Nortonpompen; ...WORM,
Charon de zielen der afgestorvenen naar de onderm. (-en), paalworm; ...WORTEL, m. (-s), wortel
wereld voerde; — (fig.) de boot afhouden, niet
-eereer echte woekerplant die in den stam, stengel
meedoen, terwijl anderen werken; zich aan zijn plicht
of wortel van andere planten doordringt, ook
onttrekken; — eerst in de boot, keur van riemen,
zuigwortel genaamd.
wie het eerste komt, heeft de voorkeur; — van
BOORZALF, v. eene zalf bestaande uit 10°/ 0
de boot komt men in 't schip, men komt van het
boorzuur en 90 °/ e witte vaseline.
kleinere tot het grootere, van kwaad tot erger; —
BOORZETTER, m. (-s), overeind staande klos
(veroud.) hij kalt van de boot en zou gaarne te scheep
, die in plaats van de bankschroef tot steun voor de
zijn, hij spreekt maar een klein gedeelte van zijn
boor dient.
wenseh uit; — iemand in zijne boot krijgen, iem.
BOORZIJDE, v. (-n), zijde van een molenwiek,
tot zijne belangen of tot zijne denkwijze overhalen;
- waaraan de hekken vastzitten.
het grootste roeivaartuig op een koopvaardijschip
1. BOORZUUR, o. scheikundige verbinding van
(op oorlogsschepen zegt men barkas); — (dicht.)
boor met zuurstof en waterstof, kan uit borax bereid zij stapte in het huwelijksbootje, ging trouwen; —
worden.
klein zeewaardig vaartuig met een of twee masten:
2. BOORZUUR, bn. uit boorzuur te bereiden:
kanonneerboot, loodsboot enz .; — zeevisschersschip,
-boorzure zouten, esters.
kleiner dan eene buis; — (gew.) platbodemd vaartuig, praam of bak, van voren spits, van achteren
BOORZUURBRON, v. (-nen); ...DAMP, m. (-en);
...POEDER, o. (-s), enz.
plat, dienende tot het vervoer van vee, hooi, mest,
BOORZWENGEL, m. (-s), booromslag.
baggeraarde, enz.; — verkorting van stoomboot.
BOOS, bn. bw. (boozer, -t), verderfelijk, schadeBOOTJE, o. (-s), kleine boot.
k, gevaarlijk : het is hier een booze weg; de booze
2. BOOT, v. (-en), een der samenstellende doelen
gevolgen; — kwaadaardig : eene booze ziekte; een
van een bootjesketting; — het groote gouden of zil-booze hond; — onstuimig, guur, ruw : het is boos veren, vaak met diamanten bezette middenstuk,
weer; een boos water; — zorgvol, hachelijk : wij
tevens slot, van een duur halssnoer; (ook) dat
• beleven booze tijden; — het ziet er boos uit, de omstanmiddenstuk als broche : eene juweelen, diamanten
digheden zijn bedenkelijk; — moeilijk, lastig,
boot, eene halsboot. Bootje, o. (-s).
verdrietig : eene booze drukfout; de booze dagen van
3. BOOT, v. (-en), vat of fust waarin zuidelijke
schoonmaken en opredderen; — vijandig gezind,
wijnen vervoerd worden; ook voor droge waren in
kwaadwillig : booze listen; de booze haat; — een boos
gebruik (4 à 5 H.L. bevattend); — (Zuidn.) inhoudsopzet, booze plannen, met den toeleg, een ander te
maat, omstreeks 1/2 H.L.: mand om kalk of steenbenadeelen; — (vooral Zuidra.) een booze lach, booskolen te meten. Bootje. o. (-s).
aardig; — kregel, onhandelbaar, barsch : hij is zoo
4. BOOT, m. en v. (-en), bos, bundel gerepeld
boos niet, als ho er uitziet; een boos dier; — een boos vlas; — (Zuidn.) een bundel ruw vlas dien men in
wijf, eene feeks; — hij liep met een boozen kop de
het water legt om te roten, waterboot genoemd,
deur uit, verstoord, kwaad; —
(ook) een bundel gezwingeld vlas. Zie BAAL.
afgunstig : iets met een boos oog aanzien, gadeBOOTAFHOUDER, m. (-s), iem. die zich zooveel
slaan; — het booze oog, volgens het bijgeloof een oog mogelijk aan iets lastigs of onaangenaams weet te
dat iemand nadeel, een ongeval kan bezorgen,
onttrekken.
- eenvoudig door aan te kijken; — booze tongen,
BOOTEN, (bootte, heeft gebooten), (Zuidn.)
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slaan, kloppen met de hand of met een hamer; —
op iem. booten, erop losslaan; — op iets booten,
ergens op blokken; — vlas booten, groen vlas op den
dorschvloer me* den platten boothamer beuken om
er het zaad uit te kloppen; (ook) geroot vlas met
den kerf boothamer beuken om de lemen (houtachtige
deeltjes) te breken en het vlas des te gemakkelijker
te zwingelen; — (van garen dat voor inslag moet
dienen) het met de plamate (een plat hout) zacht
en gemoedig kloppen; --(eene zeis of pik) ze scherpen, haren; — het vlas tot booten binden.
BOOTGELEGENHEID, v. (... heden), gelegenheid
om met eene stoomboot te vertrekken, iets te verzenden : de eerste bootgelegenheid is over 10 dagen.
BOOTHAMER, m. (-s), hamer om te booten,
plat te k'.oppen, bij verschillende bedrijven in gebruik, inz . bij de v lasbewerking.
BOOTJESKETTING, m. (-en), halssnoer samengesteld uit verschillende, door drie- of vierdubbele
snoertjes verbonden booten, elk bestaande uit een
granaat, robijn of dergelijken gekleurden steen,
omgeven door goud cantillewerk.
BOOTJESVRUCHT, v. (-en), naam van een
plantengeslacht waarvan het zaad veel gelijkt op
twee naast elkander verbonden bootjes.
BOOTMOLEN, m. (-s), molen voorzien van een
grooten steen die op zijn kant rondloopt over daaronder gelegd vlas en het zoo kneust of braakt.
BOOTSCHAAR, v. (...scharen), klein, draagbaar
ijzeren aanbeeldje om eene zeis op te booten :
haarblok, haarspit.

BOOTSDAVITS, m. mv. ijzeren hangers aan de
zijden van het achterschip om de booten in te
hangen.
BOOTSE, BOOTS, v. (-en), (veroud.) beeld,
figuur, model in - klei, schets op papier. enz.; —
kromme sprong, frats (inz. van apen); — snakerij,
poets; jokkernij.
BOOTSEN, (bootste, heeft gebootst), (dicht.) een
beeld of loofwerk in eene weeke stof vormen, modelleeren; afbeelden; schetsen, in beeld brengen op
papier; — nietig aardkroost, uit slechte klei gebootst,
geschapen; — zich verbeelden, voorstellen; -- iemand of iets in houding en gebaren napen; vgl.
nabootsen.

BOOTSFLUIT, v. (-en), stoomfluit op eene boot;
...GEZEL, m. (-len), varensgezel, matroos; voorheen
ook in scherts : een pijpje tabak.
BOOTSHAAK, m. (...haken ), lange stok met een
ijzeren haak en eene ijzeren punt ernaast om
schuiten, booten en sloepen voort te duwen; —
zekere visch (silurus callichthys), die eenigermate
kan loopen, dregdo lfijn; — zekere schelp (strombus
chiragra), met haaksgewijze omgekromden staart,
ook duivelsklauw genoemd.
BOOTSKLAMP, m. (-en), houten of ijzeren steunder of mik, naar den vorm der sloepen gemaakt,
waarin deze binnen boord vaststaan ; ...LENGTE,
v. (-n), lengte eener boot, als maatstaf gebruikt,
inz. bij roeiwedstrijden : zij wonnen met halve
bootslengte.

BOOTSMAN, m. (-nen), sloeproeier, jolleman; —
(op oorlogsschepen) onderofficier, belast met het
toezicht op zeil en treil van den grooten mast en
het bevel over de bootsmansgasten; hij wordt tot
de dekofficieren gerekend; — (op koopvaardijschepen) de aanvoerder der bemanning en hoogste
onderofficier; — (op de landswerven) die het toezicht en bestuur heeft op den takelzolder en tevens
op het toetuigen en gedeeltelijk uitrusten der schepen; — iemand die goederen en passagiers naar
voorbijvarende stoombooten brengt of er afhaalt.
BOOTSMANSBAK, m. (-ken), bak of tafel waarvan de bootsman baksmeester is; ...FLUIT, v. (-en),
fluitje waarmee de bootsman seinen en bevelen
geeft; ...GAST, m. (-en), matroos die met den bootsman aan denzelfden bak eet; ...HARING, v. goede
soort van haring, groot van stuk en groen van kleur,
veel tot spekbokking gerookt, ook steurharinq.
BOOTSMANSLEERLING, m. (-en), schepeling
die tot bootsman opgeleid wordt; ...MAAT, m.
(...maten), onderbootsman, belast met de zorg
van het tuig van den grooten mast, boven de mars;
...STOELTJE, o. (-s), plankje dat opgeheschen kan
worden en waarop een matroos kan zitten om werk
tuig te verrichten; ...VOERING,-zamhednit
v. (hilt.) koopmanschap van den bootsman voor
eigen rekening, in 1671 afgeschaft.
BOOTSSCHOEN, m. (-en), houten plaat buiten
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boord gehangen, waartegen de boot rust als zij
tegen het schip uit het water wordt geheschen oei
gebreeuwd of geteerd te worden; ...SLEEPER,
m . (-s), touw waaraan de boot achter het schip
gesleept wordt; ...SPAAK, v. (...spaken), handspaak; ...TOUW, o. (-en), touw om Bene boot aan
vast te leggen; ...VOLK, o. bemanning, de matrozen.
BOOTTOCHT, m. (fin), reis per boot, inz. per
stoomboot.
BOOTWERKER, m. (-s), sjouwerman in havenplaatsen.
BOOZE, m. de duivel, geest des kwaads. Zie
BOOS.
BORA, m. hevige noordoostenwind in de Julische
Alpen die sneeuwmassa's meesleept en lawinen
veroorzaakt.
BORAAT, o. boorzuur met een base.
BORACIET, o. natuurlijke boorzure kalkaarde
die men in het gips van den kalkberg bij Lüneberg
vindt.
BORAGE, v. (plantk.) bernage, ossetong : een
hartsterkend, pijnstillend moeskruid.
BORAT, BRAT, o. eene soort van geweven wollen
stof uit zijde en wol; — eene soort van sajetgaren,
uit gekamde wol vervaardigd.
BORATTEN, BRATTEN, bn. van borat gemaakt:
boratten sajetten, bratten kousen.

BORAX, v. boorzure soda, een zout dat deels
in de natuur voorkomt, deels kunstmatig bereid
wordt, en doorschijnend witachtige kristallen
vormt. Vanouds gebruikt bij het gieten en soldeeren
van vele metalen, later ook bij de vervaardiging
van glas en porselein, de bereiding van émail, het
émailleeren van metaal, in ververijen en drukkerijen,
enz.
BORAXBUS, v. (-sen);...DOOS. v. (...doozen).
dienende tot het strooien van gepulverde borax
op de metalen bij het hardsoldeeren; ...GLAS, o.
gesmolten en na bekoeling glasachtig gestolde
borax; ...IJZER, o.; ...KALK, v.; ..LOOD, o.;
...PAREL. V. (- s), (in de scheikunde) een droppet
gesmolten borax, bevestigd in een oogje van platinadraad en dienende om verschillende metalen te
herkennen, welker oxyden zulk een parel kleuren;
...POTASCH, v.; ...WIJNSTEEN, o. poeder uit 2
delen borax en 5 deelen wijnsteen bestaande, als
zacht afvoerend en urine afdrijvend middel aangewend; ...ZOUTEN, o. mv.; ...ZUUR, o. boorzuur.
BORD, o. (-en), plank; — aan borden stooten,
slaan (van een schip) in stukken; - die koe heeft
een bord . ( soort blinddoek) voor den kop en toch loopt
ze nog uit de weide; — ( fig.) hij heeft een bord voor
het hoofd, het is een onbeschaamd mensch, verhard
in het kwade; — hij moet voort, al had hij een bord
voor zijn aars, op alle manieren, hoe 't ook ga; —
(gew.) plank op eene stelling, langs een muur; —
(gew.) het is van het bovenste bordje, het is het beste,
van de bovenste plank; — te borde (berde) brengen,
werpen, komen, ter sprake brengen, te pas brengen
of komen ;vierkant of langwerpig, in ruiten, vakken cur.
verdeeld houten blad of bak, gebruikt om met dob belsteenen, damschijven, schaakstukken enz. op of
in te spelen : ganzen -, dam-, schaakbord; — in het
bord spelen, triktrak spelen; — (fig.) hij heeft zijne
stukken goed op het bord, hij is goed voorbereid, hij
komt goed beslagen ten ijs; — groote plank of
samenstel van planken, tegen een muur bevestigd
met opschriften, bekendmakingen, enz. erop geschilderd of vastgehecht; — het zwarte bord, voor
de namen van leden eener sociëteit, die nalatig
zijn in het betalen; naambordje; — uithangbord;
(spr) de bordjes zijn verhangen, de zaken zijn veranderd, nu denkt men er anders over; — (gew.)
een plankje waarop bij het inzetten van vaste goederen de te bieden som wordt geschreven : zijn
er nog meer borden uit ?heet nog iem. een bord in te
leveren ? ; — duizend gulden op een bordje krijgen,
ineens, zonder korting; —
schoolbord : voor het bord moeten komen, om iets op
te schrijven, (ook) tot straf daar alleen staan wegens
onbehoorlijk gedrag; — op het bord geschreven staan,
als vermaning wegens onbehoorlijk gedrag, (ook)
als belooning voor goed gedrag, goed gemaakt
werk, enz.; — plankje of lessenaar om bij het teekenen of schrijven het papier op te leggen; —
lessenaar van den voorzanger of voorlezer in de
kerk : wie stond van morgen voor het bordje ? wie
was voorlezer ?; — houten kastje : schoolbord
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zie aldaar; — (aan een windmolen) langwerpig
plankje ter zijde van de molenroede om meer wind
te vangen; — (aan een weefgetouw) houten plank
die met den plooistok het drubkord vormt; — (ijzer
ijzeren met leem bestreken plaat, dwars-gietrj)
in de gietgleuven gezet; — eene der planken tegen
de spaken van het roeiwiel eener stoomboot; —
spatbord, (aan rijtuigen eaz.); — (boekbinderij)
een der twee houten, met leder enz. overtrokken
plankjes die het plat van een boek beschutten;
stuk bordpapier voor hetzelfde doel; bordpapier; —
ronde schijf, plaat of schaal, inz. om van te eten
of wat aan te bieden : een aarden, tinnen, porseleinen
bord; vele boeren hebben nog houten borden; platte
en diepe borden; — een diep bord, voor soep; — een
bordje soep, ook gezegd voor : een huiselijk diner;
een vol bord; — zijn bord opeten, alles opeten wat erop
of erin is; — een klein bord, voor ontbijt, dessert,
taartjes enz.; — (bij uitbr.) plaats aan eene gedekte
tafel; — antieke borden, ter wandversiering; — zij
laat het spek niet van haar bord halen, zij laat zich
niet overbluffen of beetnemen. Bordje, o. (-s).
BORDDOEK, m. (-en), doek om eetborden af
te drogen; — doek om schoolborden schoon te maken.
BORDEAUX, m. roode wijn, uit het departement
der Gironde : bordeaux drinken; — (very.) bruinroode verfstof; —WIJN, m. (-en).
BORDEEL, o. (-en), huis waarin ontucht als
bedrijf wordt uitgeoefend; — een bordeel houden, het
bedrijf van hoerenwaard of -waardin uitoefenen; —
(Zuidn.) een Spaansch bordeel, huis of vertrek waar
alles in wanorde overhoop ligt, waar getier en geraas
is; — het is een krakeel, een oproer, een vischmarkt,
een bordeel van klanken, wanordelijk gedrag, geschreeuw, enz.
BORDEELFIELT, m. (-en) ; bordeelhouder;
...HOER, v. (-en), hoer in een bordeel, publieke
vrouw; ...HOUDER, m. (-s), hoerenwaard;
...HOUDSTER, v. (-s); ...SLET, v. (-ten), vuile,
ingemeene slet; ... TAAL, v. vuile, wellustige taal,
zooals men in de bordeelen hoort.
BORDEEREN, (bordeerde, heeft gebordeerd',
omzoomen, een rand maken aan; -- eene heg vormen.
BORDEERHAMER, m. (-s), (Zuidn.) ijzeren
hamer met afgeronde pin om metaal tot een rand
of boord uit te slaan; inz. bij ketelboeters in gebruik.

BORDELAISE, v. (-s), wijnhuis.
BORDENREK, o. (ken), ...WARMER, m. (-s),
toeste 1, rek waartusschen de borden geplaatst
worden om ze vóór den maaltijd te warmen.
BORDEREAU, o. (-'s), borderel; lijst, uittreksel
uit eene rekening; soort van vrachtbrief.
BORDEREL, o. (-len), (Zuidn.) bordereel, lijst,
staat, ceel waarop de verschillende bestanddeelen
van een bedrag, eene som gelds, eene hoeveelheid
waren enz. elk afzonderlijk in zekere orde opgegeven staan; speciebriefje; — bij verschillende
administratiën : lijst waarop de te verzenden goederen, de te incasseeren wissels enz. worden ingeschieven; -- het uittreksel eener rekening; het
rekeningboek; — borderel van hypothecaire inschryving, staat, uittreksel uit de akte van hypotheek
in de openbare registers; — (rechtst.) nominatieve
en gewaarmerkte lijst van stukken, die het dossier
van eene rechtszaak vormen; (ook) uittreksel uit
het procesverbaal.
BORDES, o. ( -sen), verhoogde stoep met treden,
met of zonder leuning, zoowel aan de voor -, als
aan de tuinzijde van een huis; — vloertje, portaal,
veelal vier- of vijfmaal zoo breed als de aantreden,
boven aan of midden in eene trap; — verheven
zit- of standplaats, gestoelte, enz.; inz. thans : verhoogde standplaats van den bestuurder van een
stoomwerktuig; — (Zuidn.) tamboer, uitgebouwd,
overdekt houten portaal voor den ingang van een
huis; — (Zuidn.) plank voor een winkelraam om
waren op uit te stallen; — balkon, al of niet overdekt; — plank boven de keldertrap; — houten of
steenen luik om een keldergat mede te sluiten.
BORDESTRAP, v. (-pen), trap in twee of meer
deelen verdeeld door bordessen of rustplaatsen; —
naam eener soort van stekelhoornslak (murex
dolarium).
BORDGELD, o. (-en), soort van verval dat uit
de opbrengst der visscherij voortspruit.
BORDIG. bn. ( -er, -st), stijf, stug, niet lenig of
.soepel: nieuw grof linnen is heel bordig; — (van
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zeilen) al te stijf om te behandelen, (ook) weinig
bol staande. BORDIGHEID, v.
BORDINGS, BORDINGEN, m. mv. lichters,
kleine platte vaartuigen in de Oostzee, die de
grootere schepen lichten.
BORDKUIP, v. (-en), (pap.) kuip waaruit bordpapier geschept wordt.
BORDPAPIER, o. dik, stijf, papier (tot karton
oorspronkelijk dienende om de borden-nerz.),
(plankjes) der boekbinders te vervangen.
BORDPAPIEREN, bn. van bordpapier.
BORDSPEL, o. (-en), spel dat op een bord ge
speeld wordt, zooals het dam-, schaak -, verkeer of ganzenspel.
1. BORDUREN, (borduurde, heeft geborduurd),
figuren, randen, festoenen enz. met de naald in
goud, zijde enz. werken; (fig.) een geschiedkundige
roman is een roman, geborduurd op het stramien der
geschiedenis; — (van verhalen, beschrijvingen enz.)
ze opsmukken, overdrijven om de voorstelling
fraaier of indrukwekkender te maken.
2. BORDUREN, o. de kunst van borduren.
BORDUUR, o. borduurkatoen of -wol.
BORDUURBOEKJE, o. (-s), boekje met borduurpatronen; soms ook met de beschrijving van ver
-schilend
borduursteken en borduurwerkjes.
BORDUURGAAS, o. gaas om op te borduren;
...GAREN, o.; ...GOUD, o.; ...KATOEN, o.;
...KLOSJE, o. (-s); ...KUNST, v.; ...NAALD,
v. (-en), groote naald met een zeer groot oog om
mede te bordaren; ...PATROON, o. (...patronen);
...PRIEM, m. (-en); ...RAAM, o. (...ramen), rechthoekig houten raam, dienende om de stof over te
spannen waarop geborduurd zal worden.
BORDUURSEL, o. (-s), wat op eene stof geborduurd wordt; — boordsel, lint waarop met de
hand of de machine geborduurd is; — de wijze van
bewerking of de teekening; — verdichtsel van een
verhaal.
BORDUURSTEEK, m. (...steken), eigenaardige
steek bij het borduren.
BORDUURSTER, v. (-s), iemand wiens beroep
het is te borduren; iem . die borduurt.
BORDUURWERK, o. het werk of de kunst van
borduren; borduursel; het opgezette, nog niet
voltooide werk waaraan geborduurd wordt;
...WERKSTER, v. (-s), die borduurwerk maakt;
...WOL, v.; ...ZIJDE, v.

BORDVILT, o. (-en), (pap.) vilt waartusschen
het bordpapier geperst wordt.
BORDZIJDE, v. (-n), die zijde van eene molen
welke aan de boorzijde, waaraan de hekken-wiek
vastzitten, tegenovergesteld is.
BORDZILVER, o. een nog met deelen van vreemde metalen verontreinigd zilver, het overschot
der uitgloeiing.
BORE, v. (Eng.) het oploopen van den vloed in
nauwe riviermonden.
BOREAS, m. (Lat myth.) de noordenwind.
BOREH, v. (Ind.) welriekende gele zalf, van
kurkuma bereid.
BOREN, (boorde, heeft geboord), door het ronddraaien eener boor een hol of gat (door en door of
tot op zekere diepte) maken : een gat in eene plank
boren; een put boren; ook eene tunnel boren, die
maken; op de draaibank boren; — borende sponsen,
die schelpen- en kalkrotsen doorboren; — (spr.)
dat gat boor je niet, dat zal je niet lukken, inz. een
ander te bedriegen, beet te nemen, wat op de
mouw te spelden of een mal figuur te doen slaan; —
de hersenpan boren, trepaneren; — een schip
boren, met een smallen avegaar gaten boren in de
houten, ten einde aan het boorsel te zien in welken
staat het hout verkeert; — een schip -iin den grond
boren, het zoodanig beschieten, dat het zinkt; —
dat heeft hein in den grond geboord, dat heeft hem
financieel ten onder gebracht; — (w. g.) iernands
oor boren, hem tot luisteren nopen; — den grond,
boter, kaas boren, er eene zekere hoeveelheid uitboren om de hoedanigheid te onderzoeken, de
diepte te peilen enz.; —
massieve stukken metaal tot cilindervormige
buizen uithollen : een kanon, eene pompbuis, een
stoomcilinder boren; — appels boren, bet klokhuis
uitsteken voor appelbollen, of om ze heel te drogen;
— kiezen boren, ten einde ze te plorubeeren; — iets
al draaiende ergens in of door heen drijven, steken : een os een ring door den neus boren, ook iemand
een degen door 't lijf boren; een kogel boorde in zijne
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borst; - hij is door den neus geboord, hij is beneveld
door den drank; - iemand iets door den neus boren,
niet betalen, inz. zaken die op den borg gehaald
zijn, en die de leverancier vergeten heeft; (ook)
iem. iets afzetten; (ook) iem. iets onthouden waarop
hij meende te kunnen rekenen of recht te hebben; dat is je door je neus geboord, dat is je ontgaan; de vijand boorde door onze slagorde, drong er
doorheen; de molenwiek boorde wel twee meter in den
grond, drong zoo diep erin; - in een geheim boren,
erin doordringen; - (dicht. van boomen, torens,
bergen) zich hoog in de lucht verheff°n; - (van
geluiden, van den blik) doordringen tot.
BOREND, bn. eene borende kiespijn, hevig stekend : - een borend schot, een dalend schot.
BORENDEVOL, bn. bw. boordevol: het glas
was borendevol; - overvo 1 : het was er borendevo 1,

in die zaal.

1. BORG, m. (-en), persoon die zich voor een
ander voor het geval dat deze zijne verplichtingen
niet nakomt, geldelijk verantwoordelijk stelt;
medeschuldenaar : de borgen van den kooper, huur

aannemer; de borgen van den gemeenteontvanger;-der,
borgen stellen, opgeven; iem. als borg stellen; - borg
spreken voor iem., goed spreken voor; - borg staan
-voor de kooppenningen, instaan; - de borgen (den
borg) (bv. van den hoofdschuldenaar, van den
aannemer) aanspreken, (meestal in rechten) nood-

zaken aan de in de borgstelling genoemde verplichting te voldoen; -- wilt gij zorg, stel u borg; - iets
op den borg halen, keopen zonder dadelijk te betalen,
ook op den (te) borg geven, (inz. kruidenierswaren,
brood, enz.); borg blijven, staan, spreken voor iemands betrouw
zedelijkheid, enz., voor hem instaan; --barheid,
ik blijf, (sta) er u borg voor, sta er voor in, verzeker
het u; - (bijb.) Christus is onze borg, middelaar; onderpand, cautie : geen voldoenden borg kunnen stellen; - zijne borgen in den zak hebben, dadelijk
kunnen betalen ; zonder flinken geldelijken borg
onnodig zich aan te melden; - wat zijn uwe borgen ?

waarop steunt uwe bewering ? ; -

waarborg : mijn eerewoord zij u borg; zijne menschlievendheid staat er mij borg voor, dat hij u zal helpen; - ( gew.) wei is karnemelksborg, 't is lood om

oud ijzer.
2. BORG, m. (-en), (gew.) barg.
3. BORG, v. (-en), borgstrop; borgketting; borgkoppeling; vgl. borghaak, borgsloep.
BORGBOUT, m. (-en), schroefbout die het los
deel eener stoommachine belet.-werknvaig
BORGBRIEFJE, o. (-s), briefje van het armbestuur, waarin dit lichaam borg spreekt voor het
betalen van hetgeen er op vermeld staat, inz.
woninghuur; - lijstje der waren die op den borg
gehaald zijn.
BORGEN, (borgde, heeft geborgd ), op krediet
geven; (iv. g.) te leen geven; - zonder gereede
betaling koopen : borgen baart zorgen, door te koopen zonder dadelijk te betalen kan men diep in
de schuld komen; - borgen is niet kwijtschelden,
uitgesteld is niet verloren; - ontleenen aan, van,
bij iem. of iets : geborgde uitdrukkingen, onoorspronkelijk; -- wat borgt mij uw goed gedrag ? wat
geeft me de zekerheid, dat uw gedrag goed zal
zijn??
BORGHAAK, m. (...haken), een haak- of tandvormige inkeping die dient tot borg, nadere bevestiging der lasch; ...HOOFDTOUW, o. (-en), (zeew.).
BORG}{ETTING, m. (-en, -s), (zeew.) ketting,
dienende om het loswerken, uitschieten of verschuiven van eenig deel van het schip of van het tuig
te beletten; vgl. zorgketting; - veiligheidskoppeling
(bij spoorwagens).
BORGKLANT, m. (-en), klant die in een winkel
op den borg haalt.
BORGKLEP, v. (-pen), zekere klep aan een
stoomwerktuig.
BORG {OPPELING, v. (-en), eene koppeling van
twee borgkettingen; ...MOER, v. (-en), dienende
om loswerking van eenig deel aan een stoomwerktuig tegen te gaan; ... PEN, v. (-nen), ook
contrapen genoemd; ...RING, m. (-en); ...SCHROEF,
v. (...schroeven).
BORGSLOEP, v. (-en), waarlooze sloep; ...SPIE,
v. (-en).
BORGSPREKING, v. (-en), borgtocht.
BORGSTELLER, rn. (-s), die borg geeft of cautie
stelt.

BORROMÉUS-VEREENIGING.
BORGSTELLING, v. (-en), de daad van een borg
of een borgtocht te stellen: onder borgstelling van; de akte van borgtocht; - de som gelds als onderpand gegeven.
BORGSTROP, m. (-pen), (zeew.) een eind touw
of ketting dienende om het verliezen, loswerken,
uitschieten of verschuiven van eenig deel van het
tuig te beletten.
BORGTAKEL, m. (-s), boze takel bij het ophijschen van een zwaar voorwerp daaraan vastgemaakt, om dit te dragen wanneer de hijschtouwen
mochten breken.
BORGTOCHT, m. (-en), de overeenkomst waarbij
een of meer personen zich geldelijk verantwoordelijk stellen voor de verplichtingen van een genoemd persoon ten opzichte van een eveneens genoemd persoon of lichaam; - persoonlijke borgtocht,
waarbij een ander persoon zich borg stelt; zakelijke borgtocht, waarbij geld als onderpand gestort wordt; - som die een ontvanger (postambtenaar enz.) moet storten bij de aanvaarding zijner
betrekking als onderpand voor zijn trouw financieel
beheer; - cautie, onderpand; - akte van borgtocht.
BORGTOCHTELIJK, bn. eene borgtochtelijke
overeenkomst, door een borgtocht verzekerd; bw. onder borgstelling.
BORGTOUW, o. (-en), (zeew.) borg; ...WANT,
o. (zeew.).
BORGVEER, v. (-en), veer die het op- of uitlichten van eenig deel aan een stoomwerktuig
belet.
BORING, v. (-en), het boren; - boringen doen,
een onderzoek naar de grondsoort doen door middel
van eene grondboor.
BORINGSKOSTEN, mv. kosten eener diepe grondboring, inz. naar steenkool of petroleum.
BORIUM, o. (scheik.) bruin poedervormig (of
gekristalliseerd) metalloïde; bestanddeel van borax.
BORIUMZUUR, o. (scheik.) glinsterende, kleurboze schubvormige kristallen die door sterke
verhitting smelten tot een op glas gelijkende massa.
BORKAN, o. (-s), (gew.) zekere grove wollen
stof, barkan, berkan.
BORN, v. (-en), (dicht.) bron.
BORNEEREN, beperken, begrenzen; afpalen;
matigen.
BORNEN, (dicht.) opborrelen, opwellen.
BORNIET, o. kopererts.
BORNPUT, m. (-ten), (dicht.) welput; ...WATER, o. (dicht.) bronwater.
BORO BOEDOER, m. boeddhistische tempel
op Java, een der schoonste overblijfselen van
boeddl: istische bouwkunst.
BORREL, m. (-s), een glas met sterken drank:
een borrel nemen (pakken), drinken; - een stevigen
borrel drinken, stevig aan den borrel doen, vaak en
veel sterken drank gebruiken ; - hij is aan den
borrel, hij drinkt te veel sterken drank; - een
borrel te veel hebben, beschonken zijn; - hij doet
alles om den borrel, om maar geld voor sterken drank
te bekomen; - het scheelt wel een slok op een borrel,
het scheelt heel wat; - sterke drank (likeur enz.)
dien men vóór 't middagmaal gebruikt; - de borrel
staat al op tafel, (flesch, glazen, jenever enz.); iemand op een borrel noodiqen, tot een gezellig
samenzijn, gewoonlijk een uurtje voor het middagmaal; - waterbobbel; - gasbel; - opborreling.
Borreltje,

o. (-s).

BORRELEN, (borrelde, heeft geborreld), sterken
drank gebruiken vóór het middageten: - hij zat
te borrelen, dronk van tijd tot tijd en recht op zijn
gemak zijn borrel; - gewoonlijk kwamen zijne
vrienden bij hem borrelen, een of meer borrels drinken, waarbij zij gezellig over allerlei zaken praatten; - jij borrelt tegenwoordig weer te sterk, maakt
een te druk gebruik van den borrel; - (van vloeistoffen) bobbelen, opborrelen; - voor den dag
komen, opstijgen (uit het hart). BORRELING, v.
(-en). opborreling.
BORRELFLESCH, v. (...flesschen), jenever
(ook) flesch met jenever; ...PRAAT, na.;-flesch;
...PRAATJE, o. (-s), dronkemanspraat ; niet
ernstig genieende praat, onzin; ...TIJD, m. (-en),
tijd om een borrel te drinken. gewoonlijk voor het
middagmaal: ...UUR, o. (...uren).
BORROMÉUS-VEREENIGING, v. genootschap
van barmhartige zusters; ook: vereeniging tot verspreiding van katholieke boeken.
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BORS, m. (-en), (gew.) gezouten varkenskluifjes.
1. BORST, V. (- en), voorste min of meer gewelfde
deel van het menschelijk lichaam tusschen hals
en middelrif : eene platte, eene ronde, breede borst
hebben; met een ridderkruis op de borst; eene ongedekte
borst; de worstelaars stonden borst tegen borst; tot aan de
borst in het water staan; aan iemands borst uitrusten,
liggen; — zich op (voor) de borst slaan (kloppen),
(van smart, berouw enz.); — iem. het pistool, den
degen op de borst zetten, (fig.) iem. het mes op de
keel zetten; — iem. in de borst grijpen, beetpakken;
— voor de borst gemeten, (van boomen) op de hoogte
van de borst van hem die ervoor staat, gemeten;
het daaraan beantwoordende deel van een dierlijk
lichaam, boven de voorpooten; elk der beide voor
borst : een paard met-uitsekndlva
mooie, breede borsten, ook boegen genoemd, vgl.
leeuwen -, geite-, kippe- (ook bij personen), haviksborst: eene gebraden borst; eene kalfsborst; eene eerookte borst, gew. ook jodenspek genoemd; vgl.
naborst; —
borstkas; de longen, ademhalingswerktuigen:
eene zwakke, slechte borst hebben; — het op de borst
hebben, (Zuidn.) op de borst gepakt zijn, ver
zijn; (ook) aan eene borstziekte lijden ; —-kouden
vol op de borst zijn, sterke slijmafscheiding in
de luchtpijp; eene bezetting op de borst hebben; —
de borst onderzoeken, op de borst kloppen, een onderzoek naar de longen enz. instellen; — uit de borst
zingen, met de borststem; — (van kleine kinderen),
de tanden op de borst hebben, hoesten bij het tanden krijgen; — helder, vrij uit de borst zingen, spreken,
luide, duidelijk zingen, ronduit spreken; — uit volle
borst, luide, met volle instemming; — flink van de
borst spreken, rond voor zijne meening uitkomen;
(dicht.) hart, gemoed : met onbeklemde, met diepgeroerde borst; —
de ronde vleezige deelen op de borst, die in een
tepel eindigen, inz. bij vrouwen (ook bij apen en
vleermuizen), waarin de moedermelk zich afscheidt:
Bene vrouw met zware borsten, hangende borsten; borsten
zoo plat als een pannekoek; — een kind de borst geven,
aan de borst leggen, het laten zuigen; — 't kind is
aan de borst, wordt gezoogd ; — het kind is van de
borst, gespeend; — eene zwerende borst, waarin de
moedermelk geklonterd is en nu verettert; — iets
aan zijn moeders borst ingezogen hebben, het met de
moedermelk ingezogen hebben; —
dat stuit (ook is) mij tegen de borst, daar heb ik
een afkeer van, dat mishaagt mij; — nog heel wat
voor de borst hebben, voor den boeg, te wachten hebben; -- zich met de borst op iets toeleggen, iets vlijtig
beoefenen; — eene hooge borst hebben, zetten, ook
de borst hoog dragen, hoogmoedig zijn, zich trots
gedragen; — de borst tegen iets dicht trekken, (van
een paard) met groote moeite en inspanning een
zwaren last trekken, (gew.) ook van personen gezegd, wanneer men ziet dat alle hulp, ondersteuning
bij een ander niets helpt; —
gedeelte van een kleedingstuk dat de borst bedekt : die jurk is in de borst te nauw; — eene sluiting
(van eene jas) met dubbele borst, met over elkander
slaande borststukken; — eene geplooide borst, (in
een overhemd); -- (Zuidn.) overhemd; — eene witte
borst hebben, (scherts.) van iem gezegd, wiens vest
wijd open is, waardoor zijn overhemd bijna geheel
zichtbaar is; — de holte of ruimte tusschen de borst
en het bedekkende kleedingstuk; borstzak; —
(zeew.) (w. g.) de vooruitstekende deelen van
eenig voorwerp; boeg; inkeping, groef; — verdikking,
verhooging van eenig voorwerp, (meestal wordt
het gedeelte van de verdikking dat op of tegen iets
rust, borst (boven- en onderborst) genoemd), waardoor een ander niet van de bepaalde plaats kan
schuiven, inz. de borst van den haan van een geweer,
van den loop, van de slotplaat; vgl. borstbout; — de
borst van eene pen in het slot, het omgeklonken
deel; — dat gedeelte waarop iets rust of draait inz.
bij scharnieren; —
(bij houtverbindingen) het vlak zoo breed als de
inkeping (of inzaging) diep is, ontstaan bij het

maken van eene pen aan een regel, (paal of karbeel,
ook aan weerszijden van de messing van eene plank)
welke in een stijl bevestigd wordt; de borsten sluiten
tegen den stijl en beletten het te ver inschieten der
pen enz. (meestal is er aan beide zijden der pen eene
borst, doch bij eene hoekverbinding heeft men
slechts ééne); de borsten der palen worden horizontaal
bewerkt; — schuine, rechte borsten, waarbij de in-
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keping scherp- of rechthoekig is; -- afwaterende
borsten, (bij buitenwerken) met stomphoekige
inkeping, zoodat de regen niet kan inwateren; —
het gebogen gedeelte eener flesch tusschen hals
en buik, Borstje, o. (-s).
2. BORST, m. (-en), jonkman : een jonge borst; -een ,flinke borst, een stevig jonkman; vgl. adelborst.
BORSTAANDOENING, v. (-en), eene lichte
borstziekte; ...ADER, v. (-s), bloedader in de borst;
...AORTA, v. (-'s), deel van de nederdalende aorta
dat zich in de borst bevindt; ...BALSEM, m. (-s);
...BEELD, o. (-en), beeldhouwwerk dat den kop
met een gedeelte der borst voorstelt (ook op munten).
BORSTBEEN, o. (-en), plat been waaraan de
ribben aan de voorzijde vastgehecht zijn; —RIB,
v. (-ben), (vog.) dat de ribben met het borstbeen
verbindt; —KAM, m. (-men), (vog.) uitsteeksel
van het borstbeen waarop de borstspieren ingeplant zijn.
BORSTBEKLEMMING, v. benauwdheid op de
borst, bij het ademen, asthma.
BORSTBES, v. ( -sen), ...BEZIE, v. (...beziën),
vruchten van verschillende plantenfamiliën, in
warme klimaten groeiende, die door hun slijmerig,
frisch, zuurzoet oplossend sap heilzaam werken bij
borstziekten; jujube; ...BEZIEBOOM, m. (-en),
(oordia myxa); ...BONBON, v. (-s).
BORSTBOOM, m. (-en), (van een weefgetouw)
een waterpas geplaatste cilinder waarover het
weefsel loopt voordat het op den doekboom of
onderlooper komt; voor -, stukboom; — (in stallen)
balk voor de borst van het paard; schoftboom;
...BOUT, m. (-en), bout die in het midden van
Bene verdikking is voorzien; ... BUIS, v. (... buizen),
(ontl.) gemeenschappelijke stam der chij 1- en
lymphvaten; ...DOEK, m. (-en).
BORSTDRANKJE, o. (-s), geneesmiddel voor
eene bezetting op de borst; ...DRINKSTER, v. (-s),
(gew.) vrouw die bij andere vrouwen de borsten
leegdrinkt, wanneer er gevaar voor zweren bestaat.
BORSTEL, m. (-s), dikke, stijve, uitstaande haren,
op het lichaam van varkens of wilde zwijnen, ook
op insecten, inz. rupsen; -- al regende het varkens,
gij kreegt er geen borstel van, tot iem. gezegd wien
het steeds tegenloopt; — dunne steel, stekel (bij
planten); — borstels, baard of snor van korte, stijve
haren; —
een gereedschap, bestaande uit een plat hout
waarin enkele of bosjes borstels (ook wel dunne
metaaldraadjes, fijne rijsjes of heide) zijn bevestigd,
waarmee gereinigd, gepoetst wordt; schuier : kleer-,
haar -, nagel -, tandenborstel; boender : een platte
borstel; paardenborstel; -- (Zuidn.) met den ruwen
borstel aan eene kamer (ook aan iem.) gaan, terdege
schoonmaken, hem ruw behandelen; — kwast
(schildersgereedschap); -- (nat.) borstel van de
dynamo, een samenstel van koperdraden of -gaas
tot het opnemen van den electrischen stroom van
den commutator, van een dynamo.
BORSTELAAR, m. (-s), (Zuidn.) borstel.
BORSTELACHTIG, bn. ( -er, -st), op borstels
gelijkende (van het haar); ...DIER, o. (-en), borstels
dragend dier, zwijn; — (ook) eene familie der trildiertjes (vibratoria), eene onderafdeeling der wormen; ...DRAAD, m. (.. .draden), pikdraad, aan
welks einde een varkensborstel is bevestigd; ... D RAGERS, m. mv. de familie der zwijnen.
BORSTELEN, (borstelde, heeft geborsteld), met
den borstel gladstrijken, -wrijven; schuieren (fig.
en gemeenz.): iem. borstelen; -- iem. den mantel
of den rok borstelen, uitborstelen, afborstelen; (ook)
hem een frisch pak slaag geven, (ook) hem geducht
de waarheid zeggen, uitschelden (meer gewoon :
den mantel uitvegen); — (in de volkstaal) twisten,
vechten, bakkeleien; — (gew.) er tegen borstelen,
zijn best ertegen doen; — (gew.) uit de loog geborsteld zijn, in een schoon of nieuw pak gestoken zijn,
(ook) uit den brand zijn; — (schildersterns) op forsche wijze schilderen; — (van haren) steil overeind
staan of gaan staan; — (weverij) de haartjes van
het laken zooveel mogelijk in dezelfde richting strij ken, het opmaken door middel van borsteltrommels.
BORSTELING, v. (-en).
BORSTELGRAS, o. (plantk.) grassoort, met
blauwgroene, stijve, borstelvormige bladeren (nardus
stricta); ...HAAR, o. borstelig haar; haar waarvan
borstels gemaakt worden; ...HALS, m. (...halzen),
(een gebrek bij een paard) waarvan de manen borstelig en steil staan, varkenshals.
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BORSTELHANGER, m. (-s), sierlijk plankje inz.
met één of meer haken, om daaraan borstels op
te hangen.
BORSTELHOUDER, m. (-s), (electr.) toestel
aan den draagstoel van een dynamo verbonden
tot het dragen en regelen der borstels; ...HOUT,
o. (-en), hout waaraan de haren van een borstel
bevestigd zijn.
BORSTELIG, bn. ( -er, -st), met borstels of stijve
haren begroeid : 't borstelig zwijn; eene borstelige
kin; op borstels gelijkende : borstelig haar. BORSTELIGHEID, v.
BORSTELKRANS, m. (-en), (plantk.) eene zeldzame lipbloemige plant welker bloemkransen omgeven zijn door een krans van zeer fijne, op borstels
gelijkende schutblaadjes (clinopodium volgare).
BORSTELMAKER, m. (-s), iem. wiens beroep
het is, borstels te armaken.
BORSTELPOOTIGEN, mv. eene afdeeling der
orde der borstelwormen.
BORSTELROL, v. (-len), rol met borstels bezet.
BORSTELRUPS, v. (-en), (nat. hist.) zwaar
behaarde rups (vooral uit de fam. der spinners).
BORSTELSCHIJF, v. (...schijven), houten schijf,
in welker omtrek borstels geplaatst zijn, in gebruik
bij het gladslijpen van metalen voorwerpen.
BORSTELSTAARTEN, m. mv. (nat. hist), eene
familie der ongevleugelde rechtvleugelige insecten
(lepismatidae) wier achterlijf in drie borstels eindigt; de suikergast (lepisma) behoort hiertoe.
BORSTELTROMMEL, v. (-s), waarover het laken
in de weverij geborsteld wordt.
BORSTELVORMIG, bn. den vorm van varkensharen hebbende (dier- en plantkunde).
BORSTELWAREN, mv., ...WERK, o. verschillende soorten van borstels; ...WINKEL, m. (-s),
plaats waar men borstels vervaardigt; winkel waarin
men borstelwerk verkoopt; ...WISSCHER, m. (-s).
BORSTELWORMEN, m. mv. (nat. hist.) eene
afdeeling der ringwormen met bundels van borstelvormige aanhangsels, ook borstelarmen genoemd
(chaetopodes), o . a. de gemeene zeepier.
BORSTGAREEL, o. (-en), gareel en twee strengen mei haken.
BORSTGAT, o. (...gaten), opening voor de borst
(in een hemd).
BORSTGEZWEL, o. (-len); ...GLAS, o. (...glazen), glas waarmee het overtollige zog uit de moe
gezogen wordt, zuigglas; ...HAMER, m.-derbost
(-s); ...HARNAS, o. ( -sen); ...HEMD, o. (-en),
halfhemd; chemisette; ... HOEDJE, o. (-s), borstglas; ...HOLTE, v. (-n), lichaamsholte, ingesloten
door den schoudergordel, de ribben en het middenrif; ...HONING, m. toebereide honing als genees
-midel
tegen den hoest.
BORSTHOOG, bn. (gew.) tot de borst reikende.
BORSTHOORTUIG, o. (-en), (geneesk.) stethoscoop.
BORSTIG bn. bw. ( -er, -st), hij is borstig, is een
borstlijder; — (gew.) borstig loopen, trotsch, de borst
vooruitstekend.
BORSTING, v. opstaande rand aan houten of
ijzeren scheepsdeelen.
BORSTJUWEEL, o. (-en), juweelen sieraad,
op de borst gedragen; (fig.) sieraad.
BORSTKAS, v. ( -sen), borstholte, bovengedeelte
van den romp waarin hart en longen besloten zijn;
...KINDJE, o. (-s), kindje dat met de moedermelk
grootgebracht wordt; ...KLEP, v. (-pen), opslag
van uitmonsteringslaken, vroeger bij de dragonders;
ook term bij het zeewezen.
BORSTKLIER, v. (-en), (ontl.) trosvormige
kliergroepen, elk 16 à 20 stuks, melkgangen geheeten, bevattende, die de moedermelk uit het
bloed afscheiden; —ADER, v. (-s), melkgang;
—ONTSTEKING, v. (-en).
BORSTKLONTJE, o. (-s), eene soort kandij met
honing; ...KOEKJE, o. (-s), koekje tot verzachting en tot losmaking van slijm.
BORSTKREUPEL, bn. (van paarden) kreupel
ten gevolge van Bene aandoening der borststpieren,
boegkreupel.
BORSTKRUIDEN, o. inv. gedroogde planten
wier aftreksel een uitmuntende drank is-deln
voor wie het op de borst heeft : goede borstkruiden
zijn 10 deelen gesneden klaprozen, 20 deelen gesneden
zoethout, 30 deelen gesneden althaeawortel en 40
deelen gesneden althaeabladeren; ...KRUIS, o.
(...kruizen), kruis op de borst gedragen, inz. door
Van Dale.
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katholieken; ...KUIL, m. (-en), driehoekige, ruimte
beneden het borstbeen; ...KURAS, o. ( -sen);
...KWAAL, v. (...kwalen), aanhoudende, meestal
ongeneeslijke ziekte der ademhalingswerktuigen.
BORSTLAP, m. (-pen), lap op de borst gedragen,
ter opvulling of ter verwarming dienende; —
(gemeenz.) je bent mijn borstlap, lieveling; —
`
(scherts.) verwarmende drank; — 't is maar een
borstlap, iets gerings; — (oudh.) borstsieraad des
hoogepriesters bij de Israëlieten; — (schermk.)
plastron; — houten beschoeiing der scheepshuid;
...LIJDER, m. (-s); ...LIJDERES, v. ( -sen).
BORSTMIDDEL, o. (-en), medicijn voor borst
...NAAD, m. (...naden), (naaist.) postuur --ziektn;
naad; ...NAALD, v. (-en), een op de borst gedragen sieraad, broche; — verticale balk voor langs
het lijk van den molen, waartegen de borstplanken
gespijkerd zijn.
BORSTNET, o. (-ten), vliegennet dat de borst van
E en paard bedekt; ...PANTSER, o. (-s); ...PIJN,
ti. pijn op de borst; ...PILLEN, v. mv. pillen voor
borstlijders; ...PLAAT, v. (...platen), kurasplaat; —
(Zuidn.) koperen platen door boden gedragen; —
j fondant, suikerplaat; ...PLAATJE, o. (-s);
...PLANKJE, o. (-s), drilplankje; ...POEDER, v.
(-s), borstkruiden tot poeder gestampt; ...POMP,
v. (-en), borstglas.
BORSTPOSITIEF, o. (orgelm.) pijpwerk van het
bovenste klavier in een orgel hetwelk met het
hoofdwerk kan verbonden worden en zich bevindt
voor de borst van den speler; vgl. rugpositief.
BORSTREEP, m. (...repen), zeker touw van den
grootera en fokkenast; ...RIEM, m. (-en), riem aan,
voor of over de borst gebonden om den ransel
te dragen of om een voertuig voort te trekken; (ook)
deel van het trekgareel.
BORSTROK, m. (-ken), zeker warm, wollen onderkleedingstuk; — in zijn borstrok, zonder bovenkleej ding; — (scherts.) het op zijn borstrok hebben, het
op de borst hebben.
BORSTROL, v. (-len), borstboom van een passementwerkersgetouw.
BORSTSCHILD, o. (-en), (bij insecten) drie
plaatje op het middenborststuk; andere-hoekig
benaming van het rugschild der schildpadden;
...SPELD, v. ( en); ...SPELDJE, o. (-s), broche;
doekspeld; ...SPIER, v. (-en), (ontl.) spieren aan
de voorvlakte der borstkas : groote en kleine borstspier; ...STEM, v. 1t lagere stemregister waarbij
de stembanden in hun geheel trillen.
BORSTSTUK, o. (-ken), stuk (tot de borst behoorende, inz. van geslacht rundvee); — deel van
een borstharnas; — het middelste der drie deelen
van het lichaam der insecten; — gedeelte (van een
kleedingstuk) dat de borst moet bedekken.
BORSTSUIKER, v. gestampte borstklontjes;
...SUIKERTJES, o. mv. suikerkorreltjes, gerstesuiker (sucre d'orge).
BORSTTEPEL, m. (-s); ...TERING, v. longtering; ...TOON, m. (...tonen), toon bij het spreken
of zingen, gevormd door het trillen der stembanden
in hun gehee 1.
BORSTVERWIJDER, m. (-s), toestel om de
borstspieren te versterken en zoo eene ruimere
{ borst te krijgen.
BORSTVIN, v. (-nen), (nat. hist.) de beide zijde
geplaatste vinnen der visschen; ...VLIES, o.-lings
(...vliezen), (ontl.) weivlies dat de inwendige
oppervlakte der borstholte en de oppervlakte der
longen bekleedt; ...VLIESONTSTEKING, v. (-en).
BORSTWAND, m. (ontl.) wand der borstholte;
...WARMER, m. (-s), wollen of flanellen kleedingstuk om de borst warm te houden; ...WATER, o.
(geneesk.) het water in de borstholte tusschen
longvlies en ribbenvlies ontstaan; (ook) zekere
drank.
BORSTWERING, v. (-en), (vestingb.) aarden
wal die eene te verdedigen ruimte geheel of gedeelf telijk omsluit (bij veldwerken); verhooging van
een wal waar achter de verdedigers staan te vuren;
verhoogd gedeelte van een vestingmuur waarachter
men veilig kan loopen; — (fig. van personen) bol
muurtje of hekwerk, inz. op den omloop-werk;—
van een toren, langs bruggen; — (bouwk.) muur
onder de vensters, tusschen de zolderbalken en de
muurplaat van den dakstoel; ...WERK, o. borst
...WERVEL, m.. (-s), (ontl.) een der twaalf-positef;
ruggewervels waaraan de ribben bevestigd zijn;
...ZAAG, v. (...zagen), (timm.) waarmede de borst
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gezaagd wordt; ...ZAK, nm. (-ken), binnenzak in vest,
jas enz.; ...ZIEKTE, v. (-n), ziekte van de longen,
van het hart, van de groote vaten of van het borst
...ZUIVERING, v. (-en), het zuiveren of-vlies;
bevrijden der borst van slijm; borstmiddel;
...ZWEER, v. (...zweren ), zweer aan de moeder
-borst.
BORT, o. eene ziekte, vooral in het warme jaar
met
gaat
gepaard
geheel Europa,
-getijdor
braken en stoelgang; ook wel cholera postras, cholerine genoemd.
1. BOS, v. ( -sen), bus; ziekenfonds: — (in een
scheepspomp) emmer; — (gew.) zacht, droog gezwel
aan de achterpooten van een paard, bolspat.
2. BOS, m. ( -sen), bundel, verzameling van lang
niet zeer vast samengebonden voorwerpen-werpig
(vruchten, planten, deden van planten enz .) : een
bos wortelen, bieten, penen; een bos rijs, takken; —
een bos pennen, eenige ganzepennen; — een bos
sleutels, ring, reeks met sleutels; — een bos stroo,
Bene handvol, eene schoof; — (gew.) met een bosje
stroo gemerkt, (van roerende goederen) te koop
zijn; — een bos vlas, zes handen vol, schrank; —
eenige booten (10 tot 14) gerepeld vlas; — een bos
hennep, vijftig leeën, elk van vier schooven; een bos
touw; een bos garen; — een bos haar, eenige haren,
al het hoofdhaar, vgl. krullebos; — bossen, (in een
weiland) zwaar uitgegroeid gras; — boender -,
bentgras, bentepollen; — (gew.) een heele bos, zeer
veel. Bosje, o. zie aldaar.
3. BOS, BOST, bn. (gew.) bos zijn, zijn geld,
knikkers verloren hebben, blut zijn; — iem. bos
drinken, hem alles opdrinken.
BOSBOOM, m. (-en), (gew.) buksboom, taxisboom.
BOSBOUT, m. (-en), bout die door een koker
(bus) gaat en twee platen van een stoomwerktuig
verbindt.
BOSCH, o. (Zuidn. ook m.) (bosschen), een met
opgaande boomen beplante grond, woud : het
Haagsche bosch; — een bosch rooien, de boomen
eruit; het bosch verkoopgin; — die heuvels zijn met
bosch begroeid, geboomte, struikgewas; — struik
boompje : frambozebosch; — (fig.) een bosch van
masten, een groot aantal bij elkander liggende
schepen : mastbosch; — huilen met de wolven waarmee
men in het bosch is, zich naar zijn gezelschap schikken; — hout naar het bosch dragen. water naar de
zee dragen, nutteloos werk doen ; — in het bosch
gekweekt (of grootgebracht) zijn, onbeschoft zijn; —
(Z. A.) iem. om het bosch loopen, om den tuin leiden,
bedriegen; — (Z A.) achter het bosch getrouwd zijn,
scherts. gezegd van man en vrouw (meestal kleurlingen) die ongetrouwd samen leven. Boschje, o.
(-s), zie aldaar.
BOSCHAANLEG, m.; ...AANPLANTING, v.
(-en).
BOSCHACHTIG, bn. ( -er, -st), met veel boomen
bezet, op een bosch gelijkende.
BOSCHANEMOON, v. (...anemonen). Anemone
nemerosa.
BOSCHBAAS, m. (...bazen), opzichter van een
bosch; ...BEAMBTE, m. (-n); ...BEER, m. (...beren), (gew.) iem. met woesten, ruigen baard en ruig
hoofdhaar, boschduivel; ...BEHEER, o.
BOSCHBES, v. ( -sen), ...BEZIE, v. (...beziën),
zwartblauwe bezie, blauwbes, bleeken, waldbeeren
en klokkebeien geheeten (vaccinium myrtillus); —
roode boschbes, vossenbessen en roode bleeken
geheeten (vaccinium vitis idaea); — zwarte boschbes,
rijsbessen en waterbessen genoemd (v. uliginosum),
op enkele lage veengronden voorkomende ; —
donkerbruine boschbes of veenbes (v. oxycoccos); —
heester waaraan de boschbes groeit.
BOSCHBEWAARDER, m. (-s), waker, oppasser
in een bosch; ...BEWONER, m. (-s).
BOSCHBOK, m. (-ken), een in de Zuidafrik. bosschen levende soort van antilope (antilope silvatica).
BOSCHBOUW, m. het aanleggen en onderhouden
van bosschen ; —KUNDE, v.; —KUNDIG, bn.
uit een boschbouwkundig oogpunt; —SCHOOL, v.
(... scholen).
BOSCHBRAND, m. (-en), brand van of in een
bosch.
BOSCHCULTUUR, v. het oordeelkundig kweeken
van bosschen; ...DRUIF, v. (.. .druiven), wilde
wingerd of haagwurger (clematis); ... DUIF, v.
(...duiven), wilde duif, houtduif (columba palurnbus).
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BOSCHDUIVEL, m. (-s), eene soort van slingeraap of mandril in Brazilië (cynocephalus mormon); —
(gemeenz.) iem. die slordig gekleed is, een ruigen
baard en verwarde lange hoofdharen heeft.
BOSCHFLORA, v. de in een bosch groeiende
planten.
BOSCHGEUS, m. (...geuzen), (hilt.) schimpnaam voor de benden Onroomschen, die om Alva's
vervolging te ontwijken, in de bosschen gevlucht
waren, en vandaar uit, vermengd met allerlei
geboefte, het platteland afliepen, kloosters en
kerken . plunderden, geestelijken mishandelden enz.
BO S CHGEVE CHT, o. (-en), gevecht om of in een
bosch gevoerd; ...GOD, in. (-en), (myth.) lagere
godheid, pan, faun, sater; ...GODIN. v. (-nen)',
boschnimf; ...GROND, m. (-en), grond waarop
geboomte staat; ...HANEVOET, m. boschanemoon;
...HOEN, o. (...ders), in Indië in 't wild levende
hoendersoort (callus ferrugeneus), waarvan waar
-schijnlk
ons huishoen afstamt.
BOSCHJE, o. (-s), een klein bosch; een stuk
grond, met kreupelhout begroeid; struik; — (gew.)
om de boschjes loopen, heimelijk de school verzuimen, vgl. achter de haag loopen, (ook) het werk aan
anderen overlaten, vgl. om de bulten loopen.
BOSCHJESKOP, m. (-pen), (Z. A.) klein paard
dat voor allerlei ruw werk wordt gebruikt.
BOSCHJESMAN, m. (-nen), een volksstam in
Zuid-Afrika.
1. BOSCHKANT, m. (-en), rand, zoom van een
bosch; (Zuidn.) uit of van den boschkant zijn, geene
manieren hebben, slecht opgevoed zijn.
2. BOSCHKANT, bw. boschkant beslagen, behakt
paalhout, waarvan met de bijl de schors en het spint
tamelijk verwijderd is, zoodat de boomstam eenigermate vierkant geworden is.
BOSCHKAR, v. ( -ren), blokwagen, mallejan, tot
het vervoer van boomen.
BOSCHKAT, v. (-ten), wilde kat (felis catus),
ruim 1 M. lang met den staart erbij ; (ook) de serval
in Z. O. Afrika, een overgangsvorm tusschen de
katten en lossen.
BOSCHKARTELBLAD, o. eene gemaskerdbloemige plant (pedicularis).
BOSCHKIP, v. (-pen), boschhoen; ...KEVER,
m. (-s), gew. naam voor de schallebijters; ...KOFFIE, v. (Oostind.) koffie geteeld op eene omtuining
in een bosch, waar men de boomen heeft gerooid.
BOSCHKOOL, v. (...kolen), houtskolen door de
kolenbranders geleverd, niet zelden bluschkolen
geheeten, en bij het vertinnen en soldeeren vooral
gebruikt; ...KOOLGRUIS, o.
BOSCHKORAAL, o. (dicht.) wildzang in 't woud;
...KRAAI, v. (-en), gewone zwarte kraai.
BOSCHLEEUWERIK, m. (-en), boomleeuwerik;
...LOOF, o. gebladerte der bosschen of wouden.
BO S CHMEE STER, m. (-s), houtvester.
BOSCHMENSCH, m. (-en), wilde die zich in de
bosschen ophoudt; — orang-oetan : zekere aap
(pithecus satyrus); — Afrikaansche boschman, chimpansé .
BOSCHMIER, v. (-en), roode bosehmier (Formica
rufa); ...MUIS, v. (...muizen), eene van boven
roestkleurige, van onderen witte muis, (mus silvaticus); ...MUUR, v. groote boschmuur, eene in
bosschen en op beschaduwde vochtige plaatsen
groeiende plantensoort (stellaria nemorum).
BOSCHNEGER, m. (-s), afstammeling van gevluchte negerslaven in de bosschen van Ned.Guyana.
BOSCHNIMF, v. (-en), boschgodin.
BOSCHNOOT, v. (...noten), (Zuidn.) hazelnoot.
BOSCHPAD, o. (-en); ...PARTIJ, v. (-en), stuk
grond met bosch bezet; ook in de schilderkunst;
...PATRIJS, m. (...zen); ...PRODUCT, o. (-en);
...RAND, m. (-en); ...RAT, v. (-ten), eene soort
van rat aan de kust van Guinea en Mozambique
levende; ...RECHT, o. rechten en gebruiken op
de bosschen toepasselijk; ...REUS, m. (...reuzen 1.
BOSCHRIJK, bn. rijk aan bosschen.
BOSCHRIETZANGER, m. (-s) een zangvogel
(acrocephalus palustris ), ook wilgensijsje geheeten; hij
nestelt in 't kreupelhout langs sloot- en waterkanten .
BOSCHRUIGTE, v. allerhande onkruid in bosschen : de boschruigte laten opruimen.
BOSCHRUITER, m. (-s), eene hier te lande broedende soort van snip (totanus glareola).
BOSCHSCHEUR, v. (-en), scheur in timmerhout, reeds in den boomstam ontstaan.
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BOSCHSCHOOL, v. (...scholen), school in eene
, boschrijke streek, waar leerplichtige zwakke kinderen onderwijs kunnen genieten en waar tevens
veel voor hunne gezondheid gedaan kan worden.
BOSCHSNIP, v. (...pen), (Zuidn,) de gewone snip.
BOSCHSPIN, v. (-nen), vogelspin (mygale);
...UIL, m. (-en), katuil met zeer dikken kop
(strix aluco), die zich meestal in dichte bosschen
ophoudt; — (fig,) (Zuidn.) onbeschofte, domme
kerel.
BOSCHVAREN, v. (-s), mannetjes-varen;
...VEEN, o. veen in bosschen gevormd : het boschveen heeft een hoogst nadeeligen invloed op den groei
der dennen; ...VINK, m. (-en), ook wel bergvink
en keep geheeten (fringilla montifringilla); ...VIOOLTJE, o. (-s), in 't wild in bosschen groeiend
viooltje (viola silvatica); ...VIOOLTJES, o. mv.
een reukwatertje geurende naar boschviooltjes;
... VLAM , m . prachtige heester uit Oost -Indië, met
vuurroode bloemen (ixora coccinea).
BOSCHWACHTER, m. (-s); ...WACITERSWONING, v. (-en); ...WEZEN, o, verzorging en beheer
der bosschen; ...WOL, v. zekere geurige stof
(bereid uit de knoppen van den groven denneboom) en gebezigd tot het vullen van matrassen
enz.; ...ZANGERS, m. mv. (nat. hist.) vogel
(phylloscopi) waartoe o. a. de hofzanger,-geslacht
de tjiftjaf en de fluiter behooren.
BOSGELD, o. (gew.) premie van een ziekenfonds,
wekelijks te betalen.
BOSHAAM, m. (...hamen), oeverhaam.
BOSJE, o. (-s), kleine bos, bundeltje : een
bosje touw; een bosje scharren, sprot; een bosje
haar; — inz. onafgewerkte sigaar : een bundeltje
binnengoed in een omblad gewikkeld, zonder dekblad.
BOSJESGRAS, o. éénjarig beemdgras, ook
pluimgras geheeten (poa annua).
BOSJESJONGEN, m. (-s), ...MAKER, m. (-s),
hij die bosjes maakt voor een sigarenmaker.
BOSKLEP, v. (-pen), (aan een stoomwerktuig),
vgl . bosschuif.
BOSLEGGER, m. (-s), arbeider bij het opslaan
van turf (te Amsterdam); lid der turfwerkersvereeniging aldaar.
BOSLOOPER, m. (-s), (gew.) loopknecht die
het bosgeld moet ophalen, bode van een ziekenfonds.
BOSRAND, m. (-en), zie BOSSING.
BOSSAGE, v. (-s), muur uit steenblokken met
een zoogenaamd kussen bewerkt; — muur met
vooruitstekende steenen waarin beeldhouwwerk
is aangebracht.
BOSSCHAGE, o. (-s), een boschje, een klein bosch;
— (Z. A.) ongekamde, slordige haarbos.
BOSSEEREN, (bosseerde, heeft gebosseerd), (gew.)
met eene bos of bus rondgaan, om te collecteeren;
BOSSEERDER, m. (-s), (gew.) collectant.
BOSSELEEREN, gedreven werk in goud of zilver
maken.
BOSSEN, (boste, heeft gebost), in bossen binden; — het bentgras, de pollen in graslanden afmaaien; — vullen (een rand leggen om een vast
kleed, dat te klein voor de kamer is); — (gew.)
vuil maken.
BOSSER, m. (-s), die bost.
BOSSENWERK, o. (zeew.) bossen of bundels
oud geteerd uitgeplozen touwwerk, om de schepen
van onderen schoon te branden.
BOSSCHUIF, v. (...schuiven), cilindervormige
stoomschuif met twee holle bossen of zuigers,
door een koker vereenigd.
BOSSING, v. (-en), het maken van een bosrand,
doorgaans van effen kleur, gelegd om een tapijt
dat iets te klein is voor de kamer; — de schuin
afgewerkte kant van een paneel eener deur, c' ie in
de groef van den stijl en regel sluit (het vlakke deel
van het paneel heet kussen).
BOSSINGSCHAAF, v. (...schaven), waarmee de
bossing van een paneel wordt geschaafd.
BOSTEL, v. (brouw.) het uitgetrokken afgewerkte
mout, bestaande uit de bolsters en de onoplosbare
bestanddeelen van het mout, draf, spoeling.
BOSTON, o. zeker kaartspel, door 4 personen
gespeeld, waarbij men zooveel mogelijk of zoo
weinig mogelijk slagen zoekt te maken; — ruitenboer in dit spel; — het maken van 5 slagen; —TAFELTJE, o. (-s).
BOSTONNEN, (bostonde, heeft gebostond), boston
spelen.
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BOSVEER, v. (-en), (stoomw.) metalen veer
aan eene zuigerbos of stoomschuif.
1. BOT, v. (-ten), een tot de platvisschen behoorende zeevisch (platessa f esus); gebakken, gekookte
bot; vgl. tarbot, heilbot; — de bot vergallen, bij het
schoonmaken de galblaas breken, waardoor de
visch een onaangenamen smaak krijgt, (fig.) de zaak
bederven, maken dat de aardigheid er af is; —
een botje zonder gal, een hoogst goedaardig mensch.
2. BOT, v. (-ten), een geslacht van platte ingewandswormen in het lichaam van grasetende dieren
(distoma hepaticum); de bot in de lever, die in de
lever van paarden en runderen, maar vooral van
schapen leven. Botje, o. (-s).
3. BOT, v. (-ten), (van planten en bloemen), knop,
uitspruitsel; vgl. uitbotten.
4. BOT, o. (-ten) knook, been : de botjes aan den
hond geven; — honden moeten botten knagen (kluiven), de geringe moet zich met het geringe vergenoegen; — (gemeenz.) hij heeft het in. zijne botten, hij
heeft jicht, podagra, (ook) hij is ernstig ongesteld;
(gew.) ook gezegd van eene ondeugd die iem. als
't ware in het bloed zit; — ( gew.) iets in zijne
botten slaan of lappen, veel eten of drinken; —
(gew.) een stuk in zijne botten hebben, beschonken
zijn; — zijne botten kan men tellen, hij is zeer
mager; — 't is niets dan vel en botten, niets dan
vel over been, hij is uiterst mager. Botje, o. (-s).
5. BOT, o. het einde van een touw ; vliegertouw; — het touw heeft geen bot, 't is al te strak; —
een touw meer bot geven, ruimte geven aan een touw,
het laten schieten, het vieren; — een touw bot
vieren, tot het einde laten afloopen; — bot korten,
(inz. van het vliegertouw, van een ankerketting
gezegd) inhalen, gedeeltelijk opwinden; — (fig.)
iem. te veel bot geven, te veel veroorloven; —
(waterb .) de dijk heeft nog 2 palm bot, waakt nog
2 palm, het water staat nog 2 palm beneden de
kruin van den dijk.
6. BOT, m. (-ten), (gew.) poos, wijle, tijdruimte;
met of bij botten, nu en dan, van tijd tot tijd; —
(gew.) ieder bot, iederen keer, vgl. allebot.
7. BOT, v. (-ten), (Zuidra.) laars ; — aan iets,
iem. zijne botten vegen, er niets om geven, ei zich
niet om bekommeren, er mede spotten; — dat
hangt mijne botten uit, dat ergert mij, bevalt mij
in 't geheel niet.
8. BOT, in bot vangen, teleurgesteld worden, slip
vangen, ienl. niet thuis treffen; — (zeew.) gezegd,
wanneer bij het te veel over ééne zijde liggen van
de boot een riem onklaar wordt.
9. BOT, bn. bw. niet scherp meer, afgesleten,

inz. van de snede van een mes enz. gezegd, ook
een bot mes : eene botte schaar; een mes dat bot geschaard is; botte schaatsen; — (fig.) een bot verstand,
dat niet gemakkelijk iets vat; ook botte kinderen,
niet snugger; vgl. botterik, botmuil; — onbeleefd,
onvriendelijk : een bot antwoord; — iets bot wei
kortaf, op onbeleefde wijze; — te bot of te-gern,
zot, zonder juiste maat, overdreven in de eene
of andere richting; — botte glijbaan, bot ijs, niet
glad, hobbelig; — (gew.) bot geld, veel geld; —
(zeew.) bot lagerwal, bot opperwal, kust waar de
wind recht op aanwaait ; een botten lagerwal
hebben, zeer nabij eene kust, klip of bank zijn,
waar de wind pal heenwaait; — op eene lompe, ruwe
wijze; — op eens, plotseling: bot bleef hij staan, vgl.
botuit, botweg; — ( gew.) bot aan den weg, vlak,
onmiddellijk; — hij kwam bot tegen mij aan, vlak
tegen mij; — dat is te bot, te erg; — bot zwijgen,
geen woord meer zeggen; — (gew.) bot mooi, zeer.
BOTAF, bw. beslist, kort en bondig, zonder
omwegen : botaf antwoorden, iets weigeren.
BOTANICUS, m. (...ei), plantkundige.
BOTANIE, V. plantkunde.
BOTANISCH, bn. plantkundig, tot de plantkunde behoorende; — een botanische tuin, tuin die
veel planten bevat, en met het oog op studie of
proefnemin'en ingericht is; — eene botanische
wandeling, met het doel planten te zoeken (voor
studie).
BOTANISEEREN, (botaniseerde, heeft gebotaniseerd), met een wetenschappelijk doel planten
zoeken, verzamelen en determineeren.
BOTANISEERBUS, v. ( -sen), ...TROMMEL, v.
(-s), langwerpige blikken bus om bij het botaniseeren planten tijdelijk
k te bewaren.
BOTANIST, m. (-en), plantkundige.
BOTBOER, m. (-en), venter, verkooper van bot.
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BOTER, V. verdikte vetdeelen van de melk of
van den room (door karnen verkregen, gekneed
en waaraan dikwijls zout en kleursel wordt toegevoegd) : boter karnen, door karnen verkrijgen;
boter kneden, kuipen, maken, wasschen, zouten; —
de boter afhalen, uit de karn nemen; — (gew.) de
boter is groot, de boterdeelen zijn door het karnen
uit de melk afgescheiden; — (gew. gemeenz .) zij
heeft de boter groot, is hoogst zwanger; — gras -,
wei -, hooiboter, boter verkregen uit de melk, wanneer
de koeien in de wei loopen of op sta 1 staan ; —
kluiten -, vaat- (vat-), potjesboter, in kluiten of in
vaten, potjes in den handel gebracht; vgl. inmaak boter; — zoete boter, ongezouten boter; keuken -,
tafelboter; koe -, sehapenboter; -- goe-, room-, natuur -,
fabrieksboter, (natuurboter in het groot in eene
fabriek bereid); — kunstboter, ook ossenboter en
margarine genoemd; -- dat gerecht verslindt boter,
vereischt bij de toebereiding veel boter; — (fig.)
boter bij de visch, geld bij de waar; — 't is zoo malsch
als boter, bijzonder malsch; — het smelt als boter
in den mond, gezegd van iets dat zacht, sappig en
lekker is; — zoo glad (het glijdt) als boter, is zeer
glad; — 't is boter aan de galg (gesmeerd), 't zijn
vruchtelooze pogingen om iemand te verbeteren,
(ook) vergeefsche moeite voor eene verloren zaak; —
wie boter op zijn hoofd heeft, ga niet in de zon, wie
iets op zijn geweten heeft, houde zich schuil; —
hij laat zich de boter niet van zijn brood nemen, men
kan hem niet foppen, hij geeft niet licht toe; —
dat is een klontje boter uit de pap, daardoor worden
de inkomsten belangrijk minder; — de boter alleen
op zijn koek willen hebben, alleen al de voordeelen
willen genieten; — een haar in de boter zoeken,
op kleinigheden letten, op vermeende verkeerdheden vitten, met het doel om twist te zoeken; —
daar is een haartje in de boter, daar hapert iets
aan de zaak : — met zijn neus in de boter
vallen, het gelukkig treffen, een buitenkansje
hebben, een onverwacht voordeel genieten; —
hij braadt er de boter uit, hij neemt het ervan,
hij blijft langer uit logeerera, dan- aanvankelijk toegestaan is; — zoo week als boter (ook : als was)
zijn, zich gemakkelijk laten leiden, (gew.) zich door
de omstandigheden laten beheerschen; (ook) lusteloos, moe zijn; — (gemeenz.) 't is botertje boven,
gezegd wanneer een met boter besmeerde boterham op den grond valt en de boterzijde boven ligt,
(ook fig.) 't is een buitenkansje, (ook) .'t is er vetpot; — het is botertje tot den boom, het is zooals men
het maar wenschen kan, (ook) ze zijn buitengewoon
lief, vriendelijk voor elkaar; — een brokje boter in
zure saus, een kleine troost in een groot leed, eene
verzachting; (vaak iron); -- (Zuidn.) het eene is
vuile boter, het andere vuile visch, geen van beide
verdienen genoemd ; —
vet uit plantendeelen getrokken : planten-, kokos -,
cacaoboter; — botertje spelen, boter-melk-kaas, zeker
kinderspelletj e; — (gew.) boter en brood gooien,
een steentje over het water keilen, kiskassen; —
(scheik.) vroegere benaming van enkele chlorieden,
zooals boter van arsenicum, eene olieachtige vloeistof; boter van spiesglans, eene kleurlooze, weeke
massa, vroeger als geneesmiddel, thans tot het
bruineeren van geweerloopen aangewend; boter
van tin.
BOTERACHTIG, bn. ( -er, -st), tot de boter behoorende, op boter gelijkende; --- (gew.) van boter
houdende : ik ben niet boterachtig, ik eet ze niet
gaarne. BOTERACHTIGHEID, v. hoedanigheid
van boter.
BOTERAETHER, m. (scheik.) kleurlooze, brandbare vloeistof, in water moeilijk, in alcohol gemak
oplosbaar, ruikt naar ananas en dient tot het-kelij
maken van vruchten -essences, kunstmatige rum
en arak.
BOTERAHORN, m. (-en), eene soort van amandelahorn (caryocar butyrosum) in Z. Amerika, welks
vruchten een boterachtig vleesch hebben.
BOTERBANKET, o.; ...BEESTJE of ...BIESJE,
o. (-s), eene soort van koekjes, botergebak.
BOTERBLOEM, v. (-en), (ranunculus) algemeene
naam der landranonkels, ook hanevoeten en hanepooten geheeten : scherpe, knoldragende, goudgele
boterbloem; groote boterbloem of dotterbloem; ...BIlOEMIGEN, mv. (plantk.) de ranonkelachtigen.
BOTERBOER, m. (-en), een boer die boter
maakt; — bepaalde boer die aan een huisgezin
de boter levert; — boterverkooper; ...BOERIN,
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v. (-nen);...BOOM, m. (-en), hooge boom in Oost Indië, (bassia butyracea), uit welks zaden men
een olieachtig vet, de galamboter verkrijgt; ...BOOR,
V. (...boren), boor om de boter in het vat te onderzoeken.
BOTERBRIEF, m. (...brieven), schriftelijke ontevredenheidsbetuiging van de autoriteiten, waarbij
men aangezegd wordt, dat men zijn ontslag kan
nemen of dat men het anders krijgen zal; (zoo
geheeten naar de gele dienstenveloppe, waarna
men hem kan „smeren "); — (gemeenz.) rekening.
BOTERBROOD, o. (-en), klompje boter als een
broodje gevormd; ...BUIK, m. (-en), (vog.) andere
naam voor den grooten zaagbek of, groote duikergans.
BOTERCONTROLE, v. toezicht van rijkswege
op den boterhandel; ...CONTROLEUR, m. (-s),
rijksambtenaar met dit toezicht belast.
BOTERDEEG, o. deeg voor botergebak; ...DEEL,
o.; ...DIEF, m. (...dieven), iem. die boter steelt;
(fig.) spijs (of gebak) waartoe veel boter benoodigd
is; ...DOOS, v. (...doozen), waarin boter verzonden
kan worden.
BOTEREN, (boterde, heeft geboterd), boter
maken; — (spr.) men kan niet boteren, wanneer
men wil, men moet zijn tijd afwachten: tot boter
worden : de melk wil niet boteren; — de broodjes, de
beschuit boteren, met boter besmeren; gerechten
boteren, met boter toebereiden; — (fig.) gedijen,
gelukken : dat zal wel boteren; — het wil niet boteren,
ik kan maar niet opschieten, vooruitkomen met
mijn werk, het gaat niet naar wensch; — (Zuidn.)
(fig.) bedriegen, foppen; iem. eens flink boteren,
geducht afranselen.
BOTERFABRIEK, v. (-en), fabriek waar men
machinaal roomboter maakt; (ook) fabriek waar men
kunstboter bereidt; ...GAAS, o.; ...GEBAK, o.;
...GOED, o. gebak van tarwemeel, eieren en zoetemelk in kokende boter gebakken.
BOTERHAM, v. (-men), geboterde snede brood:
boterhammen smeren, snijden; (ook) eene droge
boterham, zonder boter of iets erop; — eene aangekleede boterham, een niet te uitvoerig avondpartijtje;
't is eene afgelikte boterham, dat meisje heeft
al verkeering gehad, de eerste frischheid is er af; —
(Zuidn.) hij ziet gelijk eene afgelikte boterham, hij
ziet er deerniswaardig, neerslachtig uit.
BOTERHAM(MEN)KOEK, m ...PAPIER, o.
(-en), papier waarin men eene boterham inpakt en
meeneemt; ...TREIN, m. (-en), (w. g.) werkmanstrein; ...TROMMELTJE, o. (-s), trommeltje
waarin schoolkinderen hun twaalfuurtje meenemen;
...WORST, v. (-en); ...ZAKJE, o. (-s), linnen zakje
waarin werklui hun brood meenemen.
BOTERHANDEL, m.; ...HOEK, m. grasrijke
kleistreek waar veel koeien gehouden en boter
gemaakt wordt, inz. het N. W. van Friesland;
...HOND, m. (-en), groote hond die in den kammolen loopt; ...HUIS, o. (...zen), openbaar gebouw
waar op de marktdagen de boeren hunne boter
laten wegen en te koop aanbieden.
BOTERING, v. (Zuidn.) bekijving; rammeling;
-- fopperij, bedrog; — verlies.
BOTERJANHAGEL, v. zeker gebak.
BOTERKAPEL, v. (-len), volksnaam voor het
koolwitje en het knollenwitje; ...KARN, v. (-en),
werktuig om boter te maken; ...KLEURSEL, o.;
...KNEEDBORD, o. (-en); ...KNOP, m. (spr.)
de laatste drop is de boterknop, door melkers gebezigd
om aan te duiden, dat eene koe goed uitgemolken
moet worden, dan krijgt men de vetste melk;
...KOEK, m. (-en), boterkoekje, o. (-s); ...KOELER,
m. (-s), werktuig om 's zomers de boter koel en stijf
te houden; ...KOOPER, m. (-s), handelaar in boter;
...KOP, m. houten kop waarin de boter afgemeten
wordt; ...KRAKELING, m. (-en).
BOTERLAND, o. land waar voornamelijk boter
gemaakt wordt; — (zeew.) wolken die zich voordoen
als verwijderd land, dat echter bij nadering als
boter wegsmelt; ...LEPEL, m. (-s); ...LETTER,
v. (-s), ook banketletter genoemd.
BOTERMACHINE, V. (- s), machine om vlug en
degelijk de boter uit de melk af te scheiden;
...MARKT, V. (- en), plaats tot uitstalling van boter;
(ook) verkoop van boter aldaar : botermarkt houden;
de botermarkt was hoog, de prijs voor de boter bedongen; ...MELK, v. (gew.) karnemelk; ...MES,
o. ( -sen).
BOTERMIJN, v. (-en), (gew.) eigenaardige inrichting in sommige streken (inz. in Noord-Bra-
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bant), waar de boterprijzen opgedreven worden,
onder beding echter, dat de boeren het geld dadelijk
omzetten in koopwaren; ...MOLLE, v. (-n), (gew.)
vaatwerk waarin de boter bewerkt wordt ; teil
waarin de melk te roomen staat.
BOTEROLIE, v. zeer gezuiverde raapolie, licht
kleur en geen oliesmaak meer hebbende;-gelvan
...PEER, v. (...peren), eene peer die geurig,
groot, sappig en smeltend in den mond is;
...PEKEL, v.; ...POT, m. (-ten), pot tot bewaring
van boter; potje Waarin de boter door de potjesboeren thuis bezorgd wordt.
BOTERSAUS, v. (-en);. .SCHAAPJE, o. (-s),
klompje boter in den vorm van een schaapje,
waardoor de boterboeren hun klanten de eerste
grasboter laten proeven; ...SCHOTEL, m. (-s);
...SEPARATOR, m. (-s), waarmee de vetdeelen
uit de melk worden gehaald; ... SPAAN, v. (... spanen), plat werktuig om boter uit te spitten; (gemeenz.) groote snijtanden voor in den mond;
...SPEET, v. (...speten); ...SPRITS, v. (-en),
zeker gebak; ...STANDL, v. (-n), (Zuidn.) kuip
waarin men na bet karnen de boter kneedt om ze
vast en malsch te krijgen; ...STEMPEL, m. (-s);
...STOF, V. (scheik.) zekere zelfstandigheid in de
boter ; butyrine; ...STOLP, v. (-en), overdekt
botervlootje, vaak van glas.
BOTERTAND, m. (-en), melktand; ... Tandje, o.
(-s); ...TON, v. (-nen).
BOTERVAT, o. (-en), vaatje waarin boter geweest is, ook bestemd om met boter gevuld te
worden; — (gew.) met zijn achterste in het botervat
vallen, door een rijk huwelijk uit de verlegenheid
geraken; ...VERF, v. (...verven), kleursel voor de
boter; ...VET, o. butyrine : het hoofdbestanddeel
van de boter; ...VLEK, v. (-ken); ...VLOOT, v.
(...vloten); ...VLOOTJE, o. (-s), overdekt bakje
voor boter; ...VORM. m. (-en); ...VROUW. v. (-en),
boterboerin.
BOTERWAAG. v. (... wagen). plaats waar (van
stadswege) de boter wordt gewogen.
BOTERWEGEN, o. een - kinderspel waarbij twee
kinderen rug aan rug staan, elkanders armen stevig
vasthouden en, door beurtelings het lichaam voorover te buigen, wordt de andere van den grond
getild ; --- (Zuidn.) zekere wijze van koorddansen,
ook een kinderspel.
BOTERWEGGE, v. (-n), (gew.) langwerpige, wigvormige kluit boter; ...WERK, o. het maken van
boterverf; het maken van botertonnetjes; ...WET,
v. (-ten), wet van 23 Juni '89, houdende bepalingen
tot voorkoming van bedrog in den boterhandel;
...WIJF, o. (...wijven), (gew.) botervrouw; ...ZAAD,
0. (gew.) eerre verscheidenheid van aveelzaad, geel
van kleur.
BOTERZEEP, v. (scheik.) zeep uit ransige boter,
dient tot het maken van boter -aether en ter bereiding van opodeldoc.
BOTERZUUR, o. (scheik.) kleurlooze, scherp zure en ransig riekende vloeistof die in de versche
boter met glycerine verbonden is, maar bij het
ransig worden van boter vrij wordt; het komt ook
voor in zweet en levertraan.
BOTGAL, v. (gew.) galligheid of ziekte onder de
schapen door de leverbot veroorzaakt; ... GALLIG,
bn. aan botgal lijdende.
BOTGROND, m,. (-en), plaats waar men veel
bot vangt.
BOTHEID, V. hoedanigheid van iets dat bot of
stomp is; -- (fig.) lompheid, domheid, beperktheid van geest.
BOTHOL, o. eene in slooten en moerassen voor
(oenanthe phellandrium), ook water--komendplat
venkel, watertorkruid en kikkerstoelen geheeten.
BOTJE, o. (-s), kleine bot; klein bot (been, knook);
kleine knop; — (oudt.) muntstukje, een halven
stuiver waard: —' botje bij botje leggen, ieder zijn
aandeel bijdragen, gezamenlijk de kosten der vertering dragen; — een botje-bij-botje, een pie-nie,
(waarbij ieder zijn aandeel aan spijs en drank in
natura meebrengt); -- een botje vangen (krijgen),
belet krijgen.
BOTKAR, v. ( -ren), hooge tweewielige kar der
botboeren; ...KOL, v. (-len), gew. naam voor den
aalscholver; ...KRUID, o. (plantk.) de veld-vossestaart : eene grassoort; ...LIJN, v. (-en), reep
waarmee bot gevangen wordt; ...MAND, v. (-en),
zeer platte mand waarin men bot ten verkoop aanbiedt; ...MUIL, m- en v. (-en), domoor, lomperd,
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domme meid; ...NET, o. (-ten); ...00R, m. en v.
(-en), domoor.
BOTPIKKER, m. (-s), volksbenaming voor den
bloedvink, den dikbek enz. die de botten of knoppen
afpikt.
BOTPRIK, v. (-ken), breede platte vork met
een tiental geweerhaakte scherpe tanden, om daarmede bot te prikken.
BOTPRIKKEN, (prikte bot, heeft botgeprikt),
bot vangen met de botprik.
BOTREEP, m. (-en), botlijn.
1. BOTS, V. (- en), stoot, slag.
2. BOTS, bw. (gew.) de wind staat hier bots op,
vlak op; -- die weg loopt bots, loopt dood; -- hij
viel bots neer, plotseling, eensklaps.
BOTSEN, (botste, heeft gebotst), met geweld
tegen iets aanbonzen, op iets neervallen : twee
wagens botsen tegen elkaar; -- (fig.) (van plannen,
denkbeelden, instellingen, enz.) met elkander in
strijd, in tegenspraak komen, in vijandige aan
komen; — (Zuidn.) geroot vlas met den-raking
botshamer op den dorschvloer kloppen en ver brijzelen.
BOTSHAMER, m. (-s), (Zuidn.) een zwaar
gekorven stuk hout aan een krommen steel van
ruim 1 M. lengte, om vlas te botsen of te booten.
BOTSING, v. (-en), stoot, schok; — (nat.) de
leer der botsingen, deze beschouwt de gevolgen
van het tegen elkander stooten, inz. in betrekking
tot richting en snelheid der terugkaatsing; — (fig.)
het heftig tegen elkander aankomen (van voertuigen, menschenmenigten, ideeën, plannen, machten enz.) : botsing van twee treinen; de stakers kwamen in botsing met de politie; te Quatre- Bras kwam
het tot eene botsing, tot een treffen, een gevecht; —
die menschen moesten met elkander in botsing komen,
in onaangenaamheden, in twist komen, hunne
karakters, hunne belangen liepen te veel uiteen.
BOTSKOP, m. (-en), zie BUTSKOP.
BOTSTEKEN, (stak bot, heeft botgestoken),
botprikken.
BOTSTIL, bn. (gew. en Z. A.) de paarden stonden
botstil, doodstil, geheel stil.
1. BOTTE, v. (-n), (gew.) houten vat, den drank
inhoudende voor de dagelijksche behoefte van 7
man aan boord, but; (gew.) soort van bierkan; —
(gew.) vischkaar, om visch levend te bewaren* —
(gew.) vierkante bak om aarde en mest te vervoeren;
-- (gew.) draagkorf van boven breed, van onderen
puntig.
2 BOTTE, v. (-n), (pijpenra.) hoornen, beenen
of houten werktuig om den kop eener pijp te gladden.
1. BOTTEL, v. (-s), de zoogenaamde vrucht der
roos, rozebottel.
2. BOTTEL, v. (-s), (Z. A.) fiesch.
BOTTELAAR, m. (-s), iem. wiens beroep het
is bier te bottelen, kleinhandelaar in bier.
BOTTELARIJ, v. (-en), inrichting waar bier,
wijn enz. gebotteld wordt; kantoortje van den
bottelier; — spijsvoorraadkamer op schepen.
BOTTELBIER, o. bier op fiesschen.
BOTTELEN, (bottelde, heeft gebotteld), op
fiesschen tappen; — (w. g.) het bier bottelt, schuimt.
BOTTELIER, m. (-s, -en), bediende die het
opzicht over den wijnkelder heeft en den wijn
ronddient; — scheepsonderofficier, belast met het
toezicht op de levensmiddelen en de uitdeeling
ervan aan den kok en aan het scheepsvolk.
BOTTELIERSCHAP, o. betrekking van bottelier.
BOTTELIERSMAAT, m. (-s), scheepsonderofficier
die den bottelier bijstaat.
BOTTELOEF, m. (...loeven), (zeew.) loefhouder,
eene soort van spier om 't fokkezeil uit te zetten;
vgl. be/boom; —KRABBER, m. (-s), eene soort
van stag, strontstag.
BOTTELROOS, v. (...rozen), eene soort van
wilde roos, in heggen enz. groeiende, waarvan de
bottels worden ingemaakt (rosa pomifera); ook
gew . voor de hondsroos en den egelantier.
BOTTEN, (het botte, is gebot), uitspruiten, knoppen, knoppen krijgen; — (Zuidn.) weerkaatsen; —
(gew.) benaming van verschillende kinderspelen:
met centen op de streep gooien, met centen pleien
tegen een paal of muur enz.
BOTTENMOLENAAR, m. (-s), arbeider in eene
lijmfabriek, belast met het fijnmalen der botten
of beenderen.
BOTTER, m. (-s), visschersvaartuig met één
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mast, ronden boeg en vrij smallen steven, op de
Zuiderzee gebruikt voor de vangst van haring,
bot, ansjovis en garnalen.
BOTTERIK, m. (-en), domoor, stommerik.
BOTTINE, v. (-s), halve laars, met elastiek;
rijglaars, knooplaars.
BOTUIL, m. (-en), botmuil, botterik.
BOTUIT, ...WEG, bw. ronduit, zonder omwegen:
iets botweg weigeren; — iem. botweg de waarheid
zeggen, vierkant in 't gezicht, zonder eenige ver
-zachting.
BOTVERLOREN, bw. plompverloren, in 't wilde.
BOTVIEREN, (vierde bot, heeft botgevierd),
zijne lusten, hartstochten botvieren, daaraan toegeven , den vrijen teugel laten.
BOTVINK, m. (-en), (gew.) de gewone vink.
BOTWAGEN, m. (-s), botkar.
BOTZINNIG, bn. bw. ( -er, -st), stompzinnig.
BOTWORM, m. (-en), eenti familie van platte
ingewandswormen, waartoe o. a. de leverbot behoort.
BOUCANEEREN, (boucaneerde, heeft geboucaneerd), het vleesch rookera of drogen, zooals de wilden.
BOUCLÉ, bn. (heraldiek), gezegd van een hazewindhond die een halsband draagt; ook van een
stier, buffel of beer die een ring door zijn neus
draagt.
BOUD, bn. bw. ( -er, -st), vol vertrouwen, stoutmoedig, onvervaard, driest, (ook) onbeschaamd:
boud spreken, optreden; — ( Zuidn.) stout en boud
tegen den vijand optrekken, onversaagd.
BOUDEEREN, (boudeerde, heeft geboudeerd),
pruilen, mokken; ook BOEDEEREN.
BOUDERIE, v. gepruil, gemok.
BOUDOIR, o. (-s), klein, elegant damesvertrek.
BOUDWEG, bw. stout, onbevreesd : boudweg iets
zeggen, antwoorden.
BOUFFANTE, V. (- s), gebreide wollen halsdoek.
BOUFFON, m. (-s), potsenmaker, kluchtspeler;
hofnar; hansworst. BOUFFONNERIE, v. (...rieën),
klucht, gem eene grap.
BOUGAINVILLE, v. (-s), een mooie sierboom
der warme streken met roode bloemgroepen.
BOUGIE, v. (-s), waskaars; — waslucifer; — ook
kaarsvorm voor electrische verlichting; — dunne,
gladde cilinder zonder opening. dien men bij ver nauwingen der natuurlijke kanalen daa .-in brengt
om die te verwijden, inz. in den pisweg; gewapende
bougie, dient om inwendig geneesmiddelen aan te
brengen; — smal onverglaasd potje van gebakken
pijpaarde, onderdeel van waterfilters.
BOUILLIE BORDELAISE, v. 2 à 4 procents
kopervitriooloplossing met gebluschte kalk, dient
om planten te besproeien tegen verschillende
zwaaiziekten.
BOUILLOIRE, v. (-s), schenkketel, theeketel.
BOUILLON, m. vleeschnat of aftreksel van mager
vleesch: een kop bouillon drinken; den bouillon laten
trekken; een blokje bouillon, gedroogd en samengeperst vleeschéxtract, waarvan men door bijvoeging van heet water, bouillon krijgt; -- (kleerm.)
samengerold goud- of zilverdraad aan epauletten,
fouragères enz. thans gewoonlijk cantille genoemd.
BOUILLON-BLOKJES, o. mv. geprepareerde,
vetvrije bouillon of vleeschextract met een aan
lijmgehalte; ...SOEP, v. ; ...TABLET,-zienljk
V. (- ten).
BOULEVARD, m. (-s), lange, rechte, met rijen
booroen belommerde wegen in den nieuweren
stedenbouw; zij onderscheiden zich gewoonlijk door
breede trottoirs, schitterende verlichting, prachtige
winkels, koffiehuizen, hotels en een levendig verkeer; - (ook) een lange rechte weg zonder boomen :
de zeeboulevard.
BOULEWERK, o. dunne reepjes of blaadjes
metaal (die van hout heeten biezen), in de groeven
van fineerplaten aangebracht.
BOUQUET, ook BOEKET, m. en o. (-ten),
bloemruiker: die bouquet rozen is bijzonder mooi; —
het bouquet van wijn, kruidige geur; — laatst en
schitterend stuk van een vuurwerk (in ruikervorm).
BOURDON, m. ( s), (muz.) diepe bas; de laagste
bassnaar; — het 16- of 32- voets orgelregister.
BOURDONNÉ, bn. (herald .) een kruis, aan zijne
uiteinden voorzien van bourdons of ballen.
BOURGEOIS, m. burger, iem. uit den midden
bourgeois satisfait, behoudend burgerman,-stand;
die van staatkundige of maatschappelijke hervormingen niets weten wil.
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BOURGEOISIE, v. burgerij; — (in de politiek)
de partij van den gegoeden middenstand die door
geld, niet door geboorte, invloed heeft op den
gang van zaken.
BOURGOGNE, m. Fransche roode wijn van de
Haute-Loire : bourgogne drinken; een glas bourgogne;
—WIJN, m. (-en).
BOURGONDISCH, bn. Bourgondische wijnen; -(w. g.) hij heeft een Bourgondisch geloof, het is een
doortrapte leugenaar.
1. BOUT, m. (-en), ijzeren of houten staaf zonder
punt en met of zonder kop dienende om platen,
planken tegen elkaar te bevestigen : spant- of
koppel -, klink -, schroef-, spijl -, splitbouten enz.; —
blinde bouten, waarvan alleen het achtereinde zichtbaar is; bout met eene borst; een bout met moer; —
schroefpen; — pin; — (gemeen.) koperen bout,
politieagent (te Amsterdam); — ijzeren, van een
kalkoen voorziene staaf, door loodgieters gebruikt
om mede te soldeeren: soldeerbout; — strijkbout,
gloeiend gemaakt stuk metaal dat in een strijkijzer
gelegd wordt; (ook) het geheele strijkijzer; (ook)
de uit één stuk gegoten strijkijzers; — grendel; —
nagel; — klos van een kantkussen; — (fig.) den
bout op den kop krijgen, met schande afgescheept
worden, (ook) voor anderen het gelag betalen,
de schuld van iets krijgen, het op zijn brood krij gen; —
(Zuidn.) korte, dikke, zware houten staaf, van
boven van een vlak hoornen dopje voorzien, waarmede naar den gaai geschoten wordt; onderscheiden van de lange, lichte, scherpe pijlen van den
handboog. BOUTJE, o. (-s).
2. BOUT, m. (-en), voor- of achtervierendeel
van een rund, een kalf, een schaap enz.; een billetje
of dij tje van gevogelte enz ., ook een geheele eend
opgegeten zal worden; een schapebout,-vogeldi
kalfsbout, lamsbout, eendebout; — dat is een lekker
boutje voor hem, dat is een lekker hapje voor hem,
daaraan heeft hij wat te doen; — (gemeenz .) een
lekker boutje, eene mollige vrouw; — mijn boutje,
mijn liefje, ook tegen kinderen gezegd, vgl. schattebout; — een boutje, koloniaal -recruut, nieuw aangekomene voor het Indische leger; — zie toe, dat
u de bouten niet kwalijk bekomen, dat ge geene nadeelige gevolgen ervan ondervindt; — (fig.) iem.
in de bouten pakken, hem, haar stevig omhelzen; —
(w. g.) weder op de bouten komen, op de been komen,
herstellen. BOUTJE, o. (-s).
3. BOUT, m. (-en), (gew.) hooger gelegen bouwgrond bij een dorp; — bout van een dijk, stuk dat
ven staan .
van een ouden dijk is blijven
BOUTADE, V. (- n), gril; geestige uitval tegen
iets.
BOUTBOOR, v (...boren), boor om gaten voor
bouten te boren.
BOUTDREVEL, m. (-s), drevel, korte ijzeren
bout, om de bouten dieper in het hout in te drijven.
BOUTEIND, o. (-en), (w. g.) eind van een doorgebroken dijk.
BOUTEN, (boutte, heeft gebout), (scheepsb.) van
bouten voorzien, met bouten bevestigen; — blind
bouten, blinde bouten slaan.
BOUTERIG, bn. bw. ( -er, -st), vol bouten : een
bouterige kiel can een schip; -- (gew.) een bouterig
(onhandig) mensch.
BOUTEROLLE, v. (-s) het ijzer dat aan het einde
der rapierscheeden wordt gezet.
BOUTGAT, o. (-en), gat voor een bout of waarin
een bout gezeten heeft.
BOUTIG, bn. grof van beenderen, kloek gebouwd;
een boutige knaap, een stevige knaap; — (gew.) een
boutig kind, mollig, aanvallig kind.
BOUTJESWAGEN, m. (-s), benaming der diligence die vroeger de boutjes (koloniaal-recruten ),
te Harderwijk bracht.
BOUTKOGEL, m. (-s), vroeger schiettuig, bestaande uit 2 halve kogels door een bout vereenigd.
BOUTON, m. (-s), knop, inz. eener electrische
schel.
BOUTSCHIETER, m. (-s), eendenjager.
BOUTSTOOF, v. (...stoven), (gew.) houten,
met ijzer gevoerde kruik, waarin een gloeiende
ijzeren bout wordt gestoken, als beddewarmer
dienende.
BOUTTANG, v. (-en), smidsgereedschap om bouten te verwijderen.
BOUTVAST, bn. met klink- of schroefbouten
bevestigd.

BOUTVEER.

327

BOUTVEER, v. (-en), eendeveer.
BOUTZIEK, bn. van een schip gezegd, wanneer
de bouten door roest half verteerd zijn en speling
in hunne gaten hebben.
1. BOUW, m. het bebouwen, bewerken, inz.
beploegen van het land : de bouw is afgeloopen;
hij begint te laat met zijn bouw; - het verbouwen
van eenig gewas : de bouw van beetwortelen is voor
bouw van mais invoeren; - het maaien,-delig;n
binnenhalen der veldvruchten, de oogst : in den
bouw zijn; in den vollen bouw, midden in den oogst; (gew.) de markt was in vollen bouw, in vollen gang; (gew.) hij is in zijn bouw, in zijne nopjes, in zijn
knollentuin; - de droge zomer was nadeelig voor den
bouw van het hooi, de opbrengst, het beschot; de veldvruchten : de bouw staat er goed bij; de bouw
staat te velde; - aardappelen en groenten van eigen
bouw, van eigen teelt, zelf verbouwd; - bouwakker,
bouwland; het bouwen, oprichten van huizen, bruggen enz.;
die officier is met den bouw van het fort belast; de
bouw van heerenhuizen; - wijze van bouwen,
bouwtrant, maaksel : dat huis heeft een vreemden
bouw; een toren, zwaar en stevig van bouw; schepen,
zwaar van bouw; - een ruiter, schoon van bouw,
van gestalte; - die dieren zijn breed en krachtig
van bouw, van constructie; - de bouw van het
zenuwstelsel, wijze waarop het samengesteld is;
- (bij uitbr.) de bouw van een roman, een treurspel;
verzen kloek van bouw; de bouw van een volzin; -(Zuidn.) dat kasteel was een groote, statige bouw,
gebouw; - de oude en de nieuwe bouw der fabriek,
de afzonderlijk staande afdeeling daarvan.
2. BOUW, v. (-s), (Ind.) veldmaat op Java,
ongeveer 71 are .
BOUWAARDE, v. (w. g.) humus, zwarte aarde;

...AKKER, nn. (-s).

BOUWALM, o. (Zuidn.) al de gereedschappen,
noodig voor den landbouw.
BOUWAMBACHT, o. (-en), ambacht dat in
verband staat met het bouwen van huizen enz. :
in de bouwambachten is het stil, daar is weinig werk.
BOUWBEDRIJF, o. al wat met het bouwvak
in betrekking staat.
BOUWBLOK, o. (-ken), blok huizen, tegelijk
in aanbouw; blok huizen; - blok uit eene bouwdoos.
BOUWBLOKONTWERP, o. (-en), ontwerp voor
een blok huizen.
BOUWBOER, m. (-en), boer, die hoofdzakelijk
den akkerbouw uitoefent; ...BOERIN, v. (-nen),
vrouw van een bouwboer; meesteres eener boerderij;
- boerin die boter bouwt.
BOUWCOMMISSIE, v. (-s, ...siën), commissie belast met het toezicht op den bouw van huizen, enz.
BOUWDOOS, v. (...zen), speelgoed voor kinderen;
doos met houten of steenera blokjes, waarmede zij
bouwen.
1. BOUWEN, (bouwde, heeft gebouwd), ergens
vertoeven, verkeeren, verblijf houden : zee bouwen,
de zee bevaren; - dit schip kan goed zee bouwen,
is flink tegen stormen bestand; het bewerken, inz. beploegen van bouwland
't is niet gemakkelijk eene mooie rechte voor te bouwen, te ploegen; - dat onkruid moet voor het bemesten
ondergebouwd worden, ondergeploegd; - tarwe,
boekweit bouwen, verbouwen, het land met tarwe,
boekweit bezaaien; - koren bouwen, maaien, oog
- hooi bouwen, gras maaien en tot hooi laten-sten;
drogen, telkens keeren en inzamelen; - eene
boerderijj hebben, boeren, het boerenbedrijf uitoefenen; bewerken : boter bouwen, kneden, wasschen,
zouten, opmaken; - kalk, specie bouwen, kalk, tras
met zand en water dooreenwerken, ook beslaan
geheeten; een bouwwerk maken, optrekken, in elkaar
zetten : huizen bouwen: torens, steden, dorpen,
schepen bouwen; - gebouwde en ongebouwde eigendommen, gebouwen en landerijen; - zich in den
grond, zich arm bouwen, zooveel aan bouwkosten
uitgeven, dat men eindelijk arm wordt; -- zich
rijk bouwen, door het bouwen en daarna verlipren
of verkoopen van huizen rijk worden; - hij bouwt
niet meer, laat Beene huizen meer voor zijne rekening
zetten; - Keulen en Aken zijn niet op één dag
gebouwd, niet alles kan tegelijk; - (Zuidn.) waar
de menschen eene kerk bouwen, bouwt de duivel een
kapelleken; - (minder goed) spoorwegen bouwen,
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aanleggen; - de vogels bouwen nesten, maken, vervaardigen; - (fig.) luchtkasteelen bouwen, hoogti
verwachtingen koesteren zonder eenigen grond,
overdreven plannen vormen ; - op een zandgrond
bouwen, op lossen grond iets ondernemen, zich
verlaten op zaken die later blijken, niet betrouwbaar te zijn; - op iem. bouwen, zich op hem verlaten;
men zou huizen op hem bouwen, men zou hem in
alles vertrouwen, men achtte het onmogelijk dat
hij een mispas zou begaan, dat hij onbetrouwbaar
zou blijken; - zijne hoop, verwachting op iets bouwen,
gronden; - hypothesen bouwen, vormen; - samenstellen : keurige zinnen bouwen; (bijb.) iemands huis bouwen, iem. bouwen, iem.
nakomelingen schenken of verwekken, zegenen
met kroost; - zijn geslacht bouwen, voortplanten; iem. zegenen, tot welvaart brengen : zoo gij u bekeert tot den Almachtigen, gij zult gebouwd worden; de gemeente bouwen, stichten, met vrome gedachten
vervullen, in eene vrome stemming brengen. BOUWING, v. het bouwen; de bebouwing.
2. BOUWEN, (bouwde, heeft gebouwd), (gew.j
den bouw, den akker, de boerderij gaan bekijken,
in oogenschouw nemen; - (gew.) een praatje komen
maken, babbelen, keuvelen : kom je nog eens een
uurtje bouwen I
3. BOUWEN, (alleen in de onbepaalde wijs), (gew.)
men kan hier de zee hooren bouwen, bulderend rol len, breken op het strand.
4. BOUWEN, m. (-s), (hilt.) een meestal ruim
geplooide, met passementen bezette bovenrok van
zijde, laken, saai, door de vrouwen in de 17 de eeuw
gedragen; - (spr.) daar is de broek en bouwen, daar
is alles wat je wenscht.
BOUWER, m. (-s), landbouwer, bouwman; ploeger; - iem. die huizen, schepen bouwt, inz. die
huizen voor eigen rekening laat bouwen.
BOUWERIJ, v. (-en), landbouw; het boerenbedrijf; - boerderij, pachthoeve; - het bouwen
(inz. van huizen); hij gaat in de bouwerij, hij wordt
bouwer.
BOUWFEEST, o. (-en), (gew.) oogstfeest.
BOUWGEREEDSCHAP, o. (-pen), werktuigen
tot den landbouw of voor het bouwen van huizen;
...GEVAARTE, o. (-n), groot, reusachtig gebouw;
...GROND, in. (-en), grond, aangewezen of ver
om met woningen te bebouwen : bouw -kri-jgba
grond te koop, - grond voor landbouw geschikt
een goede bouwgrond eischt weinig mest.
BOUWHEER, m. (-en), stichter; bouwer (van
kerken, paleizen enz.); - de groote bouwheer des
heelals, de Schepper; - iem. die voor zich een huis
enz. laat bouwen; ...HOEK, m. de streek der hooger
gelegen bouwgronden in het N. W. van Friesland,
in tegenst. met den greidhoek; ...HOEVE, v. (-n),
boerderij (voor landbouw); ...HOUT, o. timmer
...HOUW, m. kruishouw; ...HUIS, 0. (...hui--hout;
zen), schuur.
BOUWHUT, v. (-ten), broederschappen der
bouwambachten in de 13de eeuw; zij waren tot
geheimhouding verplicht, hadden eigen wetten en
rechtspleging en vormen den oorsprong der vrij metselarij .
BOUWHYGIÈNE, v. de voorschriften in het
belang der gezondheid bij het bouwen van woningen in acht te nemen.
BOUWKEUR, v. (-en), verordening op het bouwen en sloopen; ...KNECHT, m. (-s), eerste boerenknecht op eene bouwhoeve; inz. die met het ploegen
en zaaien belast is; ...KOORTS, v. bouwwoede,
overdreven bouwzucht; ...KOSTEN, m. mv.
BOUWKUNDE, v. de wetenschap der vereischten
om een gebouw samen te stellen: bouwkunde leeren,
onderwijzen; burgerlijke bouwkunde, in tegenst. met
scheeps-, vesting-, water-, werktuigbouwkunde.
BOUWKUNDIG, bn. tot de bouwkunde behoorende : bouwkundig weekblad; bouwkundig ingenieur;
bouwkundig teekenen, rechtlijnig teekenen,
BOUWKUNDIGE, m. (-n), iem. die de bouwkunde
beoefent, inz. iem. die de bouwkunst als beroep
uitoefent.
BOUWKUNST, v. practische bekwaamheid,
noodig om doelmatige en fraaie gebouwen samen
te stellen : de gewrochten der bouwkunst; - (ook) de
bouwkunst der dieren.
BOUWKUNSTENAAR, m. (-s), (w g.) architect.
BOUWLAND, o. akker geschikt om er te ploegen en te zaaien : bouw- en hooiland; land voor den
akkerbouw gebruikt; een stuk bouwland (vgl.
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weiland); ...LENGTE, v. (-n), de bouwlengte der
, aarden buizen is 1 M ., het gedeelte dat om het uit
vorige buis sluit, niet medegerekend, de-eindr
.zoogenaamde nuttige lengte; ...LIEDEN, m. mv.
1werklieden, arbeiders die een huis (of eenig ander
gebouw) helpen bouwen; ...LUST, m. lust tot
bouwen.
BOUWLUSTIG, bn. (-er, -st), gedurig willende
bouwen.
BOUWMAAL, o. (...malen), (gew.) oogstmaal;
...MAATSCHAPPIJ, v. (-en), maatschappij tot
het bouwen, verhuren en verkoopes van huizen.
BOUWMAN, m. (...lieden), landbouwer; landman;
knecht inz. met het ploegwerk belast; meesterknecht op eene boerderij; ...MANNETJE, o. (-s),
(gew.) witte kwikstaart; ...MANSWONING, v.
(-en), (vooral in akten) boerenwoning, boerderij;
...MATERIALEN, o. mv. benoodigdheden tot den
bouw van huizen; ...MEESTER, m. (-s), bouwkundige; iemand die iets heeft gebouwd : de bouwmeesters
van den tempel; — opzichter over de gebouwen; —
overheidspersoon van Rome, die het opzicht over
de openbare gebouwen had; -- (gew.) witte kwikstaart; ...MEESTERSCHAP, o. waardigheid van
bouwmeester; ...MEID, v. (-en), (w. g.) boeren
...MUURTJE, o. (-s), klein muurtje dat niet-meid;
op fondamenten gezet is; ...NERING, v. landbouwbedrijf.
BOUWOPZICHTER, m. (-s); ...ORDE, v. (-n),
wijze, stelsel, smaak van bouwen : de Jonische
bouworde; Dorische bouworde.
BOUWPLAATS, v. (-en), boerderij hoofdzakelijk
uit bouwland bestaande; vgl. greidplaats.
BOUWPOLITIE, v. de personen die moeten
waken, dat bij het bouwen of verbouwen van huizen
de bouwreglementen worden nageleefd; ... REGLEMENT, o. (-en), bouwverordening.
BOUWSEL, o. (-s), (minachtend) gebouw, wat
gebouwd is.
BOUWSPECULATIE, v. het speculeeren met het
bouwen en verkoopes van huizen.
BOUWSTEEN, m. (-en), steen om mede te bouwen; — steenen blok uit eene bouwdoos.
BOUWSTELSEL, o. (-s), stelsel van landbouw,
inz. wat de opvolging der gewassen betreft.
BOUWSTIJL, m. (-en), de kenmerkende vormen,
waardoor de gebouwen van zeker tijdvak of van
zeker volk zich van andere onderscheiden : de
Byzantijnsche bouwstijl.
BOUWSTOF, v. (-fen), bouwmaterialen; (fig.)
deelen die tot samenstelling van een geheel dienen:
de bouwstoffen tot de geschiedenis; bouwstoffen voor een
woordenboek.
BOUWSTUK, o. (-ken), (ongewoon) een gebouw;
-- (vrijmets.) voordracht door den redenaar eener
loge; voordracht of geschrift, geschikt om tot het
doel der orde bij te dragen.
BOUWTERREIN, o. (-en), terrein, stuk grond
geschikt om daarop één of meer huizen te bouwen:
bouwterrein te koop.
BOUWTIJD, m. jaargetijde, het best geschikt
om eenig land te bebouwen : de beste bouwtijd voor
raapzaad is...; ...TRANT, m. wijze waarop iets gebouwd is of wordt, bouworde.
BOUWVAK, o. het vak van iemand die zich met
het bouwen van huizen bezighoudt : het bouwvak
levert geene rijke winsten meer op; werklieden die tot
het bouwvak behooren, metselaars, timmerlieden.
BOUWVAL, m. (-len), overblijfsel van een ingezakt, vervallen gebouw, ruïne (eig en fig.): de bouwvallen van Thebe; de bouwvallen van Brederode; —
de eens zoo krachtige man is niets meer dan een
bouwval.
BOUWVALLIG, bn. ( -er, -st), oud, vervallen,
dreigende in te storten. BOUWVALLIGHEID, v.
vervallenheid; zwakheid; (fig.) bouwvalligheid des
ouderdoms.
BOUWVELD, o. (-en), veld, geschikt of bestemd
om bebouwd te worden; ...VERBOD, o. verbod om
op een terrein gebouwen op te richten; ...VER
personen-ENIG,v.(en)riga
om voor gezamenlijke rekening huizen te laten
bouwen.
BOUWVERORDENING, v. (-en), verordening of
gemeentewet op den bouw van huizen, behelzende
de minislum ruimte, de verhouding tusschen hoogte
der huizen en breedte der straten, de hoedanigheid
der bouwstoffen, aanvulling tusschen de fundeeringen, rioleering, enz.

BOUWVLOOT, v. (...vloten), vloot of platte
ronde kuip om de boter in te bouwen of te kneden.
BOUWWERK, o. (-en). algemeen benaming
voor alle soorten van gebouwen; ...WIJZE, V. (-n),
bouwtrant.
BOUWZIEK, bn. ( -er, -st), overdreven bouw lustig.
BOUWZIEKTE, ...ZUCHT, v. overdreven bouw
-lust.
BOVEN, voorz., zich hooger dan iets anders bevindend : de zon is boven den horizon; de hemel boven
onze hoofden; de naam staat boven de deur; de hand
boven de oogen houden; — (fig .) iemand de hand boven
't hoofd houden, beschermen; — (fig.) hij is boven
de wolken, buitengewoon blij; — hij woont boven
een meubelmaker, op eene bovenverdieping van een
huis in welks benedenverdieping een meubelmaker
woont; — de dorpstoren steekt boven de boomen uit,
komt met zijne spits hooger dan de boomen; — (fig.)
hij steekt boven zijne medeleerlingen uit, overtreft
hen in kennis of aanleg; — zijne stem klonk boven het
rumoer uit, klonk luider dan het rumoer; -- 't dagZicht schijnt nog boven 't lamplicht uit, overtreft het
nog in kracht; — 't ligt boven zijn bereik, hooger
dan hij kan reiken; — boven zijne macht werken,
hooger dan de schouders, (ook) meer doen dan men
kan; — dat gaat boven ons begrip, verstand, we kunnen
het niet begrijpen; — het werk is boven mijn lof ver
zoo uitstekend dat het mijn lof niet behoeft; —-hevn,
hi j is boven alle verdenking, hem kan men in 't geheel
niet verdenken; — hij groeit mij boven 't hoofd, (ook
over). wordt langer dan ik, (ook) gaat mij in kennis,
invloed overtreffen; — hooger in rang : een majoor
staat boven een kapitein; — (ook) hooger in aanzien,
roem, waarde : een groot denker staat voor mij boven
een krijgsheld; — hij staat verre boven zijne tijdgenooten; — wat gaat boven moedermin ? , wat is meer
waard ?; — niets gaat boven een onbevlekten naam,
niets is meer waard; —
eene bepaalde maat, hoeveelheid te boven gaande,
meer dan : de rekening komt boven de honderd gulden; — onder de 9 of boven de 12, bij het dobbelen;
kinderen boven de drie jaar; — zij is boven de jaren
en zal wel niet meer trouwen, zij is ouder dan den
leeftijd waarop men gewoonlijk trouwt; — niet
boven de raming, begrooting gaan, niet meer uitgeven
dan geraamd is: — ' t .eeh'iv is boven 80' breedte oe komen, verder naar de poo 1 dan den 80sten breedte
— dat is boven verwachting geslaagd, beter-grad;
dan men had kunnen verwachten; — Christendom
boven geloofsverdeeldheid, daar boven verheven; —
boven zijn stand gekleed gaan; — boven bidden en
denken, beter, meer dan men eenigszins koes hopen; —
nog bij 't geen genoemd wordt : hij maakt nog wel
duizend gulden boven zijn jaarlijksch inkomen; —
boven de gewone getalsterkte, meer dan het gewone
getal; — (als versterking verbonden met behalve)
hij verdient grof geld met den handel, bove. e en behalve
dat zijne vrouw ook nog aardig wat inbrengt; —
boven water komen, aan de oppervlakte van het
water; (fig.) weer te voorschijn komen : na een paar
dagen rondgeboemeld te hebben, is hij eindelijk weer
boven water gekomen; — (fig.) 't hoofd boven water
houden, een strijd tegen moeilijke omstandigheden
volhouden, er niet in ondergaan; — de plantendeelen
boven den grond, boven de oppervlakte van den
grond uitstekend; — de plantjes komen al boven
den grond; — het lijk staat nog boven aarde, is nog
niet begraven; —
hij is boven zijn bier, boven zijn theewater, min of
meer dronken; — (kaartsp.) hij is boven Jan, heeft
het gevorderd aantal punten behaald; (bij uitbr.)
hij heeft de moeilijkheden overwonnen, is waar hij
wezen wil; —(gymp.) zich boven de macht zetten,
maken dat men met naar beneden gestrekte armen
met de handen op rek of ringen steunt; — onder
en boven de wet zijn, zich om geene wetten, voor
behoeven te bekreunen; — wonder boven-schriften
wonder ! uitroep om aan te duiden, dat men iets
een zeer groot wonder vindt; — (gew.) boven de
hand gooien, gooien met naar boven gerichten arm;
— (handel) vijf percent terra boven 't honderd, vijf van
honderd en vijf; — zooveel graden boven 't vriespunt; — de effecten staan boven pari, de koers is
hooger dan 100; —
aan een gedeelte der rivier, dichter bij den oorsprong : Bingen ligt boven Bonn; de Rijn verdeelt
zich even boven Arnhem; — boven den wind, aan de
zijde waar de wind vandaan komt; — (zeew.) boven
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zijn koers liggen, den voorsteven meer naar den
wind gericht; -- Noord - Holland boven 't IJ, be-

noorden het IJ; —
— bw., op eene hooger gelegen plaats : de moeilijke
bestijging werd beloond: boven was 't uitzicht verruk
luchtreizigers zagen, dat boven de zon scheen,-kelij;d
terwijl het beneden regende; boven in de kast; — (in
't bijzonder) op eene bovenverdieping : woon je
boven of beneden ?; de meid is boven; kom maar boven;
even naar boven gaan; -- (gew.) de woonkamers eener
boerderij, ook op den begaven grond; — (zeew.) boven
blijven, op dek; — een jongen naar boven sturen, in het
tuig, in den mast; — (Oostind.) naar boven gaan, naar
de bovenlanden, de bergstreken; — iem. boven laten,
toestaan naar boven te komen; — hij moet boven
komen, voor Burgemeester en Wethouders verschijnen; — in het voorafgaande (van een geschrift) :
boven is aangetoond, dat de oude opvatting onjuist
was; — zie boven, vergelijk boven, zie, vergelijk het
reeds gezegde; — Oranje boven ! ( verkorting van)
Oranje ga boven alles, krijge of behoude de overhand; —
(door een voorzetsel voorafgegaan) naar boven,
naar een hooger gelegen punt gericht of gaande :
het oog, het hart naar boven; — de luchtballon ging
naar boven, steeg op; — van boven, van een hooger
gelegen punt naar beneden gericht of komende:
iets van boven bekijken; — alle zegen komt van boven,
van den hemel; — van boven af, met het hoogste
beginnende : kaarten van boven af wegnemen ; —
eene maatschappelijke hervorming moet van boven af
beginnen, van de hoogste standen te beginnen; —
iemand of iets te boven gaan, boven iets gaan, overtreffen : Vondel gaat zijne tijdgenooten ver te boven;
dat gaat ons klein verstand te boven; — te boven komen,
met goed gevolg doorstaan, overwinnen : eene
ziekte , verliezen, bezwaren, moeilijkheden te boven
komen; ook de moeilijkheden te boven zijn; —
(door een voortzetsel gevolgd) geeft eenvoudig te
kennen, dat een betrekkelijk hoog gelegen punt
wordt ingenomen (de bet. van 't volgende voorzetsel blijft ongewijzigd) : hij zat boven op het huis,
boven in den mast; de prijzen hingen boven aan den
mast (vgl. de samenstellingen); (schertsend) hij zat
boven op een paard, (van iemand gezegd die 't rijden
niet gewoon is).
BOVENAAN, bw. aan het boveneinde, aan het
hoofd : zijn naam staat op de lijst bovenaan; (fig.) hij
staat onder de notabelen van de stad bovenaan.
BOVENAANGEHAALD, bn. (van woorden, gezegden enz.) hierboven, te voren vermeld, aangevoerd.
BOVENAARDSCH, bn. boven de oppervlakte
der aarde : bovenaardsche stengeldeelen; (fig.) hemelsch, goddelijk.
BOVENAL, bw. meer dan iets anders : heb God
lief bovenal; vrijheid bovenal ! (bovenal ziet meer
op den graad, vooral op de rangorde).
BOVENARM, m. (-en), het bovengedeelte van
den arm tot - aan den elleboog; — (zeew.) benaming van een tak van een scheepsknie.
BOVENARMS, bw. bovenarms gooien, werpen,
met de hand boven, hooger dan den arm; — (gew.)
het gaat er bovenarms toe, het gaat er geducht op
los, goed van langs.
BOVENBAND, m. (-en), band boven aan een
kleedingstuk : de bovenband van een rok, eene broek; —
de bovenband verbindt de lade (van het geweer) aan
het vooreinde van den loop.
BOVENBANK, v. (-en), hooger staande bank
in een circus, kermistent enz.; -- bovenste laag
van een veenakker.
BOVENBEDOELD, bn. waarop hierboven gedoeld is, waarvan zoo even sprake was.
BOVENBEEN, o. (-en), bovengedeelte van het
been, van knie tot heup.
BOVENBERGHOUT, o. (-en), op linieschepen
tusschen de tusschendeks en berghouten; ...BORGSTROP, v. (-pen), helft van een touwen borg,
waardoor vroeger eene ra aan den mast verbonden
was.
BOVENBEWONER, m. (- s), iem. die eene of
meer kamers op eene bovenverdieping bewoont.
BOVENBLAD, o. (-en), dekblad eener tafel;
bovenste blad van verschillende voorwerpen:
bovenblad van eene viool.
BOVENBLIJVEN, (bleef boven, is bovengebleven ), boven water blijven, niet zinken; — de boven
behouden.
-hand

BOVENBOEZEM, m. (-s), (waterst.) hooger
gelegen boezem, waarin het water door de boven
wordt opgemalen; ...BOOT, v. (-en), boot-molens
die van boven, stroomafwaarts komt : hij is kapitein
op eene bovenboot; ...BOUW, m. bovenste gedeelte
van iets dat gebouwd is : de bovenbouw eener brug
bestaat uit hoofdliggers, dwarsliggers, langsliggers,
dekken enz.; de bovenbouw der spoorwegen.

BOVENBRAM, m. (-men), derde verlengstuk op
een mast; —BOELIJN, v. (-s); —BRAS, v. ( -sen);
—GEITOUW, o. (-en); —LIJZEIL, o. (-en); —RA,
V. (-raas); —SCHOOT, v. (-en); —SLINGERPARDOEN, o. (-s); —STENG, v. (-en); —TOPPENENDE, o. (-n); —TUIG, o.; —ZEIL, o. (-en),
zeil boven de bramsteng.
BOVENBROEK, v. (-en), broek als bovenkleedingstuk gedragen, in tegenstelling met onderbroek; ... BUIKSTUK, o. (-ken), (scheepsterm)
deel van het inhout; ... BUUR, m. en v. (...buren),
buur die boven woont.
BOVENDAMS, bw. boven, hooger op aan eene
rivier gelegen dan zekere dam : de Lekdijk bovendams, boven het Klaphek, waar de Hollandsche
IJsel van de Lek afgedamd is.
BOVENDEK, o. (-ken), bovendek eener brug, de
rijvoering; — (van een bed) bovenlaken met de
dekens; — opperdek, bovenste der verschillende
scheepsdekken; op driedekkers het dek tusschen
het opper- en het kuildek in.
BOVENDEUR, v. (-en), van twee halve deuren
de bovenste; — (ook) deur aan het bovenhuis
(de stoep op); — sluisdeur welke aan de zijde van
het buitenwater zich bevindt.
BOVENDIEN, voegw. bw. nog bij hetgeen vroeger genoemd is : hij zit met vijf dochters en nog eene
schoonmoeder bovendien.

BOVENDORPEL, ...DREMPEL, m. (-s), (bouwk.)
bovenste dwarshout van een kozijn, kalf; kroon
sluisbouw) de horizontaal liggende-lijst;—(nde
balk die eene sluisdeur van boven bedekt, de
bovenregel.

BOVENDRIJVEN, (dreef boven, heeft boven
aan de oppervlakte drijven; —-gedrvn),opf
(fig.) de bovenhand behouden : zijn gevoelen dreef
boven, vond ingang, werd gevolgd; (fig.) de boven
partij, die aan het roer blijft, die den-drijven
grootsten invloed heeft. BOVENDRIJVING, v.
BOVENEINDE, o. (-n), het hoogste einde; de
eereplaats : aan het boveneinde der tafel.
BOVENGAT, o. (-en), klein gaatje in het boven of ralijk van een zeil., twee in elk kleed, om het zeil
aan ra of gaffel aan te slaan; ...GEDEELTE, o.
bovenste, hoogste gedeelte van iets; het bovengedeelte
eener rivier, het hooger, meer stroomopwaarts
gelegen gedeelte; ...GEI, v. (-en), (scheepst.) de
gei van de stormbezaan; ..GEITOUW, o. (-en),
touw van de gaffelzeilen; ...GELEIDING, v. (-en),
electrische geleiding boven den grond.
BOVENGEMELD, bn. reeds boven, vroeger in
dit boek of geschrift genoemd, vermeld, samen
besproken zaken; meer gebrui--vatingreds
ke]ijk is: ...GENOEMD, bn.; ..GEZEGD, bn.
BOVENGESTEL, o. (-len), het bovengedeelte
van het gestel of den haard bij de hoogovens, te
weten onder de blaasgaten (tot aan de zool of den
bodem van de kroes).
BOVENGEVEL, m. (-s), oppergevel, hoogste deel
des gevels; ...GILLING, v. (-en), (zeew.) zie GIL
-LING;.JBOK,o(-ken)zw.
BOVENGLAS, o. glasruit aan den bovenkant
van een vensterraam; — (tuinb.) glas aan de
bovenzijde van eene broeikas: het bovenglas gaat er
's zomers af, om den grond meer natuurlijk te
maken.

BOVENGOED, o. bovenkleeren : jas, broek en
vest; japon; -- (tabaksb.) bestgoed; ... GRAS, o. de
grasgewassen die hoog opschieten boven de lagere,
dichtere ondergrassen, die de eigenlijke graszode
vormen.
BOVENGREEP, m. (...grepen), (gymp.) die wijze
van een werktuig aan te vatten, waarbij men den
rug der hand naar boven, naar zich toe en de duimen
naar elkander gekeerd houdt.
BOVENGRIETJE, o. (-s), bramsteng aan den
bezaansniast. BOVENGRIETJESBOELIJN, v.
(-en); .BRAS, v. ( -sen); ...STAG, o. (-en);
...STENG, v. (-en).
BOVENGROND, m. (landb.) bovenste laag van
den akker ; (ook veerad. ).
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BOVENGRONDSCH, bn. boven den grond:
een bovengrondsche kabel, geleiding.
BOVENHALEN, (haalde boven, heeft boven
iets, iem. uit het water aan de oppervlakte-gehald),
halen, ophalen.
BOVENHALS, m. (...halzen), de bovenhals van
een paard, de bovenrand of de kam met de manen;
-- (molenb.) de hals boven aan het klauwijzer van
den rijn in korenmolens en pelmolens.
BOVENHAND, v. (-en), (w. g.) de rugzijde der
hand; — (fig.) de bovenhand krijgen, den meesten
invloed krijgen, kook) winnen, zegevieren; — de
bovenhand hebben, den meesten invloed hebben,
(ook) het meest uitkomen, naar voren komen.
BOVENHANDS, bw. boven de hand, met de hand
boven de schouders geheven : bovenhands verven,
(b. v. bij bet verven van een zolder); (gew.) boven
gooien, boven de hand.
-hands
BOVENHANDSCH, bn. een bovenhandsche worp.
BOVENHELFT, v. (-en), de bovenste helft van
iets; ...BOEK, m. (-en ), hoek aan den bovenkant
van een voorwerp.
BOVENHOUDEN, (hield boven, heeft bovengehouden), iets, iem. beletten te zinken : ik hield
hem- zoolang boven, tot er hulp kwam en men hem
uit het water kon halen; — (fig.) het hoofd boven
niet ondergaan, niet voor de omstandig--houden,
heden bezwijken.
BOVENHUID, v. (-en), opperhuid; — .(zeew.)
buitenhuid.
BOVENHUIS, o. (...huizen), bovendeel van een
huis, afzonderlijk verhuurd en doorgaans met
afzonderlijken ingang; — enkel, dubbel bovenhuis,
uit ééne, twee verdiepingen bestaande; — anderhalf
bovenhuis, met twee verdiepingen aan de straatzijde en ééne verdieping aan den achterkant; —
een vrij bovenhuis, met afzonderlijken opgang; -(molenb.) het vierkante bovengedeelte van een
wipmolen, dat op den toren of het onderhuis staat
en om een koker gekruid wordt.
BOVENIN, bw. in het bovenste, hoogste gedeelte
van iets.
BOVENJONGEN, m. (-s), (gew.) laagste knecht
in een houtzaagmolen.
BOVENKAAK, v. (...kaken), deel van het aangezicht tusschen oog, neus, oor en onderkaak;
...KAAKSBEEN, o. (-deren).
BOVENKAJUIT, v. (-en), kajuit op het halfdek
of opperdek; ...KAMER, v. (-s), kamer boven
eene andere; (ook fig.) het scheelt hem in zijne boven
hij is in zijne geestvermogens gekrenkt,-kamer,
inz. hij lij dt aan grootheidswaan; ...KANT, m.
(-en); ...KAST, v. (-en), (boekdr.) kast die hooger
op den bok staat dan de onderkast en waarin zeldzamer voorkomende lettersoorten zijn; ...KAST
...KLEED, o. (-eren),-LETRS,v.m(boekdr);
overkleed, mansrok, jas, vest of buis; overjurk of
kleed; ... KLEEDING, v.
BOVENKOMEN, (kwam boven, is bovengekomen),
aan de oppervlakte van het water komen : de drenkeling is tweemaal bovengekomen; — (bij eene worsteling) boven iem. op den grond komen te liggen;
— (van 'aandoeningen en gezindheden) in iem. opwellen, in zijn bewustzijn komen : de oude vriendschap kwam weer boven.
BOVENKOOPEN, (kocht boven, heeft bovengekocht), (gew.) (kaartsp.) eene reeds gekochte kaart
met hoogere troef afkoopan .
BOVENKORST, v. (-en), korst aan den hardgebakken bovenkant van brood, beschuit enz.; —
(veend.) de bovenste laag.
BOVENKRIJGEN, (kreeg boven, heeft bovengekregen), boven water krijgen; --- de bovenhand
helpen verkrijgen.
BOVENKRUIER, m. (-s), een molen waarvan
alleen de kap ronddraait, wanneer hij op den
wind gezet wordt; ...KRUIWERK, o. de as, het
rad, de touwen enz. waarmee men den molen van
boven op den wind kruit.
BOVENKRUISRA, v. (...raas), (scheepst.) de
ra die aan de bovenkruissteng of grietjessteng geheschen wordt.
BOVENLAAG, v. (...lagen), laag boven eene of
meer andere lagen; ...LAKEN, o. (-s), beddelaken
waaronder men in bed ligt; ...LAND, o. (-en),
meer stroomopwaarts gelegen land; (Oostind.) de
hoogere, bergachtige binnenlanden.
BOVENLANDER, m. (-s), die hoogere of bergstreken bewoont; (in Holland) Westfaler, Oost-
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fries; (ook) vaartuig dat de Weser of de Eems
bevaart; een paard uit Holstein, Oostfriesland.
BOVENLANDSCH, bn. van hoogere streken; (in
Holland) Westfaalsch, Oostfriesch : eene boven
aak, aak die van de Weser of den Boven --landsche
IJsel komt.
BOVENLAST, m. (-en), (scheepst.) lading op
het dek.
BOVENLEDER, ...LEER, o. het betere, fijnere
leer voor de bovenzijde der schoenen, overleer.
BOVENLEGGEN, (legde of lei(de) boven, heeft
bovengelegd of - geleid), boven iets anders leggen,
inz. in het kaartspel; eene hoogere kaart leggen.
BOVENLICHT, o. licht dat van boven, door de
zoldering, de bekapping enz. invalt; min of meer
horizontale lichtopening; — lichtopening boven eene
deur.
BOVENLIGGEN, (lag boven, heeft bovengelegen),
(bij eene worsteling) boven op iem. liggen, hem de
baas zijn; — (Zuidn., van staatkundige partijen)
het grootste aantal stemmen krijgen bij eene verkiezing, aan het bewind zijn.
BOVENLIJF, o. (...lijven), bovenste helft van
het lichaam; ...LIJK, o. (-en), lijk van een zeil
langs gaffel of ra.
BOVENLIJZEIL, o. (-en); —BINNENSCHOOT,
V. (- en); —BUITENSCHOOT, v. (-en); —SPIER,
v. (-en).
BOVENLINNEN, ...LINNENGOED, o. het linnengoed dat gesteven en gestreken, over het andere
linnengoed gedragen wordt; ...LIP, v. (-pen),
bovenste lip; — bovenkant van den mond eener
orgelpijp.
BOVENLOOP, ni. (eener rivier) gedeelte eener
rivier van den oorsprong tot den laatsten waterval,
loop door het bergland; ...LUCHT, v. hoogere
luchtlaag.
BOVENMANUAAL, o. (...manualen ), bovenste
der handklavieren van een orgel, gewoonlijk bovenwerk geheeten.
BOVENMATE, bw.; ...MATIG, bn. bw. buiten
zeer groote mate.
-gemn,i
BOVENMEID, v. (-en), meid die het werk boven
verricht. in tegenst. met de keukenmeid; — (gew.)
kamermeid, binnenmeid, in tegenst. met de achter meid of do veemeid die het boerenwerk doen.
BOVENMEESTER, m. (- s), (gew.) hoofd eener
school; — (diev.) commissaris van politie.
BOVENMENSCHELIJK, bn. bw. het menschelijke te boven gaande, meer dan menschelijk; bovenmenschelijke inspanning, buitengewoon groot.
BOVENMOLEN, m. (-s), de hoogst gelegene van
een gang polderinolens, die het water op het buiten
uitslaat; ... MOND, m. (-en), (waterst.) plaats-water
waar eene rivier uit eene andere rivier haar oorsprong neemt; ...MOUW, v. (-en.)
BOVENNATUURKUNDE, V. (veroud.) plompe
vertaling van Lat. metaphysica, als benaming voor
de theoretische en bespiegelende wijsbegeerte in
engeren zin, die zich bezighoudt met -riet onderzoek
naar de algemeene vormen van het zijn (ontologie,
algemeene metaphysica) ; o f in het bijzonder het
bestaan en den aard onderzoekt van de zichtbare
natuur (cosmologie of natuurphilosophie), of dat
van de realiteit buiten de waarneembare wereld
(theodicee of natuurlijke godgeleerdheid); ...KUNDIG, bn.; ...KUNDIGE, m. (-n), metaphysicus.
BOVENNATUURLIJK, bn. bw. wat buiten het
bereik der menschelijke zintuigen ligt: aan bovennatuurlijke wezens, aan het bovennatuurlijke gelooven; -- (theol .) wat de krachten der geschapen
natuur (stoffelijke en geeste1ijke) te boven gaat,
dus : goddelijk ; — wat met tooverij in verband
staat: 't volk schreef aan de toovenaars bovennatuur lijke macht toe.
BOVENNOKGORDING, v. (-en), (zeew.) zie
GORDING.
BOVENOM, bw. rondom het bovenste gedeelte
van iets.
BOVENOP, bw. op een hoog voorwerp : ik ga
bovenop zitten (op de imperiale van eene tram)
(vgl. hij zat boven op de tram); — ( fig.) hij komt
er weer bovenop, zijne zaken komen weer in orde;
(ook) hij komt in goeden doen; (ook) zijne gezondheid verbetert, enz.
BOVENOPLANGER, m. (-s), (zeew.) deel van het
inhout.
BOVENOVER, bw. aan de bovenzijde over iets
heen : bij een bovenslagsmolen loopt het water boven-
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over; — onderlangs en bovenover, bij hooge riveroevers (inz. bij Arnhem), onder langs de rivier of
boven over den hoogera weg.
BOVENPAND, o. (-en), (waterst.) pand van een
kanaal, boven eene schutsluis of waterkeering
gelegen.
BOVENRAAM, o. (...ramen), bovenvenster;
...RAND, ni. (-en); ...RANG, m. (- en), hoogste
rang; ...REGEL, m. (-s), regel aan de bovenzijde
van een glasraam, eene sluisdeur enz.; — bovenste
regel eener bladzijde; ...RIVIER. v. (-en), deel
eener rivier, waarin eb en vloed niet meer waar
te nemen is; ...ROK, m. (-ken), rok over de andere
rokken gedragen; ...ROL, v. (-len), naamlijst der
personen aan boord van een oorlogsschip die niet
tot de bepaalde bemanning behooren.
BOVENROLSGAST, in,. (-en), schepeling wiens
naam in de bovenrol voorkomt.
BOVENSCHILD, o. (-en), melkteeken bij het
vee, boven den melkspiegel.
BOVENSCHIP, o. (...schepen), bovendeel van
een schip.
1. BOVENSLAG, m. (-en), bovenste slag waar
een touw om iets anders heengeslagen wordt.-med
2. BOVENSLAG, m. (molenb.) benaming voor
den waterstroom die tegen den bovenkant van het
waterrad aankomt.
BOVENSLAGSMOLEN, m. (-s), molen waarbij
het water op het rad valt; ...SLAGSRAD, o. (-eren),
waterrad waarbij het stroomende water tegen het
bovenste derde deel werkt.
BOVENSLOOF, v. (. . .slooven), (waterb.) breede,
waterpas liggende balk op de palen van eene
beschoeiing, een bruggenjuk enz. met pen en gat
bevestigd.
BOVENSNEDE, v. (-n), (boekb.) het bovenaan
gelijk afsnijden van een boek; — het daardoor
ontstane effen bovenvlak.
BOVENSPARTELEN, (spartelde boven, is bovengesparteld) , spartelende bovenkomen.
BOVENSPIEGEL, m. (-s), (bij koeien), bovenste
gedeelte van den melkspiegel; — (scheepst.) bovenste gedeelte van het vlakke achterdeel, den
spiegel van een schip; -- (stoomw.) bovenste sluit
stoomschuif.
-vlakten
BOVENSPIL, v. (-len), draaispil, een dek hooger
op denzelfden stander of koning als de benedenspil.
BOVENST, bn. (overtr. tr. van boven), hoogst,
opperst : de bovenste verdieping, (fig.) de hersens : —
je bent een bovenste beste, ik dank je wel zeer voor de
genomen moeite; — de bovensten, m. en mv. de eersten; (ook) de hoogste (muriek)noten.
BOVENSTAAND, bn. bovengemeld.

BOVENSTAD, v. (...steden), hooger gelegen deel
eener stad.
BOVENSTANDIG, bn. (plantk.) boven de andere
deelen staande : bovenstandige bloembekleedsels, die
aan den top van het vruchtbeginsel staan.
BOVENSTEEN, m. (-en), welboord eener sluisdeur; ...STEL, o. (-len), het bovenste gedeelte van
eenig voorwerp (een wagen, eene brug, enz.).
BOVENSTEM, v. (-men), (muz.) tenor; (van
vrouwen) sopraan : eerste bovenstem; tweede bovenstem, haute-contre; ...STROP, m. (-pen), boven borgstrop.
BOVENSTROOMS, bw. naar den kant vanwaar
de stroom komt.
BOVENTAND, m. (-en), tand der bovenkaak.
BOVENTOON, m. (...tonen), hoogste hoogere
toon; bijtoon op muziekinstrumenten die het eigenaardig timbre veroorzaken; — (fig.) den boventoon
voeren, het hoogste woord hebben; (ook) den meesten
invloed hebben, de eerste viool spelen; — (van
zaken) gekwetste eigenliefde voerde in zijne repliek
den boventoon, was er het duidelijkst in zichtbaar,
kwam het meeste uit.
BOVENTREKKEN, (trok boven, heeft boven getrokken), uit het water trekken.
BOVENTUIG, o. (-en), het geheele tuig van een
schip met inbegrip der zeilen, boven de onder
-masten.
BOVENUIT, bw. uit het bovengedeelte : bovenuit
hing de driekleur; — boven iets anders uitkomend:

zijne stem klonk overal bovenuit.
BOVENVEEN, o. bovenste veenlagen; ...VEN
...VERDIEPING, v. (-en), verdie--STER,o.(s);
ping hooger dan gelijkvloers; — 't scheelt hem in
zijne bovenverdieping, hij is niet wel bij het hoofd;
...VLAK, o. (-ken); ...VLOER, m. (- en), vloer
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op Bene bovenverdieping; — (waterb.) tweede of
bovenste vloer in sluisopeningen.
BOVENWAARTS, bw. naar boven gericht, naar
omhoog; ...WATER, o. dat van hoogere gelegen
streken komt; — (waterb.) de hoogste van twee
waterspiegels; — het water dat het waterrad drijft;
-- (in een poldermolen) het water dat reeds opgemalen is.
BOVENWIND, m. (-en), (zeew.) hooge windlaag, wind in de bovenlucht.
BOVENWINDS, bw. (zeew.) aan de zijde waar de
wind vandaan komt, in tegenoverstelling van benedenwinds, aan de zijde waar de wind naar toe
waait.
BOVENWONING, v. (-en:), bovenhuis.
BOVENWROETEN, (wroette boven, is ' boven
wroetende bovenkomen; — (fig .) (gew.)-gewrot),al
zich uit een hachelijken toestand redden.
BOVENZAAL, v. (...zalen), zaal op eene boven
...ZADEL, o. (-s), een met een steel-verdipng;
verbonden soort aambeeldje, dienende tot hameren
van ronde of ' driehoekige staven; ...ZANG, m.
(w. g.) bovenstem; ...ZEIL, o. de bovenste zeilen
van een schip : dat schip voert veel bovenzeil; ...ZIJ DE, v. bovenkant, boveneinde.
BOVENZINNELIJK, bn bw. hooger dan het
bereik der zinnen, niet waarneembaar: de boven
-zineljk
wereld.
BOVIST, v. ronde, sponsvormige soort van
stuifzwam met bloedstelpend vermogen (lycoperdon bovista).
BOVRIL, o. Bene soort van vleeschextract in
bussen.
BOWIE -MES, o. ( -sen), groote tweesnijdende dolk,
jachtmes met kromme punt, in Amerika gebruikt.
BOWL, m. (-'s), groote ronde kom of schaal,
om daarin sommige dranken voor te dienen : een
bowl punch.
BOWLEN, (sport) in het cricketspel met den bal
gooien. BOWLER, m. (-s).
BOX, v. stalling voor een paard; — brievenbus
voor particulieren.
BOY, m. (-s), (gew.) knaap, jongen; -- boy-scouts,
padvinders, verkenners.
BOYCOT, o. (-ten), uitsluiting van 't maatschappelijk verkeer, zoodat niemand van den
delinquent koopt, aan hem, verkoopt of voor hem
werken wil, doodverklaring : 't boycot over een
winkelier uitspreken.
BOYCOTTEN, (boycotte, heeft geboycot), uit
maatschappelijk verkeer, voor dood-sluitenvah
verklaren. BOYCOTTING, v.
BR, tusschenwerpsel, uitroep van afkeuring,
van huivering, enz.
BRA, v. (gew.) deel der vischvangst dat de
bemanning gedurende de reis voor eigen gebruik
mag nemen en rauw of gebraden gegeten wordt.
BRAAD, o. gedroogde kleine schol; braadschol;
gedroogde kleine scharren.
BRAADAAL, m. (...alen), (v. als stofn.),
aal geschikt om gebraden te worden, speelaal;
...APPEL, m. (-s, -en), (w. g.) appel geschikt om
gebraden te worden.
BRAADHARING, m. (-°n), (v. als stofn.), panharing.
BRAADIJZER, o. (-s), deel van een spit.
BRAADJE, o. (gemeen.) een slecht, afgesleten
kleedingstuk.
BRAADJUS, v.; ...LUCHT, v. g sur door het
braden van vleesch veroorzaakt.
BRAADOVEN, m. (-s), oven waarin gebraden
kan worden; — (in de glasblazerij) sterk verhit
vertrek voor het gloeien der nieuwe kroezen en
glasmengsels; ook roostoven genoemd; — (in de
ijzersmelterij) oven waarin het ruwijzer gebraden
wordt, om van grauw in wit ruwijzer veranderd
te worden; ...PAN, v. (-nen); ...ROOSTER, m.
(-s), (weinig meer in gebruik) rooster over het
vuur gelegd, waarop gebraden wordt; ...SCHOL,
v. (-len); ...SCHOTEL, m. (-s), schotel van vuur
aardewerk of geëmailleerd ijzer om in den-vast
oven iets op te braden; ...SLEDE, v. (-n), lang werpig vierkante braadschotel, met eene tuit aan

een der hoeken, om de jus er uit te gieten.
BRAADSPIL, v. (-len), (zeew.) liggende spil tot
het lichten van het anker; ... SPIT, o. (... speten),
spit waaraan iets gebraden wordt; — (zeew.)
braadspil; (fig.) lange, smalle persoon; (ook) oude,
verroeste degen; ... SPIT D RAAIE R, m. (-s) ,
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persoon die het braadspit draait; ...STUK, o.
(-ken), stuk vleesch bestemd om gebraden te
worden; (ook) gebraad.
BRAADVARKEN, o. (-s), speenvarken dat in
den oven gebraden wordt; ...VET, o. vet om
vleesch mede te braden; uitgebraden vet.
BRAADWORST, v. (-en), versehe metworst.
BRAAF, bn. en bw. (braver, braafst), deugd
reinen levenswandel : onder brave men--zam,vn
schen verkeeren; van brave ouders; dit meisje is bij
alle verzoeking braaf gebleven; — flink, eerbiedwaardig : onze brave huismoeders; de brave grijsaard; -(vaak schertsend) eerzaam, niets verkeerds doende,
de burgerlijke braafheid betrachtende : 't zijn brave
kruideniers; — de brave Hendrik, titel van een
indertijd veel gelezen zedekundig leesboekje van
N. Anslyn; — een brave Hendrik, een jongen die
niets durft, een sufferd; — dapper : een braaf sol
vreest den dood niet; — braaf oppassen, zich-dat
goed gedragen; — braaf drinken, veel drinken; —
braaf liegen, sterk liegen. BRAAFHEID, v. recht
reine levenswandel, eerlijkheid, goede-schapenid,
trouw; (ook) dapperheid.
1. BRAAI, v. (gew.) braadstuk, mager rund- of
varkensvleesch; inz. dat na het slachten den gasten
gegeven wordt; — (Zuidn.) schijfje, plakje spek of
ham om in de pan te braden.
2. BRAAI, v. (-en), (Zuidn.) kuit (van het been).
1. BRAAK, v. verbreking eener afsluiting, met
het doel zich wederrechtelijk toegang te verschaffen; ook gezegd van groote meubelen, als kasten en
lessenaars; (in tegenst. met verbreking : het openbreken van doozen, kistjes, trommels enz.) : dief
braak; — (gew.) ik heb braak aan mijne-stalme
schaatsen, er is iets gebroken; — waarom rijdt die
wagen niet voort ? zou er brake zijn I is er iets
stuk ?
2. BRAAK, v. (braken), (gew.) afbraak, balken,
steenera enz. van een huis dat afgebroken wordt; —
(gew.) oud bouwvallig huisje; — (w. g.) doorbraak,
dijkbreuk; — (gew.) wiel, kolk bij eene doorbraak
ontstaan.
3. BRAAK, v. (braken), houten toestel om
de vlas- en hennepstengels te kneuzen en de scheven
(de houtachtige deden) grootendeels te verwij deren, handbraak; — braakijzer.
4. BRAAK, v. (gew.) het omwerken en onbezaaid
laten van den grond : de braak is nu minder in
zwang dan vroeger; — groene braak, waarbij men
den grond met allerlei onkruid laat begroeien,
dat later als groene bemesting ondergeploegd
wordt ; — zwarte braak, waarbij men den akker
van onkruid schoon houdt; — halve braak, waarbij
het land in den voorzomer bebouwd is en verder
een half jaar braak ligt; — braakland.
5. BRAAK, bn. onbebouwd, (van landerijen) :
braak liggen; — (fig.) die kennis ligt braak, wordt
niet verder gebruikt, levert geen nut op.
BRAAKAKKER, m. (-s), akker die braak ligt.
BRAAKDRANK, m. (-en), drank die den gebrulkar aan het braken brengt.
BRAAKIJZER, o. (-s), werktuig waarmee koekbakkers taai deeg bewerken.
BRAAKHENNEP, m. de manlijke plant van
den hennep die gebraakt en tot garen verwerkt
wordt, gelling.
BRAAKJAAR, o. (...jaren), jaar gedurende hetwelk een land onbebouwd blijft; (bij de Hebr.)
elk zevende jaar, wanneer de akkers braak moesten
liggen, Sabbatsjaar ; ...LAND, o. land dat braak
ligt; — (gew.) land dat tengevolge van dijkbreuk
weggespoeld is of voortdurend aan afkabbeling
blootstaat.
BRAAKLOOP, m. hevige diarrhee; — Aziatische
braakloop, cholera; — zwarte braakloop, vomito
negro.
BRAAKMAAND, v. (veroud.) Juni; ...MACHI-

NE, v. (-s), machine om vlas te braken; ...MIDDEL, o. (-en), artsenij die het braken opwekt of
bevordert.
BRAAKNOOT, v. (...noten), (plantk.) zaadkorrel
van den braaknoteboom, die in de geneeskunde
aangewend wordt; ...NOTEBOOM, m. (-en), een
vergiftige boom in Oost-Indië (strychnos nux
vomica), uit wiens schijfvormige zaadkorrels de
strychnine bereid wordt.
BRAAKPLAATJES, o. mv. ipecacuanha -plaatjes;
..POEDER, ...POEIER, o. zeker poeder om het
braken te bevorderen, inz. gestampte braakwortel;

—, v. (-s), in de bet. • van Bene hoeveelheid van
dit poeder, die men in eens moet gebruiken.
BRAAKSCHEEF, v. (...scheven), houtachtig
stengeldeel die bij het braken uit het vlas valt,
veel als brandstof gebruikt.
BRAAKSEL, o. het uitgebraakte.
BRAAKWEKKEND, bn. wat braking verwekt;
walglijk.
BRAAKWIJN, m, Bene zwakke oplossing van
braakwijnsteen in maderawijn, vooral bij kinderen
als geneesmiddel aangewend; ...WIJNSTEEN, m.
een dubbelzout, antimoniuxnoxyde en kali met
wijnsteenzuur verbonden, veel als braakmiddel
aangewend; ...WORTEL, m. (-s), (v. als stofra.)
ipecacuanha-wortel (uit Brazilië).
1. BRAAM, v. (bramen), de rand van gesneden
papier, met beitel of zaag bewerkt hout, gegoten
lood, metselvoegen enz.; inz. spoor van het slijpen
(op een mes of schaar) : de braam afnemen, het
omliggende kantje, tengevolge van het slijpen,
wegnemen; — (gray.) het ruige opstaande randje
dat zich bij het graveeren op metaal om de sneden
zet; — het afdruksel van dit randje op de gravure:
een exemplaar met veel braam.
2. BRAAM, v. (bramen), braambezie; braam
Braampje, o. (-s).
-struik,
3. BRAAM, m. (bramen), vischsoort, zeebrasém
of zeebliek (brama raii).
BRAAMBES, v. ( -sen); —VLINDER, m. (-s),
Bene kapel die hare eitjes legt in den bloesem der
braambessen.
BRAAMBEZIE, v. (...beziën), wilde soort van
het geslacht Rubus; de vrucht daarvan; —STRUIK,
m. (-en).
BRAAMDRUK, m. (-ken), een exemplaar van
Bene prent met veel braam: sommige braamdrukken
van Rembrandt zijn beroemd.
BRAAMSLUIPER, m. (-s), kleine zangvogel
(sylvia curruca), van boven blauwachtig bruingrijs,
van onderen witachtig, veel op den tuinfluiter
gelijkende.
BRAAMSTRUIK, ra. (-en), bekende doornige
struik, vooral op de heide, in de duinen en langs
boschranden in 't wild voorkomende, waaraan
de bramen groeien (rubus caesius en r. vulgaris);
de groote braamstruik (rubus fruticosus).
BRABAN QONNE, v. het Belgisch volkslied sedert
1830, door Jenneval gedicht en door Campenhout
op muziek gezet.
BRABANDER, m. (-s), iem. uit Brabant; eene
Brabantsche cent; — (gew.) brabandertje, volksnaam voor den gewonen boomklever.
BRABANT, o. vroeger een hertogdom, nu verdeeld in Noord -Brabant (Ned.) en Zuid -Brabant
(België).

BRABANTSCH, bn. Brabantsch bier; Brabantsch
koffiehuis; — Brabantsche cent, Belgische cent; —
Brabantsche muur, bepleisterd schotwerk dat het
aanzien van een muur heeft; vroeger veel tot
kamerscheiding gebezigd.
BRABBELAAR, m. (-s). BRABBELAARSTER,
v. (-s).
BRABBEIr ARIJ, v . gebrabbel.
BRABBELEN, (brabbelde, heeft gebrabbeld),
onverstaanbaar, verward spreken of schrijven :
alles door elkander brabbelen. BRABBELING, v.
(-en).
BRABBELKOUS, v. (-en), vrouw die altij d
brabbelt.
BRABBELTAAL, v. onverstaanbare, verwarde
taal.
BRACELET, m. (-ten), armband; handboeien.
BRACHYCEPHALEN, m. mv. (volkenk.) kort
bij wie lengte en breedte-schedlign:m
van den schedel zich verhouden als 8 : 7.
BRACHYGRAPHIE, v. snelschrijfkunst met
verkortingen.
BRACHYLOGIE, v. de kunst om kort te spreken; rhetorische figuur, weglating van een zinsdeel
om kortheid te betrachten, bv. jong gewend, oud
gedaan.
BRACHYTELESCOOP, m. (...scopen), korte
telescoop met groote lenzen.
BRADEN, (braadde, heeft gebraden), (van
vleesch, wild en gevolgelte) op een rooster, in Bene
pan op het vuur of in een oven gaar en korstig
maken; — vleesch braden; visch braden (meest
bakken); bruin braden; op kolen braden; op den
rooster braden; in den oven braden; het vleesch braadt
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al; — kastanjes braden, in de heete asch leggen tot
ze. openspringen; — appels braden, ze in heete
asch, op eene kachel of in een oven min of meer
gaar doen worden; — (spr.) den gebraden haan
uithangen, den grooten heer spelen; — zooals de
man is, braadt men de worst, men behandelt de
menschen naar hun aanzien; — (fig.) eene gebraden
duif, een onverwacht geluk; — gebraden duiven vliegen
niemand in den mond, wie 't goed wil hebben,
moet er voor werken; — mijn haring braadt hier
niet, ik heb het hier niet naar mijn zin, ik ga er
tusschen uit; (ook) ik ben hier niet erg welkom; —
dat was een vuur om een os te braden, een zeer groot
vuur; — in de zon liggen te braden, in den fellen
zonneschijn liggen; — gebraden kwamen wij uit
den trein, half gaar van de hitte; — (techn.) de
schijven braden, ze 12 uren in braadovens onder
toetreding van lucht matig laten gloeien; — (glas
nieuwe kroezen en glasmengsels in den-fab.)de
braadoven gloeien. BRADER, m. (-s). BRAAD STER, v. (-s).
BRADERIJ, v. (-en), het braden; plaats waar
men braadt.
BRAGA, BRAGI, m. Noorsche god der wijsheid,
welsprekendheid, dicht- en toonkunst; — naam
van verschillende tijdschriften en dichtwerken.
BRAGEEREN, (brageerde, heeft gebrageerd),
(w. g.) pronken, geuren, zich grootsch voordoen
langs de straat.
BRAHMA, m. een van de hoofdgoden der Indiërs,
de Schepper.
BRAHMAAN, m. (...manen), de hoogste kaste
der Indische samenleving, de geestelijke adel.
BRAHMATSME, BRAHMANISME, o. de tweede
phase in den godsdienst der Indiërs, volgende
op den Vedischen godsdienst; het Brahmaïsme
gelooft aan een onpersoonlijken god, aan wien
alles is onderworpen, ook de mindere goden; het
onderscheidt theoretisch vier kasten : de Brahmanen of priesters en geleerden, de Kschatriya's of
vorsten . en krijgslieden, de Vaicja's of de gemeente
(landbouwers. handelaars en ambachtslui) en de
Soedra's of dienstbaren en de slaven.
BRAHMAPOETRA, v. (-'s), eene groote soort
van hoenders.
BRAILLE, v. in braille gedrukt, in brailleschrift; —
—PAPIER, o.
BRAILLE- SCHRIFT, o. schrift uit verheven
punten bestaande, voor blinden.
1. BRAK, bn. (-ker, -st), zout, zilt; — brak water, zoet water met zeewater vermengd; (ook)
water in stilstaande poelen of veenplassen; —
brakke grond, van brak water doortrokken; —
brakke turf, waarin zoutdeelen zijn; — (gew.)
bedorven : brakke melk. BRAKHEID, v.
2. BRAK, m. (-ken), eene soort van jachthond,
drijfhond; — (fig.) ondeugende jongen, straat
een jongen die wat durft, bengel; — boeren--jonge;
wagen op vier wielen voor landbouwgebruik.
3. BRAK, v. (-ken). Zie BARAK; (Zuidn.) kermistent.
BRAKEN, (braakte, heeft gebraakt), (w. g.)
land braak laten liggen; — (van vlas en hennep)
de stengels na het roten kneuzen, breken; — (koek
deeg dooreenwerken met de braak -bakersw.):ht
is dat deeg al genoeg gebraakt ï; — overgeven, spuwen : de zieke heeft gebraakt; (bij uitbr.) de vulkaan
braakt vlammen; de kanonnen braakten dood en
verderf; — (w. g.) (fig.) ik braak ervan, het hangt
mij de keel uit, ik walg ervan. BRAKING, v.
BRAKER, m. (- s), die (hennep of vlas) braakt;
die overgeeft, vomeert.
BRAKKEMAN, in. (Zuidn.) kermisreiziger.
BRAKKEN, (alleen gew.) hard in de weer, druk
bezig zijn; — boodschappen, inkoopen doen; -(van kinderen) heel veel op straat zijn.
BRAKKIG, bn. naar het brakke zweemende :
brakkig water.
BRALLEN, (bralde, heeft gebrald), (nagenoeg
verouderd, dicht.) luisterrijk stralen, schitteren :
de zon, in 't heetste van het brallen; ook van edele
steenen en metalen; — van roem, eer enz. : -l7itwerp, in uwe wallen blijft de kunst des meesters (Rubens) brallen: — pralen. pronken, met betrekking
tot kleedij en tooi, als blijk van rijkdom en macht,
van vorsten en triomfeerende veldheeren gezegd; —
in Holland zoudt gij hooger brallen, vermaard zijn; —
met den lauwer brallen, pralen; — fraai opgeschikt
en trotsch, laatdunkend loopgin; — op schoonheid
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brallen, bogen, trotsch zijn; hoor den trotschaarct
brallen, snoeven, schetteren.
1. BRAM, m. (-men), bramzeil; — (fig.) bram
op bram, bram boven bram voeren, pralen, een groot
vertoon maken.
2. BRAM, ni. (-men), flinke, wakkere kerel,
kloeke borst; — het is een rechte bram, een windbuil; — den bram uithangen, een weelderig of
losbandig leven leiden, veel vertooning maken;
't is een Jan van een Bram, een geweldige opsnijder.
3. BRAM, m. (-men), blok ijzer, waaruit grofblik
geplet wordt.
BRAMAHPERS, v. (-en), eigenaardig ingerichte
drukpers voor het mechanisch zetten en drukken
van behoorlijk op elkander volgende getallen.
BRAMAHSLOT, o. (-en), samengesteld slot, inz.
voor brandkasten enz. gebruikt, zoo geheeten
naar den Engelschen werktuigkundige Joseph
Bramah.
BRAMARBAS, m. snoever, grootspreker.
BRAMBOELIJN, v. (-s), (scherts.) boelijn van
een der bramzeilen, om den windvang te ver
...BRAS, m. ( -sen), touw om de bram--merdn;
ra op den nok te steunen en ze een zekeren hoek
met de kiel te doen aannemen; ...BITIKGORDING,
v. (-s), buikgording van het bramzeil, om het midden van het onderlijk langs den voorkant van het
zeil omhoog te brengen.
BRAMEN, (braamde, heeft gebraamd), de
braam afnemen.
BRAMEZELSHOOFD, o. (-en), (scheepst.), ezelshoofd der steng, waardoor de bramsteng vaart,;
...GEITOUW, o. (-en); ...GOED, o. het loopend
touwwerk der bramzeilen; ...HIJSCHER, m. (-s),
loopend touw, om de bramsteng op te hijschen,
op te zetten; ...HOMMER, m. (-s), achthoekige
verdikking der bramsteng, waarop de zalings en
het tuig rusten.
BRAMINEN, BRAHMINEN, m. mv. zie Brahmanen.
BRAMLIJZEIL, o. (-en), lijzeil, dat aan den nok
van de bramra geheschen, buiten het bramzeil
uitstaat.
BRAMMEN, (bramde, heeft gebramd), (scherts.)
zich als een bram gedragen, geuren.
BRAMRA, v. (...raas), (scheepst.) de derde ra
van onderen, waaraan het bramzeil geslagen
(= vastgemaakt) is; ...REEP, m. (-en), touw op
het midden der bramra gestoken, waarmee deze
van het dek naar hare plaats geheschen wordt;
...SCHOOT, m. (-en), schoot van het bramzeil,
om dit op de marsera uit te halen; ...STAG, o. (-en),
touw of wantslag, dat het achterovervallen der
bramsteng belet; ...STENG, v. (-en), rondhout,
langs den voorkant der steng geheschen om deze
te verlengen; ...VAL, o. (-len), naam van den
brans reep, nadat het zeil aangeslagen en bijgezet
is; ...WANT, o. de gezamenlijke hoofdtouwen
van de bramsteng; ...ZALINGS, v. mv.
BRAMZEIL, o. (-en), vierkant zeil, aan de bramra
aangeslagen en op de marsera uitgespannen; van
onderen. af geteld liet derde zeil, aan den grooten
mast heet het grootbramzeil, aan den fokkemast
voorbramzeil en aan den bezaans- of kruisinast
bovenkruiszeil of grietje; — (fig.) de bramzeilen bijzetten, alle krachten inspannen; — hij heeft zijn
bramzeil geheschen, hij heeft te veel op.
BRAMZEILSBAK, in. (-ken), bak of tafel, waaraan de bramzeilsgasten geplaatst zijn; ... GAST,
fl1. (- en), jonge schepeling, belast met het los- en
vastmaken der bramzeilen; ...KOELTE, v. matige
wind, waarbij het bramzeil gevoerd wordt; — (fig.)
het waait daar eene bramzeilskoelte, men wordt er
braaf doorgehaald.
BRAMZIJGERTJE, o. (-s), benaming door de
visschers gegeven aan phosphorische dampen, die
nu en dan uit zee opstijgen en samensmelten, en
waarin zij weleer gestalten des duivels meenden
te zien.
BRANCARD, m. (-s), draagbed, raderbaar om
zieken of gekwetsten te vervoeren.
BRANCHE, v. (-s), tak, afdeeling, zijlinie; — een
reiziger in eene of andere branche, tak van handel; —
dat is zijne branche niet, zijn vak van studie.
1. BRAND, m. (-en), vuur, vuurgloed, ontstaande
doordat iets brandt; papier, krullen in brand steken;
den brand in het kruit steken; — (van eene sigaar
of pijp) er den brand in steken, the aansteken; —
(steenb.) gloeiing van den oven; — brandjes maken,
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vuurtjes stoken, een gevaarlijk kindervermaak; —
(w. g.) de brand der zon, de gloed der zon ; —
vernieling door vuur, inz. van zaken welker
verlies schade veroorzaakt : het huis, de schuur is,
staat in brand; een hooiberg in brand steken; er is
gevaar voor brand; er is een hevige brand uitgebroken;
,door brand beschadigd; — een uitslaande brand,
waarbij de vlammen naar buiten slaan; — brand
.stichten, moedwillig brand veroorzaken; — (spr.)
.hij steekt zijn huis in brand, om zich aan de kolen
te warmen, gezegd van iem. die Bene onverstandige
daad doet, zich moedwillig schade berokkent; —
<scherts.) een boom in brand steken, er tegen wateren;
— een schip, een huis in brand schieten, met brandkogels; — (spr.) hij kijkt naar de Klundert, of de
Willemstad in brand staat, hij ziet scheel; — in
.dezen drogen zomer zijn er veel zware branden geweest;

— (er is) brand! een gebouw staat in brand; het geroep
aan brand klonk den zieke onheilspellend in de ooren;
bij dien brand kwamen velen om; — (fig.) moord en
brand schreeuwen, een vervaarlijk . geschreeuw
aanheffen, hevig te keer gaan; (ook) zich over
een onrecht enz. hevig beklagen; — naar den
brand gaan, loopen, om te blusschen of om te kijken;
— (spr.) gearmd naar den brand gaan, gezegd bij
groot gedrang op straat; = weet ge ook al van den
brand ? of hebt ge al gehoord van den brand ? weet
ge de mooie geschiedenis ook al ? hebt ge al gehoord,
wat er gebeurd is ? ; — een kleine vonk ontsteekt
wel eens een grooten brand, kleine oorzaken kunnen
groote gevolgen hebben; — die brand is weer gebluscht, die zaak is al weer in orde (inz. gebezigd
van onbeteekenende zaken, die als zeer belangrijk
waren voorgesteld); — (Zuidn.) van den brand
gaan, een anderen kant uitloopes dan alle andere
menschen, als er iets te doen is; — brand verarmt
niet, zinspeling er op, dat menigeen uit de vergoeding voor zijne verbrande eigendommen voordeel
trekt; zoo ook : door den brand uit den brand; —
iets uit den brand redden, het aan den ondergang
ontrukken; — in den brand zitten, in de knoei, in
geldelijke verlegenheid zitten; — iem. 'uit den
brand helpen, iem. te hulp komen, inz. met geld; —
met tien gulden ben ik uit den brand, uit den nood,
ben ik geholpen; —
het branden, gloeien van een lichaam of lichaamsdeel (in- of uitwendig) als gevolg van verwonding,
, ontsteking, ziekte : een zalfje tegen den brand; den
brand er uit trekken met lijnolie en kalkwater, het
gloeien eener brandwonde lenigen; — brand aan
den mond hebben, vurigheid, kleine puistjes, soms
gepaard met zwelling of verzwering, ten gevolge
van koorts enz.; — brand in 't gezicht, aan het
voorhoofd hebben, uitslag, zweertjes; — de brand
komt goed uit, wat onmisbaar voor de genezing
wordt geacht; — de brand slaat naar binnen; -(Zuidn.) brand uit de maag, uitslag op de lippen,
naar men meent, uit de maag voortkomende; —
zijn keel staat in brand, scherts. gezegd wanneer
iem. veel drinkt; — brand in de ingewanden, in de
longen hebben, volksbenaming voor verschillende
ziekten; — de koe is gestorven aan brand, tengevolge
van ontsteking; — heete brand, St. Antonius-vuur; —
koude brand, koudvuur; —
zekere ziekte in het koren, veroorzaakt door
Bene soort van zwam, waardoor de korrel uitwendig
zwart wordt, doch inwendig goed blijft : de brand
is in het koren; —
geestdrift, heilige ijver, bezieling : meent gij, dat
een Hollandsch hart nooit in brand kan vliegen ?
in geestdrift kan ontgloeien; — inz. gezegd van
den hartstocht der (zinnelijke) liefde : iem. in brand
.steken; — zijn brand blusschen, aan zijne zinnelijke
liefde voldoen; — Venus' brand, zinnelijke hartstocht; —
hetgeen gebrand, verbrand wordt; brandstof :
brand opdoen; wij hebben geen brand meer; vrij
brand hebben, niets voor de gebruikte brandstof
behoeven te betalen : die turf uit het veen haalt,
heeft vrij brand; — daar heeft hij huishuur en brand
om niet, scherts, van een gevangene gezegd; —
brand rapen, hout sprokkelen; — een brandje,
zekere hoeveelheid brandstof; — er nog een brandje
aan hebben, het als brandstof kunnen gebruiken —
ergens een brandje aan hebben, een brandje uit slaan,
-een voordeeltje, een klein gewin. Brandje, o. (-s).

2. BRAND, m. (veroud.) slagzwaard; — (spr.)
't is er als een brand, zoo schoon, 't is er kraakzindelijk; ze ziet er uit als een brand, zeer proper en zindelijk.
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BRANDAANKONDIGER, m. (-s), toestel in
fabrieken, groote gebouwen, dat bij het ontstaan
van brand een sein geeft, bv. door te schellen.
BRANDAAR, v. (...aren), (landb.) aar door
korenbrand aangetast.
BRANDAL, m. (-s), (Ind.) oproerling, muiter,
opstandeling tegen het gouvernement; — (bij
overdracht) ondeugende rakker (van een jongen).
BRANDALARM, o. brandgerucht; er werd
brandalarm geblazen, door blazen bekend gemaakt,
dat er brand was.
BRANDARIS, m. ( -sen), naam van den vuurtoren op den westhoek van het eiland Terschelling; — (veroud. zeew.) groote lantaarn onder
de mars van 't admiraalsschip.
BRANDASSURANTIE, v. (-s, ...tiën), verzekering tegen schade door brand; —MAATSGIAPPIJ,
v. (-en).
BRANDBAAR, bn. (-der, -st), vatbaar voor
verbranding, kunnende branden : benzine is zeer.
brandbaar, BRANDBAARHEID, v.
BRANDBALCON, o. (-s), balcon om bij brandgevaar zich te kunnen redden.
BRANDBALIE, v. (-s), (zeew.) brandemmer,
slagputs: ...BIJL, v. (-en), groote bijl om in geval
van brand gebruikt te worden; ...BIJT, v. (-en),
gat in het ijs gehakt, om in geval van brand water
te kunnen bekomen; ...BLAAR, v. (...blaren),
opzwelling der huid, ten gevolge van branden.
BRANDBLUSCHARTIKEL, o. (-en), ...GEREED
om bij het blusschen van brand-SCHAP,o.(pen)
te gebruiken; ...GRANAAT, v. (...granaten),
gevulde granaatvormige bol die in de vlam geworpen, gassen ontwikkelt, welke den brand dooven;
...MIDDEL, o. (-en).
BRANDBRIEF, m. (...brieven), brief waarin
men met brandstichting of moord dreigt, tenzij
de bedreigde eene zekere geldsom aan den afzender
doe toekomen of voor hem op eene aangegeven plaats
doe neerleggen; — brief waarin men dringend of
dreigend maant om betaling van verschuldigde
gelden, of nakoming eener belofte; (fig.) brief waarin
men dringend zijn nood klaagt en om bijstand
verzoekt; — brief waarin men iem. schielijk opontbiedt; —SCHRIJVER, m. (-s).
BRANDBOM, v. (-men), bom met eene hevig
brandende sas gevuld om huizen, enz. in brand te
schieten; ...BRIL, m. (-len), bril dien de veenbranders ophebben; ...BUS, v. ( -sen), kegelvormige
ijzeren lantaarn, bovendeel van een vuurpijl met
brandsas en eene kleine granaat gevuld.
BRANDDEKSEL, o. (-s), een der bladen bord
boven en onder het laken gelegd, bij het-paier,
persen met verhitte ijzeren platen, om het schroeien
van het laken te voorkomen.
BRANDDEUR, v. • (-en), deur door welke men
in geval van brand een uitweg kan vinden (in
schouwburgen enz.), nooddeur.
BRANDEBOURGS, mv. lussen aan eene jas in
plaats van knoopsgaten, knooplussen, lussen op
uniformen : zijden brandebourgs.
BRANDEEND, v. (-en), ook aardeend, vosseneend,
bergeend genoemd, Bene eendensoort (areas tadorna)
die in de lente onze kusten bezoekt; ...EKKEL,
v. (-s), bloeiende brandekkel, een der volksnamen
van de witte doovenetel.
BRANDEL, nl. (-s), (Zuidn.) (verouderend) haard
-ijzer.
BRANDEMMER, m. (-s), lederen of ijzeren wateremmer ten gebruike bij het blusschen van brand.
BRANDEMORIS, m. (veroud.) brandewijn.
BRANDEN, (brandde, heeft gebrand), in vuur
en vlammen staan, door vuur verteerd worden :
spanen branden met eene heldere vlam,; dat brandt
als olie, als een lier, brandt zeer fel; het vuur becrint
te branden; — (spr.) het vuurtje aan het branden
maken, den twist aanstoken, de bewerker zijn van
de oneenigheid; — een krom hout brandt zoowel
als een recht, bij gebreke van beter is ook iets minders wel te gebruiken; — (Zuidn.) iets gewoon zijn
lijk de duivel het branden, het onaangename van
sommige dingen of toestanden niet meer gewaarworden ; —
inz. van hetgeen warmte of licht geeft : anthraciet
brandt fel; die natte turf wil niet branden; de kachel
brandt lekker; de lamp brandt; het gas brandt te hoog,
met eene te hooge vlam; — (spr.) hij weet, waar
hij zin kaarsje moet laten branden wien hij te vriend

moet houden, van wien hij voordeel kan verwach
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ten; — (bijb.) een brandend licht, Tent. van wiep
licht uitstraalt, die anderen voorlicht; —
ook van stoffen die niet helder opvlammen,
doch slechts smeulende verteerd worden : eene
brandende pijp of sigaar; die sigaar brandt goed; —

van zaken die niet bestemd zijn, verbrand te
worden : een brandend perceel, huis; — ( spr.) spotters huisje brandt ook wel, het ongeluk van den een,
kan morgen ook den ander, die er nu mee spot,
treffen; — (Zuidn.) het brandt, er is brand; —
(fig.) het brandt niet, er is geene haast bij ; —
(Zuidn.) ik wil eeuwig branden, sterke verzekering
der waarheid van hetgeen men zegt; —
zonder vlam of vuur gloeien, heet, verhit zijn:
de zon brandt, schijnt fel, geeft veel hitte; — mijne
lippen branden van den dorst; — mijn hoofd brandt
mij, gloeit van de hoofdpijn; — die wonden branden;
mijne oogen branden mij in het hoofd, (van nacht

veroorzaken een pijnlijk, stekend-wakenz.)
gevoel; — de grond brandt er onder zijne voeten,
hij voelt er zich niet thuis, niet op zijn gemak, wil
er vandaan; —
cognac brandt in de keel, prikkelt zoodat zij doet
gloeien; — de brandende adem van den hartstocht;
— die vraag brandde mij op de lippen, ik was op het
punt ze te uiten; — het geld brandt in zijn zak,
hij kan zijn geld niet bewaren, moet het dadelijk
weer uitgeven; — fonkelen, schitteren : zijne
oogen branden in zijn hoofd, hij heeft een vurigen
blik; -- branden van verlangen, van ongeduld,
van nieuwsgierigheid, . dat verlangen, ongeduld
enz. bijna niet kunnen bedwingen; — branden
van liefde, van hartstocht, van wraak, (Zuidra. ook van
gierigheid, van hoovaardij), dien hartstocht hevig gevoelen, daarvan blaken; — ik ben er niet op gebrand,
niet erg op gesteld ; —
door vuur doen verteren, inz. voor verwarming
of verlichting : wij branden cokes; brandt gij gas of
petroleum ?; — stoppels, veen, zoden branden, om

den grond voor bebouwing geschikt te maken; —
wierook branden, als reukoffer; — pektonnen branaen,
vuurtjes branden, als openbaar vreugdebetoon; —
wij branden de kachel nog niet, er brandt nog geen

vuur in; —
door vuur enz. schroeien, zengen, derhalve niet
tot asch doen overgaan : hout tot kolen branden; —
het brood is gebrand, er is een zwarte of donkerbruine korst aan; — een gat in een kleed branden; —
een schip branden, blakeren, afbranden; — glas
branden. kleurloos glas dat beschilderd is, aan hitte
blootstellen, om er zoodoende de kleur in te branden; — porselein, steenen branden, bakken; — gips
branden; — hout branden, door verhitting krommen;
(ook) versieringen er in branden; (ook) door middel
van eene vlam bruin kleuren; — caoutchouc branden,
door verhitting harden, vulcaniseeren; — koffie
branden, roosteren, om ze een zeker aroma-bone
te geven; — gebrande amandelen, geroosterde; ook
(als suikerwerk) zulke amandelen met een laagje
suiker omgeven; — koren, aardappelen branden,
sterken drank er uit stoken; — houtskool branden; —
kalk branden, door verhitting in een oven uit
schelpen bereiden; — traan branden, uit walvischspek door koken bereiden; — (koffie)stroop branden, cichorei door roosteren en fijnmalen tot kof fiestroop maken; — teer branden, door droge distillatie bereiden; — brandewijn, jenever branden,
distilleeren; —
door vuur bezeeren : zich aan de kachel branden;
iem. met zijne sigaar branden; zijne vingers branden,

(fig.) zich aan iets vergrijpen en daarvoor boeten,
zich in moeilijkheden wikkelen; — (spr.) die zijne
billen brandt, moet op de b laren zitten, wie eene
dwaasheid begaat, moet de gevolgen dragen; —
hijj is bang zich aan koud water te branden, uit vrees
voor een denkbeeldig gevaar neemt hij alle mogelijke
voorzorgen, alvorens iets te ondernemen; — (bij
kinderspelen) je brandt je, je bent vlak bij de plaats
waar je zoeken moet; — (in het kaartspel) branden,
de bovenste kaart omgekeerd onderaan leggen: —
zich aan brandnetels branden, zich daaraan prikken
en wonden wat een brandend gevoel geeft; — ook
zeer gebruikelijk van te heete spijs en drank : zijn
tong branden; — ( spr.) beter hard geblazen, dan den
mond gebrand; — eene wonde branden, verschroei.
en om de zieke weefsels te vernietigen, de won(
te reinigen, ontsteking te voorkomen enz.; — d(
keel met helschen steen branden; — het haar branden

friseeren, met een warm krultangetje; —
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brandmerken : een merk op een vat, een kistje
)randen; — vee branden, op hoef, hoorn of bil van
„en merk voorzien om ze in de gemeen weide, enz.
se herkennen.
BRANDEND, bn. bw. in de brandende zon loopen,
Eel schijnend; — eene brandende hitte, die onaan;enaam, pijnlijk aandoet; — in het brandende
iooiland, waar het brandendheet is; — een brandende
alorst, een hevige dorst; — eene brandende pijn,
;loeiend; — vurig : een brandend verlangen, ongeiuld; — een brandend verwijt, een scherp verwijt
dat iem. doet gloeien van schaamte; — hij is
5randend nieuwsgierig, in zeer hooge mate; — de
5randende leeftijd, van 20 tot 25 jaren ongeveer; —
oen brandend vraagstuk, dat groote belangstelling
wekt en dringend oplossing eischt.
BRANDENDHEET, bn. zoo heet om zich bij
aanraking te branden : de soep is brandendheet; een
brandendheete schotel.

1. BRANDER, m. (-s), oud schip met spoedig
vlambare stoffen gevuld om eene vijandelijke vloot
in brand te steken; (fig.) een brander aan boord
krijgen, het te kwaad krijgen; — houd af, het is
een brander, laat u niet met hem in, hij is gevaarlijk.
2. BRANDER, m. (-s), toestel aan het einde van
gasbuizen of op petroleumlampen en -stellen, om
aan de vlam een bepaalden vorm te geven en
waarboven de verbranding plaats heeft; — sterkte
gasfabrieken).
-metr(in
3. BRANDER, in.. (-s). (steenb.) werkman the de
winddroge steenen opstapelt om gebakken te
worden; — iein. wiens beroep het is, brandewijn,
of jenever te stoken; eigenaar eener branderij.
4. BRANDER, m. (-s), (Z. A.) hooge golf; golfslag.
BRANDERIG, bn. ( -er, -st), eene branderige lucht,
een branderig gevoel, aan brand doende denken; —
het eten smaakt branderig, heeft een branderigen smaak,
is een weinig aangebrand; — branderig sap van
planten, scherp, bijtend, bij aanraking ontsteking
veroorzakende; — het paard is branderig, heeft
brand in het lijf; — eene branderige wonde, waarbij
zich ontsteking voordoet; — branderige oogen,

pijnlijke oogen met roode, gezwollen oogleden; —
eene branderige huid, vol uitslag, met puistjes en
zweertjes; — een branderig gestel hebben, branderig
zijn, dikwijls, spoedig een branderigen uitslag
krijgen; — varkensvleesch is branderig, maakt iem.
branderig. BRANDERIGHEID, v.
BRANDERIJ, v. (-en), het bedrijf van het branden, inz. van een brander; — werkplaats waar
gebrand wordt, in verschillende takken van nijverheid; inz. plaats waar moutwijn wordt bereid uit
gegiste grondstoffen, in onderscheiding van de
distilleerderijen, waar de moutwijn tot sterken drank
gestookt wordt.
BRANDERSBEDRIJF, o. bedrijf van een brander;
. . .BOND, m.; ...KNECHT, m. (-en); ...VOLK, o.
BRANDEWIJN, m. (-en), soort van sterken drank,
met 40 à 50 °/ o alcohol; vruchten, morellen op brandewijn. Brandewijntje, o. (- s), een glaasje brandewijn (vgl. een klaartje); —BRANDER, in. (-s);
—DRINKER, m. (-s); —FLESCH, v. (. . .fiesschen);
de brandewijnftesch aanspreken, veel brandewijn
drinken; —FOEZEL, v. bijproduct in de brandewijnstokerijen; —GLAS, o. (...glazen); ...DRAF,
m. droesem; —GROG, m.; —NEUS, m . (...neuzen),
jeneverneus; —STOKER, m. (-s), brandewijn brander; —STOKERIJ, v. (-en); —VAT, o. (-en);
—WEGER, m. (-s), vochtweger voor brandewijn.
BRANDEWIJNSKOM, v. (-men), (veroud.) zilveren schaal of korre waarin met nieuwjaar, bij
geboorten, bruiloften ten plattelande brandewijn
met rozijnen werd aangeboden.
BRANDGANG, v. (-en), smalle gang tusschen huizen, tot doorgang voor de brandspuitgasten en tot
het leggen der slangen in geval van brand.
BRANDGANS, v. (...ganzen), eene soort van
zeegans (branta leucopsis), ook dondergans geheeten, + 7 0 cM. lang, kennelijk aan de zwarte
kleur van bek, pootera, hals, teugels, achterrug,
staart en groote slagpennen, terwijl de zijvederen
grijs, en voorhoofd, wangen geel en wit zijn; ... GAT,
o. (-en), elk der gaten, in verschillende tot brandstichting bestemde projectielen, waaruit de vlam
naar buiten slaat; ...GEROEP, o.; ...GEVAAR,
o.; ...GEVEL, m. (-s), muur tot den nok opgetrokken tusschen belendende perceelen, tusschen het
voor- en achterhuis eener boerderij; ...GIER, m.
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(-en), roestkleurige valk; ... GIERIG, bn. (w. g.)
aartsgierig; ...GIST, v. (bierbr.) voorloop van
gist, de eerste, vuile gist die van het bier afdrijft;
...GLAS, o. (...glazen), bol geslepen glas (of lens),
gebruikt om een bundel zonnestralen te doen eonvergeeren en zoo eene groote hitte te doen ontstaan;
...GRANAAT, v. (...naten), (artill.) granaat,
gevuld met eene bijzondere brandsas en geworpen
om brand te stichten.
BRANDHAAK, m. (...haken), lange haak, inz.
in gebruik bij brand om muren omver te halen;
...HAAR, o. (...haren), stijf, hol plantenhaar,
zooals bv . op de brandnetels voorkomen dat bij
aanraking afbreekt en een vocht uitstort, dat een
brandend gevoel veroorzaakt; ...HARING, v.
(veroud.) de fijnste soort van haring, waarvan
de tonnen gebrand werden; ...HARS, o. en v.
zwarte, taaie stof verkregen door half verbrand
colophonium, als schoenxuakerspek gebruikt;
...HAUW, v. (-en), (gew.) brandaar.
BRANDHELDER, bn. zoo helder als een brand,
buitengewoon helder.
BRANDHERT, o. (-en), hert uit Boheme, uit
het Ardennerwoud; ...HOUT, o. hout tot verbranden (aan den haard, in den oven) bestemd; (ook)
een brandend stuk hout; — hij is zoo mager als
een brandhout, hij is buitengewoon mager; — 't
is brandhout voor de hel, van iem,. gezegd die door en
door slecht is (en later in de hel terecht zal komen).
Brandhoutje, v. (-s).
BRANDHOUW, m. het boomvak brandhouw, dat
bestemd is om als brandhout afgehouwen, omgehakt te worden.
BRANDIG, bn. ( -er, -st), naar iets verbrande
riekende of smakende; — ontstoken; — ontsteking
verwekkende (op de huid); — brandig koren, koren
met korrels van brandaren erin. BRANDIGHEID, v.
BRANDIJZER, o. (-s), haardijzer; — (bij wondheelers en veeartsen) ijzer waarmede wonden worden
gebrand; zijn geweten is met een brandijzer toegeschroeid, hij is in het kwade verhard; — ijzer waar
een merk wordt ingebrand.
-med
BRANDING, v. (-en), het branden; het woelen
en schuimen der golven, ontstaande door de ver
aanrollende en terugkaatsende golven,-enigdr
bij de kusten en op ondiepe plaatsen; de branding
staat op de kust, rolt aan, slecht (gaat liggen); —
branding aan lij ! uitroep ter waarschuwing dadelijk
over stag te gaan, ter ontkoming van gevaar.
BRANDKAS, v. ( -sen), verzekeringskas tegen
brandschade; ...KAST, v. (-en), brandvrije ijzeren
kast met bijzondere sluiting, tot berging van geld,
papieren en voorwerpen van waarde.
BRANDKASTRIDDER, m. (-s), (scherts.) iem.
die er zijn beroep van maakt, brandkasten te forceeren en te bestelen.
BRANDKEGEL, m. (-s), (veroud.) (geneesk.)
een kegelvormige prop moxa of bijvoetwol, die op
de huid in brand gestoken wordt om daardoor
Bene brandwond te doen ontstaan, die tot ettering
overgaat.
BRANDKEUR, v. (-en), keur, verordening op
den brand, ter voorkoming van brand; — de
met een gloeiend ijzer op eenig voorwerp gebrande
keur.
BRANDKIST, v. (-en), brandvrije ijzeren kist
tot berging van geld of voorwerpen van waarde;
...KISTJE, o. (-s).
BRANDKLEUR, v. brandverf, emailkleur, als
een fijn poeder met spijkolie aangemaakt en op het
te emailleeren voorwerp aangebracht, waarna het
in den emailleeroven ingebrand wordt; ...KLOK,
v. (-ken), groote klok die men bij brand luidt,
alarmklok; ...KOGEL, m. (-s), met brandsas
gevulde grauwlinnen zak om een ijzeren geraamte
met dito banden en bodem gespannen; ...KOLK,
v. waterput op of bij een plein midden in een dorp,
voor brandblussching; ...KOORTS, v. (-en), heete
koorts; ...KOREN, o. koren waarin de brand is,
door den honingdauw aangetast; ... KORAAL,
o_ eene soort van koraal; —, v. als voorwerpsnaam :
barnsteenen koraal (of kraal); ...KORST, v. (-en),
korst eener brandwonde; ...KRAAN, v. (...kranen),
groote kraan aan de waterleiding die men bij brand
openzet om te blusschen; ...KRUID, o. (plantk.)
blaartrekkende boterbloem (ranunculus sceleratus).
BRANDKLUIS, v. (...kluizen), brandvrije kluis,
inz. tot het bewaren van effecten en andere waarde
-paiern.

BRANDPUNT,

BRANDLADDER, v. (-s), ladder bij brand gebruikt (inz. voor de brandspuitgasten); ...LATUW,
v. volksnaam voor het klein hoefblad (tussilago
farfara); ...LEER, v. (-en), brandladder; ...LIJN,
v. (-en), (nat.) meetkundige plaats der snijpunten
van de lichtstralen die uit een zelfde punt voort
een gebogen oppervlak teruggekaatst-komendr
of gebroken worden; ...LUCHT, v. onaangename,
scherpe lucht of reuk van brand; ...MEES, v.
(...meezen), volksnaam voor de koolmees en de
zwarte mees.
BRANDMEESTER, m. (-s), opzichter, bestuurder der brandspuitgasten; — (ook) baas eener
steenfabriek die van den eigenaar het werk aan
zelf het loon der arbeiders bepaalt, hen-nemt
aanneemt, en ontslaat.
BRANDMERK, o. (-en), ingebrand merk op
kisten en vaten; — schandmerk met een gloeiend
ijzer op het lichaam (meest op den linkerschouder) eens misdadigers gedrukt : T. F. travaux forcés;
T. P. travaux perpétuels; — ( fig.) schandvlek door
misdaad op zich geladen; ook dat heeft een brandmerk
op hem gedrukt, heeft hem zeer verdacht gemaakt.
BRANDMERKEN, (brandmerkte, heeft gebrand
een brandmerk drukken (op); — (scherts.)-merkt),
iem. brandmerken, Bene witte krijtstreep op zijn
rug zetten : op vele plaatsen is het brandmerken bij
het opbouwen der kermis nog in zwang onder de
jeugd; — (fig.) schandvlekken : hij heeft zich voor
altoos gebrandmerkt; de naam van Nero is (in de
geschiedenis) gebrandmerkt; — iets als onzedelijk
brandmerken, het onzedelijk noemen( met een gevoel
van afkeer, verontwaardiging).
BRANDMIDDEL, o. (-en), (heelk.) middel om
in het vleesch te branden, verzweringen af te leiden, wonden te zuiveren enz.; — het brandijzer,
de brandkegel of eene bijtende stof; — middel om
brandwonden te genezen; ...MUIS, v. (...muizen),
eene soort van muis met eene zwarte streep langs
den rug (mus agrarius), aardmuis; ...MUUR, m.
(...muren), muur in een smidshaard, waartege n
de vuurkolk is aangebracht; — middelmuur in
een smeltoven; — brandgevel.
BRANDNETEL, v. (-s), onkruid (urtica) welks
stengel en bladeren met fijne, broze haren bedekt
zijn, die, bij aanraking, n-let de een weinig kromme
punt in de huid dringen, afbreken, en hun bijtend
sap in de wond uitstorten, hetgeen een brandend
gevoel en zwelling veroorzaakt.
BRANDNIEUW, bn. (w. g.) fonkelnieuw, gloednieuw.
BRANDOFFER, o. (-s), offerande van planten
of dieren die op het altaar geheel tot asch moesten
verteren ter eere van de Godheid; —ALTAAR,
o. (-altaren).
BRANDOOG, o. (-en), (heelk.) gezwel op het oog,
ooglidbrand; ...OVEN, m. (-s), smeltoven.
BRANDPAAL, m. (...palen), paal waaraan zij gebonden werden, die men levend verbrandde; —
(Zuidn.) uiterste paal, grenspaal eener stad, tot
waar hulp bij brand wordt verleend; — (boschbouw)
hooge paal voor de boschwachters opgericht om
te zien of ook brandgevaar dreigt.
BRANDPENNING, m. (-en), koperen of boden
genummerde penning, dien de spuitgasten bij den
brand aan hun brandmeester moeten afgeven, ten
bewijze hunner aanwezigheid, spuitpenning; —
(w. g.) oorlogsbelasting door een vijand opgelegd,
brandschatting.
BRANDPIKET, o. (-ten), krijgsvolk, (en vroeger
ook de schutterij) bestemd om bij brand de orde te
bewaren; schip dat bij eene vloot de wacht heeft; —
brandpiket hebben, de beurt hebben om met het
brandpiket op te trekken; (ook) de wacht hebben
bij de vloot.
BRANDPIJL, m. (-en), (oudt. krijgsk.) soort van
vuurpijl, bestemd om brand te stichten; ... PIJP,
v. (-en), pijp van Bene bom, van een vuurpijl;
...PLEISTER, v. (-s), pleister voor brandwonden;
...PLEK, v. (-ken), roode plek (vlek) op de beenen
of dijen, ontstaan door zich te dicht bij het vuur te
warmen; — plek, litteeken van vroegere brandwonden.
BRANDPOLIS, v. ( -sen), polis, bewijs van verzekering tegen brand; ...POMP, v. (-en), soort van
brandspuit aan boord van schepen; ...PUIST, v.
(-en), (Zuidn.) vurige puist, zweer met ontsteking;
...PUISTIG, bn.
BRANDPUNT, o. (-en) punt waarin de licht- of
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warmtestralen, na de terugkaatsing door een brandspiegel of na de breking door eene convergeerende
lens elkaar snijden; — verwante brandpunten, koppel
— denkbeeldig brandpunt, bij bolle-brandpute;
spiegels en divergeerende lenzen het punt vanwaar
de licht- en warrntestralen schijnen te konen; —
(meetk.) beginpunt der voerstralen (in eene ellips,
hyperbool en parabool); — (fig.) Athene was een
brandpunt van wetenschap, hare beoefenaars waren
te Athene zeer talrijk en van Athene uit werden
weder anderen voorgelicht ; — (fig.) het brandpunt
van het oproer, plaats, punt waar zich al de ontevredenen vereenigen, waar de ontevredenheid het
grootst is.
BRANDPUNTSAFSTAND, m. (-en), afstand van
het brandpunt tot het midden van de lens of spiegel.
BRANDPUT, m. (-ten), groote waterput om bij
brand de noodige hoeveelheid water te leveren;
... REUK, m. brandlucht.
BRANDRING, m. (-en), (bij een Auergasbrander)
ring met 32 kleine gaatjes waaruit het gas stroomt
tot voeding der vlam; — (stoomw.) ijzeren ring,
waardoor de verbinding der vlampijpen met de
ketelplaten versterkt wordt.
BRANDROOD, bn. (w. g.) vuurrood; ...ROOF,
v. (...roven), (geneesk.) brandkorst, de roof op
eene brandwonde; — m. brandstichting gepaard met
diefstal; ...SAS, v. ( -sen), hevig brandende sas om
de brandkogels mede te vullen; mengsel van zuur
leverende lichamen en brandbare zelfstandig--stof
heden; ...SCHADE, v. schade door een brand
veroorzaakt : tegen brandschade verzekerd zijn.
BRANDSCHATTEN, (brandschatte, heeft ge brandscliat), bij een oorlog eene gedwongen schatting opleggen op straffe van plundering en brand,
BRANDSCHATTING, v. (-en), gedwongen belasting door een vijand opgelegd : op brandschatting
stellen.

BRANDSCHEL, v. (-len), electrische schel om
bij brand de brandweer te waarschuwen.
BRANDSCHERM, o, (-en), ijzeren scherm dat
bij brand eene ruimte veilig kan afsluiten, (inz. in
schouwburgen).
BRANDSCHILDER, M. (- s), emailleur.
BRANDSCHILDEREN, (brandschilderde, heeft
gebrandschilderd), emailleeren.
BRANDSCHILDERKUNST, v. kunst des emailleurs; ...WERK, o. (-en).
BRANDSCHIMMEL, v. de schimmelplant, die
den brand in het graan veroorzaakt.
BRANDSCHIP, o. (...schepen), zie BRANDER.
BRANDSCHOON, bn. buitengewoon schoon,
zindelijk : brandschoon linnengoed; — (fig.) op Maandag zijn de werklieden niet allen brandschoon, nuchter, vrij van sterken drank.
BRANDSCHOUW, v. het onderzoek dat jaarlijks
vanwege het gemeentebestuur bij de ingezetenen
plaats heeft, of alle voorgeschreven maatregelen
ter voorkoming van brand nageleefd worden.
BRANDSEL, o. (-s), hoeveelheid koffieboonen,
kalk, enz. die men te gelijk brandt : het eerste
brandsel koffieboonen is donkerder dan het tweede.
BRANDSIGNAAL, o. (...nalen), sein dat er brand
is; inz. alarmteeken voor de brandweer; ...SIJS,
v. zekere soort van vink (fringilla flammea), bruin
van kleur en met een vlammig kuifje; ...SLANG,
v. (-en), lederen of linnen buis eener brandspuit;
ook voodanige buis, bestemd om op eene brandkraan geschroefd te worden.
BRANDSMOOR, m. (Zuidn.) droge, als rook
neerhangende nevel in den voorzomer, waardoor
de bloesem der vruchtboomen bedorven wordt,
hei ook.
RANDSNEDE, V. (- n), (wisk.) parabool.
BRANDSPIEGEL, m. (-s), gepolijst concaaf
oppervlak (meest van metaal) dat de daarop
vallende zonnestralen in een brandpunt vereenigt
en daar zoodoende groote hitte ontwikkelt.
BRANDSPIRITUS, m. spiritus die gebruikt
wordt om te branden.
BRANDSPUIT, v. (-en), werktuig dat een machtigen en aanhoudenden waterstraal levert tot blus
—GAST, m. (-en), die de brand--schingvabrd;
spuit bedient; —HUISJE, o. (-s), gebouw waarin
eene brandspuit wordt bewaard; —KLEED, o.
(-en), zeildoekkleed over eene brandspuit; —MEE
-STER,m.(s);—LANGv-en.
BRANDSTAAL, o. eene bijzondere soort van
staal.
Van Dale.

BRANDWOND.

BRANDSTAF, m. staf dien de brandmeester
draagt als teeken zijner waardigheid.
BRANDSTAPEL, m. (-s), houtmijt, houtstapel
waarop misdadigers en om den godsdienst vervolgden (ook, bij de ouden, de lijken) werden verbrand:
tot den brandstapel veroordeeld zijn; ...STEEN, o.
(w. g.) (heelk.) helsche steen, lapis infer-nalis; —
m. (bouwk.) soort van vuurvaste steen, waarvan
brandvrije kelders, brandmuren enz. gebouwd
worden.
BRANDSTICHTEN, o. moedwillig brand veroorzaken; ...STICHTER, m. (-s); ...STICHTSTER,
v. (-s), die moedwillig, opzettelijk brand sticht;
...STICHTING, v. (-en).
BRANDSTIFT, v. (-en), (geneesk.) stift om wonden uit te branden, ontstekingen weg te nemen,
ziekelijk weefsel te dooden enz.
BRANDSTOF, V. (- fen), stoffen die zeer brandbaar zijn door haar groot koolstof- en waterstofgehalte; materialen (turf, hout, steenkolen) om te
branden: handel in brandstoffen.
BRANDSTOFFENHANDELAAR, m. (-s),
BRANDSTROOK, v. (-en), strook naakte grond
langs een spoorweg, ter voorkoming van brandgevaar voor omliggende terreinen.
BRANDTEEKEN, o. (-s), teeken, sein dat er
brand is; — overgebleven teeken (moet) eener
brandwonde; — brandmerk; ...TIJD, m. tijd dien
Bene lont of brandsas behoeft om te verbranden
en het vuur aan de springlading mede te deden;
...TRAP, v. (-pen), noodtrap die in geval van brand
dienst doet; ...UUR, o. (...uren), aan Ramehkousjes zijn 600 branduren gegarandeerd, zij geven
gedurende zooveel uren goed licht.
BRANDVERF, v. (...verven), email: in, met
brandwerf schilderen; — verfsoort die houten
voorwerpen onbrandbaar maakt; ...VERVEN,
ww. emailleeren.
BRANDVERZEKERING, v. (-en), verzekering
tegen brandschade; —MAATSCHAPPIJ, v. (-en).
BRANDVLAKTE, v. vlak door de snijdingspunten
der lichtstralen bij een niet zuiver convergeerenden
spiegel gevormd.
BRANDVLEK, v. (-ken), vlek, plek op de huid,
door branden ontstaan; — vlek op de huid van koeien
en paarden, ontstaan door eene inwendige ziekte; —
ook andere plekken, door schuring van het zadel
bv. ontstaan; — zwarte plek in een korenakker,
waar de planten door brand zwart zijn geworden.
BRANDVLEKKIG, bn. wie, wat brandvlekken
heeft; — brandvlekkige schimmel, zwarte schimmel.
BRANDVOGEL, m. (-s), (Zuidn.) soort van
zwarte stern.
BRANDVOS, m. ( -sen), vos met eene zwarte
pluim aan den staart; — paard met donkerbruin rood dekhaar.
BRANDVRIJ, bn. een brandvrij vertrek, niet aan
brandgevaar blootgesteld; een brandvrij hotel;
brandvrije kluizen, tot bewaring van geldswaarden
en kantoorboeken, ook brandkluis genoemd.
BRANDWAARBORG, m. verzekering tegen
brandschade ; —GENOOTSCHAP, o. (-pen);
—MAATSCHAPPIJ, v. (-en), assurantiemaatschappij .
BRANDWACHT, v. brandpiket; — (oorl.) voorpost, nachtwacht : ons schip lag op brandwacht,
als een voorpost in de nabijheid van den vijand.
BRANDWATER, o. oplossingen in water van
zilvernitraat of salpeterzuurzilver.
BRANDWEER, v. de personen die ermee belast
zijn, voorkomende branden te blusschen; —COMMANDANT, xn. (-en); —KAZERNE, v. (-n);
—MAN, m. (- nen), lid van de brandweer; —POST,
m. (-en), standplaats van de brandweer of een deel
ervan; ...SCHEL, v. (-len), electrische schel om de
brandweer te roepen, zoodra het nodig is ; —
TELEGRAAF, v.
BRANDWERK, o. het versieren van houten voor
-werpndo
er figuren in te branden.
BRANDWEZEN, o. al wat op het voorkomen
en blusschen van brand betrekking heeft : verorde -

fling op het brandwezen.

BRANDWILLIG, bn. (hand.) zeer willig, grif
verkocht wordende; de markt was vandaag brandwillig, er was veel vraag, groote kooplust, de
,markt liep op.
BRANDWOND, v. (-en), ...WONDE, v. (-n),
eene wonde door branden veroorzaakt : met brandwonden overdekt zijn; aan brandwonden sterven.
22
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BRANDY, m. zekere likeur- sherry brandy; —
(in Indië) cognac; brandy kring, cognac see; —
brandy soda, cognac met Apollinariswater.

BRANDZALF, v. (...zalven), zalf tegen brandwonden, tegen uitslag of brandigheid : eene goede
brandzalf is een mengsel van goede olijf- of lijnolie,
eiwit en room; ...ZEIL, o. (-en), zeil bij brand over
tegenoverliggende en aangrenzende huizen gelegd
en aldoor natgehouden, om zoo die gebouwen tegen
het vuur te beschutten.
BRANDZIEKTE, V. (Z. A.) schurft, besmettelijke
ziekte onder huisdieren, inz. schapen; —WET, v.
(Z. A.) wet, verordening ter bestrijding van de
brandziekte.
BRANDZILVER, o. zilver dat door het fijnbranden van nagenoeg alle onedele bestanddeelen is
gezuiverd.
BRANDZINDELIJK, bn. in hooge mate zindelijk.
BRANDZOLDER, in. (-s), zolder die in geval
van brand een vrijen uitweg heeft; — (Z.A.) met
baksteenen en eene dikke kleilaag bedekte zolder
om in den heeten zomer de benedenkamers koel
te houden.
BRANDZOOL, v. (...zolen), middelste schoen
-zol.
BRANDZUINIG, bn. (gew.) zoo zuinig mogelijk,
schriel.
BRANDZWABBER, m. (-s), (zeew.) zwabber
of stokdweil op schepen, gebruikt om brand te
blusschen.
BRANDZWAM, V. (-men), algemeen naam
der zwammen of schimmelplanten, die den brand
in het koren veroorzaken (ustilagineae); hiertoe
behooren o. a. het brandkoren (tilletia tritici) dat
de tarwekorrels in een donkerbruin kleverig poeder
verandert; en het zwart (ustilago carbo) dat de kor rels in een koolzwart poeder verandert.
BRANDZWERM, m. (-en), eerste zwerm bijen,
die den korf verlaat.
BRANI, bn. (Ind.) moedig, dapper, kranig:
een brani officier; — zij is veel te brani, zij waagt
te veel; -- zich brani voelen, zich gewichtig gevoelen; — brani maken, geuren, Lich een air geven; —
wat een brani, bluf, drukte; -, m. (-'s), waaghals, durfal; onverschrokken,
kranig persoon; — bluffer, geurmaker.
BRANIACHTIG, bn. bw. druktemakerig, met
een air van gewicht. BRANIACHTIGHEID, v.
BRANIKRAAG, v. (...kragen), (scherts.) breede
hemdskraag der marine-matrozen; ...MAKER,
m. (-s), geurmaker, opschepper.
BRANKE, v. (-n), (Zuidn.) dikke boomtak ; kopboom; — (fig.) oud, taai vrouwtje.
1. BRAS, m. ( -sen), (zeew.) loopend touwwerk
om eene ra in een horizontaal vlak te draaien of
naar den wind te zetten : groote brassen; boze
brassen; een bras omhalen, vastmaken (bijleggen);
brassent aanhalen, zie AANHALEN.
2. BRAS, m. (gew.) tuig, nietigheden, beuzelingen; — verzameling van voorwerpen van weinig
waarde : daar hebt gij den ganschen bras, den ganschen winkel, het heele boeltje; — (fig.) 't is een
vuile bras, een walglijk persoon; — (fig.) den bras
(of brui) geven van iets, er genoeg van hebben,
het zat zijn.
3. BRAS, m. (Zuidn.) nat of vochtig voedsel
voor huisdieren, inz. voor koeien en varkens; vaak
een gekookt of gebroeid mengsel van kaf, aard
rapen, knollen, boonera enz.; — slecht,-apels,
walgelijk , onrein eten.
4. BRAS, V. (Ind.) gepelde, ongekookte rijst.
rakbeugel om het
BRASBEUGEL, m.
brassen en toppen van de raas gemakkelijk te mazeer
groot en plat blok
ken; ...BLOK, o. (-ken),
met twee neuten in elke wang, omdat zij dubbel
gestropt worden.
BRASDAG, m. (-en), smuldag; — brasdagen,
dagen van den slemptijd, carnaval.
BRASEEREN, (braseerde, heeft gebraseerd),
(w. g.) twee stukken metaal, inz. staal of koper
door middel van soldeersel aan elkander hechten.
BRASEM, m. (-s), inheemsche, donker olijfkleurige riviervisch met hoogen, stompen kop en langen
aarsvin, eene soort van blei (cyprinus brama); —
bakkersbrasem, leerjongen bij een bakker; — het
is een halfbakken (halfwassen) brasem, een opgeschoten jongen of meisje, wel groot, maar nog niet
verstandig; 't is een malle brasem, een dwaas, een
malloot. Brasempje, o. (-s).

(-s),

BREED.

BRASEMNET, o. (-ten), vloei- of drijfnet voor
het vangen van baars, blei, bot en brasem.
BRASILETHOUT, o. onecht Braziel.
BRASILINE, v. roode kleurstof in het Braziel.
BRASKATROL, o. (-len), brasbiok; ...KETEL,
m. (-s), (Zuidn.) ketel waarin men het koevoeder
bereidt; ...KUIP, v. (-en) , (Zuidn.) .
BRASMAAL, o. (...malen), slemppartij; ...PARTIJ, v. (-en), overdadige smulpartij; ...PENNING,
m. (-en), (oudt.) Hollandsch muntje, ter waarde
van 10 duiten of 6 / 4 cent; drinkgeld.
BRASSCHENKEL, m. (-s), (zeew.) touw met
een blok waardoor de brassen loopen.
1. BRASSEN, (braste, heeft gebrast), overdadig
lekker eten en drinken; gulzig snullen; -- (Zuidn.)
met het eten morsen, het op de tafel, op zijne
kleeren laten vallen; — (Zuidn.) het veevoeder
bereiden en liet vee er mede vetmesten.
2. BRASSEN, (braste, heeft gebrast), (zeew.)
de raas, de zeilen door middel der brassen naar
den wind richten : bak brassen, bakzeil brassen;
levendig brassen; scherp bij den wind brassen; vierkant brassen; vol brassen of volbrassen; goed, vol
gebrast zeil; — (fig.) je kunt wel volbrassen, ophoepelen, maken dat je wegkomt. BRASSING, v.
BRASSER, m. (-s), iem. die overdadig, gulzig
lekker eet en drinkt. BRASSERIJ, v. (-en), gulzig
en overdadig eten en drinken.
BRASWANT, o. touwwerk om te brassen.
1. BRAT, o. Zie BORAT, wolsajet.
2. BRAT, bn. (gew.) dartel, levendig, vurig,
maar daardoor ook lastig, onhandelbaar, (vooral
van paarden) : dat paard is brat !; gij zijt zoo brat,
jongetje.
BRAUW, v. (-en), BRAUWJE:, (-n), (dicht.)
wenkbrauw.
BRAVADE, v. (-s), (w. g.) grootspraak, uittartende snoeverij.
BRAVEEREN, (braveerde, heeft gebraveerd),
(w. g.) trotseeren : geweld en dood braveeren; — de
wetten braveeren, er zich niet aan onderwerpen; —
met iets wedijveren, meestal het evenaren of
overtreffen : lage rust braveert den lof van het hoogste
koningshof.
1. BRAVO 1 BRAVISSIMO ! tw. goed, mooi!
uitroep om bewondering of goedkeuring over iets
uit te drukken.
2. BRAVO, m. (-'s en: bray i)), gehuurde sluip
Italië); krachtpatser.
-mordena(i
BRAVO- GEROEP, o.
BRAVOUR, m. (-s), groote kunstvaardigheid
in passages; — deze zangster heeft weinig bravour,
maakt weinig trillers; — eene BRAVOUR-ARIA,
een zangstuk met moeilijke overgangen en ongewone
wendingen, dat goed uitgevoerd, een verrassenden
indruk maakt; — (toon.) eene BRAVOURROL
geeft gelegenheid op zijn voordeeligst uit te komen;
BRAVOURSTITK, 0.
BRAZIEL, o. zekere donkerroode of bruingele,
zeer harde houtsoort als roode verfstof aangewend;
— zekere soort van Braziliaansche tabak; — zekere
fijne soort van laken, zoogenaamd driekwartlaken;
gekeperd Braziel, eene soort van dubbel-cachemir.
BRAZILIEHOUT, o. Braziel, eene houtsoort uit
Brazilië, die dient tot het bereiden van verfstoffen
of tot het vervaardigen van fijne meubelen.
BREAK, v. (-s), brik, open vierwielig rijtuig.
BRECCIËN, m. mv. hoekige steenbrokken door
een bindmiddel vereenigd.
BRED, o. (gew.) nog voorkomende voor berd,
bord, plankje, eene soort van schuif; doos waarin
kinderen hunne schrijfbehoeften leggen.
BREDIE, v. (Z. A.) groente en vleesch dooreen gestoofd.
BREDSTOKJE, o. (-s), (zeew.) latje op een mal
gespijkerd of daarbij behoorend, waarop de breedte
van het inhout (van schepen) op verschillende
punten is aangeduid.
BREED, bn. en bw. ( -er, -st), eene groote afmeting
hebbend in eene richting loodrecht op de lengte -as :
eene breede rivier, straat; breede schouders, eene
breede borst hebben; — (niet aangeving eener maat
in den accusatief) afmeting loodrecht op de lengte:
de kamer is 6 M. lang en 5 M. breed; de sloot is twee
meter breed; — een breed voorhoofd, een hoog voorhoofd; — (zeew.) breed tuig, tuig met in verhouding
te lange raas; — (zeew.) breed liggen, de zijde
bieden (aan den wind of aan een ander schip); —
(fig.) groot, uitgebreid : eene breede rij van misslagen;
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de breede schare der burgerij; - de breede raad,
voltallig, (bij uitbr.) een vrij groote, indrukwekkende raad; - kiesrecht op breeden grondslag, aan
zooveel mogelijk personen toegekend; - zijne studie
breed opvatten, zich niet tot bet strikt noodige beperken; - het niet breed hebben, geen vermogen
hebben, bekrompen moeten leven; - wie het
breed heeft, laat het breed hangen, wie veel bezit, kan
veel uitgeven; inz. spottend of ironisch gebezigd; Holland op zijn breedst, op zijn mooist, op zijn
best, in tegenst. met Holland op zijn smalst; alles lang en breed vertellen, omslachtig, haarfijn; in het breede verhalen, alle bijzonderheden opsommen; - iets in breede trekken vertellen, in enkele
groote forsehe trekken, met weglating der bijzonder
lieden; - (als versterking van laag) ik was al
lang en breed thuis; - wijd en breed, alom, aan
alle zijden; - breed opgeven van iets, met ophef
an iets spreken; - iets breed uitmeten, er hoog
an opgeven; (ook) bet overdreven voorstellen;
(soms ook) iem. iets hoog aanrekenen; - er met
øe breede bijl inhakken, ruim, (ook) ruw te werk
gaan (met geld, met gestrenge maatregelen); het is zoo lang als het breed is, het komt op hetzelfde
neer, 't is lood om oud ijzer; - te breed voor servet,
te smal voor tafellaken, (van een opgeschoten jongen
of meisje) te groot om met kinderen, te klein om
met groote mensehen mee te doen; ook van eene
huwbare jongedochter gezegd die zich te voornaam
acht voor een handwerksman, en zelf ongeschikt
is voor een hoogeren stand; - den breeden weg
opgaan, een slecht leven gaan leiden, in tegenst.
met het enge pad der deugd.
BREEDBAARD, m. (-en), (gew.) grootspreker,
pocher.
BREEDBEKKIG, bn. (nat. hist.) met breeden
bek. BREEDBLADIG, bn. (plantk.) met breede
bladeren.
BREEDBORSTIG, bu. (-er, -st), (ins. van paarden)
eene breede borst hebbend.
BREEDDOEK, o. soort van fijn linnen.
BREEDDOEKSCH, bn. van breeddoek gemaakt.
BREEDEN, (breedde, heeft gebreed), (zeew.)
de raas breeden, een minder scherpen hoek met
de richting der kiel doen maken; - breeden voor!
(een scheepscommando) de raas van den fokkemast vierkant brassen; - (smed.) plat en daardoor
breed kloppen, bij het smeden van zeinen.
BREEDGEBOUWD, bn. een breedgebouwd man,
met breede borst en breed van qchouders; . . .GE
RAND, bn. van een breeden rand voorzien, inz. van
hoeden; . . .GESCHOUDERP, ba.; . . .GETAKT,
bn. met breede, wijd uitgespreide takken: de
breedgetakte beuk; een breedgetakt gewei.
BREEDHEID, v. het breed zijn; breedheid van
een schrijver, breedvoerigheid, (soms) breedsprakigheld; - breedheid van inzichten, in tegenst. met
kleingeestigheid.
BREEDNEUS, m. en v. ( ... neuzen), iemand die
een breeden neus heeft.
BREEDSPRAKIG, bn. bw. (-er, -st), omslachtig,
wijdloopig; al te breedvoerig; een breedsprakig
mensch; ook een breedsprakig verhaal. BREEDSPRAKIGHEID, v.
BREEDTE, v. (-n), afmeting van iets loodrecht
op de lengte : de kamer heeft eene breedte van 5 Meter,
heeft 5 Meter breedte; - het moet uit de lengte of uit de
breedte, op de eene of andere wijze moeten de noo
dige onkosten bestreden worden; - baan (van
stoffen) : er gaan vier breedten aan of in dit kleed, er
zijn drie banen toe noodig; - (aarde. ) afstand (ten
noorden of zuiden) van den evenaar; 3 25 N.B.
(3 graden 25 minuten noorderbreedte; Z.B. zuiderbreedte); - de aardrijkskundige breedte eener plaats
is gelijk aan hare poolshoogte; - astronmniiche
breedte, de boogafstand (langs den breedtecirkel)
van eene ster tot het vlak der ecliptica
BREEDTECIRKEL, m. (-s), (aarde.) cirkel die
evenwijdig aan den evenaar loopt; ... GRAAD,
m. ( ... graden) 1 /30 deel van een meridiaan: 't
schip is onder (op) den dertigsten breedtegraad gein-acid, op 3 0 breedte; . . .KRING, m. (-en), (aardr)
breedtecirkel, parallel.
BREEDVOERIG, bn. bw. (-er, -st), uitvoerig,
omstandig, in alle bijzonderheden, (niet ongunstig
zooals breedsprakig). BREEDVOERIGHEID, v.
BREEFOK, v. (-ken), (zeew.) licht, hoog en smal
razeil met losse strijkende ra; . . .GANG, v. (-en),
(zeew.) dat gedeelte van de buitenhuid bij linie-

schepen, 't welk tusschen het bovenberghout en
onderberghout begrepen is.
BREEK-AL, in. en v. (-len, -s), een wild, onbezonnen kind of dienstmeisje dat alles breekt wat
hem of haar in handen komt.
BREEKBAAR, bn. (-der, -st), gebroken kunnende
worden; inz. licht kunnende breken, bros, teer
(van porselein, glas enz.). BREEKBAARHEID, v.
BREEKBEITEL, m. (-s), groote beitel der timmerlieden en metselaars, gebruikt om iets open te
breken; - (mew.) werktuig waarmee het oude
werk uit de naden gekrabd wordt; . . . DISSEL. m.
(-s), eene soort van grooten dissel; . ..HOUT, o.(-en),
dwarslatje tegen de helling eener brug gespijkerd
om de vaart te breken van den afgaanden voetgauger; ... IJZER, 0. (-5), werktuig om sloten open
te breken; zeer groote breekbeitel der metselaars.
BREEKMEEL, o. het laatste meel van de boekweit afgepeld, dient tot kippen- en varkensvoeder.
BREEKSCH, bn. door onhandigheid veel brakende : eene breeksche dienstmeid.
BREEKSTEEN, m. (-en), (grutt.) een der ronde
maalsteenen, gebezigd tot het eerste breken der
boekweit.
BREEKTUIG, o. (w. g.) gereedschap tot verbreken, openbreken; . . .WATER, m. (-s), steenen
hoofd of dijk voor den ingang eener baai of zeeboezem om daarachter eene veilige reede te vormen,
beter golfbreker, zeebreker.
BREEL, v. (-en), elk der kleine drijvende tonnetjes, die met breeltouwen, aan de reepen eener
haringvleet bevestigd zijn en deze drijvende houden;
-TOUW, 0. (-en).
BREEUWEN, (breeuwde, • heeft gebreeuwd),
(zeew.) kalfaten, met werk de naden (van een vaartuig) dichtmaken; - (ook waterb.) het dichten
der naden in sluisdeuren, vloeren enz.; - (fig.)
hij zal liet wel breeuwen, hij zal het wel klaarspelen,
in orde brengen. BREETJWING, v.
BREEUWER, m. (-5), iemand die breeuwt;
(spr.) mijn vader is geen breeuwer, ik laat mij het
werk niet uit de hand nemen. ( Breeuwer is verbasterd
tot Bremer).
BREEUWERSKNECHT, m. (-s); ... JONGEN,
m. (-s); . . .MAAT, m. (-s)
BREEUWHAMER, m. (-s), hamer bij het kalfaten
gebruikt; . . .IJZER, o. (-s), kort, plat beitelvormig
ijzer zonder houten heft bij het kalfaten gebruikt,

om het werk in de naden te drijven.

BREEUWMES, 0. (-sen); ...NAAD, m. ( ... naden), naad die voor het breeuwen vooraan verwijd
is; . .STOEL, m. (-en), (zeew.) hangend zitbankje
van den breeuwer buiten boord; . . .WERK, o.
werk, geplozen touw om te breeuwen.
BREEVEERTIEN, v. eene lange breede zandbank
voor onze kust, van 32 40 tot 54 N.B. en gemiddeld 14 vadem onder water; (fig.) de breeveertien
laten waaien, uithangen, den grooten heer spelen; dat gaat over de breeveertien, op verkwistende wijze; de breeveertien opvaren, opgaan, verongelukken,
den verkeerden weg opgaan, inz. gezegd van meisjes
die een los leven leiden.
1. BREI, rn (gew.) breiwerk.
2. BREI, v. (-en), (Zuidu.) stoep.
BREIBOEKJE, o. (-s), boekje met voorschriften
en opgaven voor verschillende breisteken en soorten
van breiwerk.
BREIDEL, m. (-s), toom, gebit; - (fig.) zijnen
hartstochten een breidel aanleggen, ze intoomen, bedwingen.
BREIDELEN, (breidelde, heeft gebreideld), in-,
betoomen; (ook fig.) iem. breidelen, kortwieken.
BREIDELING, v. (-en).
BREIDELLOOS, bn. ( ... loozer, -t), zonder toom;
(fig.) toomeloos : de breidellooze hartstochten van
het gepeupel, de hartstochten die niets ontzien.
BREIDOPJE, o. (-s), dopje om de naalden gedaan
om ze niet uit het breiwerk te verliezen bij het
meedragen.
BREIEN, (beide, heeft gebreid), teenen vlechten, dooreenwerken : korven, matten, kooien breien;
- (waterb.) palen met rus omviechten; - netten
breien, knoopen; vlechtjes breien in het haar; inz. draden (garen, sajet, wol enz.) met eene
soort van lange naalden of priemen zoodanig
dooreenwerken, dat zij een samenhangend geheel
vormen : kousen, borstrokken, slaapmutsen breien;
gebreide goederen; - (spr.) men moet kunnen
praten en breien tegelijk, men moet zijn werk
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uitnemend verstaan. BREIER, m. (-s). BREIING,
V. (- en). BREISTER, v. (-s).
BREIGAREN, o. (-s), garen tot breien geschikt;
...GELD, o.; ...GEREI, o.; ...GOED, o. gereed
breien; (ook) gebreide kleedingstukken.-schapto
BREIHOUT, o. (-en), BREIHOUTJE, o. (-s),
zeker hol werktuigje der breisters om er de naald
in te zetten ; vandaar : zilveren breihout, (in sommige streken ook breischei d. i. breischeede genoemd);
houten breinaald dienende om doeken enz. mee
te breien; ...INRICHTING, v. (-en), plaats waar
men allerlei breiwerk kan laten vervaardigen
(meestal machinaal).
BREIJUFFROUW, v. (-en), onderwijzeres in het
breien; ...KATOEN, o.; ...KLOS, m. ( -sen); ...KLUWEN, o. (-s), kluwen van garen, katoen, waar
gebreid wordt; ...KOKER, m. (-s), koker-med
voor de breipriemen; ...KOUS, v. (-en), kous
waaraan gebreid wordt; (ook) gebreide kous; — (fig.)
eene vrouw die in een gezelschap weinig zegt.
BREILAP, m. (- pen), broddellap, om daaraan
het breien te leeren; ...LEERLING, m. en v.
(-en); ...LES, v. ( -sen), eene les in het breien;
...LOON, o. (-en); ...MACHINE, v. (-s); ...MATRES
v. ( -sen), (w. g.) breijuffrouw; ...MEISJE, o. (-s).
BREILTJE, o. (-s), zie BREEL.
BREIN, o. hersens; — (fig.) verstand : een helder
brein; dat kont niet uit zijn brein, dat heeft hij zelf
niet bedacht.
. • BREINAAD, m. (...naden), gebreide naad;
NAALD, v. (-en), elk der lange en dunne, stalen
of koperen staafjes waarmee gebreid wordt.
BREINLOOS, bn. zonder verstand, dom; —
krankzinnig, dol, dwaas.
BREINONTSTEKING, v. (-en), (w. g.) hersenontsteking; ...VLIES, o. (w. g.) hersenvlies.
BREIPATROON, o. (...patronen), model, voor
om na te breien; ...PEN, v. ( nen), ...PRIEM,-beld
m. (-en), breinaald.
BREISAJET, o. en v. sajet om te breien;
...SCHEEDE, v. (-n); ...SCHEI, v. (-en), (gew.)
breihoutje; ...SCHOOL, v. (... scholen), school waar
jonge meisjes leeren breien en naaien; ...STEEK,
rn . (...steken), bijzondere steek bij het breien.
BREISEL, o. het gebreid werk.
BREISTER, v. (-s), zij die breit; — (spr.) de
beste breister kan ook wel eens een steek laten vallen,

ook de knapste kan zich wel eens vergissen. Brei
-sterj,o.()
BREITOBBETJE, o. (-s), tobbetje waarin de
breister haar kluwen heeft liggen; ...UUR, o.
(...uren), uur waarin men breit.
BREIVROUW, v. (-en), vrouw wier beroep het
is te breien; ... WERK, o. werk dat men bezig is
te breien; ...WINKEL, m. (-s), inrichting tot het
vervaardigen en verkoopes van gebreide goederen;
...WOL, v.
BREIZAK, m. (-ken), zak waarin al het breigereedschap enz. wordt geborgen.
BREKEBEEN, m. en v. (-en), iem. die liet in
een of ander vak niet ver heeft gebracht, beginner,
sukkel : ik zal in de wiskunde wel altijd een brekebeen blijven, het er niet ver in brengen; =- (plantk.)
volksnaam voor holpijp (equisetum limosum),
evenals hermoes, pijphermoes en pijpkruid.
BREKEN, ' (brak, heeft en is gebroken), met
opzet stuk maken, vernielen : de ruit breken; eene
Pesch, een stok breken; een stoel breken; — (spr.
Zuidn.) het geld met hamers breken, moedwillig
veel geld verteren, geld stuk slaan; — (spr.) men
kan geen ijzer met handen breken, men kan het
onmogelijke niet doen; — hij is altijd aan het
maken en breken, laat allerlei veranderingen,verti nm.eringen aan zijn huis aanbrengen, (ook) haalt
veel overhoop, geeft onnoodig geld uit; — (van
schepen) verbrijzelen : de storm brak het schip; —
iem. de beenen breken, met geweld stukslaan (veel
als bedreiging geuit); — iem. den hals breken, hem
een der halswervels ontwrichten, hem ombrengen; (fig.) dat heeft hem den hals gebroken, zijn
ongeluk of ondergang bewerkt, of volkomen gemaakt; — eene flesch den hals breken, ze uitdrin ken; — veel woorden den hals breken, veel woorden
bezigen om niets; — ik kan hem wel maken en breken,
ben verre zijn meerdere (in lichaamskracht, in ontwikkeling, in gevatheid enz.); —
onwillens, onopzettelijk oorzaak zijn, dat iets
stukgaat : die meid heeft in deze maand al heel wat
gebroken; — (spr.) potje breken, potje betalen, wie

schade veroorzaakt, moet ze vergoeden; — ergens
een potje gebroken hebben, iets misdaan hebben; —
bij iem. een potje mogen breken, bij hem zeer in de
gunst staan; — hij heeft zijn been gebroken; —
breek je nek, als verwensching geuit; — (mew.)
het tij breekt den hals, kentert; — (Zuidn.) breek
u in drieën, ga zitten; —
dit breekt mij het hart, wekt mijn medelijden, treft
mij innig. stort mij in diepen kommer; — zijne
krachten zijn gebroken, hij is verlamd (eig en fig.); —
iem. het hoofd breken, hem gedurig lastig vallen met

moeilijke of onbeduidende verzoeken of vragen; —
daar kan ik mijn hoofd niet mee breken, daarover
kan ik mij niet moeilijk, niet druk maken, mij
niet om bekommeren; — de toovermacht breken,
verzwakken, te niet doen; — (spr.) nood breekt
wet, in den nood wordt het ongeoorloofde geoorloofd; — iemands tril, koppigheid breken, bedwin
gen; — het verzet is gebroken, gefnuikt; — het stil
breken, verbreken; —
-zwijgen
iets in stukken verdeelen, de eenheid en den
samenhang van iets opheffen : het brood breken,
bij 't Avondmaal ronddeelen; — een oliemolen
breekt jaarlijks ongeveer 200 last, kan zooveel zaad
per jaar verwerken; — het geboortelil les breken,
met vinger en duim scheuren; — de galblaas breken,
eig. van visch; (fig,) eene zaak bederven, in de war
sturen; — de aardkluiten met de eg breken, fijnmalen;
— de bovenkorst van het land breken, omploegen of
omspitten; — grond breken ten behoeve der bedijking,
vergraven, er zoden en aarde uit spitten; — (zeew.)
den grond breken, het anker lichten, zeil gaan; —
eene lading breken, beginnen te lossen; (ook) voor
een deel in lichters overladen; —
eene afsluiting, omsluiting stukmaken, verwijderen : het zegel breken, verbreken, verwijderen; —
het ijs breken, met een ijsbreker enz.; (fig.) de
stijfheid en gedwongenheid tusschen eenige bijeen
personen doen ophouden, door een lossen-zijnde
of vertrouwelijken toon aan te slaan; (ook) een
pijnlijk stilzwijgen doen ophouden door een nood
lijk maar netelig gesprek te beginnen; — den-zake
Sabbat, de vasten breken, niet eerbiedigen ; —
(w. g.) den huisvrede breken, door eene daad van
geweld er inbreuk op maken: - zijne belofte, zijn
woord breken, niet houden, niet nakomen; — de hu
breken, zijne vrouw ontrouw worden;—-welijkstrou
een deel van een geheel afzonderen, scheiden :
eene bloem van den stengel breken; — hout breken,
doode takken voor brandhout afbreken; — takken
breken op zooveel oogen, ze zóó hoog afbreken, dat
er zooveel oogen of knoppen aan blijven; — (tabaks
het zandgoed breken, plukken; — •iem. iets-bouw)
uit de handen breken, het hem niet moeite en geweld
ontrukken; — er een uurtje -zit breken, (in een drukken werkkring) afzonderen: — zich baan breken,
zich met moeite en geweld een doortocht banen;
(fig.) (van zaken) ingang vinden, in zwang komen;—
den onveranderder duur of voortgang van iets
storen, onderbreken : (zeew.) bocht breken, het
ankertouw met bochten leggen; — (techn.) de
kanten breken, de scherpe kanten met schaaf,
zaag of vijl wegnemen, ze afschuinen; — glas
breekt het licht sterker dan water en water sterker dan
lucht, van richting doen veranderen; — (nat.)
brekend oppervlak, de grens tussclien twee doorschijnende stoffen, waar de lichtstralen gebroken
worden; — brekende hoek, de hoek tusschen de
twee zijvlakken van een prisma; — zijn val werd
gebroken, onder het vallen stiet hij op eenig voorwerp, zoodat hij niet met zoo'n vaart neerkwam; —
het spel breken, doen staken; — den slaap breken,
storen; — dat breekt den avond, doet hein rniader
lang schijnen; — zoo'n vrije dag breekt de week,
brengt aangename afwisseling; — op zoo'n gebroken
middag kwam van werken toch niets; —
de eenheid van iets verstoren : (Zuidn.) meen
breekt olijfolie met mosterd en azijn om sausen te
maken; — suiker breekt het zuur van den citroen,
maakt het minder scherp; — niets brak de eentonig
niets hief de eentonigheid voor eene poos op; —-heid,
die uitweidingen breken de eenheid van het opstel; —
het stel is gebroken, het geheel is geschonden; —
(onz.) stuk gaan, in stukken vallen : de ruit
breekt; glas breekt licht; — brekende waar, breekbaar; — de vruchtboomen zijn breken -de vol, hangen
zoo vol vruchten, dat de takken dreigen te breken; —
(Zuidn.) de pot is gebroken, er is niets meer aan te
doen, het onheil is geschied; -- de aardappelen
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beginnen al te breken, bloemig te worden; de
lucht breekt, de wolken scheiden zich; - dc zon
breekt door de wolken, begint te schijnen, komt te
voorschijn; - de oogen zijn gebroken, 't licht is er
uit (bij stervenden); - (nat.) de stralen breken in
't water, veranderen van richting; - met iem. bie-

ken, de betrekkingen van liefde of vriendschap
met iem. afsnijden, in twist of vijandschap met
iem. geraken; - met eene gewoonte breken, ze afleggen; - met de oude sleur breken, ze niet langer
volgen.
BREKER, m. (-s), die breekt; (zeew.) de
korte, onstuimige golf die op eene bank of op een
rit ontstaat, en daar veel schuim en hol water veroorzaakt; - een breker over krijgen, een golf die
boven bet boord breekt en op bet schip neervalt.
BREEKSTER, v. (-s).
BREKESPEL, m. en v. (-len), iem. die het
genoegen van een gezelschap stoort.
BREKING, v. (-en), het breken, inz. van de
lichtstralen, wanneer zij in eene andere middenstof
komen.
BREKINGSAANWIJZER, rn (-s), . . .COËFFICIËNT, ni. (-en), zie ... INDEX.
BREKINGSHOEK, rn (-en), hoek gevormd door
den lichtstraal en de normaal.
BREKINGSINDEX, m. (-en), vaste verhouding
van den sinus van den hoek van inval tot den sinus
van den hoek van uittreding; ... WET, v. (-ten),
natuurkundige wet, dat de brekingsindex bij bepaalde middenstoffen constant is.
1. BREM, v. ziltig nat, pekel : zoo zout als brem,
zeer zout. Zie BR1JN.
2. BREM, v. zekere vlinderbloemige plant,
b ezemk ruid, (sorothamnus scoparivs); de gewone
brem, op beschaduwde heide- en zandgronden voor-

komende heester met fraaie gele, okselstandige
bloemen : de goudgele brein; - de behaarde brem
of krnipbrem (genista pilosa) met lancetvormige,
toegevouwen bladeren en bijna ongesteelde bloemen; - de Engelsche brem (genista anglica) met
langwerpige onbehaarde bladeren en talrijke kleine
doornen;de i)uitsche brem (genista germanica)
met lancetvormige, sterk gewimperde bladeren en
eindelingsche bloemtrossen; - de brem wordt

I

sprake brengen, opperen; - het gesprek op iets
hren (l en; - (fig.) wat zal de tijd ons brengen I wat
staat one te wachten ? - wat brengt n hier? wat is
de reden uwer komst I - hij heeft mij goed nieuws
gebracht, meegedeeld; - de hand aan de muts
brengen, op militaire wijze groeten; - de kinderen
moeten gehaald en gebracht worden, naar een partijtje
by.; - (w. g.) het iemand brengen, zijne gezondheid
drinken (toebrengen); - (Zuidu.) het ieni. brengen,

hem de waarheid zeggen, streng berispen; -

kunt gij 't over uw hart brengen I hoe kunt gij
I hoe
zoo hard zijn ? -

jawel! morgen brengen! dat
kan je begrijpen! dat gebeurt niet!; in een zekeren toestand doen komen: dat brengt

mij in verrukking; tot slavernij biengen; onder het
juk brengen; in aanraking met de justitie brengen; in
kennis met iemand brengen; - iets in teekening brengen, het teekenen ; - iets op papier brengen,
opschrijven; -V iets in rekening brengen, het op de

I

rekening zetten; ervoor doen betalen, (fig.) doen
meetellen; - iets onder woorden brengen, in een
bepaalden vorm uitspreken; - een tekst op muziek
brengen, van muzieknoten voorzien, ten einde
hem te kunnen zingen of spelen; - water aan de
kook brengen, doen koken; - iets ten einde brengen,
voltooien; - iets in orde brengen; - tot stand
brengen, doen ontstaan; - eene misdaad aan het
licht brengen, openbaar doen worden; - een kind
ter wereld brengen, doen geboren worden; - iemand
ter dood brengen, het doodvonnis aan hem voltrekken; - iem. om het leven brengen, hem het
leven doen verliezen, dooden; - iem. tot den bedelstaf brengen, doodarm maken; - hij zal het ver
brengen, tot fortuin, tot aanzien komen; - hij
is er niet toe te brengen, te bewegen, over te halen; iem. tot rede brengen, tot zijn plicht brengen, door

bestraffing doen bukken, tot plichtsbetrachting
lopen; - iem. iets aan het verstand brengen, doen
begrijpen, doen inzien; - iem. iets onder het oog
brengen, hem er nadrukkelijk op wijzen; - iem.
aan 't twijfelen brengen, doen twijfelen; - een
kind in slaap brengen, doen inslapen; - in veiling
brengen, hij opbod verkoopen; - iets aan den man
brengen, verkoopen; - zijne dochters aan den
man brengen, uithuwelijken; - aardigheden aan den
gebruikt als groene bemesting, als strooisel in stallen,
man brengen, vertellen; - iets te binnen brengen,
als brandstof, tot randen om bloembedden, tot het
herinneren; - dit bracht mij er op, maakte, dat
maken van bijenkorven e n bezems, het geelverven,
ik er aan dacht; liet inleggen van , meubelen enz.
(Zie verder BEEN, DAG, MIDDEN, OMYRAAG,
3 BREM, v. (Ind.) eene soort van arak uit I WEG enz.) BRENGER, m. (-s), brenger dezes,
gegiste, gekookte rijst.
in brieven; BRENGING, v.; BRENGSTER, v. (-s).
1. BREMER, m. (spr.) mijn vader is geen brenier,
BRES, v. (-sen), opening in een muur (door
ik taut mij liet werk niet uit de honden nemen, laat
rammeien of schieten): bres schieten; - de bres
mij begaan, laat mij maar mijn gang gaan (vgl.
beklimmen; (fig.) dat heeft eene bres in mijne beurs,
BREEUWER).
financien geschoten, heeft heel wat gekost; - zich
2. BREMER, rn (-s),. eene aardappelsoort.
voor iem. in de bres stellen, iemands verdediging op
BREMERBLAUW, o. ..GROEN, o. Zie KOzich nemen; - voor iem. op de bres staan, gereed
PEROXY DE.
staan te zijner verdediging; - (fig.) voor iem. in
BREMKAPPER, m. (-s), de bloemknoppen van . de bres springen, tot zijne verdediging optreden,
de brem, in zout of azijn ingelegd, als kappers
zich voor hem opofferen.
gegeten.
. BRESBATTERIJ, v. (-en), zware batterij, bestemd
BREMMEN, (bremde, heeft gebremd), (gew.)
om in een vestingmuur bres te schieten.
(van dieren) brieschen, brommen, gonzen; BRESSCHOT, 0. (-en), schot met versterkte
(van menschen), de keel schrapen, hemmen, hoesten,
lading en van zwaar kaliber, om bres te schieten.
inz. om de aandacht te trekken.
I BRESSEN, (breste, heeft gebrest), het ijs bressen,
BREMRAAP, v. ( ... rapen). bleekgele woekermet geweld breken, stuk schieten, met kruitmijnen
plant, met schubben in plaats van bladen, op de
doen springen.
wortels van hennep, klaver, tabak enz. voorkomende
BRETEL, v. (-jen, -s), draagband, galg voor mans(orobranchc).
broeken om het afzakken daarvan te beletten.
BREMRAAPACHTIG, bn . de bremraapachtige
BREUK, v. (-en), scheur, verbreking van den
gewassen. (orobranchaceae) zijn ware woekerplanten.
samenhang der deelen : het glas, de muur heeft eene
BREMS, v. (bremzen), BREMZE, v. (-n),
breuk; (van mineralen) vlak waarlangs iets gebroken
horzel (paarden-, koeien-, schapen-), Oestrns.
is : deze stof is schilferig, schelpachtig, glasachtig,
BREMSTRUIK, m. (-en); . . .TOUW, o. (-en),
korrelig op de breuk; - breuk van het geschut, de
touw uit espartogras of Spaansche bram gevlochovergangen van de onderscheiden metaaldikten; ten.
(heelk.) arm-, beenbreuk; verbreking van den
BREMZOUT, bn. zoo zout als bram, zeer zout:
samenhang der beenderen: schedelbreuk; - uitde aardappels zijn bremzout.
zakking van eeaig ingewand door eene opening
BRENGEN, (bracht, heeft gebracht), in de
in den wand der holte waarin het besloten lag; -onmiddellijke nabijheid, in iemands handen of
beweeglijke breuk, wanneer men haar inbrengen
bezit doen komen: breng mij morgen dat boek eens;
kan; - beklemde breuk, wanneer zij niet meer inbreng dien man eens bij mij; breng nog een paar
gebracht kan worden; - (fig.) breuk der vriendschap,
stoelen, hier, bij mij, in de kamer; - deze trein
verbreking;
brengt ons naar Amsterdam.; - de bode heeft een
(rek.) getalvorm die een gedeelte eener eenheid
pakje gebracht, bezorgd; - te bed brengen, in bed
voorstelt; - enkelvoudige, eenvoudtge breuk, waarvau
leggen; - eene vrouw in eene familie brengen, door
teller en noemer geheele getallen zijn: - samengehuwelijk; - iets in veiligheid brengen, op eene
stelde breuk, waarvan Of teller, Of noemer, Of beide
veilige plaats, in bewaring; - op tafel brengen,
gemengde of gebroken getallen zijn; - tiendeelige
opdisschen; - iets ter tafel, te berde brengen, ter
breuk, die het getal 10 of eene macht daarvan tot
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noemer heeft, welke noemer weggelaten en door
de plaats van het cijfer achter het decimaalteeken
aangewezen wordt; — gewone breuk, die waarbij
de noemer uitgedrukt is; -- repeteerende breuk, zie
REPETEEREND, enz.; — (oudt. recht). boete.
BREUKBAND, m. (-en), gordel of band waardoor
eene breuk in 't menschelijk lichaam wordt ingehouden.
BREUKBEKLEMMING, v. (-en), (gew.) beklemde
breuk.
BREUKBELASTING, v. de breukbelasting van
bouwmaterialen, draagkracht dier materialen, welke
belasting Bene breuk erin doet ontstaan.
BREUKIG, bn. breekbaar, bros : verbrand laken
is hard en breukig; — een breukige grafkelder, met
scheuren, brokkelig; — (gew.) strafbaar, boete
moetende betalen.
BREUKKRUID, o. duizendkoren, eerie in Limburg en Gelderl. voorkomende schermbloemige
plant (sanicula), oudtijds tegen breuken aangewend.
BREUKMEESTER, m. (-s), (oudtijds) heelmeester die uitsluitend de breuken behandelde; —
(gew.) penningmeester eener vereeniging.
BREUKOPENING, v. (-en), opening in den buikwand, waardoor het ingewand heendringt; ...OPERATIE, v. (-s), heelkundige behandeling eener
breuk, met het doel om ze te genezen, of de gevaarlij ke gevolgen eener breukbeklemming weg te ne
-men;
...POORT, v. (-en), breukopening.
BREUKSNIJDER, m. (-s), die breuken opereert;
...SPALK, v. (-en), spalk voor een gebroken been
of arm.
BREUKSTEEN, m. (-en), natuurlijke steen van
minder regelmatigen vorm.
BREUKVLAKTE, v. vlak waarlangs iets gebroken
is, (inz. bij mineralen).
BREUKZAK, m. het door het ingewand buiten
de buikholte gedreven uitgestulpte deel van het
buikvlies; ... ZALF, v.
BREVE, v. (-n), kort pauselijk schrijven op wit
perkament in gewoon schrift, met den visschersring
rood gezegeld, vaak slechts door een kardinaal
onderteekend, (korter dan eene bul); behelst de
mededeeling van gunsten, benoemingen enz.
BREVET, o. (-ten), akte in brevet, oorspronkelijk
opstel eener notarieele akte, in originali uitgegeven,
waarvan dus geene minuut bij den notaris blijft

berusten; — akte, bewijsstuk door het bevoegd
gezag uitgegeven en houdende verleening van een
rang met de daaraan verbonden rechten: een
brevet van meester op alle wapenen; — diploma
houdende aanstelling tot eenig ambt, vergunning
tot het uitoefenen van Benig beroep : een brevet
bekomen, lichten; — een brevet van uitvinding, octrooi.
BREVETEEREN, (breveteerde, heeft gebreveteerd), een brevet of diploma verleenen; octrooi
verleenen.
BREVIARIUM, o. (-s), verkort uittreksel, beknopt
overzicht.
BREVIATUUR, v. (...turen), verkorting, kort
begrip.
1. BREVIER, o. (-en), (R.-K.) getij, gebedenboek
der priesters, bevattende psalmen, kerkelijke liec!eren, levensbeschrijvingen van heiligen, homilieën
der Vaders; ook de gebeden zelf naar vaste indeeling van dag en uur te bidden door de bedienaren
der kerk (priesters en vele kloosterlingen): zijn
brevier bidden, lezen; — (bij uitbr.) verzameling
van gedragsregelen (meest) in dichtmaat : kekenbrevier, vrouwen-brevier.
2. BREVIER, v. (boekdr.) kleine lettersoort van
7 1 / punt, tusschen nonparel en galjard.
BREVITER, bw. kortweg.
BRICOLE, v. (bilj.) terugstuiting, terugsprong:
een bal p a r b r i c o 1 e maken, hem door eene
afstuiting van den band in den zak stooten; (fig.)
par bricole, door omwegen, van ter zijde, langs bijpaden, met draaierijen.
BRICOLEEREN, (bricoleerde, heeft gebricoleerd),
over band spelen; — (fig.) omwegen gebruiken, niet
recht door zee gaan.
BRICOLSCHOT, o. (-en), (artillerie) een schot
gericht tegen een schuinen muur met het doel, dat
het na terugstuiting een bepaald punt raakt.
BRICORNASTEEN, m. (-en), (als stofnaam o.)
kleurige blindeersteen
BRIEF, m. (brieven), (oudtijds) schriftelijk
bewijsstuk, aan iemand uitgereikte akte, oorkonde.
(Zie nog GELOOFSBRIEF, LASTBRIEF,

VRACHTBRIEF, SCHULDBRIEF); hij heeft de
oudste brieven, kan de oudste rechten doen gelden; —
(hand.) brieven uit de hand, wissels die nog niet uitgegeven zijn of geene nemers gevonden hebben,
bv. die aan eigen order; —
schriftelijke toespraak aan een of meer afwezige
personen, gewoonlijk gesloten en van een adres
voorzien, verzonden : iem. een brief schrijven; —
rondjaande brief, die achtereenvolgens aan ver
personen gezonden wordt; — gefran--schilend
keerde brief, waarvan het port door den afzender,
in den vorm van opgeplakte postzegels, vooraf
is betaald; — aangeteekende brief, dien men bij de
bezorging per post in een register laat inschrijven; —
expresse-brieven worden onmiddellijk, bij afzonderlijke bestelling, bezorgd; — brieven poste-restante
blijven aan het postkantoor liggen, tot zij door
den rechthebbende worden opgeëischt; — (spr.)
hij is zoo dicht als een brief, laat geene geheimen
los; — hij schrijft toch mooie brieven, kan toch
mooie beloften geven; -- een Engelschen brief
schriiven,(vroeger een moeilijk werk, waarbij men niet
gestoord mocht worden) een middagdutje doen; —
zekere boeken van het Nieuwe Testament : de
Brieven van Paulus aan de Romeinen; — uitgave
eener verzameling brieven van of aan bekende
personen : brieven van Multatuli; — boek in briefvorm geschreven : roman in brieven; brieven van
Abraham Blankaart; brieven over den Bijbel; —
open brief aan ..., ingezonden stuk in eene krant,
aan het adres van een bepaald persoon, meest een
strijdschrift; — geregelde correspondentie in een
dagblad : brieven uit Berlijn; —
los stukje of strook papier, waarop eene korte
aanteekening, aanwijzing, opgave, bericht enz.
geschreven of gedrukt is of kan worden : bij besmettelijke ziekte krijgt men een briefje op de deur, de door
de wet voorgeschreven waarschuwing dat in dat
huis eene besmettelijke ziekte heerscht; — een
briefje van verschotten; bij verzuim moet men een
briefje zenden, waarop de reden van het verzuim
vermeld is; — ik geef u een briefje van mijne hand,
ik verzeker het u stellig; — dat kan ik wel op een
briefje geven, dat weet ik beslist zeker; — dat zal
ik u op een briefje geven, ironisch gezegd tot iem.
die vreest iets te vergeten; — op, voor mijn briefje,
wel wis en zeker ! voor mijne rekening !; — iem.
een briefje op de mouw spelden, wat wijs maken; —
zij is haar briefje kwijt, in scherts bezegd van eene
vrouw wier bevalling later komt dan zij gerekend
had; — het iem. op zijn briefje zetten, op zijne rekening, (fig.) het hem betaald zetten; -- briefje van
ontslag, schriftelijke verklaring, bevattende naam
en signalement van den persoon, aan wien het
wordt afgegeven, het korps waarbij, en den tijd
hoelang hij heeft gediend, benevens de begane
overtreding waarom hij uit den militairen dienst
weggezonden wordt ; — een briefje van duizend,
een bankbiljet van zooveel gulden; — lommerd briefje; — loterijbriefje; — (fig.) een brief aan de
kaars, een kooltje dat rondom de pit zit en de
kaars doet afloopen; —
een brief spelden, papier waarop 12 dozijn spelden
in rijen gestoken zijn om zoo toegevouwen, in den
handel gebracht te worden; — een brief naalden,
papieren omslag met 10 of 12 pakjes naalden (van
^ 10 of 12 stuks).
^ BRIEFDRAGER, m. (-s), (Zuidn.) postbode,
1 brievenbesteller.
BRIEFGEHEIM, o. het, behalve op last des
rechters, onschendbare geheim der aan de post of
eene andere openbare instelling van vervoer toevertrouwde brieven : het briefgeheim is bij de wet

verzekerd.
BRIEFKAART, v. (-en), kaart. bij de postadministratie in verscheidene landen in gebruik gesteld,
waarop men tegen lager tarief dan voor brieven
correspondentie voeren kan : de briefkaart werd hier
te lande in 1870 ingevoerd; prentbriefkaart, beter:
prentkaart.
BRIEFKAARTENALBUM, o. (-s), album oen
daarin prent(brief)kaarten te bewaren.
BRIEFKAARTFORMULIER, o. (-en), papieren
kaart van bepaalde afmetingen die na opplakking
der vereischte postzegels, als briefkaart dienst
kan doen.
BRIEFLIAS, v. ( -sen), veter, koord tot aanrijging
van brieven; .LOON, o.; ...PORT, o. (-en);
...PORTO, o. (-'s), de voor een brief verschuldigde
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vracht; ...PRIEM, m. (-en), staande priem om te
bewaren brieven daaraan te prikken.
BRIEFSCHRIJVER, m. (-s), de schrijver van een
bepaalden brief; — de Panische briefschrijver van
het Vaderland, die geregeld brieven uit Parijs aan
het Vaderland schrijft; -- boek met voorbeelden van
verschillende brieven; ...SCHRIJFSTER, v. (-s);
...SNOER, o. (-en); .STIJL, ni. eigenaardige,
voor brieven gebruikelijke schrijftrant, in tegen
-stelingm
dien eener verhandeling.
BRIEFTELEGRAM, o. (-men) , telegram in het
verkeer tusschen Nederland en Ned. Oost-Indië;
het wordt naar Genua of Marseille geseind aan
den agent onzer stoomvaartmaatschappij (Nederland of Rotterdamsche Lloyd); deze geeft het per
eerstvertrekkende boot mede r aar den agent dier
maatschappij te Sabang of Padang, die dan voor
de verderseining naar de plaats van bestemming
moet zorgen; —
dagelijksche brieftelegrammen zijn telegrammen in
het verkeer usschen Nederlant' en Noord-Amerika,
die tegen verlaagd tarief per telegraaf naar 1\ewYork of Montreal worden geseind en afgeleverd
worden in den morgen van den dag, volgende op
dien van aanbieding; --- de wekelijksche brieftelegrammen worden afgeleverd in den morgen van
den Maandag, volgende op de week waarin zij
werden aangeboden.
BRIEFVORM, m. een roman in briefvorm;
...WEGER, m. (-s), instrumentje tot het wegen
van brieven.
BRIEFWISSELING, v. (-en), het geregeld schrijven en ontvangen van brieven aan en van andere
personen, correspondentie : briefwisseling houden;
in briefwisseling staan, zijn met iem.
BRIEK, bn. en bw. (gew.) het staat er briek voor,
(bij), dreigend; — angstig : briek kijken; een briek
gezicht zetten; — raar : briek op zijne beenen staan.
BRIELEN, (brielde, heeft gebrield), (gew.) zeurig
huilen, drenzen.
BRIES, V. zachte, maar frissche, koele wind;
gewone zeeterm voor wind : fiksche, stijve, frissche
bries. Briesje, o. (-s), luchtje, kleine koelte.
BRIESCHEN, (brieschte, heeft gebriescht), brullen, loeien van groote wilde dieren : omgaan als
een brieschende leeuw; — herhaald, kort afgebroken, tusschen de lippen door uitstooten van den
adem (bij paarden), als teeken van ongeduld ; als
uiting van moed en fierheid; — (fig.) een heftigen
toorn doen blijken. BRIESCHING, v.
BRIEVENBESTELLER, m. (-s), beambte der
posterijen met het bestellen der brieven belast;
. .BODE, in. (- n), postbode; ...BOEK, o. (-en),
kopieboek der brieven; -- verzameling voorbeelden
van brieven (ter vertaling enz.); ...BUS, v. ( -sen),
bus waarin men aan 't postkantoor de te verzenden
(aan particuliere huizen de te bezorgen) brieven
enz. kan steken; -- als titel voor eene rubriek in
kranten en tijdschriften, bestemd voor vragen
en mededeelingen.
BRIEVENDEKKER, m. (-s), zwaar stuk steen of
glas enz. waaronder men brieven legt, pressepapier.
BRIEVENDRAGER, m. (-s), postduif; — aan
den wand hangend voorwerp (met pen meestal)
tot bewaring van brieven.
BRIEVENGAARDER, m (-s), beheerder van
een hulppostkantoor; ...HANGER, m. (-s), brieven
...HOOFD, o. (-en), gedrukt hoofd boven-drage;
brieven, vermeldende den naam van den persoon
of de firma, het beroep, de vervaardigde artikelen,
enz.; ...LOON, o. (-en), port.
BRIEVENMAAL, v. (...malen), zak waarin
de brieven verzonden worden : tot conducteur der
brievenmatten benoemd worden, treinpostbeambte; —
(fig.) de bezending brieven zelve. Zie MAIL.
BRIEVENPERS, v. (-en), kantoorpers om brieven te kopieeren; ...POST, v. (-en), plaats, gebouw
waar de brieven worden afgegeven, waar zij aan
vervoer van brieven; — de gelieele-komenz.;—ht
organisatie van dat vervoer; —, m. postbode;
...POSTERIJ, v. liet geheel van alle zaken en personen tot het vervoer van brieven, drukwerken,
pakketten enz. betrekkelijk.
BRIEVENSCHRIJVER, m. (-s), iem. die voor
anderen brieven schrijft en daarvan zijne broodwinning maakt.
BRIEVENTASCH, v. (. . .tasschen), tasch van een
postbode; — tasch waarin men brieven bewaart,
portefeuille.
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BRIEVENWEGER, ni. (-s), werktuigje om brieven te wegen, ten einde het briefport te bepalen.
BRIEVENZAK, m. (-ken), zak tot berging en
vervoer van brieven, van de brievenbus naar het
postkantoor, vandaar naar den postwagen, enz.
BRIEZELEN, (briezelde, heeft gebriezeld), (gew.)
heimelijk wegnemen, gappen, wegkapen, snoepen.
BRIGADE, v. (-s, -n), vereeniging van eenige
tactische eenheden, aanvankelijk van hetzelfde
wapen, later meermalen van verschillende wapens;
legerafdeeling, gewoonlijk twee regimenten; linie batterij; — ploeg sappeurs, geniesoldaten; — drie
of vier niaréchansseés, vereenigd op ééne standplaats, onder een brigadier; — afdeeling : eene
brigade politieagenten; —COMMANDANT, m. (-en);
—SCHOOL, v. (-scholen), militaire school bij eene
brigade behoorende tot vorming van officieren; -exercitie-reglement voor de bewegingen, enz. eener
brigade.
BRIGADIER, m. (-s), (oudt.) een rang tusschen
kolonel en generaal-majoor; (tegenes.) brigadecommandant; (tot 1881) korporaal bij de cavalerie;
hoofd van een post der bereden rijkspolitie: —
rijksveldwachter van de 2de klas; hoofdagent bij
de gemeentepolitie; — voorste man van de bemanning eener sloep.
BRIGADIER- MAJOOR, m. (brigadiers-majoor),
rijksveldwachter van de lste klas.
BRIGADIERSVROUW, v. (-en), de vrouw van
een brigadier.
BRIGANTIJN, v. (-en), een licht vracht- of
oorlogsschip met twee masten, nagenoeg getuigd
als eene brik; — een galeivormig schip met een
laag boord, weleer menigvuldig in de Middel
gebruikt.
-landscheZtozrvijn
BRIGGES, m. volksbenaming voor : brigadier.
BRIGITTENORDE, v. R. K. kloosterorde, in
1348 door de Heilige Brigitta gesticht_
BRIGHTSCHE ZIEKTE, v. nierziekte, waarvan
de kenteekenen zijn: waterzucht en het afscheiden
van eiwitstofhoudende urine,door den Engelschen
doctor Bright juist omschreven.
BRIJ, v. (-en), half vast, half vloeibaar kooksel,
inz. weeke spijs, bereid van boekweitmeel of rijst;
(bij uitbr.) Bene weeke, halfvloeibare stof : eene brij
van modder; (spr.) veel koks bederven de brij, waar
velen tegelijk zich met iets bemoeien, komt het
gewoonlijk verkeerd uit; — elk wat van de brij,
ieder krijgt een gedeelte; -- (gemeenz.) de meid is
verliefd, zij laat de brij aanbranden, zij moet in de
kraam; — (gew.) brij met boonera, boerenjongens.
BRIJACHTIG, bn. ( -er, -st), naar brij zweemende;
-- (gew.) van brij houdende.
BRIJBAARD, m. en v. (-en), ...BEK, m. en v.
( -ken), kind dat veel van brij houdt; (ook) die brijt
(de letter r slecht uitspreekt); scheldnaam voor
de Zwollenaars; ...BERG, m. berg van brij, in het
bekende verhaal van Luilekkerland : eerst den
brijberg moeten dooreten; hij gaat den brijberg op,
hij begint aan iets dat hij niet volbrengen kan.
1. BRIJEN, (brijde, is gebrijd), door het koken
tot brij, tot moes worden, (b. v. van aardappelen).
2. BRIJEN, (brijde, heeft gebrijd), brouwen, de
letter r met de huig uitspreken; -- onduidelijk
spreken. BRIJER, m. (-s), BRIJSTER, V. (- s),
brouwer, brouwster.
BRIJGEZWEL, o. (-len), (heelk.) papgezwel,
gezwel dat door pappen moet genezen.
BRIJHAPPEN, o. een kermisvermaak, waarbij
men een kwartje in een schotel niet brij geworpen,
er met de tanden moet uithalen, waarbij natuurlijk
het geheele gezicht met brij bedekt wordt.
BRIJKETEL, m. (-s); ...LEPEL, in. (-s).
BRIJN, v. (gew.) pekel, zout, zilt of brak water; —
zoo zout als brijn, zeer zout; — (stoomw.) het meest
met zouten en andere stoffen bezwangerde deel
van het kokende water in een stoomketel, dat Of
reeds tot zout is overgegaan Of op 't punt is dit te
doen en aan de oppervlakte zich bevindt; — (bij
ijsmachines) zoutoplossing.
BRIJNEN, (brijnde, heeft gebrijnd), (gew.) pekelen; — (stoomw.) van brim n ontdoen, afbrijnen.
BRIJNKLEP, v. (-pen), (stoomw.) klep waardoor
de geloosde brijn belet wordt, in den stoomketel
terug te vloeien.
BRIJNKRAAN, v. (...kranen), kraan aan de
voorzijde van den stoomketel om af te brijnen.
BRIJNPAN, v. (-nen), bekkenvormig uiteinde
der inwendige brijnpijp van een stoomketel; ...PIJP,
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pijp van de, brijnkraan naar de brijnpomp;
...POMP, V. (- en), zuig- en perspomp, waarmee
de brijn uit den stoomketel gezogen en buiten boord
geperst wordt; ...SPUIING, v. het uitdrijven van
de brijn uit stoomketels; ...WATER, o.; ...WEGER, n-,. (-s), vochtweger om het zoutgehalte van
het water in een stoomketel te bepalen.
BRIJPAN, v. (-nen); ...POT, m. (-ten), pot om
brij in te koken; — (spr.) bij moeders brijpot blijven
zitten, hokken, nooit van huis gaan, niet zelfstandig
worden; — (gew.) 't is zoo'n brijpot, hij brijt de
letter r; (ook) hij spreekt zeer onduidelijk (als met
brij in den mond); ...PUIST, v. (-en), (geneesk.)
papgezwel; ...SCHOTEL, m. (-s).
BRIJZEL, m. (- s), (gew.) kruimel; een klein stuk
van verbrijzelde breekbare voorwerpen : het bord
viel in brijzels; (zegsw.) beter een brok dan een. brijzel.
BRIJZELEN, (brijzelde, heeft gebrijzeld), (gew.)
kruimelen; in kleine stukjes breken; klein maken;
(fig.) stelen, ontfutselen, verduisteren met kleine
beetjes. BRIJZELING, v. (-en), brijzel; het brij zelen.
1. BRIK, v. (-ken), soort van scherp gebouwd
vaartuig voor de groote vaart met twee vierkant
getuigde masten : oorlogs-, handelsbrik; — brik met
barkstuig, derde -halfmaster.
2. BRIK, v. (-ken), licht open rijtuig op vier
wielen, waar men van achteren ingaat en waarin
de banken tegen de zijwanden van den bak zijn
geplaatst. Brikje, o. (-s).
3. BRIK, v. en o. (-ken), gebakken bouwsteen; —
wanbakken of op den oven gebroken steen; grof
puin.
BRIKET, v. (-ten), langwerpig stuk brandstof,
vervaardigd uit samengeperst steen- of bruinkolen
fijngemalen turf of houtskool vermengd met-gruis,
een pekachtig overblijfsel, door verdamping van
steenkolenteer verkregen dat langzaam onder
betrekkelijk groote gloeihitte verbrandt; — (Ind.)
briketten zout, in den vorm van briketten geperst.
BRIKETTENFABRIEK, v. (-en).
BRIKKEN, mv eene veredelde verscheidenheid
van het Drentsche schapenras, in Twente, de
graafschap Zutfen en het rijk van Nijmegen.
BRIKSTEEN, o. puinsteen; nn. als voorwerpen. :
gebakken metselsteen.
BRIKTUIG, o. (-en), twee volgetuigde masten
met raas.
BRIKZEIL, o. (-en), bezaanszeil op eene brik.
BRIL, m. (-len), werktuig bestaande uit twee
meestal in metaal gevatte lensglazen die men voor
de oogen plaatst, als men slecht van gezicht is; —
een gouden, zilveren bril, bril in goud, zilver gemonteerd; een blauwe, groene, zwarte bril, met aldus
gekleurde, meestal ongeslepen glazen, om voor
zieke of zwakke oogen het schelle zonlicht te temperen; — gewapend met een bril; die 60-jarige kan
nog , lezen zonder bril; — (fig.) iem. brillen verkoopen,
hem foppen, beetnemen; -- door den bril van een
ander zien, op een ander afgaan, diens meening
blind vertrouwen; — elk ziet door zijs eigen bril,
elk ziet het op eene bijzondere wijze; — iets door
een gekleurder bril zien, niet onbevooroordeeld
zijn; — hij heeft zijn bril op, hij let niet scherp op,
ziet niet nauwkeurig; -- (schertsend) hij zet er den
lakenschen bril bij op, kijkt bijzonder scherp toe; —
hij heeft wel een bril nodig, ziet niet scherp meer; —
zet nu uw bril eens op, kijk nu eens terdege; —
twee joden weten wat een bril kost, zijn aan elkaar
gewaagd in sluwheid, de een laat zich door den
ander niet beetnemen 'door den spreker op zich
zelf doorgaans toegepast); — (w. g.) den prijs
van een bril kennen, zich niet laten beetnemen; —
•u;at baten kaars en bril, als de vil niet zien en wil,
gezegd van vergeefsche pogingen om iem. die dom
of hardnekkig is, beter in te lichten; — iem. een
bril opzetten, hem inlichten en terechtwijzen ; —
iem. een bril op den neus zetten, hem eene bepaalde
beschouwing opdringen, (ook) iem. de pen op den
neus zetten, hem geducht de waarheid zeggen, zoodat hij weet, waaraan hij zich te houden heeft;
(ook) hem eene poets bakken; —
kasteel, citadel om eene stad te beheerschen;
den eersten April, verloor Alva zijn bril, verloor
Alva Den Briel; -(bij vergelijking) twee door eene dwarsstreep
verbonden ringvormige vlekken op het lichaam
van sommige dieren; — (hoefsm.) hout met touw,
waartusschen de bovenlip geklemd wordt, tang,
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praam : een onhandelbaar paard (ook een stier)
een bril op den neus zetten, breidelen, bedwingen,
machteloos maken; — sluiting voor de ronde
gaten in de kuilgeschutpoorten als daarin geene
kanonnen staan; — oog of open steun aan stoomwerktuigen, waardoor een bewegend deel op zijne
plaats gehouden wordt; — plank met in 't midden
een door een deksel gesloten gat, als zitting in een
geheim gemak : eens op den bril gaan, zijn gevoeg
doen; — (zeew.) stuk hout tusschen de langzalings
vastgemaakt met een rond gat voor het boveneinde
van den snauwsmast; — redoute, op zich zelf staand
bastion zonder eourtine, lunette. Brilletje, o. (-s).
BRILDEKSEL, o. (-s), deksel op het geheim
gemak; ...DUIKER, m. (- s), ...EEND, v. (-en),
eene soort van scheleend (anas clangula), met
eene groote witte vlek op iedere wang, ook bolder
geheeten; ... GAT, o. (-en), (zeew.) hennegat, koldergat; hoos, tolgat; — het gat in den bril (van een
geheim gemak).
BRILJANT, m. (-en), aan beide kanten met
facetten geslepen diamant, steeds à jour gezet;
—SLIJPER, m. (-s); —SNIJDER, m. (-s).
BRILJANTEEREN, (briljanteerde, heeft gebriljanteerd), tot of als briljant slijpen, in tegenstelling
met roos (of rozette), waarvan slechts ééne zijde
met facetten geslepen is.
BRILJANTEN, bn. van briljanten vervaardigd;
een briljanten ring, met een briljant versierd.
BRILJANTKEVER, m. (- s), de juweel- of diamantkever : eene prachtige tor van Brazilië, met eene
rij schubjes die als diamanten fonkelen (entimus
imperialis).
BRILJANTVUUR, o. eene soort van vuurwerk
dat stralende, bloem- en stervormige vonken
werpt.
BRILLANT, BRILJANT, bn. ( -er, -st), schitterend; heerlijk; —, m. (-en), briljant.
BRILLANTINE, v. polijstmiddel voor metalen
voorwerpen, bestaande uit guano-extract, trippel aarde, tarwemeel en zout; — smeersel voor den
baard en het haar, bestaande uit ricinusolie, glycerine en spiritus.
BRILLEDOOS, v. (...doozen), doosje waarin de
bril wordt geborgen; ...GLAS, o. (...glazen), elk
der lensglazen van een bril; ...KAS, v. ( -sen),
brillenhuisje; ...KIEK, m. (fig.) geheim gemak;
.KOKER, m. (-s); ...MAN, m. (-s), hij die een
bril draagt.
BRILLEN, (brilde, heeft gebrild), een bril dragen,
gebruiken : die oude man brilt nog niet, kan nog lezen
zonder bril; brillende dames; — (fig.) iem. (ook
een dier) brillen, breidelen, bedwingen; (ook) foppen,
misleiden.
BRILLENHUISJE, o. (-s), brilledoos; ...KRAMER, in. (-s).
BRILLENMAN, m. (-s), brillenverkooper; ...MAKER, m. (-s); ...SLIJPER, m. (-s).
BRILNEUS, m. (...neuzen), neus geschikt om
er een bril op te zetten; — zekere zwaluw op Jamaïca, wier neusgaten uit buizen bestaan, welke
op kleine trilglazen gelijken.
BRILSCHANS, v. (-en), (vestingb.) een klein
vooruitliggend vestingwerk of twee kleine halvemanen vóór de grachtschans.
BRILSLANG, v. (-en), Aziat. slang, ook cobra
geheeten (naja tripudians), zoo geheeten naar de
twee ringvormige zwarte vlekken aan weerszijden
van den hals (bij het mannetje).
BRILVLEDERMUIS, v. (...muizen), (gew.) hoefijzerneus.
BRILVLIEG, v. (-en), zeker geslacht van vliegen,
welker oogen aan het einde van een langen zijde
staan (diopsis).
-lingschet
BRILVOGEL, m,. (-s), groengele vogeltjes uit de
tropen der oude wereld, met een dichten krans
van witte veeren om de oogen, die aan een bril doen
denken (zosterops).
BRINK, m. (- en), (gew.) rand, boord; — (gew.)
erf, werf om eene boerenwoning; -- (gew.) met
gras begroeid marktplein, dorpsplein.
BRIO, met veel brio iets zeggen, met vuur, zeer
levendig.
BRION, m. (-s), (veroud.) (zeew.) voorstevenknie.
BRIONIE, v. wilde wingerd, klimplant wier
blad op dat van den wijngaard gelijkt.
BRISANT, bn. brisante stoffen, snel ontploffend.
BRISTOL(PAPIER), o. zeer stevig en glad
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papier, voor visitekaartjes, voor schilderen met '.
waterverf enz.
BRISURE, v. (-s), (wapenkunde) onderscheid.ings- 1
teeken in 't blazoen van jongere zonen.
BRIQUET, Zie BRIKET.
BRIT, m. (-ten), Engelschman, inwoner van
Brittanje.
BRITS, v. (-en), planken rustbank, slaapplaats
in eene kazerne, arrestkamer of een wachthuis; hij krijgt voor de brits, voor zijn achterste, voor de
broek.
BRITSCH, brr. Engelsch ; in historische werken
ook voor Keltisch; de Britten zijd eigenlijk Kelten.
BRITSEN, (britste, heeft gebritst), vroegere
raarinestraf : het slaan met handdaggen; 60 slagen
op den rug en op de broek met een stuk oud touw,
ter dikte van niet meer dan 12 garens op streng
en onderscheiden van het zwaardere laarzen, dat
met dikker touw en alleen op last van. den scheepsraad geschiedde; - (fig.) (Ind.) beslissend handelen;
met ijver maken of voltooien.
BRITSER, m. (-s), (zeew.) voltrekker der straf
van het britsen.
BRITTANNIA-METAAL, o., ...ZILVER, o. metaalmengsel van 657 o of meer antimonium en tin,
en minder dan 5 j J koper, soms nog met lood en
bismut, zilverachtig wit van kleur.
BROBBEL, m. (-s), (Zuidn.) bobbel.
BROBBELEN, (brobbelde, heeft gebrobbeld),
(Zuidra.) brabbelen, wartaal spreken; -- waterblazen opwerpen ; - broddelen, knoeien, slecht
werk leveren.
BROCADE, v. BROCAAT, o. zware zijden stof
waarin met goud- en zilverdraad bloemen, vogels
en andere figuren zijn geweven.
BROCAATPAPIER, o. gekleurd papier met
gouden figuren.
BROCATELLO, o. met katoen doorweven zijden
.stof.
BROCATEN, bn. van brocaat vervaardigd.
BROCHE, v. (-s), vrouwen -doekspeld, borstspeld;
eerre diamanten broche, broche, met diamanten bezet.
BROCHEEREN, (brocheerde, heeft gebrocheerd ),
zekere wijze van bloemen weven (in stoffen); (boekb.) de losse vellen van een boek met naald en
draad of met dun ijzerdraad aaneenhechten en in
een op den rug vastgeplakten omslag hullen; wel
te onderscheiden van innaaien.
BROCHEERDRAAD, o. dun ijzerdraad waarmee
men boeken brocheert; ...INRICHTING, v. (-en),
(boekb.).
BROCHURE, v. (-s), vlugschrift, geschrift van
kleinen omvang.
BRODDELAAR, ni. (-s), BRODDELAARSTER,
V. (-s), iem. die slecht, slordig werk levert, knoeier.
BRODDELARIJ, v. (-en), knoeiwerk.
BRODDELEN, (broddelde, heeft gebroddeld),
knoeien, slecht, slordig werken (door onvoldoende
kennis of vaardigheid).
BRODDELLAPJE, o. (-s), eerste breilapje der
kinderen.
BRODDELWERK, o. slecht werk, knoeiwerk.
BRODDEN, (brodde, heeft gebrod), (gew.) broddelen.
BRODDER, m. (-s), (gew.) broddelaar.
BRODEQUIN, m,. (-s), halfiaarsje; broos (tooneellaars); - Spaansche laarzen, scheenschroeven,
marteltuig om gevangenen te pijnigen.
BROED, BROEDSEL, o. de ter zelfder tijd
uitgebroed wordende eieren of uitgebroede jongen
van vogels : kuikens van 't zelfde broedsel; (ook
m.) de kuikens van den eersten broed; eieren of jongen
van slangen, bijen, visschen, oesters enz.; (fig.)
ook van menschen : de vader, de moeder, de kinderen,
't gansche broed deugt niet, 't gansche geslacht, de
heele familie.
BROEDBIJ, v. (-en), (gew.) mannetjes-bij, hom
...CEL, v. (-len), elk der cellen van een-mel;
bijenkorf, waarin de koningin hare eieren legt.
BROEDEI, o. (-eren), bebroed ei; ei geschikt,
bestemd om bebroed te worden.
BROEDEN, (broedde, heeft gebroed), ook
BROEIEN, (broeide, heeft gebroeid), op eieren

zitten en ze zoodoende verwarmen, teneinde ze te
doen uitkomen : onze kanarie broedt, broeit; kippen
broeden, broeien 21 dagen; eene kip te broeden, broeien
zetten, op eieren zetten om die te laten uitbroeden; (fig.) onder geen hen gebroeid zijn, zich niet ge-

makkelijk laten bedriegen, uit zijns oogen zien: -
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(tuingewassen, vruchten, enz.) ze in eene broeikas
of onder een broeiglas vroeger doen bloeien of rijpen,
trekken; -- tabak broeien, gedroogde tabak in
bossen aan groote hoopen zetten, waardoor zij aan
't gisten geraakt en eene bruine kleur verkrijgt; (in de bierbrouwerij en stijfselmakerij) graan in
de broeikuip doen gisten; - zich broeien, zich warm
instoppen in bed, zich warm kleeden; - (een boos
opzet, verraad enz.) in 't geheim beramen, uitden ken, daarop zinnen, peinzen : verraad, onheil broeden; - hij zit op iets te broeden, over iets te peinzen, met de bedoeling iets voor den dag te brengen:
ik zag aan zijn gezicht, dat hij op een toost broedde; -

heet worden, door gisting eene hitte ontwikkelen
die brand veroorzaken kan : het natig broeien van
een mesthoop bevordert de verrotting; het hooi begint
te broeien; - ( van de lucht) drukkend heet, zwoel
zijn : de lucht broeit, er komt vast onweer; - de lucht
broeit daar al, er vertoonen zich donderwolken; 't is broeiend, broeiend heet, drukkend, zwoel weer; (ook fig.) er broeit iets, er wordt in 't geheim iets
beraamd (verraad, twist), er is iets gaande; - dat
heeft al sedert lang gebroeid, was al sedert lang gaande,
in stilte dreigende.
BROEDER, ni. (-s, -en), mannelijk kind (met
andere kinderen van dezelfde ouders); halve broeder
(beter half broeder), alleen van vaders- of moeders
vgl. stiefbroeder; (fig.) kameraad, boezem -zijde;
naaste : doet uw broeder goed; - ( bijb.)-vriend;
ben ik mijns broeders hoeder I ben ik aansprakelijk
voor de tekortkomingen van anderen; - de bruine
broeders, de inlanders (in Ind. en Z. A.); alle menschen zijn broeders, dienen elkander te
helpen en te steunen; - wij leven als broeders en
zusters, helpen elkander, deelen van alles samen; leven als broeder en zuster (van gehuwden gezegd) ,
buiten lijfsgemeenschap- - broeder, geef mij de
hand, gezegd wanneer iem. beter dan een ander
in hetzelfde lot deelt, in dezelfde (meestal minder
gunstige) omstandigheden verkeert; - dit is het
waard onder broeders, voor zooveel is het goedkoop;een valsche broeder, iem. dien men niet vertrouwen
kan, een verrader; -- broeders en zusters (in den
Heere), naam waarmede een predikant zijne toehoorders soms aanspreekt; - mannen broeders !
gebezigd om tot moed, eensgezindheid op te wekken; - de broeders zijn bijeen, de kerkeraad; Eer
Broeders, opschrift van een brief aan een-warde
kerkeraad; de Broeders Diakenen en Ouderlingen; dat is de (rechte, ware) broeder niet, hij is niet te
vertrouwen, bij hem moet je niet wezen; - 't is
een zwakke broeder, hij kan niet best mee, zijne
kennis is niet groot; hij is niet de minste der broederen, hij is niet dom; - hij is een broeder van de
natte gemeente, maakt misbruik van sterken drank; hij heeft zijn broer gesproken, hij is dronken; hij is een lustige broeder, hij houdt wel van een
pretje; (R. K.) eertijds algemeen benaming van alle
leden eener kloosterorde of congregatie, thans,
meer de naam voor de lagere leden die geene kerkelijke wijding bezitten, ook leekebroeder geheeten:
broeder worden; de broeder portier; - geestelijke
onderwijzers die de gelofte gedaan hebben : bij de
broeders schoolgaan; broeders des ge'meenen levens,

vereeniging van mannen in de 14e eeuw, die ofschoon geen kloosterlingen, toch samenwoonden en
de geestelijke en stoffelijke belangen behartigden
van arme scholieren, die zij een gemeen leven, d. i.
een gemeenschappelijk leven deden leiden; - de
Moravische broeders, Zeister Broeders, de Herrnhutters; - de Broeders van Barmhartigheid van
den H. Johannes de Deo, eene congregatie die zich
ten doel stelt mannelijke zieken en grijsaards
zoowel in huis als in de gasthuizen te verplegen,
ook barmhartige broeders genoemd; - de Fieemsteesche
broeders, benaming van Protestantsche manlijke
ziekenverplegers; - (in de v rijmetselarij) benaming waarmede de leden der loges, hetzij meester,
gezel of leerling, elkander aanspreken; - broeder
van den Nederlandsehen Leeuw, laagste rang bij
deze orde, waaraan Bene j aarlij ksche toelage van
I 200.- verbonden is; - ambtsbroeder, kunst broeder; - wapenbroeder; broeder in den zak, zekere koek, van meel, krenten,
rozijnen en sukade in een zak in heet water gaar
gekookt; evenzoo : broeder in den pot. Broedertje,
Broertje, o. (-s), zie aldaar.
BROEDERBAND, m. de meer of minder nauwe
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betrekking tusschen menschen van hetzelfde land,
ras, geloof enz. : het aanhalen en sterken van den
broederband in deze dagen vol ongeloof is plicht.
BROEDERDIENST, m. (-en), elkaar een broeder
bewijzen, elkaar helpen als broeders; —-dienst
vrijstelling wegens broederdienst, (bij de militie)
geen soldaat behoeven te worden, omdat een
broeder tot den krijgsdienst is aangewezen of vrijwilliger is.
BROEDERGEMEENTE, v. (-n), inz. der Moravische Broeders (Herrnhutters).
BROEDERHAAT, m. haat tusschen broeders (ook
bij uitbr.).
BROEDERHAND, v. (-en), iem. de broederhand
geven, reiken, drukken, hem de rechterhand geven
als teeken van broederlijke gezindheid.
BROEDERHUIS, o. (...huizen), huis waar de
ongehuwde Broeders eener Moravische Broeder
samenwonen : het broederhuis te Zeist. -gemnt
BROEDERKERK, v. (-en), gemeenschappelijke
kerk; (ook) kerk der Moravische Broeders; ...KUS,
m. ( -sen), kus door broeders (eener gemeente)
elkaar gegeven; vriendschapskus.
BROEDERLIEFDE, v. liefde tusschen broeders.
BROEDERLIJK, bn. bw. ( -er, -st), als een broeder, als broeders : broederlijk leven; broederlijk
deelen; -- (vermaningen, raad enz.) voortkomende
uit broederlijke liefde, derhalve ernstig gemeend,
doch op liefderijken toon geuit; een broederlijke
vriend, met Wien men als met een broeder omgaat.
BROEDERLIJKHEID, v. innigheid, hartelijkheid eens broeders.
BROEDERMIN, v. liefde van of tot een broeder.
BROEDERMOORD, m. (-en), moord op een broeder gepleegd, (ook fig.); ...MOORDER, m. (-s);
...MOORDENAAR, m. (-s).
BROEDERPLICHT, m. (-en), wederzijdsche ver
-plichtngeva
broeders.
BROEDERSCHAP, v. de betrekking tusschen
broeders; nauwe bloed- of stamverwantschap;
plichtsbesef der broeders : goede broederschap
houden; — broederschap drinken, op zekere wijze
door een dronk de vriendschap bezegelen; —
vrijheid, gelijkheid en broederschap, bekende leus
der Fransche revolutie; —, (-pen), de gezamenlijke broeders, de vereeniging van broeders; —
(R. K.) kerkelijk goedgekeurde vereeniging van
leeken en geestelijken, tot doel hebbende geestelijke ontwikkeling van de leden, door het beoefenen
van bijzondere werken van godsvrucht of naasLnliefde ; -- vrijmetselaarsloge ; — vereeniging
van beroepsgenooten : de broederschap der notarissen, der ontvangers; — Protestantsch kerkgenootschap : de Remonstrantsche Broederschap; — (bij
uitbr.) gezelschap van personen tot denzelfden
stand, kring enz. behoorende : hij is ook van de
broederschap, lust gaarne sterken drank;
BROEDERSCHOOL, v. (...scholen), schooi van
de broeders des gemeengin levens; R.-K. jongens
broeders gehouden.
-scholdr
BROEDERSDOCHTER, v. (-s, -en); ...KIND, o.
( -eren, -ers), neef, nicht; ...VROUW, v. (-en),
schoon -, behuwdzuster; ...ZOON, m. (-s), neef.
(Gaat een bez. voorn vooraf, dan worden beide
deelen niet aaneengeschreven).
BROEDERTJE, o. (-s); kleine broeder; — zeker
kermisgebak, poffertje.
BROEDERTJESBESLAG, o. aangemengd meel
tot het bakken van broedertjes; ...KRAAM, V.
(...kramen); ...MEID, v. (-en), dienstmeid in eene
broedertjes- of poffertjeskraam; ...PAN, v. (-nen);
...VROUW, v. (-en), die broedertjes bakt en verkoopt.
BROEDERTROUW, v. broederlijke getrouwheid
en liefde; ...TW IST, m. twist tusschen broeders.
BROEDHEN, v. (-nen), hen die op eieren broedt
of die jonge kuikens heeft, klokhen.

BROEDHOKJE, o. (-s), hokje waarin men eene
kip zet te broeden; uitgeholde boomtak of iets
dergelijks, bestemd om een vogel in te laten broeden.
BROEDKOEK, m. (-en), wastafel met broedcellen
in een bijenkorf; ...KOLONIE, v. (-s), plaats waar
vele vogels bijeen broeden; ...KOOI, v. (-en), kooi
waarin neen vogels laat broeden.
BROEDMACHINE, v. (-s), ...OVEN, m. (-s),
broedtoestel; ...PLAATS, v. (-en), plaats waar
vogels hunne eieren plegen uit te broeden; ...RUIMTE, v. (-n).
BROED S CH, bn. begeerende te broeien (van
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vogels); — (gemeenz.) begeerig om aan de geslachtsdrift te voldoen, wellustig, heet, geil, (ook wel)
trouwlustig. BROEDSCHHEID, v.
BROEDSEL, o. Zie BROED.
BROEDTIJD, m. (-en), tijd noodig om eieren
uit te broeden; (ook) tijd die er verloopt tusschen
de besmetting en het ziek worden, incubatietijd.
BROEDTOESTEL, o. (-len), toestel tot kunst
uitbroeding van eieren, door middel van-matige
Bene kunstmatige warmte (van vuur, warm water
of mest).
BROEDVAL, m. de jonge oestertjes die zich op
andere voorwerpen vastzetten; ...VOGEL, m. die
vogel komt hier als broedvogel voor, broedt hier te
lande.
BROEDZAK, m. (-ken), huidplooi bij sommige
visschen (mannetjes), waarin de eieren door 't
wijfje gelegd worden en daarin blijven tot zij uitkomen, bv bij de zeenaalden.
BROEI, m. het broeien : de brand is door broei,
hooibroei ontstaan; — er zit broei in de lucht, 't is
broeierig weer; — in den broei zitten, in den brand,
in verlegenheid; — heet water: de vuile wasch in
den broei, zetten, in heet zeepsop en zoo eenige uren
laten staan om het beter te kunnen schoon krijgen.
BROEIBAK, m. (-ken), met glas overdekt tuinbed om de gewassen vroeg klaar te doen zijn; -bak waarin de varkens geschouwd of gebroeid
worden; ...BED, o. (-den).
1. BROEIEN, (broeide, heeft gebroeid), in heet
water zetten of daarmede begieten : een varken
broeien, het nadat het geslacht is, met heet water
begieten, om er gemakkelijker de borstels af te
krijgen; 't is te heet om varkens te broeien, schertsend
van heet eten gezegd; -- de wasch broeien, in den
broei zetten. BROEIING, v.
2. BROEIEN, zie BROEDEN.
BROEIERIG, bn. broeierig weer, drukkend heet,
zwoel.
BROEIERIJ, v. (-en), het doen uitbroeden
van eieren; — inrichting om eieren te doen uitbroeden door broedkippen of door broedmachines.
BROEIGANS, V. (...ganzen), broedende, zittende
gans; ...GLAS, o. groenachtig vensterglas; ...GLAS VERZEKERING, v.; ...HEN, v. (-nen), broedende,
zittende hen; ...HOKJE, o. (-s), broedhokje.
BROEIIG, bn. broeiig weer, het weer is broeiig,
broeiend heet, broeierig.
BROEIKAS, v. ( -sen), schuins gebouwde mets
glas overdekte kas in een tuin ter kweeking van
gewassen, hetzelfde als BROEIKAST, v. (-en);
...KOOI, v. (-en); ...KUIP, v. (-en), kuip waarin
bleekers de wasch broeien; (ook) waarin bierbrouwers het bevochtigde graan door broeiing tot
ontkieming brengen.
BROEINEST, o. (-en), nest waarin een vogel zit
te broeden; — (fig.) kweekplaats : het is daar een
broeinest van alle kwaad, daar wordt veel kwaad
uitgevoerd, verzonnen; een broeinest van leugen
en bedrog, van ontucht, van alle kwaad; een broeinest
van anarchisme; — een broeinest van de cholera,
waar deze telkens vandaan komt.
BROEIRAAM, o. (...ramen), groen glasraam
boven gewassen in den kouden grond, of op een
broeibak of broeikas.
BROEISCH, bn. broedsch. BROEISCHHEID, V.
BROEISEL, o. (-s), zie BROED.
BROEISTOOF, v. (...stoven), machine tot kunst
uitbroeding; ...TIJD, m. tijd om te broeien;-matige
tijd voor het broeien benoodigd.
BROEIZIEK, bn. (gew.) broedsch, broeisch.
1. BROEK, v. (-en), kleedingstuk over de beenera
en het onderlijf : inz. eene bovenbroek voor jongens
en mannen; een jongen in de broek steken, hem voor
't eerst eene broek aan geven; — eens lange en eene
korte broek; voor vrouwen kwamen de broeken eerst
in de 17de eeuw hier in zwang; — eene open broek,
vrouwenbroek zonder achterklep; — hij heeft zijne
broek vol, heeft Bene groote boodschap in zijne
broek gedaan; -- voor de broek krijgen, voor de
billen krijgen, gekastijd worden; (ook fig.) ver
(een spel, een proces enz.); — (gemeenz.)-liezn
hij heeft mij die partij aan de broek gezet; — dat
heeft hij aan zijne broek, dat moet hij betalen,
bekostigen; — ergens eene broek aan hebben, eene
broek aan verslijten, zijne broek aan scheuren, er
groote schade bij lijden; — iem. eene broek aanpassen, hem beknorren; (ook) hem bedriegen; -hij kreeg van 't zelfde laken eene broek, hij onder-
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vond, onderging hetzelfde onaangename gevolg; -jem. achter de broek zitten, rijden, hem achternarijden,
hem voortdurend op de vingers zien, dwingen zijn
plicht te doen; — (genieenz.) iern. de broek afstrij ken, om hem op zijne billen te geven; — hij strijkt
ze allen de broek rif, steekt ze allen de loef af; —
(gew.) bij de broek afgaan, zijne broek afstrijken
om eene groote commissie te doen; ook uit de
broek moeten; — ieyn. de broek opbinden, hem
geducht onder handen nemen, de waarheid zeggen;
— die vrouw heeft de broek aan, beheerscht haar
man, speelt den baas; — (w. g.) als er eene broek is,
betaalt er geen doek, mannen behooren vrouwen
vrij te houden, voor haar te betalen; waar broeken
zijn (of spreken), moeten rokken zwijgen; — hij kijkt
onder en boven uit zijne broek, schertsend gezegd
van een klein ventje; — een jongetje van de eerste
broek, die pas eene broek draagt, (fig.) iem. die
pas koiiit kijken, een beginneling in een vak,
(ook) een melkmuil; — (fig.) uit eene rijke, arme
broek geschud zijn, van voorname, geringe afkomst
zijn; —
(bij vergelijking) (bij vogels) de veeren die over
den loop hangen; — de vet- of vleeschlaag, het
dikste gedeelte aan de billen of achterpooten (bij
koelen en paarden); — hom van sommige vis schen; — onderstel van omgehakte boomera met de
uitgegraven wortels; — achterste gedeelte der
balans van eene ophaalbrug; — gedeelte van het
paardetuig dat dient om steun te geven bij het
afrijden van hellingen; — (gew.) het niet weggesneden deel van den balzak (bij een gelubden stier of
ram); — kulas (van een kanon); — ringetje met
band (van onderen aan vogels vastgemaakt, om
ze van en op de kruk te leeren vliegen); — lang
zwaar touw waarin men een afgeloopen schip
vangt om de vaart ervan te stuiten: — broek vormige mand, bij het redden van schipbreukelingen; -- kraag rondom de vissings der masten
en rondom de pompen om te beletten, dat er lek
naar beneden komt; zeildoeksche beklee--water
ding, broeking; — broek van een zeil, de bolvormige
gedaante van een stagzeil; — (scheepsb.) deel
van het steekspant, ook twit genoemd; — schoor
verdeeld in twee pijpen (voor-stendor g
twee naast of boven elkander gelegen kamers); —
broekstuk eener stoombrandspuit; — harnas van
een weefgetouw. Broekje, o. (-s), zie aldaar.
2. BROEK, v. laag, langs rivieren of beken gelegen, al of niet ingedijkt groenland, dat 's winters
onder water staat.
3. BROEK, o. drasland, moerassig land.
BROEKACHTIG, bn. ( -er, -st), moerassig.
BROEKBALK, m. (-en), achterste dwarsbalk
van de balans eener ophaalbrug; — achterhar eener
sluisdeur; — (molenb.) penbalk.
BROEKEN, (broekte, heeft gebroekt), (gemeenz.)
in den broekzak steken; — (plat) aan de geslachtsdrift voldoen; — (gemeenz.) eene broek dragen; —
ontlasting hebben : het kind heeft gebroekt. BROEKING, v.
BROEKENGOED, o. stof voor broeken, broek
kleermaker die uitsluitend-stof;.MAKER,m()
broeken maakt; ...STOF, BROEKSTOF, v. kleedingstof voor broeken; ...VOERING, v.
BROEKGALG, v. (-en), draagband, bretel;
...GESP, v. (-en), gesp om de broek vast te maken.
BROEKHOOI, o. hooi van broekland.
BROEKIG, bn. moerassig; broekige heide, waarvan de bovenlaag zeer humusrijk is en blijkbaar
ontstaan uit eene moerasvegetatie.
BROEKING, v. (-s), sterk, zwaar touw waarin
men een kanon dat door het schot achteruitloopt,
vangt; — (zeew.) oorplooiing, bekleeding van een
zeil: gladde broeking, boze broeking, waart ooze
broeking, stijve broeking; —BOUT, m. (-en), (zeew.)
zie BOKSHOORN; —GAT, o. (-en), (zeew.);
—RING, m. (-en), (zeew.); —KALF, o. (...kalven),
stelkalf van eene wangaffuit van een kanon.
BROEKJE, o. (-s), kleine broek; — dat is er een
met een broekje aan, eene aangekleede leugen; —
een broekje, schertsende naam voor een jongemensch,
ook een jong broekje; — een sekuur broekje, iem. die
sekuur te werk gaat.
BROEKLAND, o. (-en), drassig land; (ook)
laaggelegen al of niet ingedijkt groenland.
BROEKLINT, o. (-en), lint tegen den gordelband eereer broek. BROEKLINTJES, o. mv. eene
stof voor onderbroeken.
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BROEKMAN, m. (-nen), BROEKMANNETJE,
o. (-s), kind dat pas in de broek is gekomen; klein,
dik knaapje.
BROEKMAT, v. (-ten), smalle mat waardoor de
sloep gesteund wordt en waarvan de oogen op de
davits genaaid zijn.
BROEKSBAND, m. (-en), bovenstuk van eene
mansbroek; — band aan het boven- en het ondereinde van eene onderbroek; ... GULP, V. (- en),
broekspleet voor aan eene mansbroek; ...KLEP, v.
(-pen); ...KNOOP, m. (-en); ...PIJP, v. (-3n),
gedeelte dat het been bekleedt; ...STUK, o. (-ken),
deel van een kanon dat zich achter de tappen
bevindt; — (scheepsb.) houten deel dat aan het
slemphout wordt bevestigd.
BROEKVEER, v. (-en), veer aan de broek van
vogels; — metalen veer of klem, dienende om bij
het fietsen de overtollige ruimte der broekspijpen
van onderen bijeen te houden, ten einde scheuren
te voorkomen.
BROEKZAK, m. (-ken), zak in eene broek; —
cvisschersbroek, lederen tot aan de borst reikende
laarzen en broek uit één stuk, om in 't water te
gaan staan.
BROEKZWAARTE, v. van een kanon, de meerdere zwaarte van het deel achter de tappen, waardoor het bukken voor een deel wordt voorkomen.
BROER, m. (-s), broeder. BROERTJE. o. (-s),
't is een broertje en een zusje ! 't is zoo goed als
hetzelfde; — een broertje aan iets dood hebben, er
het land aan hebben, niet graag doen.
1. BROES, v. (broezen), de van vele gaatjes
voorziene trechter op de tuit van een gieter; trechter van een stortbad; verspreider aan 't einde van
eend tuinslang.
2. BROES, o. (gew.) schuim op den mond van.
razende menschen of dieren : het broes stond hem
op den mond, van woede.
BROEZEN, (broesde, heeft gebroesd), (w. g.)
heftig snuiven (van paarden).
1 BROK, o. en ni. (-ken), stuk, afgevallen, afgebroken vast deel (van iets) : een brok brood; een
brok marmer; aan brokken vallen; alles was aan
stukken en brokken; — (bij uitbr. en gemeenz.) een
brok van een gedicht, gedeelte; — de overgebleven
brokken, wat er overgebleven is; (ook fig.) in (aan)
stukken en brokken, ongeregF€ia, bij dealen; --hap eten : hij telt de brokken in den mond, is in hooge
mate gierig; — iem. de brokken uit den mond zien,
iem. niet gunnen wat hij eet; -- er zit mijj een brok
in de keel, 't is of mij de keel toegeknepen wordt..
zoodat liet spreken mij belemmerd is; — een neoeilijk brok slikken, beleedigingen verduren; — nog
zoo'n brok neef van mij, in geringschattenden zin; —
het is een onbehouwen brok, een ruwe, onbeschaafde
kerel; (van vrouwen gezegd) een stoute, kwade, vuile
brok; -- (gemeenz.) een brok van een jongen, buiten
flink uit de kluiten gewassen; — balletje-gewon
van dik en taai gekookte suiker of stroop, elders
ballen, kussentjes, of babbelaars geheeten ; — iets
dat gerinve waarde he. ft: een brok van een huis; —
klein gedeelte : een brokke land. Brokje, o. (-s),
klein brok, stuk ; — gebraden brokjes, brood in de
soep; geef hem er een brokje van !; — (ironisch) een
lief brokje ! een mooie kerel ! een lieve jongen!
2. BROK, BROKKEL, ba. licht afbrokkelend,
breekbaar, bros.
BROKKELEN, (brokkelde, heeft gebrokkeld),
in stukjes breken, vallen, kruimelen : brood
brokkelen; dit gesteente brokkelt sterk; — (fig.) hij
heeft u-at in de melk (den pot) te brokkelen, hij zit er
goed bij, heeft nog al geld; (inz.) hij heeft tamelijk
veel invloed; -- hij wii ook wat in de melk te brokkelen hebben, meent ook al wat te kunnen zeggen,
ook al invloed te hebben. BROKKELING, v. (-en),
het brokkelen; stukjes van gebroken voorwerpen.
BROKKELIG, bn. ( -er, -st), bros, kruimelig, licht
brokkelende; brokkelig , brood; een brokkelige muur,
licht afbrokkelend, bouwvallig. BROKKELIG HEID, V.
BROKKELVLOER, m. (-en), Nederlandsch woord
voor mozaïekvloer.
BROKKEN, (brokte, heeft gebrokt), in brokken

breken (van brood, beschuit enz.) en daarna
ergens in werpen : brood in de soep brokken (ook
brokkelen).
BROKKENHUIS, o. berg- en verkoopplaats
van allerlei afgedankt huisraad en afgelegde klee
ren, die opgeknapt worden en door den minderen

BROKSGEWIJS.

348

stand voor een bagatel gekocht kunnen worden,
ook wel oud maakt nieuw genoemd.
BROKSGEWIJS, ...WIJZE, bw. bij stukken en
brokken, stuk voor stuk; niet in eens alles te gelijk.
BROKSTEEN, o. (-en); ...STUK, o. (-ken),
fragment : brokstukken van een gedicht opzeggen;
slechts brokstukken dier overlevering zijn tot ons
gekomen.
1. BROM, m. groot glas jenever; - hij heeft een
brom in, is dronken.

2. BROM, v. (Ind.) zie BREM.
BROMBAS, v. ( -sen), (muz.) laagste bas, brom
-pij.
BROMBEER, m. (...beren), iemand die altijd
knorrig, gemelijk, onaangenaam voor anderen is.
BROMBEREN, (brombeerde, heeft gebrombeerd) ,
knorrig, gemelijk, uit zijn humeur zijn.
BROMEEREN, (bromeerde, heeft gebromeerd),
in eene scheik. verbinding broom invoeren.
BROMIUM, o. (scheik.) donkerroodbruine, zeer
vergiftige, vluchtige vloeistof met onaangenamen
reuk, bevindt zich in zeewater, zeeplanten, zeedieren en in vele minerale wateren; -BROMIDE,
o. (-n). (scheik.) verbinding van bromium.
BROMKEVER, m. (- s), mestkever; ...KLOOT,
m. (-en), (gew.) bromtol, (Zuidn. ook) grolpot.
BROMMELBEZIE, v. (...beziën), (gew.) wilde
moerbezie.
BROMMEN, (bromde, heeft gebromd), een dof
of grommend (meestal onaangenaam;) geluid
geven: de beer bromt; - ( ook van eene bandelooze,
tochtige koe), onrustig in de weide loopen, de
horens in den grond steken en brullen; - het dof
gonzend geluid van verschillende insecten, zooals
bijen, kevers en bromvliegen; - (van muziekinstrumenten) een doffen lagen toon geven : wat bromt
dat klavier, dat orgel; - brommend spreken, ondui delijk, binnensmonds, meest op doffen toon; hij zal zes weken moeten brommen, in de gevangenis
zitten; - (fig.) knorren, pruttelen: hij doet niets dan
.brommen; ik heb wat brommen gehad; - ( gemeenz.)
ze komen niet, wat ik je brom, wat ik je zeg; (w. g.) pochen, snoe ven: hij bromt op zijne afkomst; een brommend manifest, snoevend, opsnijdend.
BROMMING, v.
1. BROMMER, m. (-s), die bromt; - bromvlieg;
(muz.) brombas, brompijp; - standje, uitbrander :
hij zal een brommer krijgen; - ( gew.) hij heeft
een brommer op, hij is aangeschoten, beschonken,
inz. gezegd van personen die dan gemelijk, brom
zijn; - tochtige bandelooze koe die bromt;-m,erig
(oudt.) lang belegeringsgeschut van 12 pond.
2. BROMMER, m. (-s), ook BROM, naam der
, eerste huurrijtuigen te Amsterdam, omstreeks
1819 in gebruik gekomen en later door de grootere
vigilantes vervangen (naar den stalhouder Brom
.zoo geheeten).
BROMMERIG, bn. bw. brommig, gemelijk,
knorrig, ontevreden.
BROMMES, brommes krijgen, beknord, berispt
worden.
BROMMIG, bn. ( -er, -st), altijd brommende,
knorrig, ontevreden. BROMMIGHEID, v. knorrigheid.
BROMPOT, nl. en v. (-ten), bromtuig, knorrig
mensch.
BROMTOL, m. (-len), holle houten tol met een
vierkant gat op zijde, die, afgelaten van het snoer,
-een brommend geluid geeft.
BROMVLIEG, v. (-en), groote vlieg die een brom
-mend
geluid maakt.
BROMWERK, o. (muz.) de brompijpen in een
orgel.
BRON, V. (- nen), het vanzelf uit den grond
opwellende water, (ook) de plaats waar dit opwelt,
de natuurlijke opening in den grond (wel te onder
Bene door kunstmiddelen opspringende-scheidnva
-fontein en van een gegraven of geboorden en geinetselden put); water aan of uit de bron putten;
(fig.) de bron is opgedroogd, dat levert geen voor
meer op; - eene onreine bron kan geen rein-del
water opgeven, uit onreine beginselen kunnen geene
goede daden voortvloeien; - heete bron, wanneer
er warm, heet of kokend water opborrelt; - intermitteerende bron, bron die slechts van tijd tot tijd
vloeit; - zwavelbron, magnesiumbron enz., bron
waarvan het water zwavel enz. bevat; - gezond
-.heidsbron
: de bronnen van Karlsbad; verschillende stroompjes die den oorsprong eener
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rivier zijn : de bronnen van den Nijl, van den Ganges; - (fig.) aanleiding, oorsprong, oorzaak : dit
is de bron van al mijn lijden; eene bron van vreugde; hij heeft het uit goede bron, van vertrouwbare zijde; werken die men raadpleegt, waaruit men put;
die schrijvers waren mijne bronnen; - eene bron
van inkomsten, iets waaruit men inkomsten verkrijgt;
- bronnen van bestaan, middelen van bestaan;
ook de handel is eene bron van welvaart. Zie HENG

-STEBRON,
HULPBRON.
BRONADER, v. (-s), nauwe, doorgang in de
aardkorst, waaruit het water opwelt voor Bene
bron; (ook fig.) bron, oorsprong : God is de bronaar
alles goeds.

BRONCHITIS, BRONCHITE, v. ontsteking van
het slijmvlies der luchtpijptakken.
BRONFEEST, o. (-en), (fab.) feest ter eere der
bronnimfen; fontinaliën.
BRONGAS, o. brandbaar gas dat uit natuurlijke
of geboorde openingen in den grond (in laagveen streken) opstijgt en in den laatsten tijd tot verlichting en verwarming gebruikt wordt : het brongas
bevat tot 85°/ o methaan. -BORING, v. (-en);
-HOUDER, ni. (-s); -TERREIN, o. (-en).
BRONGEBOUW, o. naam voor het gebouw te
Haarlem voor het drinken van en baden in het
water der staalwaterbron.
BRONGOD, m. (-en), ...GODIN, v. (-nen), (myth.)
god die in eene bron woonde.
BRONHUIS, o. (...huizen), huis om Bene bron
heen gebouwd.
BRONKOP, m. plaats waar Bene onderaardsche
rivier weer aan de oppervlakte te voorschijn komt.
BRONKRUIK, v. (-en), kruik waaruit de riviergoden de wateren uitstorten.
BRONKUUR, v. (...kuren), (w. g.) de bronkuren
gebruiken, de gezondheidsbronnen bezoeken, het
water ervan drinken.
BRONNENSTUDIE, v. riet bestudeeren van de
bronnen eener wetenschap, bv. voor de geschiedenis
het bestudeeren van historische akten, handschriften enz.
BRONNIMF, v. (-en), (fab.) najade; ...OLIE,
V. (ongezuiverde) petroleum.
1. BRONS, o. (bronzen), eerre uit koper en tin,
dikwijls met bijvoeging van een weinig zink bereide
metaallegeering, veel larder, smeltbaarder en tot
gieten beter geschikt dan onvermengd koper : in
brons gieten, uit brons gegoten; brons wordt vooral
gebruikt tot het gieten van veldgeschut en klokken,
standbeelden, penningen, munten en allerlei voor
kunst en smaak; -- metaalpoeder om-werpnva

mede te bronzen; - bronskleur.
2. BRONS, bn. bronskleurig, bruinachtig groen.
BRONSBLIK, o. blik geslagen uit eene soort
van brons.
BRONSEN, (bronste, heeft gebronst), brullen,
loeien (van herten, in den paartijd, als uiting van
paardrift); geil, tochtig zijn.
BRONSGROEN, bn. de kleur van groenachtig
brons hebbende, bruinachtig groen.
BRONSHOND, m. (-en), de hondensoort die in
de bronsperiode over bijna geheel Europa verspreid
was.
BRONSINTER, m. (-s), soort van kalksteen door
bronwater afgezet.
BRONSKOEKOEK, m. (-en), goudkoekoek.
BRONSKLEUR, v. de kleur van brons; ...KLEURIG, bn. bruin met groenach.tigen weerschijn.
BRONSPERIODE, v. voorhistorische tijd waarin
de menschen hunne werktuigen bijna uitsluitend
van brons vervaardigden.
BRONSPOEDER, o. poeder van tombaklegeeringen oni mede te bronzen.
BRONST, v. paartijd, paardrift van dieren, inz.
bij de vogels en het hertengeslacht.
BRONSTEN, (bronsite, heeft gebronst), bronsen.
BRONSTIG, bn. ( -er, -st), tochtig, verlangend
naar de paring. BRONSTIGHEID, v.
BRONSTIJD, in. bronsperiode.
BRONS(T)TIJD, m. tijd van paring (der dieren).
BRONSZIEKTE, v. (-n), ziekte tengevolge der
paardrift.
BRONWATER, o. (-en); ...WEL, v. (-len), (fig.)
tautologische samenstelling voor bron; - de bronwel alles goeds, bronader.
1. BRONZEN, (bronsde, heeft gebronsd), aan
iets Bene bronskleur geven; - gebronsde aangezichten, door weer en wind gebruind.
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2. BRONZEN, bn. van brons : een bronzen standbeeld, lichtkroon; — bronzen tijdperk, bronsperiode; —
zn. mv. antieke bronzen, bronzen beeldwerk.

brood voor mij gebakken, ik kan overal aan den
kost komen, mijn bestaan vinden; — (spr.) bij
gebrek aan brood, eet men korstjes van pasteien, bij

BRONZOUT, o. zout, uit geneeskrachtig bronwater getrokken; ...ZUUR, o. humusachtige stoffen, voorkomende in de uit ijzerhoudende wateren
afgezette oker en in moerasertsen.
BROOD, o. (-en), voedsel uit gekneed en gebakken
meel bestaande; 't reeds gekneed, maar nog niet
gebakken deeg : 't brood in den oven doen; — een
brood, zekere hoeveelheid hiervan in een bepaalden
vorm gebakken; — grof of grauw brood, van ongebuilde tarwe; -- wit brood, van gebuild meel; —
bruin brood, van ongebuild tarwemeel; (gew. ook)
roggebrood; — zuur brood; zoet brood; geraspt brood;

gemis aan het goedkoopere moet men het duurdere
gebruiken; — de hoop is het brood der ellendigen,
den ellendige blijft de hoop toelachen; — de Bijbel
is het brood des levens, het beste voedsel der ziel; —
dat krijg ik alle dagen op mijn brood, dat verwijt
men mij iederen dag; — hij geeft, legt, smeert het
hem op zijn brood, verwijt het heirs , zal het hem
inpeperen ; — (gew.) hij heeft het brood in den
oven, zijne vrouw is zwanger; —
een brood suiker, kegelvormig stuk witte suiker; —
zeker gewicht : een brood klei, 25 K.G. boetseerklei.
Broodje, o. (-s), zie aldaar.
BROODACHTIG, bn. ( -er, -st), wat naar brood
zweemt; (gew.) gaarne brood etende.
BROODBAK, mn. (-ken), bak waarin de huis
-moedrhtb
legt of opdischt.
BROODBAKKEN, o. de kunst om brood te bakken : deze knaap is op het broodbakken, leert het.
BROODBAKKER, m. (- s), de bakker die brood
bakt; ook iem. die brood verkoopt; ...BAKKERIJ,
v. (-en), plaats waar brood gebakken wordt; beroep, zaak van een broodbakker.
BROODBEN, v. (-nen), broodmand; ...BEREIDING, v. het bereiden van brood (het bakken
inbegrepen).
BROODBOOM, m. (-en), een boom (artocarpus
incisa) wassende in Indië en op de Zuidzee -eilanden
met vruchten, ter zwaarte van 2 K.G. die, gebakken,
den smaak hebben van tarwebrood; — de Indische
broodbooras (artocarpus integrifolia) heeft vruchten
die tot 15 K.G. zwaar worden; aan de zaadlooze
variëteiten geeft men de voorkeur: ...BORD, o.
(-en), broodplank; ...BRIEF, m. (...brieven), (gew.)
belastingbiljet.
BROODDEEG, o. deeg waarvan men brood bakt;
gekneed brood om te hengelen; ...DEPOT, o. (-s),
winkel waar voor een bakker of eene fabriek brood
verkocht wordt; ...DIEF, m. (...dieven), iem. die
brood steelt; -- (fig.) die een ander zijn brood, zijn
bestaan doet verliezen; (soms ook) beunhaas,
knoeier.
BROODDRONKEN, bn. bw. ( -er, -st), dartel,
weelderig; overmoedig, uitgelaten (door overvloed).
BROODDRONKENHEID, v.
BROODELOOS, bn. zonder brood; (fig.) zonder
middel van bestaan; iem. broodeloos maken, van zijn
bestaan berooven; — eene broodelooze kunst, die
geen bestaan oplevert.
BROODENZOLDER, in. (-s), afdeeling eener
suikerraffinaderij waar de suikerbrooden gedroogd.
en soms gebleekt worden.
BROODETER, m. (-s), ik ben geen broodeter,
eet niet veel brood; ...FABRIEK, v. (-en), inrichting voor het (machinale) bakken van brood op
groote schaal.
BROODGOD, m. schimpende benaming, bij de
Geuzen eertijds in gebruik, voor de H. Hostie in
den R.-K. eeredienst.
BROODHEER, nm. (-s), (veroud.) werkgever, voor
wiep men werkt.
BROODIG, bn. broodige aardappels, bloemige.
BROODJE, o. (-s), klein brood, kadetje : een

geroosterd brood; versch brood of nieuwbakken brood;
oudbakken brood of belegen brood; — eigengebakken,
huisbakken brood, dat men in zijn huis bakt; zie
blik -, knip -, kropbrood en genadebrood; krentenbrood;
paasch-, kerstbrood; — gerezen brood, brood met
gist; — ongezuurde broodgin, 't brood der ellende,

zeer plat uitgerold en in ronden vorm gebakken
deeg, den Israëlieten op hun Paaschfeest tot spijs
voorgeschreven; —
droog brood eten, zonder boter, (bij uitbr.) zeer
schraal leven; — het beste brood legt men voor het
venster, zijn beste beentje voor zetten; — het is
net zoo goed, of je bij den bakker om een broodje
komt, het zijn vaste prijzen, afdingen baat niet; —
hij maakte hem uit, dat de honden er geen brood van
zouden vreten, op verregaand ruwe wijze; — kruimeltjes is ook brood, men mag het kleine niet verachten; — voor iemand het brood uit den mond sparen, voor hem zich het noodigste ontzeggen; —
zoo noodig als brood, hoognoodig, onmisbaar; —
zoo mager als brood, zeer mager; — nood zoekt brood,

door den nood gedrongen doet men veel; -- (fig.)
zijn brood verdienen, den kost winnen; — (Zuidas. )
zijn broodje is gebakken, zijn fortuin is gen gakt voor
de toekomst hoeft hij niet meer te zorgen; — God
schenke mij mijn dagelijksch brood, mijn dagelijksch
onderhoud; — brood op de plank hebben, genoeg

hebben om van te leven; ook van eene vrouw
gezegd die dikke borsten heeft; -- geen brood
hebben, straatarm zijn, niets verdienen; — hij
is goed voor zijn brood, kan best zijn eigen kost
verdienen; — eigen brood bovenal, zelfstandigheid
en onafhankelijkheid zijn alles waard; — ongegund
brood wordt het meest gegeten, de afgunst is groot; —
altijd brood te eten verdriet ook, afwisseling doet
leven; — men sluit geen brood voor vrienden weg,
altijd zijn zij welkom; — (dicht.) het brood der smarte,
dat niet tranen gegeten wordt; — het brood der
schande eten, op onteerende wijze zijn brood ver
— gij weet niet hoe zuur het brood der armoede-dien;
smaakt, gij weet het bittere van de armoede niet; -(bij b.) de mensch zal bij brood alleen niet leven, heeft
hoogere dan aardsche behoeften; — dit is mijn
stuk brood, daarmede win ik den kost; — iem.
aan een stuk brood helpen, iem. eene betrekking,
werk bezorgen 'vaarvan hij leven kan; — (Zuidn.)
hij heeft zijn land voor een stuk brood ver
voor eene kleinigheid ; — hij heeft goed-kocht,
zijn brood, hij heeft een ruim bestaan; — daar
is geen droog brood aan te verdienen, niets; —
de kunst gaat om brood, verliest de aesthetische

wetten uit het oog, om slechts door effectbejag
geld te maken; — des eenen dood is des anderen
brood, des eenen ongeluk is des anderen geluk; —
't geschiedt om den broode, om er den kost mee te
verdienen, niet uit lust of liefde; — dat doet hij
om den lieven broode, om er mee te verdienen; —
het is een zuur stukje brood, met moeite wordt er
nog weinig mee verdiend; --zich de kaas niet van het brood laten halen, op

zijne rechten staan, zich niet alles laten welgevallen; — zijn achterste met boter sneren en droog
brood eten, veel aan de mode offeren en daardoor
zich in het noodige levensonderhoud moeten beperken; — iem. het brood uit den mond nemen, stooten,
onderkruipen, benadeelen; — wiens brood ik eet, diens
woord ik spreek, die mij mijn onderhoud geeft, dien
spreek ik voor, voor dien neem ik het op, enz. — het
is een profeet, die brood eet, een valsche profeet,
(scherts.) een profeet om er een op toe te geven; —
hij kan meer dan brood eten, hij is in veel zaken
bedreven; — dat is gesneden brood, dat is eene
gemakkelijke, licht uitvoerbare zaak; — op water
en brood Zitten, gevangen zitten; — er is overal

broodje met kaas; een halvestuiversbroodje; een
stuiversbroodje; amandel -, saucijzebroodje, zie aldaar; — een broodje zout, samengeperst fijn zout; —
(spr.) zoete broodjes bakken, toegeven, een minder

hoogen toon aanslaan; inz. door inschikkelijkheid,
onderdanigheidsbetoon enz. weer trachten goed
te maken, wat men eerst door brutaal optreden
bedorven heeft; -- hij heeft er een broodje aan, een
klein bestaan; — er nog een broodje uithalen, er nog
voldoende mee verdienen; — zijn broodje bij elkaar
scharrelen, met moeite aan den kost komen.
BROODKAMER, v. (-s), (op schepen) plaats
waar de scheepsbeschuit wordt bewaard; ...KAR,
V. ( - ren); ...KAST, V. (- en), de broodkast hangt
er hoog, het gaat er schraaltjes toe; de muizen
liggen er dood in de broodkast, men heeft daar
broodsgebrek; ...KIST, v. (-en); ...KNEDER, m.
(-s), werktuig om machinaal deeg te kneden;
...KORF, m. (...korven), broodmand; — iem.
den broodkorf hoog hangen, iemands verteringen
inkorten, aan iemand weinig te verteren geven,
hem weinig te eten en te drinken geven; ...KORST ,
v. (-en); ... KOST, m. bij iem. in den broodkost
zijn, er niet het middagmaal, maar alleen de brood-
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maaltijden genieten; ...KRUIM, v.; ...KRUI
V. (- s), kruimel van brood; — (fig.) de brood--MEL,
kruimels steken hem, hij kan den voorspoed niet
dragen, wordt er trotsch, aanmatigend door;
... KWESTIE, v. broodvraag.
BROODLETTER, v. (-s), (drukk.) algemeene
benaming voor de kleinere lettertypen, tot het
zetten van boekwerk in gebruik (gewoonlijk tot
on niet mediaan), boekletter.
BROODMAGER, bn. zeer mager, zoo mager als
brood.
BROODMAND, v. (-en), met de broodmand
loopen, brood rondbrengen, venten; — klein mandje
of bakje van aardewerk, lakwerk enz. waarin het
brood wordt opgedischt; ...MEEL, o. eene zelf
bij het gewone tarwebrooddeeg-standighe
gevoegd wordt om er de voedzaamheid van te
verhoogen, bereid naar de voorschriften van
Liebig; ...MEESTER, m. (-s), brooduitdeeler (in
godshuizen enz.); ...MES, o. ( -sen), mes waarmee
men boterhammen snijdt.
BROODNIJD, m. afgunst jegens een voorspoediger beroepsgenoot.
BROODNOODIG, bn. zoo onmisbaar als brood,
hoognoodig.
BROODOFFER, o. (-s), offer in brood bestaande.
BROODPAN, v. (-non); ...PAP, v. pap van brood
gemaakt; ...PLANK, v. (-en), plank waarop het
brood (in Bene kast) gelegd wordt; plankje waarop
het brood gesneden wordt.
BROODPLOEG, m. (-en), krom stuk hout waarin
men het broodmes vastmaakt, en dat men achter
den arm vastzet, om gemakkelijker groote, harde
roggebrooden klein te snijden.
BROODPODDING, m. (-en), podding gemaakt
van gedroogd en geraspt brood, met eieren, kaneel,
rum enz.
BROODPOT, m. (-ten), pot in den vorm van
een suikerbrood, waarin de vloeibare suiker gegoten
wordt.
BROODPRIJS, m. (...prijzen), prijs van het
brood.
BROODRAT, ...ROT, v. (-ten), (fig.) die ten laste
der gemeente is; arm student; iemand die gaarne
en veel brood eet. Zie DOODETER.
BROODROOSTER, m. (-s), toestelletje van

ijzerdraad, om het brood te roosteren op kachel of
gastoestel.
BROODSCHATTER, m. (-s), broodzetter;
...SCHRIJVER, m. (-s), schrijver om den broode;
...SCHRIFT, o. broodletter; ...SCHULD, v. geld
verschuldigd voor geleverd brood; ...SOEP, v.;
...SPINDE, v. (-n), broodkast; ...STUDIE, v.
studie in vakken, met wier uitoefening men later
zijn brood denkt te verdienen; ...SUIKER, v.
witte suiker van suikerbrooden : gestampte broodsuiker; fijne broodsuiker; een klontje broodsuiker.
BROODSGEBREK, o. gebrek aan het hoognoodige, aan eten en drinken, uiterste armoede:
voor broodsgebrek bewaard blijven.
BROODTROMMEL, v. (-s), trommel waarin
men het brood in huis bewaart; ...TROMMELTJE,
o. (-s), trommeltje waarin men kinderen hun
twaalfuurtje meegeeft.
BROODVAT, o. (-en), vat waarin brood in de
broodkamers bewaard wordt; ...VERKOOPER,
m. (-s); ...VERKOOPSTER, v. (-s); ...VORM,
m. (-en), vorm voor de suikerbrooden.
BROODVRAAG, v. 't is voor mij eene broodvraag,
't verdienen van mijn brood hangt er voor mij van
af; -- de broodvraag, het probleem hoe alle menschen zonder onderscheid aan den kost zullen kunnen komen; ...VRUCHT, v. (-en), de vrucht van
den broodboom; ...VRUCHTBOOM, m. (-en),
broodboom; ...WAGEN, m. (-s); ...WINKEL,
m. (-s); ...WINNER, m. (-s), die het brood verdient voor het gezin; — (zeew.) bonnet, zie aldaar;
... WINNING, v. (-en), beroep, vak, zaak die een
voldoend bestaan oplevert : die zaak is geene broodwinning, maar eene geldwinning, men kan er rijk
in worden.
BROODWORTEL, m. (-s), de wortels van den
maniok of manihot (in Ned. Indië katella, in WestIndië en Zuid-Amerika yucca- of cassave -wortel
geheeten), die, na gewasschen en geraspt te zijn,
een zeer voedzaam zetmeel levert, waarvan men
smakelijk en gezond brood bereidt; —PLANT,
r. (-en).
BROODZAK, m. (-ken), die veel van brood houdt.
i

BROUWGEREEDSCHAP.

...ZETTER, m. (-s), beambte belast met de bepaling
der broodprijzen; ...ZETTING, v. bepaling van een
maximum der broodprijzen; ...ZORG, v. zorg voor
't dagelijksch brood, voor 't levensonderhoud:
de broodzorg neemt hem geheel in beslag.
BROOM, o. bromium; broomkali; broomnatrium;
—ETHER, m.
BROOMKALI, o. (geneesk.) kaliumbromaat,
als zenuwstillend middel aangewend; .. .META LEN, o. de zouten van broomwaterstofzuur;
...NATRIUM, o.; ...VERGIFTIGING, v. chronische
vergiftiging door veelvuldig gebruik van broom;
zij bestaat in huiduitslag, zwakte, vermagering
en stompzinnigheid; ...WATER, o. waterachtige
oplossing van broom; ...WATERSTOFZUUR, o.
(scheik.) verbinding van waterstof en bromium.
BROOMZILVER, o. het ontstaat als een witte
neerslag in eene oplossing van zilvernitraat in
broomkali en is zeer lichtgevoelig; in de photographie aangewend; —PAPIER, o. lichtgevoelig
papier, met een dun laagje broomzilver bedekt.
BROOMZUUR, o. het ontstaat door inwerking
van broom op broomzuur zilver.
1. BROOS, bn. en bw. (brozer, -t), zeer licht
breekbaar, niet buigzaam, niet gemoedig, niet taai:
glas is broos; broze eierschalen; (van ijzer) sprokkig,
ontstaan door eene geringe bijvoeging van zwavel,
waardoor men het goed wellen kan, doch bij roodgloeihitte scheurt het; — (fig.) vergankelijk, ster
: de mensch is een broos wezen; de goederen der-felijk
wereld zijn broos; — eene broze gezondheid, die
licht te verstoren is; -- het broos geluk, wisselvallig,
onbetrouwbaar; — broze vriendschap, niet hecht.
2. BROOS, v. (brozen), hoog laarsje, tooneellaars,
waarvan oudtijds de tooneelspelers zich bedienden
om grooter te schijnen; (fig.) Thespis' brozen, de
tooneelspeelkunst.
BROOSHEID, v. breekbaarheid; (fig.) vergankelij kheid, zwakheid : de broosheid des levens.
1. BROS, bn. ( -ser, -t), hard en toch gemakkelijk
in brokken te verdeeles : brosse beschuit; -- licht
breekbaar : brosse tabakspijpen; — niet taai, niet
gemoedig : gegoten ijzer is bros. BROSHEID, v
de brosheid van glas en aardewerk.
2. BROS, v. ( -sen), zeker schoenmakers- en leder
bestaande uit een ronden priem-werksgdchap
met vierkante, scherpgeslepen punt om gaatjes
in 't leer te maken.
BROUGHAM, v. (-s), open rijtuig voor 2 personen.
BROUILLEEREN, (brouilleerde, heeft gebrouilleerd), verwarren, oneenig maken: gebrouilleerd zijn
met elkander, in onmin leven.
BROUILLON, o. (-s), opstel, ontwerp in klad,
schema.
BROUWEN, (brouwde, heeft gebrouwen), bier
bereiden, gewoonlijk door gemalen mout in de
beslagkuip met water te laten uittrekken, dit beslag te koken en te laten filtreeren; de dan verkregen
wort met hop vermengd opnieuw laten koken en
dit vocht dan te laten gisten; — een bowl punch
brouwen, grog, bisschop brouwen, met kokend
water bereiden; — (fig.) veroorzaken, berokkenen
de leugen brouwt veel kwaad; wat kan de staatszucht
niet al brouwen; — in 't geheim beramen, uitdenken : verraad brouwen; onrust, twist brouwen, stoken,
verwekken; — er brouwt (broeit) iets, eenig kwaad
is in aantocht. BROUWING, v. (-en).
BROUWEN, (brouwde, heeft gebrouwd), brijen,
de letter r met de huig in plaats van met de punt
der tong uitspreken.
BROUWER, m. (-s), bierbrouwer ; — die de
letter r met de huig uitspreekt. BROUWSTER,
v. (-s).
BROUWERIJ, v. (-en), plaats waar gebrouwen
wordt; — (spr.) er komt leven in de brouwerij, er is
wat te doen, (ook) de zaken gaan vooruit, (ook)
men wordt wakker; — beroep, vak van den brouwer.
BROUWERSGAST, m. (-en), brouwersknecht;
... GILDE, o. (oudt.) lichaam van al de brouwers die het meesterrecht hadden; (scherts.) de
brouwers; ...KNECHT, m. (-s); ...PAARD, o. (-en),
zwaar gebouwd paard; ...WAGEN, m. (-s), lange
wagen van bijzonderen vorm, waarop de biervaten
vervoerd worden.
BROUWGEREEDSCHAP, o.; ...HAVER, v.
eene dikke soort van haver (avena sativa), voor
brouwen gebruikt; ...HUIS, o. (...hui--namelijkto
zen), gebouw waar de brouwketel staat; ...KETEL, m. (-s), zeer groote ijzeren of koperen kete
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waarin de wort met de hop gekookt wordt; (fig.)
't is eene boon in een brouwketel, zeer gering, onbeduidend.
BROUWKUIP, v. (-en), groote, wijde kuip waarin
het gemalen mout met water vermengd en uitgetrokken wordt, beslagkuip; ...MEESTER, m. (-s),
meesterknecht in eene brouwerij, belast met de
regeling der werkzaamheden.
BROUWSEL, o. (-s), hetgeen gebrouwen is, bier,
•minachtend gezegd); — hoeveelheid bier in eens
gebrouwen; — minachtend gebezigd voor koffie,
thee enz. : wat is me dat voor een brouwsel ! wat
slechte koffie enz. is dat; — alle baksels en brouwsels
zijn niet gelijk, alle arbeid valt niet even volmaakt
uit. BROUWSTER, v. (-s).
BROWNING, m. (-s), eene soort van revolver.
BRR, tusschenw. al of nietwillekeurige uiting bij
eene huivering, rilling; brr ! wat is 't guur!
BRUCINE, o. alcaloïde uit do braaknoot.
BRUG, v. ( -gen), beweegbare of vaste verbinding
tusschen twee punten die door een water of ook
door eene droge aardverdieping gescheiden zijn :
Bene vaste brug; vgl. draaibrug, ophaalbrug, wipbrug,
gierbrug, rolbrug, schietbrug enz.; — de hoofden,

jukken, pijlers, bogen, openingen, spanningen eener
brug; — eene brug over eene rivier slaan; eene hulpbrug
leggen; — eene jbruq opendraaien, zoodat schepen
erdoor kunnen varen; — eene brug dichtdraaien,

zoodat voetgangers en rijtuigen er over kunnen
gaan ; — door de brug gaan, in, onder de brug zijn,
van schepen gezegd; —
(fig.) hulpmiddel om tot zijn doel te komen:

socialistische propaganda is voor hem de brug waarover hij in de Kamer denkt te komen; zie EZELSBRUG; — men moet den vluchtenden vijand eene

gouden brug bouwen, men moet hem gelegenheid
geven tot ontsnappen.; — hij is over eene gouden
brug in de Kamer gekomen, zijne verkiezing heeft
hem veel geld gekost; — hij moest over de brug komen, dokken, betalen, (ook) onthalen, trakteeren; de brug is opgehaald, men kan nu niet meer terug,
wat men begonnen is, moet men nu voleindigen; —
de bruggen zijn afgebroken, van toenadering is geen
sprake meer; — eene brug tusschen twee partijen
leggen, ze tot toenadering brengen; —
naam van sommige voorwerpen die in vorm min of
meer op eene brug gelijken: (ontl.) de brug der hersenen of de brug van Varol, verbinding tusschen de
twee zijdelingsche halfronden der kleine hersenen; —
(gymn.) werktuig bestaande uit twee horizontale
booren op standers; — zeker deel eener drukpers; —
(aan eene molenpers) het bovenstuk, dat door de
vijzel tegen den drempel wordt aangeschroefd; —
(pijpenm.) dikke eiken lat op de rijplaat, waartegen
bij het aanzetten der schroef de koperen pijpenvorm
stuit; — de kam cener viool; — de verhooging
k
op een schip vanwaar de kapitein gewoonlijk
zijne bevelen geeft; — deel van eene brugbalans
waarop de voorwerpen geplaatst worden ; —
(stoomw.) verhooging aan het achtereinde van een
vuurhaard, waarover de vlam strijkt; dwarsstuk
onder de veiligheidskleppen; — (aan een rijwiel)
verbinding tusschen de stangen van het spatbord
op de achtervork; -- (bij het worstelen) de houding,
waarbij men achterover met hoofd en voeten op
den grond steunt. Brugje, Bruggetje, o. (-s).
BRUGBALANS, v. (-en), werktuig voor het wegen
van zware voorwerpen ; zoo ingericht, dat men b.v.
voor een gewicht van 10 K.G. maar 1 K.G. op de
schaal behoeft te leggen en dat het daarbij voor
't resultaat der weging onverschillig is op welk
punt der brug (eene soort van vloertje) de last
gelegd wordt; — decimaal-balans, de gewone soort
met verhouding 1 op 10; — centesimaal-balans of
groote brugbalans, met verhouding 1 op 100, voor
't wegen van locomotieven enz.
BRUGBALK, m. (-en), balk in de lengte der brug
om de dekplanken te dragen; ... BANK, v. (-en),
rust voor de vooreinden der roosterstaven van een.
vuurhaard; ...BEPROEVING, v. (-en); ...BOOG,
m. (...bogen), gedeelte eener brug tusschen twee
pijlers; . BOUW, m. het bouwen van bruggen.
BRUGGE, ook BROGUE, v. (-n), (gew.) dikke
boterham.
BRUGGEDEK, o. (-ken), het bovendek, boven
brug; — bovenbouw op het dek,-bekldsnr
waarop zich de brug van den commandant bevindt;
...JUK, o. (-ken), ingeheide palen van boven
door eene sloof verbonden, waarop eene brug rust;
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...GELD, o. geld door de schepen voor het ophaler
der bruggen betaald; tol van voetgangers en rij tuigen geheven; ...MAN, m. (-nen, ...lieden),
...VROUW, v. (-en), die belast is met het ontvangen der bruggegelden, met het openen der
brug; ...MEESTER, m. (-s), opzichter der bruggen;
(roil.) kapitein der pontonniers.
BRUGGENBOUW, m. bouw van bruggen.
BRUGGENHOOFD, o. (-en), in het water uitgebouwd metselwerk (of wal) waarop de brug rust;
(krijgsw.) verschansing ter verdediging of dekking
eener brug; ...HUISJE, o. (-s), huisje bij eend brug
geplaatst ten behoeve van den bruggenfan of brug
-wachter.BRUGEPAL,m
(...palen).
BRUGGETJE, BRUGJE, o. (-s), kleine brug.
BRUGGEWACHTER, m. (-s), spoorwachter voor
eene brug, tevens met het toezicht der brug belast;
(ook) persoon die eene draai- of wipbrug bedient;
...WACHTERSHUISJE, o. (-s).
BRUGKANAAL, o. (...kanalen), bak in den
vorm, eener brug, waardoor een vaarwater tusschen
twee hooger gelegen punten boven over een Jager
gelegen terrein wordt gevoerd, aquaduct.
BRUGLEGGER, m. (-s), elk der houten of ijzeren
leggers, balken die de opening eener brug overspannen, op de landhoofden en jukken steunende
en bevestigd; ...LEUNING, v. (-en).
BRUGMAN, naam van een minderbroeder in
de 15de eeuw: Pater Johannes Brugman, overleden
1473 te Nijmegen wiens woordenrijke, hartstochtelijke spreekmanier spreekwoordelijk is geworden
in : praten als Brugman.
BRUGPILAAR, m. (...pilaren), ...PIJLER, m.
(-s), paal, pilaar, pijler waarop eene brug rust;
... RAILS, mv.
L vormige rails.
BRUGSCHAAL, v. (...schalen), (zeew.) peil
aan eene brug bevestigd; ...SCHIP, o.-schal
(... schepen); ...SCHRAAG, v. (... schragen), schraag
waarop eene brug rust; ... VAK, o. (-ken), elk der
tusschen twee pijlers of jukken liggende gedeelten
eener vaste brug; elk der afzonderlijk uitneembare
gedeelten eener schipbrug; ... VLOER, m. (- en);
...WIJDTE, v. (-n), ruimte tusschen de twee kaden
die de brug vereenigt.
BRUI, in. (veroud.) slag, stoot; — (fig.) ik geef
er den brui van, ik bekommer er mij niet om ; —
daar hebt gij al den brui, daar is de heele rommel.
BRUID, v. (-en), in ondertrouw opgenomen
meisje of vrouw (ook nog tijdens de bruiloftsviering
zoo genoemd); -- zij is de bruid, ondertrouwd;
(gemeenz.) eene bruid op de trappen, wier huwelijk
niet is voltrokken, ook eeuwige bruid; — het is eene
kranke bruid, van iets gezegd, dat teer behandeld
moet worden; — met de bruid naar bed gaan, een
onverwacht geluk krijgen, dat eigenlijk voor een
ander bestemd was; — men kan viel dansen, al is 't
niet met de bruid, men kan wel vergenoegd zijn,
al bereikt men niet het hoogste; — zij is de koperen,
zilveren, gouden bruid, viert de koperen, zilveren
of gouden bruiloft; (dicht.) verloofde; — (dicht.)
eene bruid des hemels, van Christus, Bene non; —
(R.-K.) bruidies van Jezus, meisjes die hare eerste
communie doen; — de kerk is Christus' bruid.
Bruidje,

0. (-5),

een lief bruidje.

BRUID, (gew.) draf, spoeling, varkensvoeder;
— vloeibare menschendrek : de vuile bruid uitdragen, den beerput ruimen.
BRUIDEGOM, BRUIGOM, m. (- s), in ondertrouw
opgenomen man (ook nog tijdens de bruiloftsviering) : hij is de bruidegom; — de zilveren, gouden
bruigom, die de zilveren, gouden bruiloft viert;
(dicht.) verloofde; — haar hemelsche bruidegom
(van eene non), Christus.
BRUIDEGOMSGOED, o. uitzet-, huwelijksgoed
van den bruidegom; ...PAK, o. (-ken); ...PIJP, v.
(-en), versierde pijp van een bruidegom.
BRUIDLEIDER, m. (-s), ...LEIDSTER, v. (-s),
(oudt.) die de bruid op den bruiloftsdag ter zijde
staat, paranimf.
BRUIDSBED, o. huwelijksbed, bed waarin bruid
en bruidegom den eersten huwelijksnacht doorbrengen; bed dat, als een deel van den uitzet, aan de
bruid wordt medegegeven; — dat is de dood op
het bruidsbed, spottenderwijze gezegd, wanneer
men in liet omberspel vraagt met manilla, basta
en eene kleine troef; ...BOUQUET, ni. (-ten),
bouquet dien de bruid op den trouwdag draagt.
BRUIDSDAGEN, m. mv. dagen tusschen den
ondertrouw en de bruiloft; (in ruimeren zin) al den
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tijd gedurende welken men verkeert; --- de bruids dagen zijn voorbij, -de goede dagen zijn ten einde.
BRUIDSGAVE, ...GAAF, v. (...gaven), ...GIFT,
V. (- en), ...GESCHENK, o. (-en); ...GOED, o.
lijfgoed, (ook) bezitting der vrouw op den dag van
haar huwelijk; goed dat haar bij huwelijkscontract
verzekerd blijft; uitzet.
BRUIDSJAPON, v. (-nen); ...JONKER, ni. (-s),
personen die de bruid bedienen, geleiden; die de
bruiloft enz. helpen regelen en leiden.
BRUIDSKAMER, v. (-s), slaapkamer van bruid
en bruigom;... KLEED, o. ( -eren, ...kleeren);
...KOETS, v. (-en), koets waarin de bruid ter trouwing rijdt; ...KORF, m. (.. .korven), linnengoed
enz. dat de bruid meebrengt; ...KRANS, m. (-en),
bloemkrans in 't haar der bruid; ...MEISJES, o.
mv. personen die de bruid bedienen, geleiden.
BRUIDSNACHT, m. (-en), eerste huwelijksnacht.
BRUIDSPAAR, o. (...paren); ...PARTIJ, v. (-en),
feestje dat de bruid aan hare kennissen geeft;
...PENNINGEN, m. mv. (w. g.) huwelijksgift,
speldengeld; ...SCHAT, m. (-ten), som gelds die
de bruid mee ten huwelijk brengt; ...STOET,
m. al de feestgenooten achter het bruidspaar.
BRUIDSSUIKER, v. (-s), eene soort van suiker
dat de bruid schenkt of aan vrienden en-goed
kennissen toezendt; ook voor klein suikergoed in
't algemeen; ...TIJD, m. tijd dat men bruid (en
bruidegom) is; ...TOOI, aai.; ...TRANEN, m. mv.
(fig.) drank, gedurende de bruidsdagen aan de
bruiloftsgasten gegeven, (bestaande in bypocras,
wijn enz.); — een partijtje, na de aanteekening,
ten huize van de bruid; — (Ind.) eene klimplant
met roode of met witte bloemen; ...ZUSTER, v.
(-s), zuster der bruid.
BRUIEN, (brulde, heeft en is gebruld), werpen,
slaan, kloppen; als hij weer komt, brui ik hem van
de trappen, smijt ik hem van di trappen; — brui
maar toe, sla er maar op los; — (fig.) wat bruit het
mij, wat brui ik er (me) om, wat geef ik er om; —
(gew.) gij moet mij niet zoo breien, niet zoo plagen.
BRUIER, m. (-s), klopper.
BRUIERIJ, v. (-en), (gew.) plagerij, kwellerij,
moeilijkheid.
BRUIGOM, n-i. Zie BRUIDEGOM: ...GOMSPIJP, V. (- en).

BRUIHEEN, o. (veroud.), vaarwel, vertrek; -

het bruiheen drinken, op het afscheid drinken.

BRUIKBAAR, bn. (-der, -st), geschikt tot gebruik;
voldoende bekwaam: een bruikbaar onderwijzer; -(fig.) een bruikbaar mensch, iem. die geschikt is,
met wien heel goed om te gaan is. BRUIKBAAR
-HEID,
V.
BRUIKEN, (bruikte, heeft gebruikt), (gew.)
gebruiken, zich (van iets) bedienen.
BRUIKER, m. (-s), pachter; (gew.) een werk paard.
BRUIKLEEN, o. (-en), leering zonder rente om
na verloop van zekeren tijd in natura teruggegeven
te worden; wat men iem. leent om te gebruiken; —
iets in bruikleen hebben, het geleend hebben om
te gebruiken. BRUIKLEENING, v. (-en).
BRUIKLEENER, m. (-s); ...LEENSTER, v. (-s),
die iets in bruikleen ontvangt.
BRUIKWEER, v. (...weren), (gew.) pachthoeve.
BRUILOFT, v. (-en), trouwfeest, feest dat na de
huwelijksvoltrekking of in de bruidsdagen gevierd
wordt : ter bruiloft gaan; op eene bruiloft (genoodigd)
zijn; bruiloft houden; bruiloft geven; — blikken
bruiloft, feest eener 6 1 /4 jarige echtvereeniging; —
koperen bruiloft, feest eener 12 1 /, jarige echtvereeniging; — zilveren bruiloft, na vijf en twintig jaar; —
gouden bruiloft, na vijftig jaar; — diamanten brui
na vijf en zeventig jaar; — het is altijd geen-loft,
bruiloft, niet altijd kan men pret maken, niet altijd
gaat het naar wensch; — van bruiloften komen
bruiloften, op eene bruiloft wordt vaak kennis
gemaakt voor een volgend huwelijk; — (fig.) het
bruiloftsgezelschap : de gansche bruiloft is uitgereden; -- (gemeenz.) bruiloft houden, den beerput
ledigen.
BRUILOFTEN, (bruiloftte, heeft gebruiloft), (w. g.)
bruiloft houden.
BRUILOFTSBED, o. (-den), bruidsbed.
BRUILOFTSDAG, m. (-en), dag waarop men
bruiloft houdt; ...DEUN, m. (-en); ...DICIIT, o.
(-en), gedicht ter eere der jonggehuwden;
... DISCH, m.

BRUINIJZERSTEEN.

BRUILOFTSFAKKEL, v. (-s), (dicht.); ...FEEST,
o. (-en).
BRUILOFTSGAST, m. en v. (-en), genoodigde
op eene bruiloft.
BRUILOFTSKLEED, o. ( -eren, ...kleeren);
...KOETS, v. (-en), koets welke op de bruiloft
wordt gebruikt; trouwkoets; (dicht.) bruidsbed:
de bruiloftskoets is gespreid; ...KOSTEN, m. mv.
BRUILOFTSLIED, o. (-eren), lied ter eere van
bruid en bruigom gezongen; ...MAAL, o. (...malen),
maal op eene bruiloft genuttigd; — (fig.) een
overheerlijk maal; ...NACHT, m. (-en), eerste
huwelijksnacht; ...PAKJE, o. (-s), trouwkleederen;
kleederen die men op eene bruiloft draagt;
...TOORTS, v. (-en), (dicht.).
BRUILOFTSVERS, o. (...verzen), bruiloftsdicht;.
...ZAAL, v. (...zalen); ...ZANG, m. (-en).
1. BRUIN, bn. ( -er, -st), eene bruine kleur hebbende; bruin bier; bruine oogen; bruin haar; de
bruine beer; de bruine beuk; bruine suiker, in tegenst.
met witte en basterdsuiker; -- bruin gebakken, bruin
gebraden, door bakken, braden een bruin korstje
gekregen hebbende; bruin verven; -- de Turken
zijn bruin, hebben eene bruine huid of kleur; -onze bruine broeders in de Oost, de Inlanders; -(fig.) het ziet er bruin uit, de zaak is zorgwekkend; -hij is er niet bruin op, hij doet het niet graag; —
hij bakt ze bruin, hij heeft het uitnemend goed,
(ook gemeenz.) eene groote boodschap doen;
wat bak-je ze weer bruin, wat zit je weer op te snijden, te liegen; — bruin weer, ruw, onstuimig weer; -(schild.) gezegd van de donkere, geschaduwde partijen in eene schilderij of prent.
2. BRUIN, m. en v. (-en), iem. die donker van
huid, haar of oogen is, inz. iem. van zuidelijk
of oostersch ras; — een bruin paard; ook naam voor
een paard in 't algemeen; — dat kan bruin niet
trekken, dat is, wordt mij te duur, dat kan ik niet
betalen; de beer. BRUINTJE, o. (-s), (ook) het.
rimpelen der zee, bij stil weer.
3. BRUIN, o. zekere kleur (uit zwart, rood en geel);
(schilderk.) schaduw : het licht en bruin in eene
schilderij; -- (fig.) licht en bruin, het aangename
en het onaangename in 't leven; -- bruine verfstof; (Zuidn.) een glas bruine, bruin bier; hij weet van den
bruinen, hij is dronken.
BRUINACHTIG, bn. ( -er, -st), op bruin gelijkend.
BRUINACHTÏGHEID, v.
BRUINBROOD, o. brood gebakken van ongebuild
tarwemeel.
BRUINEERDER, m. (-s), die bruineert of polijst.
BRUINEEREN, (bruineerde, heeft gebruineerd),
bruin maken; polijsten; — (geweerloopen) door
de werking van zuren eene kunstmatige duurzame
oxydelaag aanbrengen om het natuurlijke roesten
te voorkomen. het poetsen gemakkelijk te maken
en het blinken te verminderen. BRUINEERING, v.
BRUINEERMOLEN, m. (-s), molen om stalen
voorwerpen te polijsten of bruineeren.
BRUINEERSEL, o. bruineerpoeder; verguldsel.
BRUINEERSTAAL, o. staal waarmede men
geweerloopen bij het bruineeren polijst; ...STEEN,
m. (-en), bloedsteen; ...TAND, nn. (-en), dieren tand, tot polijsten of bruineeren dienende.
BRUINEL. V. (- len), (nat. bist.) groot winterkoninkje.
BRUINELLE, v. (plantk.) eene lipbloemige
plant met bijkans gaafrandige bladeren, een
gezond en geurig veevoeder (prunella vulgaris).
BRUINEN, (bruinde, heeft en is gebruind), bruin
maken of worden : de zon heeft zijn vel gebruind; —
hij begint al te bruinen (door de zonnestralen); —
het vleesch is mooi gebruind (door het braden).
BRUINET, V. (- ten), (plantk.) eene ranonkelachtige plant, de zomeradonis (adonis aestivalis).
BRUINGEEL, bn., ...GRAUW, bn., ...GROEN,

bn., geel, grauw, groen dat naar 't bruine zweemt.
BRUINHARD, o. eene der duurzaamste boutsoorten uit Suriname, bruin van kleur, veel als
timmerhout gebruikt (andira racemosa).
BRUINHARIG, bn. BRUINHARIGHEID, v.
BRITINHEID, v.
BRUINHEILIG, v. (-en), volksnaam voor de
watermunt, een onkruid in vochtige graslanden.
BRUINIG, bn. bruinachtig. BRUINIGHEID, v.
(ook) datgene wat bruin is.
BRUINIJZERSTEEN, o. een aardachtig ijzererts,
in hoofdzaak ijzeroxydhydraat, ook limoniet
geheeten.

BRUINKLEURIG.

BRUINKLEURIG, bn. eene bruine kleur hebbend.
BRUINKOOL, v. (...kolen), zwartbruine, met
een onaangenamen reuk verbrandende delfstof,
van jongere vorming dan de steenkool, ligniet;
—BRIKET, v. (-ten); —LAAG, v. (...lagen);
—OLIE, v. eene donkergrijze, vette olie, uit bruinkool door droge distillatie verkregen en als in- en
uitwendig geneesmiddel gebezigd; —VORMING,
V. (-en).
BRUINOOG, ni. en v. (-en), iem. met bruine
oogen. BRUINOOGIG, bn. bruine oogen hebbende.
BRUINROOD, bn. bruinachtig rood.
BRUINSPAAT, o. eene 5 tot 20 ° l o ijzer bevattende dolomiet, geelkruin van kleur, in kristallen,
ook ankeriet of parelspaat; ...STEEN, o. eene
delfstof, uit bijna zuiver mangaanoxyde bestaande.
BRUINVISCH, m. (...visschee) ; kleinste dolfijnen soort in de Noord- en Oostzee, ± 2 M. lang (phocae ia eomrnun'is), ook zeevarken genoemd.
BRUINWERK, o. (zeew.) geplozen halfsleet
geteerd touwwerk.
BRUINWIER, o. (-en), onderafdeeling der wieren,
(fzncoideae); .eerre veel verbreide soort van zeewier
die vroeger voor de sodabereiding gebruikt werd.
BRUINZOET, ni. (-en), groote, platte donkerroode
of bruine zoete appelsoort; ...ZWART, bn. bruinachtig wart.
BRUIS, o. en v. schuim : het bruis stond op zijn
mond.

BRUISEN, (bruiste, heeft gebruist), hoorbaar
schuimen, borrelen : de bruisende golven; het bruisend
nat; — gazeuze dranken bruisen sterk bij het inschenken, onder sterk opbruisen wordt het koolzuur
vrij; -- (fig.) tieren, razen (vgl. opbruisen); zijn
bloed bruist, vloeit snel door de aderen, van opgewondenheid of hartstocht; — de stormwind bruist,
loeit, huilt, raast; — (met zijn) varen, stevenen:
de vloot bruist naar de Teems. BRUISING, v.
BRUISMAGNESIA, v. (gen.) mengsel van poeder
van citroenzuur, magnesiumcarbonaat en natrium
hydrocarbonaat, water en suiker.
BRUISPOEDER, ...POEIER, o. poederachtig
mengsel van 30 dubbelkoolzure soda, 30 wijnsteen zuur en 40 deden suiker; friet water vermengd dient
het als middel tot zuivering eener overladen maag.
BRUISTIG, bn. bw. (gew.) wild, ruw, opvliegend.
BRUL, rri of v. kind dat luidt schreeuwt.
BRULAAP, ni. (...apen), een apengeslacht in
Zuid-Amerika die een vervaarlijk geluid kunnen
maken (Mycetes).
BRULBOEI, v. (-en), zeeboei die een dof, luid
klinkend gebrul doet hoeren.
BRULLEN, (brulde, heeft gebruld), het geluid
geven van leeuwen, tijgers e:nz.; — kwaadaardig
schreeuwen : hij brulde van woede; — (scherts.)
de jongen zette het op een brullen, begon vreeselijk
te huilen; — (scherts.) luide roepen, spreken : een
doove iets in 't oor brullen; — luid en onmelodisch
zingen : de dronken studenten brulden om 't hardst; —
de brullende stormwind, loeiend; — het brullen;
gebrul; — (gew.) bij zoo'n warmen regen brult het
gras den grond uit, schielijk en snel groeien.
BRULVOGEL, m. (-s), (Z. A.) eene soort van
roerdomp.
BRUMAIRE, v. rijp- of nevelmaand, van 23
October tot 21 November (tweede kalendermaand
tijdens de eerste Fransche republiek).
BRUMATALIJM, v. rupsenlijm, bestaande uit
lijnolie, teer, terpentijn en vet, waarmede men
de vruchtboomen bestrijkt.
BRUMMEL, m. (-s), (gew.) de vrucht van den
braamstruik.
BRUNEEREN, (bruneerde, heeft gebruneerd); —
(Zuidn.) (van aardappelen, uien, boter enz.) bruin
braden.
BRUNEL, v. (-len), inlandsch plantengeslacht
tot de familie der lipbloemigen behoorende (prunella);
de gemeen, de ingesneden en de grootbloemige brunet.
BRUNELRAILS, mv. brugrails.
BRUNET, BRUNETTE, v. (-ten), meisje met
donkerbruine haren, donkere tint en donkere oogen.
BRUNHILDE, v. (Germ. myth .) eene der Wal
-kyriën.
BRUN'SWIJKERGROEN, o. lichtgroene, vergiftige, goed dekkende verfstof; ...MOM, o. donkere,
dikke, bittere biersoort.
BRUSJE, o. (-s), (pijpenra.) ijzerdraad, met
papier omwoeld, voor het schoonhouden dèr
schenk in den koperen vorm.
Van Dale.

BUFFER.

353

BRUSK, bn. bw. ( -er, -st), kort van stof, barsch;
opvliegend : een brusk optreden; een brusk antwoord, grof, kortaf. BRUSKHEID, v. opvlie
gendheid, kort aangebonden zijn.
BRUSQUEEREN, BRUSKEEREN, (brusqueerde,
heeft gebrusqueerd), norsch afschepen; weinig
omslag maken; — de zaak brusqueeren, doordrijven.
BRUSSELAAR, m. (-s), inwoner van Brussel.
BRUSSELSCH, bn. van, uit, in betrekking staande
tot Brussel; — Brusselsche aarde, vettige zandaarde
om houtwerk enz. schoon te maden; — Brusselsch
lof, cichorei, als groente gebruikt; -- Brusselsche
spruitjes, spruitkool.
BRUTAAL, bn. bw. (brutaler, -st), onbeschoft,
zonder respect voor iets of iemand : een brutale
straatbengel; een brutaal antwoord geven; houd je
brutalen mond; — een paar brutale kijkers, meer
dan vrijmoedig; de brutalen hebben de halve wereld,
den stoutmoedigen gelukt veel; — hij is zoo brutaal
als de beul, in hooge mate brutaal; — stout in 't
uitvoeren van iets slechts : een brutale aanrander,
inbreker; — eene brutale leugen, eene grove leugen,

zonder blikken of blozen geuit. BRUTAALTJE,
o. dat is me ook een brutaaltje, eene jonge dame die
wat durft, die nogal vrij is.
BRUTAALWEG, bw. op eene brutale wijze:

iem. brutaalweg de waarheid zeggen.

BRUTALIGHEID, v. het brutaal zijn; brutaliteit.
BRUTALISEEREN, (brutaliseerde, heeft gebrutaliseerd), (iem.) grof bejegenen, uitvaren (tegen
iem.) inz. met woorden; iem. de gehoorzaamheid
op plompe wijze weigeren.
BRUTALITEIT, v. (-en), onhebbelijke vrijpostigheid, onbeschoftheid, uitdagende lompheid : hij
heeft de brutaliteit het mij te heeten liegen; uiting,

daad van brutaliteit.
BRUTO, bn. bw. (hand.) ruw, met de emballage,
(het tegenovergestelde van netto, zonder de emballage) : het bruto - gewicht; — (van het bedrag eener
opbrengst) zonder dat de onkosten er af zijn :
het concert heeft opgebracht bruto...; BRUTOVERMOGEN, waarvan het passief nog niet is
afgetrokken; ...ONTVANGST, v.; ...OPBRENGST,
v. (-en), ...WINST, v. (-en), zonder aftrek der
onkosten.
BRYOLOGIE, v. deel der plantkunde, dat de
beschouwing der bladmossen omvat.
BUCENTAUR, m. een monster, half stier, half
mensch (volgens de Grieksche fabelleer); — het
schip waarmede de doge van Venetië jaarlijks op
Hemelvaartsdag uitvoer om de zee te huwen,
door een ring in zee te werpen.
BUCEPHAAL, BUCEPHALUS, m. strijdpaard,
lievelingspaard van Alexander den Grooten; (fig.)
fraai, moedig paard; (iron.) oude knol.
BUCKSKIN, zie BUKSKIN.
BUDGET, o. (-s, -ten), begrooting (inz. van 's
lands ontvangsten en uitgaven); — zoo'n uitgave
staat niet op mijn budget, zoo iets kan ik mij niet
veroorloven; — RECHT, o. (van de Tweede Kamer),
het recht om posten op en van de begrooting te

brengen.
1. BUFFEL, m. (-s), plomp gebouwd rund met
krachtige pooten, breeden kop, zware, zwartachtige
horens en lang, stug, bruin haar; de gewone buffet (bos
bubalus) heet in Indië karbouw; de Kaapsche buffel (bos caffer) is zeer sterk en ruw; — (fig.) onbeschofte
kerel, vlegel, lomperd : het is een buffel van een kerel;
een onbeleefde buffet.
2. BUFFEL, o. buffelleer; — grove wollen stof
die op buffelvel lijkt; — (gemeenz.) buis van

buffel.
BUFFELACHTIG, bn. bw. ( -er, -st), onbeschoft,
lomp, ruw. BUFFELACHTIGHEID, v. (...heden).
BUFFELANTILOPE, v. (-n), eene antilopen soort met horens als de buffels.
BUFFELEN, (buffelde, heeft gebuffeld), (platte
volkstaal) slaan, afrossen; — veel, gulzig eten.
BUFFELHUID, v. (-en); ...JACHT, v. (-en);
...JAGER, m. (-s); ...KALF, o. (...kalven, ...kal vers); ..KOE, v. (...koeien); .LEER, o.; ...LEE^
REN, bn.
van buffelleer; ...VLEESCH, o.
BUFFELWEVER, m. (-s), eene soort van veewever
in Zuid - Afrika (textor erythrorhynchus) die hoofd zakelijk leeft van de teeken, die hij van den rug der

buffels zoekt.
BUFFER, m. (-s), stootkussen; stalen of caoutchoucring aan wagons om den stoot bij het tege .i
elkander botsen te breken; — (bij uitbr.) onzijdige
23

BUFFET.

354

strook land tusschen het gebied van twee machtige
rijken; —PARTIJ, v. (-en), middenpartij tusschen
twee andere partijen en die dezen belet in strijd te
geraken; —STAAT, m. staat tusschen twee machtige rijken.
BUFFET, o. (-s, -ten), een meubelstuk in eene
eetkamer waarin men het tafelgoed en -zilver bergt
en waarin of waarop de wijn, het dessert enz. gezet wordt; schenktafel; — (w. g.) aasrechtbank; —
tapkast met toonbank in koffiehuizen, stations enz.;
--^ het beheer van zulk een buffet : het buffet ver
wat brengt het buffet op I

-pachten;

BUFFETJUFFROUW, v. (-en), juffrouw die in
een buffet bedient; ...KAST, v. (-en); ...KASTJE,
o. (-s); ...MAATSCHAPPIJ, v. die de buffetten
inz. in stations en schouwburgen exploiteert.
BUFFONSKRUID, o. eene soort van vogel- of
muurkruid.
v. (-'s), (Ind.) licht tweewielig
BUGGY,
rijtuigje.
1. BUI, v. (-en), kortstondig slecht weer, veranderlijke weersgesteldheid, inz. 't neervallen van
regen, hagel of sneeuw, of de ontlasting van een
onweder : regenbui, hagelbui, donderbui, stortbui; —
voor de bui binnen zijn; schuilen voor eene zware
bui; de bui zien aankomen; — regen -, onweerswolk:
de bui komt op, drijft over; — eene droge bui, kort
droog weer tusschen twee regenbuien in;-stondig
(zeew.) witte of droge buien, hevige wind, onverwacht
op stil weder volgend; — gewelfde- of poortbuien,
hevige, plotselinge windvlaag onder de linie; —
Maartsche buien, ongestadige, ruwe weersgesteldheid der maand Maart; — (fig.) hij is voor de bui
thuis, voor de ramp, voor het ongeval; — eene
hoestbui, lachbui, plotselinge aanval van hoesten,
lachen; — (fig.) kortstondige aanval (van toorn,
misnoegdheid enz.) : de bui trekt af, waait over,
zijne boosheid vermindert, verdwijnt; — eene kwade
bui hebben, in kwade luim zijn; — eene vroolijke,
goede bui hebben, vioolijk, goed geluimd zijn; —
eene bui hebben, krijgen, een boozen, dwazen inval;
soms heeft hij van die buien, is hij geheel anders
dan gewoonlijk; — wat een bui ! (gew.) wat een
groote leelijke hoed 1 — bij buien is hij mild, werkt
hij, tusschenbeide, soms, nu en dan.
2. BUI, bn. (gew.) de vlieger is, gaat bui, gaat
schoot, verongelukt.
BUIDEL, (ook BUIL), m. (-s), zak, beurs; inz.
geldzakje : een buidel met geld; — met vollen buidel
terugkeeren, rijk; — in den buidel blazen, eene tamelijke som gelds besteden (vgl. bus); — iem. den
buidel lichten, hem bestelen; — (gew.) kerkezakje; —
(jacht.) een net dat men voor de gaten der konijnenholen plaatst, en dat door het inspringen der konijnen toetrekt; — zakvormige huidplooi bij de
buideldieren, waarin de melktepels verborgen zijn,
en de jongen zich eerst ophouden.
BUIDELBEEN, o. (-deren), verbeening in de
pezen der buikspieren bij de buideldieren tot
steun van den buikwand.
BUIDELBEER, m. (...beren), een op een jongen
beer gelijkend, plantenetend nachtbuideldier op
Nieuw-Holland, ± 60 cM. lang (koala).
BUIDELDAS, m. ( -sen), een op een konijn of
spitsmuis gelijkend buideldier • in Australië, dat
van planten, zaden en wormen leeft, ook buidelhaas
genoemd (perameles); ...DIEREN, o. mv. eene
der laagste orden der zoogdieren die een buidel
hebben, waarin zij de jongen bergen (marsupialia);
...DRAGER, m. (-s), buideldier; — (Zuidn.)
zakkendrager.
BUIDELKEVER, m. (-s); ...MARTER, m. (-s),
buideldier op Van-Diemensland met langen, behaarden staart, steelt levensmiddelen en gevogelte
(dasyurus) ; ...MEES, v. (...meezen), kleine Zuid
mees, bouwt een hangend kogelvormig-Europesch
nest (pares pendulinus); ...MUIS, v. (...muizen),
buideldier ter grootte van eene muis en van eene
vlieghuid voorzien (acrobates).
BUIDELRAT, v. (-ten.), roofbuideldier in ZuidAmerika, met handen aan de achterpooten, de meest
bekende is de opossum.
BUIDELVORMIG, bn. in den vorm van een buidel.
BUIDELWOLF, m. (...wolven), ruwstaartbuideldier op Van-Diemensland met slechts kraakbeenige
buidelbeenderen, in gestalte en grootte met den
wolf overeenkomende, ook buidelhond geheeten
(Thylacinus cynocephalus).
BUIEN, (het buide, heeft gebuid), ongestadig
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zijn (van het weder), regenen en waaien bij tus -

schenpoozen.
' BUIENKAUWERS, m. (-s), zeebonk, zeeman..
BUIGBAAR, bn. (-der, -st), gebogen kunnende
worden. BUIGBAARHEID, v.
BUIGEN, (boog, heeft en is gebogen), van den.
gewonen (gewoonlijk rechten) stand afwijken of
doen afwijken; eene teen, een stok, eene plank buigen; —
dit teentje buigt gemakkelijk, laat zich gemakkelijk
buigen; — doorbuigen : die plank buigt, als neen
erover loopt; — zich buigen, eene buiging maken: hij
boog en vertrok; — (fig.) nederig zijn, zich krommen
(onder het juk); — voor iem. buigen, eene buiging
maken; (ook fig.) toegeven; — voor iemands wil
buigen, zich gehoorzaam toonen; — iemands wil
buigen, hem tot volgzaamheid brengen; — (fig.)
het moet buigen of barsten, het moet er door, hoe
het ga; — voor den Mammon buigen, geld boven
alles dienen als zijn God; — in 't stof buigen, van
slaafsch eerbetoon in 't Oosten gezegd; (ook fig.)
nederig knielen voor, hoog opzien tegen; — buigen
als een knipmes, zeer diep buigen; — het hoofd
buigen, (fig.) zich onderwerpen, zich gewonnen
geven, afzien van verderen tegenstand; — de
knieën buigen, knielen, bidden; — den ganschen
dag heb ik nog geene knie gebogen, nog geen oogenblik gezeten; — (taalk.) 't veranderen van de
vormen der woorden tot aanduiding der gramm.
betrekkingen waarin ze in den zin voorkomen.
BUIGER, m. (-s), hij die buigt; — een burgertje
maken, over dun ijs zóó loopen, dat het wel buigt,
maar niet breekt, papieren zoldertje loopen; —
(ontl.) buigspier.
BUIGHANG, m. (gymn.) handhang met gebogen
armen.
BUIGING, v. (-en), afwijking van de rechte lijn,
kromming, bocht; — de weg maakt hier eene bui
buiging maken, als uiting van eerbied-gin;—e
of als beleefde groet; -- (fig.) zijne stem heeft veel
buiging, is zeer buigzaam en los; — (taalk.) het
wijzigen der woordvormen naar gelang van hunne
grammatische betrekking, inz. de verbuiging der
naamwoorden. Buiginkje, o. (-s).
$UIGINGSUITGANG, m. (-en), (taalk.) de klanken of letterteekens, die aan den stam der veranderlijke rededeelen worden toegevoegd ter aan
spraakkunstige betrekking; ...VORM,-wijzngder
m. (-en), woordstam + buigingsuitgang.
BUIGIJZER, o. (-s), (sexed.) afhellend stuk ijzer
dat met eene pin in het aanbeeldsgat wordt geplaatst
om daarop ijzer met den hamer te buigen.
BUIGLIGGING, v. (gymp.) ligging met gebogen
beenen; ...MACHINE, v. (-s), machine om alle
soorten van hout en ijzer in korten tijd te buigen,
zooals men verkiest.
BUIGPAS, m. ( -sen), (dansk.); ...PEES, v.
(...pezen), (ontl.) pees waarmede een lid gebogen
wordt.
BUIGPUNT, o. (-en), (meetk.) punt waarin de
kromming eereer lijn in eene tegengestelde krom
overgaat.
-ming
BUIGSPIER, v. (-en), (ontl.) spier die tegen
aan eene strekspier.
-gestldi
BUIGSTAND, m. (gymn.) stand met gebogeL
beenen; ... STEUN, m. (gymn.) handsteun op gebogen armen.
BUIGTANG, v. (-en), kleine handtang met kromgebogen stelen en korten bek, om ijzer- of koperdraad te buigen.
BUIGVASTHEID, v. (van metalen) weerstand
tegen buigen.
BUIGZAAM, bn. (...zamer, -st), wat gemakkelijk
buigt of te buigen is; (fig.) gehoorzaam, gedwee:
een buigzaam karakter. BUIGZAAMHEID, v.
BUIIG, brr. ( -er, -st), ongestadig, veranderlijk,
regenachtig, winderig (van het weder).
BUIK, m. (-en), onderste helft van den mensche]ijken romp, vgl. lijf; overeenkomstig deel
bij de zoogdieren; onderzijde van 't lichaam bi
lagere dieren; een dikke buik; zwaar van buik zijn; —
hij heeft een buik als een burgemeester, een dikken
buik; — zijn buik vasthouden van het lachen; —
pijn in den buik hebben, in de ingewanden; —
(fig.) daar zou je pijn in den buik van krijgen, dat
doet hoogst onaangenaam aan; — zijn buik rammelt (eig. rommelt) van den honger; — zijn buik
vullen, zich zat eten; — (fig.) den buik dienen,
van zijn buik een afgod maken, alles overhebben
voor lekker eten en drinken; — (Zuidre.) een

BUIKAANDOENING.

BUILGAAS.

355

zielmis, uitvaart voor zijnen buik doen, een lustigen
maaltijd houden; — (gemeenz.) met het mes in
den buik rondloopen, bezorgd, bekommerd zijn
(over iets); — zij zijn twee handen op één buik,

zij zijn het altijd eens, handelen op dezelfde
wijze; — zijne ooggin zijn grooter dan zijn buik,
hij neemt meer spijzen op zijn bord dan hij opkan; —
,een hongerige buik heeft geen ooren, een nooddruftige is het moeilijk raad geven; — praatjes vullen
den buik niet, aan mooie beloften heeft men niets; —
.hij heeft er den buik vol van, wil er niets meer mee
te maken hebben, hij heeft er genoeg van; — te
Gent kunt ge uwen buik vol kijken, zooveel zien
als ge maar wilt; — (gemeenz.) schrijf het snaar
op je buik (dan kun-je het met je hemd weer uitvegen),

BUIKRIEM, m. (-en), zadelriem of riem van het

tuig die onder den buik wordt vastgemaakt; — zij
zullen den buikriem wat moeten aanhalen, zij hebben

niet genoeg te eten.
BUIKRIJER, m. (-s), eenvoudige seizing om op
de reede den buik der zeilen bij elkander te rijen.
BUIKROMMELING, v. (-en), rommelend geluid
in den buik.
BUIKSCHILD, o. (-en), benedenhelft van het
pantser der schildpadden; — schild aan de buikzijde van slangen enz.
BUIKSEIZING, v. (-en), (zeew.) stuk dubbel
zeildoek aan het want vastgemaakt en waartegen
de zeeman die met het handlood loodt, met het
bovenlijf steunt.
BUIKSNIJDING, v. (-en), buikpijn; — (heelk.)
buikopening; ...SPEEKSELKLIER, v. (-en), (ontl.)
alvleeschklier; ...SPEK, o. het spek van den buik
(inz. van varkens); ...SPIER, v. (-en), spier in den
voorwand van den buik ; ... SPRAAK, v. Zie
BUIKSPREKEN.
BUIKSPREKEN, (alleen in de onbepaalde wijs
en als z.n. ), vaardigheid om geluiden voort te
brengen of te spreken, zonder de lippen te bewegen
dat zij niet van den spreker, maar van elders
schijnen te komen.
BUIKSPREKER, m. (-s); ...SPREEKSTER, v.
(-s), die de kunst van buikspreken uitoefent of kent.
BUIKSTANDIG, bral. (nat. hist.) buikstandige
buikvinnen, achter de borstvinnen geplaatst.
BUIKSTUK, o. (-ken), (slacht.) een stuk van den
buik; — (zeew.) stuk 't welk den buik van een schip
helpt vormen : krom, vlak buikstuk.
BUIKVIN, v. (-nen), (nat. hist.) benedenste gepaarde vin der visschen.
BUIKVINNIGEN, m. mv. visschen wier buik
juist onder het midden van den rugvin-vine
geplaatst zijn.
BUIKVLIES, o. (ontl.) weivlies dat den bekkenen buikwand aan de binnenzijde bekleedt; —ONTSTEKING, v. (-en), ontsteking van het buikvlies;
...VLOED, m. (geneesk.) ziekelijke ontvloeiing,
witte vloed.
BUIKVULLING, v. weinig voedende spijzen : 't
is maar buikvulling.; — ( gew) smulpartij.
BUIKWAND, m. spierachtige weeke voorwand
der buikholte ; ...WATERZUCHT, v. ziekelijke
ophooping van vloeistoffen in de buikholte; .. .WE GERS, lid. mv. (scheepsb.) vlakwegers; ...WORM,
m. (-en).
BUIKZAAG, v. (...zagen), zaag niet rechten
rug en zeer sterk boogvormige tandrij, inz. bij het
vellen van boomen gebruikt.
BUIKZALM, m. (-en), zekere soort van zalm
met sterk vooruitstekenden buik (gasteroplecus).
BUIKZIEK, bn. (gew.) aangestoken, half verrot
(van vruchten), beursch; ...ZIEKTE, v. (-n).
BUIKZUIVEREND, bral purgeerend.
BUIKZUIVERING, v. (-en), (geneesk.) purgeer
-midel.
BUIKZWAMMEN, v. mv. (plantk.) zwammen
waarvan de sporen zich in kiembuisjes ontwikkelen

ik betaal het niet; — (plat) een buik met beenera,
eene hoogst zwangere vrouw; vgl. onderbuik; —
hang-, hooi- en grasbuik (van een haas, een paard,
zie die woorden); — een opgeschorte buik, inz. bij
renpaarden; —
(bij vergelijking) ronding, het vooruitstaande
bolle deel van een voorwerp : de buik eener spier,
dikste gedeelte; — de buik van een schip, de ronding
tusschen het bodemvlak en de opstaande wanden,
(ook) het ruim; — op zijn buik zeilen, op zij; —
de buik eener flesch, het wijde gedeelte tusschen
den bodem en de borsten; — de buik van eene
viool; — de buik van een zeil, de bolvormige gedaante,
wanneer de wind erin blaast, vgl. buikgording;
(ook) de ophooping van een vastgemaakt zeil op
het midden der ra; — (aan zuilen) het dikste,
middelste gedeelte der schacht; — de muur maakt
,een buik, zakt door; — de buik eener kerk, de ruimte
tusschen twee rijen pilaren, beuk ; — de buik van
een hoogoven, kolenzak. Buikje, o. (-s), kleine buik;
een buikje krijgen, dik worden, gewoonlijk van 't
veel eten ; — (scherts.) klein persoon met een
-dikken buik ; (gemeenz. door officieren) aanduiding voor ,,burger".
BUIKAANDOENING, v. (-en), aandoening in
den onderbuik.
BUIKACHTIG, bn. ( -er, -st), vooruitstaand.
BUIKADER, V. (- s, -en), (ontl.); ...AORTA, v.
(-'s), de nederdalende slagader in den buik; ... BAND,
m. (-en), band om den buik gedragen, inz. bij'
zuigelingen; (heelk.) draagband; ceintuur; —
(Ind.) gordel door vrouwen gedragen. BUIKBOOM,
m. (-en), (wev.) boom van een weefgetouw waar
wever met den buik leunt en waarover-tegnd
het te weven lijnwaad naar den onderlooper gaat;
...BREUK, v. (-en).
BUIKDENNING, v. (-en), (zeew.), buikweger, ook
buikdelling, planken beschot waarmee de bodem
van sommige schuiten van binnen wordt bekleed.
BUIKDIENAAR, m. (-s), lekkerbek, gulzigaard.
BUIKEN, (buikte, heeft gebuikt), met een buik
staan : deze muur bulkt; — ( scherts.) buikig, dik
worden.
BUIKFLESCH, v. (...fiesschen), ronde flesch
met wijden buik.
BUIKGORDEL, m. (-s), bekkengordel; (ook)
buikband; ...GORDINGS, v. mv. (zeew.) om de
de truffels behooren tot de buikzwammen.
onderlijken der zeilen in 't midden bij elkaar en bij
1. BUIL, v. (-en), (geneesk.) gezwel, huidopzetde ra te halen en aldus het zeil te bergen en den
ting, ontstaan door tijdelijke uitzetting der waterzoogenoemden buik te vormen.
vaten (wel te onderscheiden van eene blaar en van
BUIKHECHTING, v. (-en), (heelti.); ...HOLTE,
eene blein); — zich eene buil vallen of stooten; ver
v. (-n), (ontl.) lichaamsholte beneden het middenrif.
bult op een metalen voorwerp, het-hevnid,
BUIKIG, bn. ( -er, -st), een buik vormend; cortegenovergestelde van eene deuk.
pulent. BUIKIGHEID, v.
2. BUIL, m. (-en), een werktuig, bestaande uit
BUIKIJZER, o. (-s), draaigereedschap om kom
eene groote cilindervormige zeef, besloten in een
verdiepingen in hout te maken; ...INGE --vormige
houten kast, waardoor de bakker (of molenaar)
WANDEN, mv.; ...KLIER, v. (-en), (ontl.) alin het groot de verschillende soorten van bloem
vleeschklier.
(blom) en de zemelen uit het meel scheidt.
BUIKLIJST, v. (-en), deklijst eener lambrizee3. BUIL, m. (-en), vierkante of puntvormige
ring; smalle profiellat; ...LOOP, m. al te overvloepapieren zak voor kruidenierswaren enz.
dige, waterachtige ontlasting; ... NAAD, m. (plantk.)
BUILDOEK, o. gazen doek waarmee de holle
nerf waarlangs eene peul openspringt.
builcilinder gevormd wordt.
BUIKONTLASTING, v.; ...OPENING, v. (heelk.);
BUILEN, (builde, heeft gebuild), met den buil
(ook) ontlasting; -- eene soort van doodstraf, (ook)
ziften. BUILER, m. (-s).
zelfmoord (in Japan), harakiri.
BUILENPEST, v. pestziekte, waarbij het lichaam
BUIKPIJN, v. (-en), pijn in den buik; — 't is om
bedekt wordt met boosaardige builen die doorer buikpijn van te krijgen, het is zeer onaangenaam,
breken.
(ook) het staat slecht, hachelijk.
BUIKPOOTIG, bn. (nat. hist.) klasse der week- ! BUILGAAS, o. gaasvormig doek van vlas, paardenhaar, wol of zijde geweven; gebruikt voor meeldieren (Gastropoda), die aan de onderzijde van den
builen, zeeftrommels, enz.; ...GOED, o. meel
buik eene platte spierkrachtige schijf hebben,
dat bestemd is om gebuild te worden; ...KAMER,
welke als bewegingswerktuig dient : de slak behoort
V. (- s); ...KIST, V. (- en), groote, langwerpige houten
tot de buikpootige weekdieren, (ook) tot de buik
kist
waarin de buil ronddraait.
-potigen.

zoo
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BUILLOOPER, m. (-s), (gew.) diaken, collectant.
BUILMOLEN, m. (-s); ...OPENING, v. (-en);
...STEEN, m. (-en), steen waarop het builgoed
gemalen wordt.
BUILTJE, o. (-s), een kleine zak, beurs; een klein
gezwel.
BUILZOLDER, m. (-s), zolder in een molen of
bakkerij waar gebuild wordt.
1. BUIS, V. (buizen), haringbuis.
2. BUIS, v. (buizen), lang, hol cilindervormig
voorwerp, bestemd om er vloeistoffen of gassen
door te leiden of er in te bewaren (gewoonlijk wijder
dan eene pijp) : de buizen der waterleiding; eene
tinnen, glazen buis; vgl. gasbuis, galbuis, spreekbuis,
pompbuis, zuigbuis, borstbuis; buizen trekken,
persen; -- (ontl.) buis van Eustachius, half beenige
buis die de trommelholte met de keelholte verbindt; — (ontl.) falloppische buis, trechtervormige
verwijding van den eileider.
3. BUIS, V. (buizen), (gew.) iem. eene buis geven,
een pak slaag; — (gew.) iem. zijne buis geven, hem
afzeggen, de liefdesbetrekking afbreken, (soms)
een blauwtje laten loopen; — (Zuidn.) eene buis
krijgen, er met eene buis afkomen, niet slagen bij
een examen, niet verkozen worden, afgewezen
worden; (ook) iem. eene buis geven, hem afwijzen.
4. BUIS, o. (buizen), eene soort van kiel van voren
met één knoop dicht; — het buis erbij uittrekken,
zich moeten geven bij; — hij heeft het buis aan,
hij is gek; vgl. dwangbuis; (gew.) buis, zak.
5. BUIS, bn. (gew.) hij is buis, dronken.
BUISBLOEMIGEN, v. mv. (plantk.) samengesteldbloemige planten met enkel buisvormige
bloemen.
BUIS CH, m. (-en) , (Zuidn.) slag, vlaag, ruk
(van den wind) .
BUISCHEN, (buischte, heeft gebuischt), (Zuidn.)
slaan; (ook) woeden (van wind, storm, hagel,
onweer).
BUISGAT, o. (-en), (artill.) lontgat eener bom;
(gew.) zakgat.
BUISHAANTJE, o. (-s), metaalkleurig bladkevertje (donacia).
BUISHARING, ...MANSHARING, m. (-en), —,
(v. als stofn.) pekelharing.
BUISIJZER, o. (-s), doorn der kachelsmeden,
om daarop de kachelpijpen om te buigen.
BUISJE, o. (-s), kleine buis; een klein buis.
BUISJESDAG, m. dag waarop de haringbuizen
vroeger in zee staken, 15 Juni; ...PREEK, v. (-en),
preek op den bidstond vóór het uitzeilen der haringvloot.
BUISKLEP, v. (-pen), klep in de pompbuis.
BUISKOOL, v. (-en), soort van witte- of kropkool,
kabuiskool; ...KORAAL, o. (nat. hist.) orgelkoraal; ...KWAL, v. (-len), (nat. hist.) zwempolyp

(siphonophora).

BUISLANTAARN, v. (-en), ...LANTAREN, v.
(-s), (oud zeew.) lantaarn op den achtersteven.
BUISLEIDING, v. (-en), de buisleiding der gasfabriek, der waterleiding.
(...lieden), haringvisscher;
m.
BUISMAN,
...SCHIPPER, m. (-s), haringschipper; ...VOLK,
o. visschersvolk.
BUISSPIN, v. (-nen), zekere afdeeling van spinnen, wier netten buisvormig zijn of buisvormig
uitloopen (araneae tubitelae).
BUISVORMIG, bn. den vorm van eene buis
hebbende.
BUIT, m. hetgeen men (op een vijand) veroverd
heeft : iets buit maken, (ook buitmaken); — op buit
varen, als kaper varen; — den gestolen buit ver
iets voor goeden buit verklaren, zich mee -deln;—
maken van, nemen; — een ander ging met den-ster
buit strijken, had het voordeel; — ten buit vallen
aan, eene prooi worden van.
BUITELAAR, m. (-s, ...laren), BUITELAARSTER, v. (-s), die buitelt of tuimelt.
BUITELEN, (buitelde, heeft en is gebuiteld),
tuimelen; duikelen : kopje buitelen, voorover buitelen,
vallen; — (fig.) die koopman is gebuiteld, is geruïneerd,
bankroet; (kooph.) over den kop buitelen, failliet
gaan. BUITELING, v. (-en), eene buiteling maken,
(fig.) bankroet gaan.
1. BUITEN, (buitte, heeft gebuit), buitmaken;
(vgl. vrijbuiter); (veroud.) ruilen. (Nog over in
RUILEBUITEN).
2. BUITEN, voorz. duidt aan dat iets zich niet
bevindt in de ruimte door de aangegeven grenzen

bepaald„ (tegenst. van binnen) : we zullen trachten
den vijand buiten onze landpalen te houden; wij
bevonden ons buiten de stad (vgl. wij gingen uit de
stad); buiten de deur, niet in huis; — buiten den
huiselijken kring; — buiten de poort, niet in de
stad; — buiten boord, aan de andere zijde van het
scheepsboord; — (fig.) ik sta geheel buiten de zaak, ik
ben er niet bij betrokken, heb er voor- noch nadeel
bij; — dat is buiten mij, ik heb er niet aan meegedaan; -- hij staat buiten alles, neemt nergens deel
aan, niemand bemoeit zich met hem; — hij heeft de
zaak buiten mij om bedisseld, zonder mij erin te
kennen; — dat ligt buiten zijn bereik, hij kan het
niet bereiken; — de haas was buiten schot, hij was
niet meer te treffen; zich buiten schot houden, zorgen, dat men niet gehekeld, gestraft, gepakt enz.
wordt; (hiervoor gew.) zich buiten varkensschoot
houden; — hij ging buiten zijn boekje, verder dan
waartoe hij bevoegd of gerechtigd was; — buiten
het boekje gaan, meer vragen (op een examen b. v.)
dan het gewone, alledaagsche; — (plat) buiten den
pot pissen, overspel bedrijven; (ook soms) zich
vergaloppeeren, te veel zeggen ; — buiten zijne
schreef gaan, zijn, zijn boekje te buiten gaan,
(Zuidn. ook) iets onbehoorlijks doen, zijne plichten
niet in acht nemen ; — hij was buiten zich zelf
van angst, van woede, van blijdschap, was zijne
zelfbeheersching kwijt ; — (Zuidn.) buiten tijd
werken, na den gestelder tijd; —
met uitzondering van, het genoemde niet meegeteld : buiten zijn ouden vader had hij niemand lief; —
hij verdient f 800 buiten den kost, ongerekend den
kost ; —
zonder, het genoemde uitgesloten : ' t is buiten
mijn weten gebeurd;— hij kon niet buiten mij, kon
mij niet missen; — hij kon niet buiten zijn bittertje; —
buiten twijfel, buiten kijf, ongetwijfeld, stellig; —
buiten noodzaak, zonder dat het noodig is; —
iets buiten beschouwing laten; — dat is buiten zijne
schuld, zijns ondanks, zonder zijn toedoen; —
buiten kennis, buiten westen zijn, het bewustzijn
verloren hebben; — (Zuidn.) buiten zijn verstand,
buiten zinnen, (ook) onbewust; - zich buiten adem
loopen, zoo hard loopen, dat men naar den adem
hijgt; — buiten dienst zijn, geen dienst meer hebben;
— buiten dienst gesteld zijn, niet meer werkzaam
zijn, niet meer gebruikt worden; — buiten bezwaar
van 's lands schatkist, in dier voege, dat het 't land
geen geld kost; --- buiten den waard rekenen, onvoorzichtig plannen maken; — buiten mij weet niemand
het, alleen ik weet het; —
bw. (van plaats); buitenshuis, in de open lucht:
de kinderen spelen buiten; we gingen even naar buiten; ik kwam juist van buiten; — niet in de stad:
de familie woont 's zomers buiten, is naar buiten
gegaan; -- onder de sollicitanten was er een vaa
buiten, die niet in de stad woonde; — een meisje
van buiten, van het platteland, niet uit de stad; —
op de vrije, ruime zee : die jongen vaart buiten; —
't schip zeilde naar buiten, (gewoonlijk) zeilde uit; —
het schip ligt buiten, op de reede ten anker; —
(diev.) lang buiten bleef hij niet, buiten de gevangenis,
op vrije voeten; -- zich naar buiten openbaren,
uitwendig zichtbare gevolgen hebben en zich daar•
door doen kennen; — iets van buiten bezien, aan de
buitenzijde; — dat meubel ziet er van buiten netje.3
uit; — een vers, eenige woorden van buiten leeren,
zoo leeren, dat men het letterlijk kan opzeggen,
ook van buiten kennen; eene les, een gedicht van buiten
opzeggen, uit 't hoofd; — ik ken die stad van buiten,
ik ken haar door en door; — (Zuidn.) te buiten
gaan, uit het geheugen gaan : het is mij te buiten'
gegaan, wanneer hij hier geweest is; — zich (aait
iets) te buiten gaan, een overdreven, overdadig
gebruik van iets maken; — zich aan sterken drank
te buiten gaan, zich bedrinken; --- de voeten naar
buiten zetten, met de hielen naar elkander en de
teenen van elkaar af.
[Buiten vormt met vele ww samenstellingen als
buitendrijver, ...gooien, ...roepen, ...smijten enz. en
beteekent dan : naar buiten, er uit. Slechts enkele
zijn opgenomen. ]
3. BUITEN, o. (-s), buitenplaats, landgoed.
Buitentje, o. (-s), kleine buitenplaats.
BUITENAANZICHT, o. (-en), teekening van
eenig voorwerp, zooals het van buiten gezien wordt.
BUITENAF, bw. buitenaf beginnen, van den
buitenkant af; eene zaak buitenaf bekijken, opper vlakkig; — buitenaf over iets oordeelen, oppervlakkig,
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zonder grondig onderzoek; -- zich buitenaf houden,
zich er niet mede bemoeien, inlaten; — buitenaf
werd er over gesproken, buiten den kring der direct
belanghebbenden.
BUITENBAL, m. (-len), (voetbalspel) leeren
bal buiten om den binnenbal van gummi om
dezen te beschermen; ...BAND, m. (-en), stevige
band om den rekbaren binnenband (luchtband van
fietsen, auto's enz.).
BUITENBEENS, bw. buitenbeens (schaatsen) rijden,
met buitenwaarts overhellend bovenlijf; — buiten
geraapt, in onecht gewonnen.
-bens
BUITENBEENTJE, o. (-s), onecht kind, bastaard.
ook buitenbeen, -beender, (ook beteekenende) iem.
die zich van de andere familieleden in het goede of
kwade onderscheidt; ...BERM, m. (-en), de buiten
...BEZITTINGEN, v. mv. de Indische-stebrm;
bezittingen buiten Java; ...BLIND, o. (-en), ...BLINDE, v. (-n), (gew.) buitenblind, de blinde aan den
buitenkant.
BUITENBOORDSKLEP, v. (-pen), metalen kegel
in eene buis door het boord; ...KUSSENBLOK,
o. (-ken), kussenblok voor de wiel- of schroefas
geheel buiten boord geplaatst; ...METAAL, o.
metalen askussen buiten het scheepsboord op een
raderasbalk bevestigd.
BUITENBORG, m. (-en), tuig van de groote en
vóórbarkszeilgaffels; ...BRAAK, v. braak aan de
buitenzijde van een gebouw, ten einde er in te
breken.
BUITENBEPLANKING, v., (zeew.).
BUITENBURGEMEESTER, m. (-s), (Zuidra.)
dorpsburgemeester.
BUITENCEL -ZELFSTANDIGHEID, v. (ontl.) extracellulairstof, afscheidingsproduct eener cel, dat
verhardt of het lichaam verlaat.
BUITENCONCERT, o. (-en), concert in de open
lucht.
BUITENDEUR, v. (-en), deur aan de straat; —
buitensluisdeur.
BUITENDIEN, bw. daarenboven; ongerekend
het vorige.
BUITENDIJK, m. (-en), dijk the nog als waterkeering dienst doet; (gew.) buitendijksch land.
BUITENDIJKEN, (dijkte buiten, heeft buiten gedijkt), (dijkw.) gronden buitendijken of buitenslaan,
door het binnenwaarts verleggen van een dijk of
dam, onbeschermd aan het zee- of rivierwater
blootstellen.
BUITENDIJKS, bw. buiten den dijk.
BUITENDIJKSCH, bn. buitendijksehe gronden,
buiten den dijk gelegen; buitendijksch hooi, hooi
van de uiterwaarden.

BUITENDISTRICT, o. (-en), (Z. A.) van de hoofd
-stad
verwijderd district.
BUITENDOEN, (deed buiten, heeft buitengedaan), de koeien buitendoen, in de weide brengen.
BUITENDOKTER, m. (-s), dorpsgeneesheer.
BUITENDORP, o. (-en), (Z. A.) dorpje op het
platteland.
BUITENDUIN, o. (-en), naar de zeezijde gelegen
duin, zeeduin; —REGEL, m. rij zeeduinen.
BUITENECHTELIJK, bra. buiten het huwelijk
staande : buitenechtelijke gemeenschap, omgang,
verkeer; buitenechtelijke geboorte.
BUITENGAATS, bw. buiten de haven, het
zeegat uit, in volle zee.
BUITENGALERIJ, v. (-en); ...GANG, v. (-en),
gang buitenshuis.
BUITENGEBOUW, o. (-en), (Z. A.) bijgebouw.
BUITENGEMEEN, bn. bw. ( -er, -st), ongemeen,
zeldzaam, (deftiger dan) buitengewoon : hij was
buitengemeen knap en scherpzinnig, had buitengemeen
veel doorzicht.
BUITENGEMEENTE, v. (-n), plattelandsgemeente
aan eene stad grenzend : ontvanger voor de buiten
noem maar zoon buitengemeente,-gemnt;—
noem maar eene of andere onbekende plaats.
BUITENGEWOON, bn. bw. (...wooer, -st), wat
van 't gewone afwijkt : een buitengewoon man; de
buitengewone uitgaven; adjudant in buitengewonen
dienst; 't is buitengewoon heet; -- meer dan gewoon,
ongemeen, niet alledaagsch : buitengewone talenten.
BUITENGLOOIING, v. (-en), glooiing aan de zeeof rivierzijde, ook buitenbeloop, buitentalud geheeten.
BUITENGOED, o. (-eren), landgoed; ...GORS, v.
(...gorzen), buitendijks aangeslibd land; ...GRACHT.
V. (- en); ...GRACHTSBOORD, o. (-en), (vestingbouw) contrescarp; ...GRAS, o. gors; ...GRON-

BUITENLEVEN.

DEN, m. mv. zandbank buiten het zeegat; buitendijksche grond.
BUITENHAVEN, v. (-s); ...HELLING, v. (-en),
losse vloer in eens roeiboot; ...HERBERG, v.
(-en), herberg buiten de stad, op het platteland.
BUITENHOEK, m. (-en), hoek aan dey buiten
een voorwerp; -- (Zuidra.) hoek of wijk-zijdevan
ver van het middelpunt van de gemeente ; —
(meetk.) hoek gevormd door eene zijde en het
verlengde der aanliggende zijde : in elken driehoek
is een buitenhoek gelijk aan de som der niet aan liggende binnenhoeken; — (bij de snijding van twee
evenwijdige lijnen door andere) hoek aan de
buitenzijde der evenwijdige lijnen gelegen.
BUITENHOF, o. (...hoven), plein om het binnenhof heen (bij de vroegere kasteelen); naam van een
plein in Den Haag, waar tot dusverre het ministerie
van buitenlandsche zaken gevestigd is; — hij zetelt,
troont op het Buitenhof, hij is minister van buiten
zaken; — op het Buitenhof had men anders-landsche
besloten, bij het departement van buitenlandsche
zaken; ...HOF, m. (...hoven), tuin buiten de stad;
...HUID, v. (-en), (zeew.) bekleeding van een vaartuig.
BUITENISSIG, bn. afwijkend, vreemd. BUITENISSIGHEID, v. (...heden), iets afwijkende,
zonderlings.
BUITENKAMER, v. (-s), (Z. A.) kamer in een
buitengebouw.
BUITENKANAAL, o. (...kanalen), gedeelte van
een kanaal buiten de schutsluizen.
BUITENKANS, v. (-en), onverwachte, buiten
kans of gelegenheid; gelukkig toeval, mee -gewon
...KANSJE, o. (-s), onvoorziene winst,-valer;
iets waarop men niet gerekend had; --- verval
van eene dienstbode.
BUITENKANT, m. (-en), het uitwendige van
iets : altijd aan den buitenkant blijven hangen, opper vlakkig oordeelen; — het zit maar aan den buiten
het beteekent nizt veel; — het zit bij hem-kant,
maar aan den buitenkant, zijne kennis is niet grondig; — zeezijde, waterkant eener aan zee of rivier
gelegen stad (speciaal te Amsterdam).
BUITENKAST, v. (-en), b iitenste houten omkleedsel; — buitenste kast van een horloge met
twee of meer kasten.
BUITENKELDERLUIK, o. (-en), luik voor een
kelder waarvan de toegang in de straat of op Bene
binnenplaats is.
BUITENKIEL, v. (-en), (zeew.) uit verschillende
lengten samengesteld verbanddeel, onder tegen de
eigenlijke kiel aangebracht.
BUITENKINDJE, o. (-s), kind, op het platteland
opgegroeid, in tegenst. met stadskind.
BUITENKLUIVER, m. (-s), (zeew.) buitenste
der stagzeilen op koopvaardijschepen; —PEN,
V. (-non), steng waarom de buitenkluiver bevestigd is.
BUITENKOERSSTELLING, v. het als wettig
betaalmiddel buiten gebruik stellen, (van munten);
...KOZIJN, o. (-en), kozijn voor eens buitendeur
of raam; ...KRUIN, v. (-en), (vestingb.) kruin
der borstwering; ...KUIP, v. (-en), (azijnen.) eene
der groote op eene open plaats staande kuipen,
waarin het bier tot azijn wordt.
BUITENLAND, o. tegenstelling van vaderland;
van, uit het buitenland terugkeeren; — afdeeling
eener krant voor berichten uit het buitenland; —
buitendijks gelegen land, omkade gors; ...LANDER,
m. (-s), vreemdeling; — (gemeenz.) noem maar
zoo'n buitenlander op, geef maar een naam op, al
is 't wat vreemd.
BUITENLANDSCH, bn. vreemd; van buiten;
uit het buitenland : buitenlandsche producten; —
eene buitenlandsche reis, reis in het buitenland; —
minister van buitenlandsche zaken, voor de betrekkingen met het buitenland; hij is aan buitenlandsche
zaken, aan dat ministerie in betrekking; buiten
-landsch
verlof.
BUITENLATEN, (liet buiten, heeft buitengelaten), uitlaten : een hond buitenlaten.
BUITENLEERLING, m. en v. (-en), ...LEERLINGE, v. (-n), externe, leerling(e) eener kostschool
die er niet in pension is.
BUITENLEK, o. het water der Noordzee boven
de Breeveertien; ...LEKKER, m. (-s), vissehersschuit die op de buitenlek vaart.
BUITENLEVEN, o. het leven op het platteland,
buiten; ...LID, o. (...leden), lid eener vereeniging
dat niet in de plaats zelve woont; — (bij een con -
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eert) die buiten het terrein staande naar liet concert
luistert, kantlid ; ...LIJN, v. (-en), (krijgsk.)
operatielijn die in de flank van een land voert;
...LOODS, m. (-en), zeeloods.
BUITENLUCHT, v. lucht buitenshuis : de zieke
kan nog niet tegen de buitenlucht; -- in de vrije
buitenlucht; (ook) lucht van het open veld : de
frissche, gezonde buitenlucht; -- een buitenluchtje
scheppen, de veldlucht inademen, (ook) eene kleine
buitenwandeling maken.
BUITENLUI, m. mv. buitenlieden : burgers,
boeren en buitenlui ! ... LUIK, o. (-en); ...LUST,
V. naam eenrr herberg buiten de stad.
BUITENMAN, m. (...lieden), veldbewoner, dorpeling.
BUITENMANIEREN, v. mv. boersche manieren.
BUITENMATE, bw. in meer dan gewone mate,
uitermate; ...MATIG, bn. bovenmatig.
BUITENMEID, v. (-en); ...MEISJE, 0. (- s),
dienstbode van het platteland : een buitenmeisje
gevraagd; ...MENSCII, m. (en minachtend o.) (-en).
BUITENMODE, v. (minachtend) mode van het
pi atteland.
BUITENMODEL, o. (-len), niet stipt volgens
model; uniform van fijnere stof, fraaier uitmonstering enz.; ...MODELSCH, bn.
BUITENMOEDER, v. (-s), bestuurster van een
gesticht, doch niet binnen het gebouw wonende,
regentes; ...MUUR, m. (...muren), die niet als
tusschenmuur dienst doet.
BUITENOM, bw. niet binnendoor of tusschendoor : hij moest buitenom gaan; (scherts.) buitenom
is het kermis, gezegd wanneer men iem. niet kan of
wil doorlaten;. — aan den buitenkant van eene
plaats : hij woont buitenom; —, o, buitensingel
eener stad.
BUITENOMGAAN, (ging buitenom, is buiten
langs den buitenkant gaan; niet bin--omgean)
nendoor gaan.
BUITENOP, bw. aan de buitenzijde op iets;
hij stond buitenop, op het balkon van eene tram,bv.
BUITENPAROCHIE, v. (...iën).
BUITENPARTIJ, v. (-en), partij buiten de stad,
inz. gegeven door een stedeling ; ...PASTOOR,
in. (-s), dorpspastoor; ...PIJP, v. (-en), (van een
orgel); ...PLAATS, v. (-en), landgoed, lustverblijf op het land ; — noem maar eene buitenplaats op, vgl. buitengemeente; ...PLANETEN, v.
mv. de planeten die verder van de zon verwijderd
zijn dan de aarde; ...POLYGOON, v. (...gonen),
(vestingbouw) de lijn die de saillanten van de
bastions met elkander verbindt.
BUITENPOLDER, m. (-s), polder buiten den
dijk gelegen; hij woont ergens in zoo'n buitenpolder,
ergens in een afgelegen hoek des lands; ...POST,
m. (-en), (krijgsw.) vooruitgeschoven post; —
(Ind.) afgelegen standplaats : op een buitenpost
zitten: ...PROVINCIE, v. (-s), meer naar de grenzen des lands gelegen provincie.
BUITENRAAI, v. (-en), (waterb.) richting om
het buitenwater te peilen; ...RADERBALK, m.
(-en), (aan raderkasten van stoombooten) langs
uiteinden der twee-schepgritbalk,d
verlengde buiten boord uitstekende dekbalken
vereenigt; ... RAND, m. (-en); ... RE E D E, V. (-n),
(zeew.) uiterste reede buiten de haven.
BUITENSCHAAL, v. (...schalen), buitenste plank
die van een boom gezaagd wordt, dus met één
zaagkant en één wankant; ... SCHOOL , v. (... scholen), dorpsschool; ...SCHOOLMEESTER, m. (-s);
...SCHOOT, m. (-en), (zeew.) buitenste schoot der
lijzeilen.
BUITENSDIJKS, bw. buitendijks.
BUITENSHUIS bw. zij slaapt buitenshuis, niet
in het huis van hare ouders of van hen bij wie ze
woont.
BUITENSINGEL, m. (-s), weg die onmiddellijk

buiten de stad van de eene poort tot de andere
leidt; ...SJORRING, v. (-en), (van den bok), (zeew.)
sjorring buiten boord om en vastgemaakt rondom
een legger binnenscheeps dwars voor eene poort
onder het bokbeen gelegen; ...SLAGDORPEL, m.
(-s), dorpel waartegen de stormvloeddeuren aan
de buitenzijde steunen; ...SLUIS, v. (...sluizen),
sluis die op het buitenwater uitmondt.
BUITENSLAAN, (sloeg buiten, heeft buitengeslagen). (dijkw.) buitendijken.
BUITENSLANDS, bw. hij is, reist buitenslands,
in het buitenland.

BUITENWERKS.

BUITENSLUIT, m. (Zuidra.) het buitensluiten
van ouders of meesters op St. Thomas (21 Dec.>
die dan voor een geschenk weer worden binnengelaten.
BUITENSLUITEN, (sloot buiten, heeft buitengesloten), buiten de deur sluiten; zij hadden mij
buitengesloten; — het zonlicht buitensluiten, met
gordijnen of luiken beletten in huis te schijnen; —
vergissingen zijn zoo goed als buitengesloten, kunnen
bijna niet gemaakt worden, zijn nagenoeg onmogelijk; — uitsluiten; niet laten meedoen. BUITENSLUITING, V. uitsluiting.
BUITENSOCIËTEIT, v. (-en), die haar vereeni gingsgebouw briten de stad heeft.
BUITENSPIERBEUGEL, m. (-s), (zeees.) buitenste
der spierbeugels van eene onderra.
BUITENSPORIG, bn. bw. ( -er, -st), (fig.) het
gewone bestek te buiten gaande, onmatig, onredelijk, verbazend : buitensporig hooge prijzen, (sterker dan) buitengewoon; — onmatig, losbandig :
een buitensporig gedrag. BUITENSPORIGHEID,
V. (...heden), die buitensporigheden zijn hem duvr
te staan gekomen.
BUITENSTAAN, (stond buiten, heeft buiten
buiten iets staan; hij heeft er buitengestaan,-gestan),
is er niet bij betrokken.
BUITENSTAANDER, m. (-s), iem. die buiten
Bene zaak staat : buitenstaanders hebben gemakkelijk
praten.
BUITENSTAD, v. (...steden). voorstad; ook: kleine
landstad.
BUITENSTE, bn. (overtr. tr. van BUITEN),
aan de uiterste zijde gelegen.
BUITENSTEVEN, m. (-s), (zeew.) steven aan den
buitenkant.
BUITENSTREEKS, bw. (w. g.) buiten den gewonen loop; buiten het gewone pad.
BUITENTALUD, o. (-s), (vestingb.) de naar
den vijand gekeerde buitenglooiing van eene borstwering.
BUITENTIJDS, bw. buiten den gewonen tijd,
tusschentijds : een bediende buitentijds wegzenden;
de leden eener vergadering buitentijds bijeenroepen.
BUITENTURF, v. de turven aan den buitenkant
der opgezette vuren, droge turf.
BUITENVADER, m. (-s), iem. die buiten een
gesticht wonende, er de belangen van behartigt,.
regent.
BUITENVAL, m. en o. (-len), (zeew.) touw om
de gaffels op te hijschen, piekeval.
BUITENVERBLIJF, o. (...blijven), buitenplaats.
BUITENVERTUINING, v. (-en), beplanking aan
de buitenzijde van een schip tusschen het rahout
en het potdeksel, door de opperdekspoorten telkens
afgebroken.
BUITENVOLK, o. de buitenmenschen.
BUITENWAARD, v. (-en), zie UITERWAARD.
BUITENWAARTS, bw. naar buiten : de voeten
buitenwaarts zetten.
BUITENWAARTSCH, bn eene buitenwaartsehe
beweging.
BUITENWACHT, v. (-en), voorpost, -wacht; —
(zegsw.) hij kreeg de buitenwacht, hij moest de deuruit; — iemand de buitenwacht geven, hem de deur
uitzetten; — hij heeft het van de buitenwacht, verno
men van hen die niet * rechtstreeks bij de zaak betrokken zijn; ...WAND, m. (-en); ...WATER, o.
(-en), water, in onmiddellijke gemeenschap met
de zee.
BUITENWATERLOOP, m. (aan een staand
scheprad) dat gedeelte waardoor het opgeschepte
buiten- of bovenwater naar buiten in den boezem
afvloeit.
BUITENWEG, m. (-en), weg die naar het vrije
veld leidt; afgelegen weg, weg buiten de kom der
gemeente : de buitenwegen zijn onbegaanbaar; op
een buitenweg werd hij aangerand.
BUITENWERELD, v. de menschen di 3 nie;,
tot zekeren kring behooren : wat zal de buitenwereld
er van zeggen, de andere menschen, het groote
publiek.
BUITENWERK, o. (-en), (vest.) vooruitstekend
vestingwerk, ravelijn; — werk buitenshuis gedaan.
of te doen; — werk op het veld, in de buitenlucht
buitenwerk is gezond.
BUITENWERKS, bw. gerekend van den eeneer
buitensten rand des werks tot din anderen
(bij metingen) : de breedte van een kozijn buiten

-werks.
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BUITENWERPEN, (wierp buiten, heeft buiten geworpen), naar buiten werpen; uitwerpen.
BUITENWEVER, m. (-s), wever die buiten de
fabriek, thuis werkt, huiswever.
BUITENWIJK, v. (-en), deel eener landelijke
gemeente, dat bij eene stad aansluit; wijk aan de
buitenzijde der stad gelegen.
BUITENWINKELKNIE, v. (-ën), kniehout waar
lijf en tak een hoek van meer dan 9O ° vormen.-van
BUITENWOELING, v. (-en), end touwwerk met
rende slagen rondom den boegspriet geschoren om
hem stevig te bevestigen.
BUITENWONING, v. (-en), woning op het land,
buiten de stad.
BUITENZIJDE, V. (- n), buitenkant; — de buitenzijde eener stof, die kant welke aan 't kleedingstuk buiten komt.
BUITENZWALUW, v. (-en), huiszwaluw die haar
nest buiten aan huizen maakt.
BUITENZWEI, v. (-en), (scheepsb.) zware
zwei, winend.
BUITENZORG, v. (Ind.) hij is rijp voor buiten
-zorg,
hij is niet wijs, hij is gek.
BUITGELD. o. (-en), opbrengst van geroofd goed.
BUITJE, o. (-s), kleine bui; — (gew.) een zomer
een pasgeboren kind; — (gew.) om een buitje-buitje,
moeten, bevallen moeten.
BUITMAKEN, (maakte buit, heeft buitgemaakt),
zie BUIT.
BUITMAKER, m. (-s); ...PENNING, m. (-en),
buitgeld; ...ZOEKER, m. (-s), ...ZOEKSTER, v.
(-s), die op buit of roof uitgaat; (fig.) avonturier;
...ZUCHT, v.
BUIZEN, (buisde, heeft gebuisd), (gew. in platte
volkstaal) veel sterken drank gebruiken, drinken,
zuipen; — (gew.) in den zak steken; — iem. eene
buis geven (zie 3 buis).
BUIZENKETEL, m. (-s), stoomketel uit nauwe
buizen bestaande; ...KLOPPER, m. (-s), zekere
hamer der vuurwerkmakers; ... NET, o. (-ten), het
buizennet der waterleiding, der gasleiding, de gezamenlijke buizen.
BUIZERD, m. (-s), zekere roofvogel (buteo vul garec), zoo groot als een kip, met ineengedrongen
gestalte, kleinen bek en dikke korte teereen, ook
muizenvalk, muizerd, haneschop geheeten: de buizerd
is een echte muizenverdelger.
BUIZIG, bn. (gew.) bevreesd, benauwd : ik ben
er buizig van; dat paard is buizig; — ( gew.) hij is
buizig, verstoord, in kwaden luim, brommerig; —
't is buizig weer, onstuimig; de zee is buizig, ruw,
onstuimig.
BUKKEM, m. (-s), volksnaam voor bokking; —
(fig.) een bukkem krijgen, een standje, een uitbrander.
BUKKEN, (ZICH) (bukte (zich), heeft (zich) gebukt), den rug buigen en daardoor met het hoofd
lager komen : (zich) bukken om iets op te rapen
(dieper dan buigen); — gebukt gaan, met het hoofd
voorover gebogen; — hij gaat gebukt onder veel
zorgen, veel zorgen drukken hem; — (fig.) zich
onderwerpen : voor het wapengeweld bukken; onder
de dwingelandij bukken; hij weet van bukken noch
buigen; — duiken van het voorste deel van een
kanon, wanneer het afgeschoten wordt. BUKKING,v.
1. BUKS, v. (-en), kort geweer met getrokken
loop : kamerbuks.
2. BUKS, m., BUKSBOOM, m. (-en), ook wel
palmboompje geheeten, een heester (buxus sempervirens) die in Nederland in dwergachtige exemplaren veel tot het afzetten van perken gebezigd
wordt, en die in zuidelijke streken zich tot een
kolossaler boom ontwikkelt, die het palmhout onzer
draaiers en schrijnwerkers levert.
BUKSHOUT, o.; ...HOUTEN, ba van bukshout.
BUKSKIN, BUCKSKIN, o. sterke gekeperde
stof van heel of half wol, aan den eereen kant geschoren; —FABRIEK, v. (-en); —WERKER,
m. (-s), (kleederm.) soort van grootwerker.
BUKSKINSCH, bn. van bukskin gemaakt : eene
bukskinsche broek.
1. BUL, m. (-len), stier, inz. springstier; — hij
heeft een kop als een bul, rood opgeblazen hoofd; —
(gew.) hoerenjager; (fig.) lomperd, buffel; — (gew.)
't is een bul van een jongen, 't is een zware, dikke
jongen. Bulletje, o. (-s), (w. g.)
2. BUL, m. (-len), (kuip.) de zware houten hamer
met grooten kop, waarmee op het kloofmes geslagen wordt bij het klooven der duigen, kloofhamer.

BULSEM.

3. BUL, V. (- len), pauselijke bul, open brief
van een Paus, oudtijds geschreven op grauw perkament met Gothische letters en afkortingen,
voorzien van een boden zegel; thans ep perkament.
na 1978 in gewone schrijfletter, versierd met initiaal , gezegeld met een stempel waarop de beeltenis van de apostelen Petrus en Paulus; -- gezegelde, op perkament geschreven oorkonde (van
vorsten, van een academischen senaat, enz.) :
doctors bul; — gouden fml, het edict van Karel IV,
in 1326 te Metz afgekondigd.
4. BUL, v. (-len), oude lap, vod; geef die bullen
maar weg, die oude kleeren; — zijne bullen poetsen,
zijne uitrustingstukken (van soldaten); — hij
weet nooit waar hij zijne bullen laat, zijne zaken,
spullen; — hij kent zijne bullen goed, zijne zaken,
datgene wat hij weten moet.
5. BUL, v. (gew.) harde plaatkoek, ongeveer als
janhagel; — de stad van bul en bolus, Leiden.
BULACHTIG, bn. bw. ( -er, -st), stuursch, lomp,
ruw.
BULDERAAR, m. (-s), die raast en tiert; schreeuwer.
BULDERBAST, m. (-en), bulderaar; (ook) huilende wind.
BULDEREN, (bulderde, heeft gebulderd), een
rommelend of dreunend geluid geven : de stormwind bulderde door de dalen; het kanon buldert; — op
luidruchtige, ruwe manier spreken: met bulderende
stem iets bevelen;— tegen iem. bulderen, uitvaren, I-azen.
BULDERIG, bn. ( -er, -st), (gew.) onstuimig.
BULDOG, m. ( -gen), ...HOND, m. (-en), stevig
gebouwde hondensoort met grooten kop, sterk
opgezet voorhoofd, stompen snuit en korte ooren;
sterke bijtlustige hond; — (fig.) een norsch, ruw
mensch.
BULKEN, (bulkte, heeft gebulkt), loeien (van
rundvee); — hard schreeuwen, onwelluidend
zingen; (scherts.) huilen van kinderen; — (fig.)
hij bulkt van het geld, hij weet niet wat met al zijn
geld aan te vangen. BULKING, v.
BULL, John Bull, spotnaam voor den Engelschman.
BULLARIUM, o. verzameling pauselijke bullen.
BULLEBAK, m. (-ken), iem. die door zijn norsch,
ruw optreden anderen vrees zoekt in te boezemen,
schrik tracht aan te jagen : den bullebak spelen,
uithangen.

BULLEBAKSTEM, v. norsche, vreesaanjagende
stem : eene echte bullebakstem opzetten.
BULLEGELD, o. loon voor het dekken der.
koeien.
BULLEMAN, m. eigenaar van een bul.
BULLENBIJTER, m. (-s), eenkleurige, gele Engelsche dog; zeer gespierde hondensoort, zeer moedig
v an aard; groote, kwaadaardige hond; — (fig.)
norsch mensch, schreeuwer.
BULLEPEES, v. (...pezen), harde, gedroogde
holle spier (de manlijke roede) van den bul, vroeger
als strafwerktuig gebruikt; (bij uitbr.) pektouw
of touw met knoopen voor 't zelfde doeleinde gebruikt.
BULLETIN, o. (-s), beknopte bekendmaking
(omtrent eene ernstige ziekte van een vorstelijk
persoon, de volbrachte legeroperatiën, in tijden
van oorlog; enz.); — kort krantenbericht, tu.sschentijds gedrukt en op verschillende plaatsen der stad
aangeplakt en rondgebracht ; -- (Zuidn.) stembriefje ; (ook) verslag, rapport over gedrag, vlijt
en vorderingen van een leerling.
BULLETINEEREN, per bulletin bekendmaken.
BULLETREE, o. hard rood hout, in Suriname
gevonden, meestal voor werktuigen gebruikt.
BULLETOUW, o. (-en), (zeew.) bullepees.
BULLIG, bn. bw. (van rundvee) tochtig; —
(gew.) een bollige hond, kwaadaardig; — (gew.)
er bullig uitzien, haveloos, slordig.
BULLOOPER, m. (-s), (gew.) iem. die met deii
stier rondgaat.
BULOS, m. ( -sen), gesneden bul.
BULPAARD, o. (-en), (Z. A.) (scherts.) flink,
mooi paard.
BULPEZERIKEN, m. mv. een der volksnamen
van de lischdodden of duikelaars.
BULSCH, bn. tochtig (van koeien).
BULSEM, m. (-s), dwarshouten van een steiger,
die in den muur bevestigd worden, en waarop de
steigerplanken komen te- liggen, ook kortelingen,
bulsinghout en bulsterhout genoemd.

BULSTER.
BULSTER, v. (-s), zak waarin het bed zit, stroozak; — zij zijn weg met bed en bulster; met alles
wat zij hebben.
BULSTERGAT, o. (-en), opening in een muur,
waarin het bulsterhout steunt, zie BULSEM.
BULSTERHOUT, o. (-en), kortelingen van een
steiger.
BULSTERIG, bn. ( -er, -st), (gew.) gezwollen,
met bulten: hij ziet er zoo bulsterig uit; hij is zoo
bulsterig in zijn gezicht.
BULT, m. (-en), bochel; (gemeenz.) zich een bult
lachen; — gebochelde; — buil : zich bulten vallen; —
(gew.) bulster; — (veend.) stapel, hoop turf, stroo:
de turf aan bulten zetten, bij den bult verkoopes; —
(gew.) om de bulten loopen, niets doen; — hoogte,
oneffenheid van den bodem; — (Z. A.) platte
heuvel, lager dan een kopje; — (gew.) menigte,
veel: een bult menschen, geld. Bultje, o. (-s).
BULTACHTIG, bn. ( -er, -st), gebocheld; met
oneffenheden.
BULTBOOM, m. (-en), (w. g.) rondbesnoeide
boom, bolvormige boom.
BULTEN, (bultte, heeft gebult), (veend.) de
turven op een bult of hoop samenbrengen; — (gew.)
stootera, boksen, (van geiten en schapen).
BULTENAAR, m. (-s), gebochelde.
BULTIG, bn. ( -er, -st), met bulten. BULTIG
V.
-HEID,
BULTKLOPPER,m. (-s), (tinneg.) zeker werktuig
om oneffenheden uit het metaal te kloppen; —
(fig.) corrector eener eerste proef.
BULTOS, m. ( -sen), de bizon-os, bultige stier,
buffel of buffalo van Noord -Amerika; — Oostindische
bultos, zebu.
BULTZAK, m. (-ken), stroozak, stroobed,
scheepsmatras; — (fig.) verstooteling : hij is altijd
de bultzak.
BUN, v. (-nen), houten kist met gaatjes, waarin
visch levend wordt bewaard, beun, vischkaar;
(aan boord van visschersvaartuigen) bak die met
water gevuld wordt en waarin de grootste en duurste visch gedurende de reis bewaard wordt; — bun
in eene barkas, opening in het midden van de
sloep, door stevige hoofden aan den binnenkant
omzoomd, waarin het anker hangt.
BUNDEL, m. (-s), iets wat samengebonden is:
een bundel hout, stroo; een bundel papieren, paperassen (ook vaak zonder band : eene handvol); een
bundeltje kleeren; — zijn bundeltje pakken, met het
weinige dat men heeft vertrekken, ophoepelen; --een bundel pijlen, lichtstralen; een bundel gedichten,
novellen, in een boekdeel vereenigd.
BUNDELGRAS, o. kwastgras; ...HARIGEN, m.
mv. wolharigen die het haar in bundels vereenigd
hebben : de Hottentotten en de Papoea's.
BUNDELWIJS, bw. in een bundel of bundels;
...VORMIG, bn. (plantk.) bundelvormige bloeiwijze.
BUNDER, o. (-s), Nederl. vlaktemaat = 100
vlerk. roeden, Hectare.
BUNDERBUNDERSGELIJK, bw. van eiken bunder evenveel (te betalen dijkslasten).
BUNDERGELD, o. grondbelasting (voor polderlasten); ...TAL, o. (-en), het getal belastbare
bunders land.
BUNDGRAS, o. overblijvend gras in dichte zoden
met bundelwijs staande, ruwe bladen (Corynephorus
canescens); . eene grassoort die den schraalsten grond
voor lief neemt, en gaarne door schapen gegeten
wordt.
BUNGELEN, (bungelde, heeft gebungeld), schommelen, slingeren : een zware gouden horlogeketting
bungelde op zijn vest; aan de galg bungelen; eene
schommelende, slingerende beweging aan iets geven.
BUNKER, m. (-s), bergplaats voor steenkolen,
in een stoomschip.
BUNKEREN, (bunkerde, heeft gebunkerd), den
bunker vullen.
BUNKERKOLEN, v. mv. scheepskolen.
BUNSCHOL, v. (-len), groote, gedurende de reis
in eene bun bewaarde schol.
1. BUNSEL, m. (-s), (Zuidn.) een bundel, een
pakje in elkander gerolde lappen, kleederen enz.;
de luiers van een klein kind; — kinderbunsel,
kleedingstukken enz. benoodigd voor een jonggeborene.
2. BUNSEL, m. (-s), (Zuidn.) bussel.
BUNSELDOEK, m. (-en), (Zuidn.) luier.
BUNSELEN, (bunselde, heeft gobunseld), (Zuidn.)
busselen.

BURGEMEESTER.
BUNTGRAS, a. ook bentgras, bent, pionten,
smeele en pijpestrootjes geheeten (Moliniacoerulea).
Van de halmen dezer grassoort vervaardigt men
pijpendoorstekers, pionten of smeeltjes geheeten.
BUNZIG, bn. (gew.) bevreesd, afkeerig iets. te
ondernemen.
BUNZING, BONZING, m. (-s, -en), een sluw,
listig, scherpzinnig, moedig en bloeddorstig roofdier, eene soort van stinkmarter (putorius foetidus),
de gevaarlijkste vijand van hoenders, eenden enz.,
in de volkstaal ook mud en ulk geheeten; -- (fig.)
hij stinkt als een bunzing, stinkt zeer; — (gew.) hij
is er bunzing voor, hij is er bang voor. Bunzinkje,
o. (-s).
BUNZINGBONT, o. bont of pelswerk van de huid
van een bunzing gemaakt; ...HAAR; o.; ...VAL, v.
(-len ).
BURAN, of BOERAN, m. verwoestende sneeuw
-storminde
steppen van Azië en Rusland.
BURAT, o. zie BORAT, BRAT.
BURATIJN, o. boratzijde, halfzijden borat of brat.
BURCHT, m. (-en.), sterk kasteel, slot (ook BURG);
stad met hare versterkingen; versterkte plaats;
toevluchtsoord : een vaste burcht is onze God;
...DEUR, v. (-en); ..HEER, m. (-en.); ...GRACHT,
V. (- en); ...PLEIN, o. (-en); ..POORT, v. (-en);
....VROUW, v. (-en); ...ZAAT, m. (...zaten),
burchtbewoner, inz. bezetting van een burcht.
BUREAU, o. (-'s), schrijftafel met loketten tot
berging van papieren; — een bureau-ministre, een
bureau zonder kop en klep; — kantoor waar eene
administratie wordt gevoerd : het bureau van een
dagblad; — afdeeling; het gebouw van zekeren
tak van dienst : bureau van politie; -- naar 't bureau
brengen, opbrengen; postbureau; — het bureau in
een schouwburg, waar plaatsbiljetten te krijgen
zijn; — liet gezamenlijke personeel dat aan (of in)
een bureau arbeidt; — voorzitter en secretaris in
eene vergadering; — bureau van stemopneming,
(bij verkiezingen), die leden van een college die
de stembriefjes opnemen en openen, stembureau; —
(Zuidn.) (scherts.) gemak: hij moet eens naar den
bureau.
BUREAUAMBTENAAR, m. (...naren); ...BEHOEFTEN, v. mv. schrijfbehoeften.
BUREAUCRAAT, m. (...craters), heerschzuchtig
ambtenaar.
BUREAUCRATIE, v. het gansche lichaam der
ambtenaren; onderlinge partijgeest der ambtenaren; — heerschappij der ambtenaren, kleingeestige
plagerijen door ambtenaren, bekrompen opvatting
van wetten en reglementen door ambtenaren.
BUREAUCRATISCH, bn. eene bureaucratische
regeering, waar de bureaucratie oppermachtig is.
BUREAUGELD, o. (-en), vergoeding aan een
ambtenaar betaald voor kantoorhuur, loon van
assistenten, enz.; ...KOSTEN, m. mv.; ...LAMP, v.
(-en); ...STOEL, m. (-en); ...TIJD, m.; ...ZAKEN,
V. mv.
BUREAULIST, m. (-en), bureelist. BUREAULISTE, V. (- n).
BUREAUWERK, o.
BUREEL, o. (-en), (Zuidn., ook Noordn.), bureau:
het bureel van eene krant, van een schouwburg.
BUREELIST, m. (-en), ontvanger van entreegelden aan een schouwburg, eene concertzaal enz.
BUREELISTE, v. (-n).
BUREEL-KOSTEN, m. mv.; ...SCHRIJVER, m
(-s); ...SCHRIJFSTER, v. (-s).
BUREN, (buurde, heeft gebuurd), buurpraatjes
houden; — je moet eens komen buren, je moet ons
eens komen opzoeken; — naast elkaar liggen van
schepen (of schippers); — goed, slecht met iem.
buren, goed of slecht overeenkomen als buren;
vriendschappelijker omgang hebben.
BURENGERUCHT, o. rumoer in huis, zoodat het
de buren hindert; straatgerucht dat de buren hindert,
strafbaar volgens de wet.
BURET, v. (-s), van eene graadverdeeling voorziene glazen buis, dienende tot nauwkeurige afmetingen van vloeistoffen in do chemische
analyse.
BURG, m. (-en), burcht. Burgje, o. (-s).
BURGEMEESTER, m. (-s), hoofd, bestuurder
eener gemeente; — eens burgemeester, blijft (altijd)
burgemeester, wie eens een slechten naam heeft, houdt
dien; — zij maken er hem geen burgemeester om, ze
kunnen er hem niets om doen; — iem. burgemeester
van een afgebrand dorp maken, onschadelijk maken;—
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eene soort van zeemeeuw (larus glaucus), 's winters
hier aan de kust voorkomende.
BURGEMEESTERACHTIG, bn. bw. als een burgemeester.
BURGEMEESTEREN, (burgerneesterde, heeft geburgemeesterd), (gemeenz.) den burgemeester spelen, den grooten heer uithangen; -- (spr.) dat galgt
beter dan 't burgemeestert, dat leidt eerder tot de
galg dan tot hoogheid, er is meer gevaar dan voor
bij die zaak, bij die onderneming.
-del
BURGEMEESTERLIJK, bn. bw. van, als een
burgemeester, naar zijn rang.
BURGEMEESTERSAMBT, o.; ...BUIK, m. een
buik als een burgemeester, een dikke, zware buik.
BURGEMEESTERSCHAP, o. waardigheid, ambt
des burgemeesters.
BURGEMEESTERSKAMER, v. de kamer van
den burgemeester op het gemeentehuis; ...KETEN,
v. (-s), ...KETTING, m. (-en), door den burgemeester bij sommige gelegenheden om den hals
gedragen; ...PLAATS, v. eene uitstekende plaats,
daaldersplaats.
BURGER, in. (-s), inwoner eener gemeente, stad;
(bij uitbr.) inwoner van een staat; — een gezeten
burger, een burger die het goed stellen kan; — (oudt.)
poorter; — niet -adellijke, iem. uit den zoogenaamden
derden stand; iemand uit den middenstand; —
iem. die geen militair is; hij gaat in burger(-kleeding)
uit; — de gewapende burgers, de landweer; — hij
is er (poorter en) burger, hij is er geheel en al thuis;
(ook) weet er goed den weg; — een vergeten burger,
een gerust leven, bekleedt men geene ambten, dan
heeft men ook niet de zorgen ervan; — (scherts. )
dat geeft een (den) burger moed, dat geeft moed
(meestal in toepassing op den spreker zelf), ook
dat doet een burger goed; — drie militaire en vier
burger- leden, niet-militair als lid eener commissie.
BURGERACHTIG, bn. bw. ( -er, -st), als een
burger, naar de wijze der burgers; — (ook) plomp,
niet fijn; ...ADEL, m. burgerlijke families die
geadeld zijn; ...AFKOMST, v.; ...AVONDSCHOOL,
v. (...scholen), zekere inrichting van middelbaar
onderwijs (inz. voor ambachslieden).
BURGERBESTAAN, o. een fatsoenlijk bestaan:
die zaak levert een burgerbestaan op; ...DAGSCHOOL,
v. (...scholen), inrichting van middelbaar onderwijs
inz. voor ambachtslieden.
BURGERDRACHT, V. (- en), gewone kleeding;
... DEUGD, v. (-en), deugd, plichtsbetrachting van
een goed staatsburger; ...DIENST, m. (-en), dienst
een burgerlijk gezin; ...DOCHTER,-betrking
v. (-s), meisje uit den burgerstand; ...EED, m.
(-en), eed des burgers van getrouwheid aan den
landsheer.
BURGERES, v. ( -sen), vrouw uit den stand der
burgers, inz. gebezigd op het einde der 18de eeuw.
BURGERFAMILIE, v. (-s); ...FEEST, o. (-en);
...GASTHUIS, o. (...huizen); ...HEER, m. (-en);
...HOOGMOED, m.; ..HUIS, o. (...huizen) ;
...HUISHOUDING, v. (-en).
BURGERIJ, v. (-en), de burgerklasse; de gezamenlijke burgers; — het hoofd der burgerij, de burgemeester.
BURGERJONGEN, m. (-s), jongeling, tot den
burgerstand behoorende of daaruit voortgekom.,n.
BURGERKEUKEN, v. (-s), keuken van :jen
gewoon burgerhuis; gewone alledaagsche (doch
voedzame) kost; ...KIND, o. (- eren); ...KLAS, v.
( -sen), ...KLASSE, v. (-n), burgerstand; ...KLEEDING, v. kleeding der burgers; vooral in tegenst.
met uniform: een agent in burgerkleeding; ...KLOK,
V. (w. g.) hij heeft eene goede burgerklok, hij heeft
een hoogera ouderdom bereikt; ...KOST, m. gewone, degelijke kost; ...KRANS, m. (-en),
...KROON, V. (...kronen), (Rom. gesch.) kroon
door het volk aan uitstekende burgers toegewezen;
(fig.) eer aan een burger bewezen; ...KRIJG, m.
(-en), onderlinge strijd der burgers van één staat;
...KRING, m. (-en), in burgerkringen opgegroeid,
in burgerlijke omgeving; ...LEERAAR, m. (-s,
...raren), een leeraar aan eene militaire inrichting,
die niet militair is.
BURGERLEVEN, o.; ...LIEDEN, m. mv.
BURGERLIJK, bn. bw. ( -er, -st), tot den burgerstand behcorende, daarmede overeenkomende; —
register van den burgerlijken stand, register van
geboorte, overlijden en huwelijk; de burgerlijke
maatschappij; — het burgerlijk jaar, van 1 Jan.
tot 31 Dec.; — het burgerlijk armbestuur; een bur-

BURNU.
gerlijk huwelijk, in tegenstelling met het kerkelijk; —
(recht.) de burgerlijke dood, verlies van alle burgerrechten tengevolge van een strafrechtelijk vonnis; —
de burgerlijke rechtspleging; het burgerlijk wetboek; —
het burgerlijk recht, dat de verhoudingen, betrekkingen der burgers regelt; — burgerlijke bouwkunde,
de gewone, in tegenstelling met water-, scheepsbouwkunde; — niet militaire : eene burgerlijke
betrekking; — de burgerlijke beleefdheden, de regelen
der gewone beleefdheid of hoffelijkheid; — die
man leeft burgerlijk, behoorlijk deftig, doch niet
weelderig; — dat is erg burgerlijk, niet fijnbeschaafd,
ordinair, onbeschaafd. BURGERLIJKHEID, v.
BURGERLUI, m. nlv. burgerlieden; ...LUITJES.
BURGERMACHT, v. de gezamenlijke gewapende
burgers, landweer; ...MAN, m. (...lieden, ...lui),
gewoon, niet zeer rijk burger; (ook tegenstelling
van edelman); ...MANNETJE, of. (- s), (minachtend) :
't is maar zoo'n gewoon burgermannetje; ...MANSKIND, o. (-eren), (gewoonlijk in het enk.) : een
burgermanskind tot vrouw nemen; ...MEISJE, o.
(-s); ...MENSCH, o. (-en), gewoon, eenvoudig
mensch; ...MOORD, m. moord op één of meer
burgers gepleegd.
BURGEROORLOG, m. (-en), burgerkrijg, binnen
oorlog; ...PARTIJ, v. staatspartij door-landsche
den middenstand gevormd.
BURGERPLICHT, m. (-en), plicht van den
staatsburger : het bewaren der orde is een burgerplicht; het kiesrecht uitoefenen is burgerplicht;
...POT, m. zie BURGERKOST; ...POTJE, o.
sober maal, sobere kost.
BURGERPRAKTIJK, v. praktijk van Fien officier
van gezondheid onder de burgers.
BURGERREGEERING, v. volksregeering; (ook)
regeering van weinigen, oligarchie.
BURGERRECHT, o. (-en), recht van iederen
staatsburger, uit het burgerschap voortvloeien'; —
het burgerrecht verkrijgen , verbeuren, verliezen; (ook)
recht eens stadsburgers; — (fig.) dit woord heeft
in onze taal burgerrecht verkregen, het wordt als het
ware als een echt Nederlandsch woord gebruikt; —
een gewone term worden : het woord sabotage heeft
nu eenmaal burgerrecht verkregen.
BURGERSCHAP, o. staat van burger, burgerrecht;
—, v.- de burgerij.
BURGERSCHAPSRECHT, o. (-en), rechten die
men als staatsburger bezit.
BURGERSCHOOL, v. (...scholen), school voor
kinderen uit den meer gegoeden stand; — hoogere
burgerschool, middelbare school; ... STAAT, m.
zedelijk lichaam van al de staatsburgers; maatschappij; ...STAND, m. burgers; middelklasse,
derde stand; ...TRANT, m. wijze, doen en laten
des burgers; ...TROTS, m.; ...TROUW, v.; ...TURF,
v. (...turven), gewoonlijk kleiner dan fabrieksturf.
BURGERVADER, m. (-s, -en), hoofd der burgers,
eeretitel voor : burgemeester; ...VOLK, o....VOLKJE, o. (verachtelijk) het gemeen; ...VROUW, v.
(-en), vrouw tot de middelklasse der burgerij
behoorende : (ook) niet -adellijke vrouw; ...VACHT,
v. (-en), de gewapende burgers, schutterij, nationale
garde; ...WET, v. (-ten); ...ZIN, m. vaderland
gezindheid; patriotisme.
-lievnd
BURGGRAAF, m. (...graven), ...GRAVIN, v.
(-nen,), adellijke titel, een graad lager dan graaf;
(eertijds) bevelhebber in een burcht; stadsgraaf.
BURGGRAAFSCHAP, o. (-pen); ...GRAFELIJK,
bn. bw.
BURGHAAK, m. (...haken), tandvormige inkeep,
stuik : met een burghaak inlaten.
BURGHEER, m. (-en); ...VROUW, v. (-en);
...VROUWE, v. (-n); ...VOOGD, m. (-en); ...VOOGDES, V. ( - sen); ...VOOGDIJ, v.; ...VOOGDIJSCHAP, o.
BURGWAL, BURCHTWAL, m. (-len), muur van
een burg of kasteel; gracht om een kasteel; —
(in sommige Hollandsche steden) naam van enkele
smalle grachten; straat langs zulk eene gracht.
BURIN, v. (-nen), buurvrouw. Burinnetje, o. (-s).
BURLESK, bn. bw. koddig, boertig, kluchtig,
aardig; belachelijk, wonderlijk, zot; op koddige
wijze. Het burleske bestaat in de opzettelijk lachwekkende voorstelling van het grootsche en verhevene.
BURNU, v. (-'s), BURNUS, BOERNOES, v.
(-en), Arabische kapmantel ; korte onderofficiers mantel.
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BURRELAAR, m. (- s), iem,. die buldert, tiert
en raast.
BURRELEN, (burrelde, heeft geburreld), (Zuidn.)
brullen, razen, bulderen (zoowel van menschen als
van den wind, den storm enz.); loeien (van runderen). Ook BITRIEN.
BURRIE, v. (-s), (gew. voor) berrie.
BURSCHIKOOS, bn. op de wijze van een student.
BUS, (gew.) BOS, v. ( -sen), Bene blikken, ijzeren,
koperen doos, meest cilindervormig, meer hoog
clan breed en geschikt om iets in te bewaren : eene
bus voor koffie, thee, suiker, cacao; eene bus in een
kolenbak; eene bus (een blik) voor verduurzaamde
groenten; groente uit de bus; een busje sardines; —
cilinder, doos of kastje met eene sleuf, waardoor
er geld in geworpen kan worden (voor de armen,
de kerk enz.) : eene bus aan den ingang, bij de deur
geplaatst; — hij zal in de bus moeten blazen,
zich veel geldelijke offers moeten getroosten; —
kastje waarin op soortgelijke wijze aan 't postkantoor of aan een ander gebouw brieven enz.
gedeponeerd worden, die men wil verzenden : een
brief in de bus doen; — de bus lichten, ledigen; —
een dergelijk kastje aan of naast eene huisdeur :
eens zien wat er in de bus is; — vgl. ook: stembus,
receptenbus, vraagbus, plantenbus, lijkbus, zie the
woorden; —
fonds waaruit de deelnemers, tegen eene matige
(wekelijksche) premie; ondersteuning kunnen krij gen bij ziekte, of waaruit bij overlijden aan do
nabestaanden eene zekere som voor begrafeniskosten enz. wordt uitgekeerd : ziekenbus, begrafenisbus; hij is in eene bus; —
loop van een schietgeweer, buks; (veroud.)
allerlei geschut; —
ijzeren ring of band die in of om iets bevestigd
wordt om daaraan meer vastheid te geven of het
in iets anders te bevestigen : eene bus om eene
kachelpijp (waar deze door muur of zolder gaat);
koker, vgl. gebust; — eens bus aan een wiel, een
kokertje om de as; — (zegsw.) dat sluit als eene
bus, uitmuntend; — die redenering sluit als eenti
bus, is zeer logisch; —
(gew.) omnibus. Busje, o. (-s).
BUSBOOM, m. (-en), taxis-, buksboom.
BUSDOKTER, m. (-s), dokter die de leden van
een ziekenfonds bedient, die uit eene ziekenbus
betaald wordt.
BUSDRAGER, m. (-s), die bij eene collecte aan
de huizen met de armbus rondgaat.
BUSGELD, o. wekelijksche premie voor een
zieken- of begrafenisfonds.
BUSGROENTE, v. (-n), verduurzaamde groente
in bussen.
BUSHEL, o. (-s), Engelsche maat voor droge
waren = 36,35 L.
BUSKEN, (buskte, heeft gebuskt), (gew.) bossen
(het gras).
BUSKOOL, v. zachte, fijne houtskool aan pijpjes,
om mede te teelenen, teekenhoutskool.
BUSKRUIT, o. licht ontvlambaar mengsel van
salpeter, houtskool en zwavel, o. a. gebruikt voor
het afschieten van vuurwapenen; rookzwerk buskruit; — (spr.) hij heeft het buskruit niet uitgevonden,
hij is alles behalve schrander; — hij vliegt op als
buskruit, hij is erg licht geraakt.
BUSKRUITBAK, m. (-ken), m o 1, een houten
bak voor buskruit; ...BATTERIJ, v. (-en), de 8
of 10 stampgaten in eenelfden eiken balk van
een stampbuskruitmolen; ...FABRIEK, v. (-en);
...HOREN, m. (-s); ...KORREL, v. (-s); ...LADING, v. (-en); ...LEPEL, m. (-s); ...MAAT, v.
(...maten), houten of koperen met leder overtrokken buisje, Bene bepaalde hoeveelheid kruit
inhoudende; ...MAGAZIJN, o. (-en); ...MOLEN,
m. (-s), werkplaats waar men het buskruit ver
...PROEF, v. (...proeven), om de hoe--malt;
dauigheid en de deugdzaamheid van het buskruit
te beproeven; ...TON, v. (-nen); ...VAT, o. (...vaten);
...VERRAAD, o.; ...ZEEF, v. (...zeven); ...ZIFT,
V. (- en).
BUSLICHTING, v. (-en), op bepaalden tijd terugkeerende lediging caner brievenbus : de laatste
buslichting is 's avonds om twaalf uur.
BUSMEESTER, m. (-s), (gew.) ontvanger dor
armengelden; (gew.) penningmeester van eene
ziekenbus.
BUSPATIËNT, m. (-en), ...PATILNTE, v. (-n),
patiënt of zieke die in eerre ziekenbus is; ...PRAK-

TIJK, v. de geneeskundige praktijk bij de bus patiënten.
BUSRECHT, o. (-en), recht geheven van wie
zijne brieven aan de post laat afhalen; — (Ind.)
emolumenten der post- en telegraaf-administratie
voor het administreeren van het afgeven van
brieven, telegrammen, gedrukte stukken, het
verkoopen van postzegels, enz.
BUSSEEREN,>, (busseerde, heeft gebusseerd), ook
BOSSEEREN; (gew.) met Bene bus rondgaan om
te collecteeren. BUSSEERDER, m. (-s), BUSSEERING, v. (-en).
BUSSEL, m. (-s), (w. g. in Noord -Nederl., Zuidra.),
bos (van takken, stroo, pijlen enz.), bundel, schoof;zwachtel; — luiers. Busseltje, o. (-s). -(Zuidn.)
BUSSELBINDER, m. (-s), (Zuidn.) schooveabinder.
BUSSELEN, (busselde, heeft gebusseld), in
bussels, in schooven binden; -- (Zuidn.) inbakeren.
BUSSEN, (buste, heeft gebust), (w. g.) in bussen
pakken.
BUSTE, v. (-n), borstbéeld, borststuk van een
beeld, enkel het hoofd, de borst en de schouders
vertoonende; ook op teekeningen, schilderijen enz.;vrouwenborst : zij heeft eene zware, volle buste; —
eene platte buste, gezegd van eene vrouw, wier
borsten weinig ontwikkeld zijn; — eene valsche
buste, niet van natura; — zij heeft eene mooie buste,
haar borstlijn is mooi gewelfd; — vorm van mandenwerk, om daarop japonlijven te passen.
BUT, v. (-ten), (w. g.) eene soort van bierkan;
(zeew.) kit, houten vat, den drank inhoudende
voor de dagelijksche behoeften van zeven man;
draagkorf, zie BOTTE.
BUTEA, v. een plantengeslacht van Oostindische
en Chineesche boomen met zeer schoonti bloemtrossen; uit de schors vloeit een bloedrood sap van sa
kracht, dat verhard onder den naam-mentrkd
van kino in den handel voorkomt.
BUTEN, (buutte, heeft gebuut), (spel voor
jongens en meisjes), verstoppertje spelen, waarbij
de buter de verstopten moet aanwijzen en aan de
buutplaats melden; een verstopte kan door eerder
dan de buter aan de buutplaats te komen de reeds
gevondenen, „die hem al zijn" vrijbuten. BUTER,
m. (-s).
BUTOOR, m. (butoren), roerdomp, (botaurus
stellaris), watervogel met gedrongen romp, langen
en dikken hals, en smallen hoogen snavel; hij laat
in den paartijd een zwaar, loeiend geluid hoorera.
BUTS, v. (-en), (gew.) deuk, het tegenovergestelde van buil; vandaar de (gew.) zegsw. de buile
moet de butse slaan, d. i. het eene moet tegen het
andere opwegen, de winst op het eene moet het
verlies op het andere dekken, wat aan het Bene
ontbreekt, moet door het andere vergoed worden.
BUTSEN, (butste, heeft gebutst), (gew.) iets
zoo drukken of stooten, dat er eene buts of deuk
in komt.
BUTSKOP, BOOTSKOP, BOTSKOP, m. (-pen),
(nat. kist.) Bene soort van dolfijn, zwaardvisch
(orca gladiator), 6 à 9 M. lang; hij is zeer vraatzuchtig en een geduchte vijand der walvisschee.
BUTYRINE, v. boterstof.
BUTYROMETER, m. (-s), werktuig tot het
bepalen van het vetgehalte van melk en boter.
BUUR, m. (buren), the naast of dicht bij iem.
woont, buurman; — (spr.) beter een goede buur
dan een verre vriend, buren kunnen iem. eerder
hulp verleenen dan bloedverwanten die veraf
wonen. Buurtje, o. (-s).
BUURDAME, v. (-s), dame naast wie men zit,
bv, aan tafel, in een gezelschap; ...DOCHTER, v.
(-s), buurmeisje; ...JONGEN, m. (-s); ...KIND,
o. (-eren), kind van de buren.
BUURMAN, m. (...lieden), buur; (ook) iem. the
naast ons zit, staat; ook van schippers gezegd the
een tijdlang bij elkander liggen; — (spr.) al te goed
is buurman gek (of : is andermans bloed), wie te
goed is, wordt het slachtoffer zijner goedheid,
vindt stank voor dank; — vraag het mijn buurman,.
die weet het ook niet, in antwoord gegeven op Bene
vraag the moeilijk te beantwoorden is; ...MEISJE,
o. (-s).
BUURMANSGEK, m. zie BUURMAN.
BUURPRAATJE, o. (-s), gesprek, kout met de
buren; kletspraatje : een verstandig mensch stoort
zich aan geen buurpraatjes.
BUURSCHAP, v. de gezamenlijke buren: — mv.
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(-pen), buurt, gehucht; —, o. (w. g.) de betrekking
als buur; -- buurschap houden, met de buren omgang
hebben.
BUURSHUIS, o. (...huizen), naburig huis ; -te buurshuize, bij d 3n buurman.
BUURT, V. (- en), geheel of deel van eerre wijk:
volkrijke, deftige buurten; — (ook) de dicht bij
elkaar wonende menschen : de heele buurt bijeen schreeuwen; — eenige bij elkander staande woningen,
gehucht; — in de buurt, uit de buurt wonen, dichtbij,
veraf wonen; — zij kraait het de buurt rond, zij
loopt het overal rondvertellen. Buurtje, o. (-s).
BUURTBEZOEK, o. (-en), bezoek in de buurt;
bezoek van den opzichter eener buurt bij al de
bewoners, ook van een predikant; ... BOEK, o.
(-en), register van al de bewoners eener buurt, door
den buurt- of wijkmeester gehouden.
BUURTBRIEFJE, o. (-s), bewijs, afgegeven door
een buurt- of wijkmeester; — briefje dat van huis
tot huis wordt gezonden bij de bewoners eener
buurt om hen te verwittigen, dat zij iets moeten
verrichten; in sommige streken draagt dit briefje
den naam van kluppel of knuppel, naar het gekloofd
stokje waarin het gestoken is.
BUURTEN, (buurtte, heeft gebuurt), bij de buren
een bezoek brengen : eens komen buurten; — de
geboorte van een kind, of iemands overlijden in
de buurt laten rondzeggen.
BUURTCOMMISSARIS, m. ( -sen), wijkmeester.
BUURTJE, o. (-s), kleine buurt; — kleine buur; —
vertrouwelijke naam waarmee men een buurman
of eene buurvrouw aanspreekt.
BUURTKLOK, V. (gew.) zii luiden de buurtklok,
zijn druk aan 't kijven; ...MEESTER, m. (-s),
opzichter eener buurt, wijkmeester.
BUURTREGISTER, o. (-s), register waarin de
namen enz. van al de bewoners eener buurt worden
opgeschreven; ...RING, m. (-en), eenige buurten
eener stad te zamen genomen.
BUURTSCHAP, v. (-pen), buurt, gehucht;
...SCHOOL, v. (...scholen), kleine school voor
eene afgelegen buurt eener gemeente; ...SECRETARIS, m. ( -sen); ...SPOORWEG, m. (-en),
spoorweg voor locaal verkeer, meestal met smallere
spoorbreedte, stoomtram.

C.

BUURTSPRAAK, v. bijeenkomst om de belangen.
eener buurt te bespreken : in de jaarlijksche buurt
Veldhuizen kwam aan de orde ....; —-sprakEde
dialect eener stadsbuurt.
BUURTVERKEER, o. spoorwegverkeer tusschen
naburige plaatsen, tegen verminderd tarief : kaartje
voor buurtverkeer; -- zulk een kaartje : een buurt
erkeer Leiden.
-v
BUURTWEG, m. (-en), binnenweg, zandweg;
...WEZEN, 0. alles wat de verdeeling eener stad
in buurten betreft.
BUURTZAAK, v. (...zaken), zaak die den buurt
-mestrofd
buurt betreft.
BUURVRIJER, m. (-s); ...VRIJSTER, v. (-s);
...VROUW, v. (-en).
BUURWEG, m. (-en), een weg aan verscheiden
buren gemeen.
BUUT, o. mikpunt; doel, oogmerk : dat is zijn
buut niet.
BUUTPLAATS, v. (-en), ...SPEL, o. zie buten.
BUVARD, o. (-s), vloeiboek.
BYSSUS, o. naam van zeker kostbaar lijnwaad
bij de Ouden, inz. bij de Egyptenaren, vervaardigd
(zooals men gewoonlijk aanneemt) uit de fijnste
boomwol; volgens anderen uit eene soort van
zijdeachtig vlas, of wel uit de zoogenaamde
schelpzijde, (lange, sterke en glanzige byssusdraden), zooals nu nog in Italië en in 't Zuiden
van Frankrijk in 't klein geschiec't); — (plantk.)
het stuifmos, haarmos ; — verschillende plantaardige zelfstandigheden door beschimmeling ontstaan .
BYSSUSDRADEN, m. mv. Zie BVSSUSKLIER.
BYSSUSKLIER, v. (-en), spinklier onder aan den
voet van sommige schelpdieren, waarmede zij een
bundel draden (byssusdraden) spinnen om zich aan
eteenen of rotsen te bevestigen, zich daaraan voort
steentjes en schelpstukjes tot eene soort-trekn,of
van nest vereenigen.
BYZANTIJNSCH, bn. (gezegd van spitsvondige
redeneeringen), zooals die der Byzantijnsche
theologen, kleingeestig, muggenzifterig, — slaafsch,
kruipend : een Byzantijnsche geest.
BYZANTINISME, o. slaafsche kruiperij tegenover
vorsten, oogendienarij.

C.
0, v. (-'s), derde letter van het alphabet; —
de gezamenlijke woorden in een woordenboek,
de gezamenlijke namen in een adresboek, die met
e beginnen; —
(in de muziek) de noot ut of do; ook het teeken
van de vierkwartsmaat en als zij doorgestreept is
van de alla-breve -maat; i als Rom. cijfer het getal 100; —
(in de hoogere wisk.) het teeken voor eene constante waarde; —
(in de natuurk.) het teeken voor de honderddeelige schaal van den thermometer van Celsius; —
(in de scheikunde) carboneum (koolstof); —
(in den handel) courant, kapitaal, conto.
C. a.
— cum annexis — met den aankleve
van dien; met bij lagen; —
Ca.
— circa
— ongeveer; —
Ca.
-- calcium
— (scheik.); —
Cand. of C. — candidatus — candidaat; —
Cant.
— Cantica
— (in den Bijbel) het
Hooglied; —
Cap. of C. -- caput
— hoofdstuk; —
carg.
— cargadoor; —
Cd.
— cadmium — (scheik.); —
Ce.
— cerium
— (scheik.); —
Cent. of C. — centum
— honderd; —
eert.
— certificaat, zie
aldaar;
—
— cetera
Cet.
-- het overige;
C. Ex.
— cum expensis— met de kosten; -e. G.
— centigram, zie
aldaar;
—

-- civiel ingenieur;—
— citato loco — ter aangehaalde
plaats; —
— centiliter, zie
e. L.
aldaar;
—
C. M. of Cand. Min. — Candidatus Ministerii —
eandidaat in de godgeleerdheid;
C. m. — conto mio — (in den handel) op mijne
rekening; —
c. M. — centimeter, zie aldaar; —
c. M. — currentis mensis — der loopende maand;-(ook) currente mense — in de loopende maand; —
e. n. — cum notis — met aantéekeningen; —
Co of Comp., Cie. — compagnie of compagnon —
zie aldaar; —
c. o. d. — (hand.) cash on delivery — betaling
bij levering; —
Cod. — codex — wetboek; handschrift; —
Codd. — codices — handschriften; —
Coll. — collatis — gecollationneerd, vergeleken
zijnde, na vergelijking; —
Comment. — commentarius of commentatio — ver
uitlegging, opheldering; —
-klaring,
Conf . of Cfr. — conferatur — men vergelijke; —
Cons. — consul; —
coup. — coupon, zie aldaar; —
C. q. — Casu quo — in welk geval, voor het geval dat; —
Cresc. — crescendo — ( in de muziek) met toenemende sterkte;
C. s. — cum suis — met de zijnen; — cum sociis — met zijne deel- of lotgenooten; —
C. i.

c. t.
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Ct. of Crt. -- courant — krant; —
Ct. of Cts. — cent of cents; —
etr — centenaar; —
cwt. — centweight — Eng. handelsgewicht van
50 KG.
CAB (Eng.), v. (-s), vierwielig huurrijtuig, aapje
(inz. in Londen).
CABAAL, o. (tabalen), geheime verbintenis, sa
bereiken van een kwaad doel,-menspaigtoh
intrigue; vgl. hofcabaal en kamercabaal; — lawaai,
rumoer, drukte : cabaal (ook kabaal) maken, schoppen, slaan; — een oorverdoovend cabaal; maak toch
zoo'n cabaal niet om eene kleinigheid; — zekere
soort van lange Goudsche pijp; heels tabalen van
70 cM. lengte; halve cabal7n waren 60 cM. lang.
CABAALMAKER, m. (-s). CABAALSCHOPPER,
m. (-s). Zie KABAALMAKER.
CABAALMINISTERIE, o. benaming aan het
beruchte ministerie (167 1) onder Karel II van
Engeland gegeven, zoo genoemd naar de beginletters van de namen der vijf ministers Clifford,
Arlington, Buckingham, Ashley en Lauderdale.
CABALEEREN, (cabaleerde, heeft gecabaleerd),
ca-balen smeden; intrigeeren.
CABALEUR, m. (-s), sluwe kuiper, intrigant.
CABAN (Fr.), m. (-s), regenjas, schoudermantel
met eene kap.
CABANE, v. (-n), (zeew.) scheepskooi, hut, kajuit;
ook een klein Fransch vaartuig met één dek.
CABARET, v. (-ten), (Zuidn.) herberg, kroeg,
waar slecht volk verkeert; (ook) schenkbord; —
cabaret artistique , soort van variété-theater, waar
vooral voordrachten worden gehouden.
CABBALIST, m. (-en), aanhanger van eene geheime leer.
CABBALISTISCH, bn. eene geheime of bijzondere
beteekenis hebbende, die slechts den ingewijden
bekend is; -- cabbalistische teekens, zulke welker
beteekenis de ingewijde alleen kent.
CABINET-FORMAAT, o.; ...-PORTRET, o. (-ten),
zie KABINET.
CABOTAGE, v. kusthandel, kustvaart.
CABOTEEREN, (caboteerde, heeft gecaboteerd),
kusthandel drijven.
CABOTIN, m. (-s), rondreizend tooneelspeler.
CABOTINAGE, v. tooneelvoorstellingen in ver
plaatsen geven. CABOTINEEREN,-schilend
slecht tooneelspelen; een ongeregeld leven leiden.
CABRETLEDER, ...LEER, o. eene soort van
geitenleer. CABRETLEEREN, bn. van cabretleder.
CABRETTEN, bn. van cabretleer.
CABRIOLET, v. (-ten), een licht tweewielig rijtuig
door één paard getrokken, met eene opvouwbare
leeren kap en vooraan een bankje voor den bestuurder; het voorste gedeelte der vroegere postwagens.
CABRIOOL, v. (tabriolen), bokkesprong; kluchtige beweging; — tabriolen maken, grillige, vreemd soortige bewegingen, grimassen maken, meestal:
capriool.
CACAO, v. het zaad (de boonen) van den cacaoboom, waarvan de chocolade bereid wordt : Ecuador
voert de meeste cacao uit; — de poedervormige -- tof
die verkregen wordt door de boonen te roosten,
fijn te malen en van hare vetdeelen te ontdoen:
een busje cacao; zuivere oplosbare cacao; — de dank
dien men verkrijgt door de cacao in warm water
of melk op te lossen : wilt ge een kop cacao?
CACAOBEREIDING, v.
CACAOBOOM, m. (-en), (Theobroma cacao L),
Bene boomsoort van de familie der Sterculiaceeën,
thuis behoorende in de keerkringslanden, wier
vruchten de cacao bevatten; ...BOON, v. (-en),
het zaad van den cacaoboom; ...BOTER, v. het
vet dat men uit de cacaoboonen perst; ...BROOD,
o. (-en), vorm waarin gemalen cacao in den handel
wordt gebracht; ...BUSJE, o. (-s); ...FABRIEK,
v. (-en), de werkplaats waar de cacaoboonen voor
het gebruik bereid en tot poedér gemalen worden;
...MOEDER, v. (-s), vgl. koffiemoeders; ...MOLEN,
m. (-s); ...PLANTAGE, v. (-s); ...POEDER, o.;
....SOORT, v. (-en); ...VET, o. hetzelfde als cacaoboter; vgl. eikel-, kinacacao, (zie die woorden).
CACHÉ, bn. zich caché houden, zich schuil houden.
CACHELOT, m. (-ten), potvisch; Bene soort van
walvisch (catodon macrocephalus), in wiens grooten
kop het walschot wordt gevonden : de cachelot
wordt ruim 20 M. lang.
CACHEMIR, o. (in de volkstaal ook wel ver-
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basterd tot CASIMIR), oorspronkelijk eene fijne
zachte, wollen stof, vervaardigd van het haar der
Cachemirgeit en van de wilde geit van Tibet; ook
toegepast op eene zachte, gekeperde , geweven stof
van fijne wol, dienende tot dameskleederen en
sjaals.
CACHEMIREN, bn. van cachemir.
CACHE-NEZ, m. (...nez's), groote, warme das die
de keel en ook het onderste gedeelte van het gezicht tot aan den mond of neus kan bedekken; —
ook eene kleinere zijden das voor heeren, langen
tijd tot sieraad gedragen.
CACHE-POT, m. (-s), (meest papieren) omhulsel
voor een gewonen bloempot.
CACHET, o. (-ten), voorwerp om in was of lak
een zegel te drukken : een zilveren cachet; het cachet
op een brief, op eene akte of geschrift, zegel van lak;
een gouden horlogeketting met cachetten en sleutel; —
merk : het cachet op eene ,fleseh; -- (fig.) zijn cachet drukken op, hechten aan, zijne goedkeuring
schenken aan; — (fig.) eigenaardig kenmerk, steeds
in gunstigen zin; hetgeen waardoor iemand of iets
zich van het gewone in zijne soort onderscheidt,
waardoor iemand of zijn werk zich boven het lagere,
het alledaagsche verheft : waar men hem ook aan
altijd hebben zijne handelingen een zeker cachet-tref,
van voornaamheid; de werken van dien schilder dragen
steeds het cachet van oorspronkelijkheid; ook : zich
een wetenschappelijk cachet geven.
CACHETEEREN, (cacheteerde, heeft gecacheteerd), verzegelen met een cachet.
CACHOT, o. en m. (-ten), hok, gevangenis; vooral
van de plaats gezegd waar soldaten gebracht worden, die zich niet naar de discipline gedragen, en
dan meest m. : de dronken soldaat werd naar de(n)
cachot gebracht, in de(n) cachot gestopt.
CACHOTTEEREN, (cachotteerde, heeft gecachotteerd), in een cachot opsluiten.
CACHOU, ook CATECHU, v. een looistofhoudend
extract uit den bast, het hout of de vruchten van
verschillende Oosterscha boonren en heesters, o. a.
uit het hout van den Acacia catechu en uncaria
gambler, ook Japansche aarde genoemd, in de
geneeskunde als samentrekkend middel, bij het
leerlooien, het drukken van calicot en het verven
gebruikt : de geneeskundige cachou wordt door
koken bereid uit de bladeren en twijgen van uncaria
gambier.
CACHOUBOOM, m. (-en), boom waarvan de
cachou komt; ... DROP, o. en v.
CACOGRAPHIE, v. (...graphieën), een geschrift
waarin vele en grove taal- en stijlfouten voorkomen; — eene verzameling van zinnen of opstellen
waarin opzettelijk fouten tegen de spelling gemaakt
zijn en die men de leerlingen laat verbeteren ter
oefening in de gebruikelijke spelling.
CACOPHONIE, v. (. . .phonieën), wanklank, inz.
in de muziek; vele niet overeenstemmende tonen
te zamen. CACOPHONISCH, bn. wanluidend.
CACTUS, v. (-sen), eene algemeene benaming
voor de soorten van de familie der Cacteëen die
zich kenmerken door hun dikken, vleezigen stengel,
meestal zonder bladeren en voorzien van eigenaardige bossen stekels; zij hebben gewoonlijk weinig
of geen takken en hooren in Amerika thuis, maar
worden ook als kamerplanten gekweekt. CACTUSBLOEM, v. (-en); ...BOOM, m. (- en); ...KAS, V.
( -sen); ...PLANT, v. (-en).
CADANS, v. (-en), (in verzen) zooveel als maat,
rythmische constructie, rythmus, met bijgedachte
aan hetgeen een vers goed doet vloeien, welluidend
maakt : in dit gedicht is de cadans goed bewaard; —
(bij den dans) het overeenkomen van de dansbeweging met de maat die door de muziek wordt
aangegeven; -- (in de muziek) toonval of toon
aan een slotakkoord onmiddellijk-sluitng,de
voorafgaande akkoorden; eenigszins vrij bewerkte
maten op het einde van een stuk, of deel ervan,
meestal voor solo waarin vaak technische moeilijkheden voorkomen : in dit concert komt eene cadans
voor viool voor.
CADANCEEREN, (cadanceerde, heeft geeadan ceerd), welluidend maken; afmeten, afronden,
maat brengen in; — bij het dansen in de maat
blijven.
CADAVER, o. (-s), dood lichaam, lijk, kreng; —
cadaver zijn, versuft neerliggen tengevolge van
dronkenschap; — (gemeenz. Zuidn.) iem. op zijn
cadaver geven, op zijn lichaam komen, slaan.
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CADAVEREUS, bn. lijkkleurig; ingevallen en
bleek.
CADAVERINE, v. lijkenvergif.
CADEAU, o. (-x, -'s), geschenk : iets cadeau
krijgen, ten geschenke krijgen, voor niet, op den
koop toe, b. v. de inteekenaars op dit werk krijgen
twee schilderijen cadeau; — dat krijg je cadeau,
schertsend van iets, dat toch niet veel waarde
heeft; — (iron.) hem geef ik cadeau, aan hem vind
ik niets goeds.
CADEE, m. (-ën, -s), iem. die in 't goede of in
't kwade uitmunt, een piet; (ook) een snaak; —
(Zuidn,) kind, jongen ; — (Zuidra.) 't is een
cadee, hij is flink uit de kluiten gewassen; — dat
is cadee van bier, puik bier; een vieze cadee, een
vieze, vuile vent; hij ziet er cadee uit, netjes, in
de puntjes gekleed.
CADET, m. (-ten, -5), kweekeling eener militaire
school of academie, inz. leerling der militaire academie te Breda en de cadettenschool te Alkmaar;
zie KADET. CADETTENBAL, o. (-s); CADETTEN SCHOOL, v. (...scholen), school ter voorbereiding
voor den officiersrang.
CADMIUM, o. een element : een blinkend wit
metaal door Herman Stromeier in 1817 in het
zink ontdekt.
CADREEREN, (cadreerde, heeft gècadreerd), vierkant maken ; passen, voegen; opgaan, doen uit komen (eene rekening b. v.).
CADUC, bn. bouwvallig (van gebouwen); in
slechten toestand, versleten : door het vele gebruik
is dat boek caduc; dat paar handschoenen is nu al
caduc; — (van personen en hun lichaamstoestand)
zwak, gebrekkig, . afgewerkt, „op" : door overmatige
studie is hij caduc.
CADUCITEIT, v. bouwvalligheid, vervallen toestand; vergankelijkheid; vervalbaarheid (van eene
erfenis of een legaat).
CAESAR, m. (-s), keizer.
CAESARISME, o. overwegende invloed van het
leger in een staat; heerschappij van vorsten, door
de democratie met een onbeperkt gezag bekleed.
CAESUUR, V. (caesuren), (in de dichtkunst) het
rustpunt in een versregel door de doorsnijding van
een woord door een versvoet, of van een versvoet
door een woord; — (in de muziek) het rythmische
rustpunt dat in een muzikalen zin de eene phrase
van de andere scheidt.
CAFÉ, o. (café's), tegenwoordig de gebruikelijke
algemeene benaming voor de plaats waar men zoowel koffie, thee, als bier, sterke dranken en likeuren kan verkrijgen en gebruiken : koffiehuis (zie aid.).
CAFEETJE, o. (-s).
CAFÉ- CHANTANT, o. (café-chantants), café waar
voor de bezoekers gezongen en voorgedragen wordt;
—ARTIST, m. (-en); —GEZELSCHAP, o. (-pen);
—PUBLIEK, o.; —ZANGER, m. (-s); —ZANGERES, v. ( -sen).
CAFÉHOUDER, m. (-s), eigenaar, exploitant
van een café.
CAFEINE, en CAFFEÏNE, v. een alcaloïde uit
de koffie; —VERGIFTIGING, v. (-en); CAFFEÏNVRIJ, bn. caffeinvrije koffie.
CAFÉ-RESTAURANT, o. (-s).
CAHIER, o. (-s), schrijfboek.
CAÏN, hij draagt het Cain's teeken op het voorhoofd, men houdt hem voor een misdadiger.
CAISSE, v. kas; in veel winkels moet men aan
de Baisse betalen.
CAISSON, v. (-s), kistwagen, legerkist, proviand -,
kruitwagen; kistje onder den bok van een rijtuig;
— (waterb.) ijzeren klok of werkkamer met mantel,
om in te werken; men laat ze in den bodem zinken,
vult ze later met beton op; dient als fondament
bij de sluizen- en bruggenbouw; — vak eener
caissonzoldering.
CAISSONZOLDERING, (KASETTEN—), v. een
plafond dat ingedeeld is in regelmatige, vrij diep
aangebrachte, rechthoekige, vierkante of cirkel
-vormige
vakken.
CAKE-WALK, v. Amerikaansche negerdans, ook
in Europa gedanst.
CALADIUM, v. (-s), eene sierplant.
CALAIN, o. theelood, het metaalmengsel waarmede de Chineezen de theekisten bekleeden.
CALAMITEIT, v. (-en), ramp, ellende, ongeluk,
landplaag.
CALAMITEUS, bn. noodlijdend : calamiteuze
polders, de noodlijdende polders in Zeeland die

CALORIMETER.

voor de kosten van zeewering en oeververdediging
Rijkssubsidie ontvangen. CALAMITEUSVERKLARING, v.
CALANDO, bw. (muz.) afnemend, zoowel in
tempo als in sterkte, wegsmeltend.
CALANDRONE, v. (-s), houten blaasinstrument
met twee kleppen, Italiaansche schalmei.
CALANGE, v. (-s), boete, aanhaling van smokkelwaren, bekeuring.
CALANGEEREN, (calangeerde, heeft gecalangeerd ), ter zake van belastingontduiking bekeuren;
smokkelwaren in beslag nemen.
CALCIDOON, o. eene soort van kwarts dat eene
melkwitte of geelachtige kleur bezit.
CALCINATIE, v. verkalking.
CALCINEEREN, (het calcineerde, is gecalcineerd),
verkalken, gloeien, door gloeiing met zuurstof ver
-bindeofxyr.
CALCINEEROVEN, m. (-s), (glasbl.) oven waarin
de onzuivere grondstoffen verhit worden om de
vluchtige stoffen uit te drijven en de organische
stoffen te verbranden.
CALCIUM, o. kalkmetaal, de metaalbasis der
kalkaarde, een lichtgeel metaal.
CALCIUM- CARBID, o. eene verbinding van
calcium en koolstof, eene glanzend zwarte metaal
uitziende massa; met water vormt het-achtig
acetyleengas.
CALCULATIE, v. (-s, ...tiën), (inz. handel) het
berekenen hoe hoog een artikel komt met inbegrip
van de bijkomende kosten tot op de plaats van bestemming; —BOEK, o. (-en).
CALCULEEREN, (calculeerde, heeft gecalculeerd),
berekenen.
CALÈCHE, v. (-s), eene soort van rijtuig, zie
KALES.
CALEIDOPHOON, m. (...phonen), een door
Wheatstone uitgevonden werktuig waardoor de
trillingen, die de tonen voortbrengen zichtbaar
worden gemaakt : phonische caleidoscoop.
CALEIDOSCOOP, m. (...scopen), een door Dr.
Brewster te Edinburg uitgevonden kijker die eenvoudige, daarin gelegde voorwerpen, in oneindiger
getale en regelmatigen vorm, bij de geringste
beweging, telkens afwisselende, vertoont : schoon
ook wel eens myriomorphoscoop-heidskjr;
genoemd.
CALEMBOURG, m. (-s), geestige woord- of naam
liggende in den gelijken of bijna gelijken-speling,
klank van verschillende woorden.
CALENDARIUM, o. (-s, calendaria), kerkelijke
almanak, lijst der heiligen en van hunne feestdagen.
CALENDAS, ad talendas graecas, met St. Juttemis,
nooit.
CALICO(T), o. (-s), (oorspronkelijk) katoen van
Calicot of Calcutta; (nu) eene fijne linnenachtige
katoenen stof die veel voor boekbanden gebruikt
wordt, vandaar : CALICOTBAND; fijn geperst
papier op calicot gelijkende; — bediende in een
manufactuurwinkel; —FABRIEK, v. (-en).
CALID U CT, m. (-en), hitte- of verwarmingsbuis
bij de luchtverwarming.
CALIXTIJNEN, m. mv. naam der Boheemsche
Hussieten in de 15e eeuw, omdat zij een kelk in
hunne banieren voerden, 't geen ze deden, omdat
ze den kelk (calix) in het H. Avondmaal ook voor
de leeken begeerden.
CALLIGRAAF, m. (...grafen), schoonschrijver.
CALLIGRAPHIE, v. schoonschrijfkunst.
CALLIGRAPHISCH, bn. calligraphisch schrift,
van een calligraaf, zeer schoon.
CALLIOPÉ, v. muze van het heldendicht.
CALISSIEDROP, o. drop; ...HOUT, o. zoethout..
CALMANS, m. verzachtend, kalmeerend middel
of drankje.
CALOMEL, o. het zoutzure eerste kwikoxyde,
zoete kwik, bekend. geneesmiddel.
CALORIE, v. (...rieën), warmte -eenheid : de
hoeveelheid warmte, noodig om 1 K.G. zuiver
water een graad C. te verwarmen : groote calorie;
Bene kleine calorie doet een Grain water een graad
C. in warmte stijgen.
CALORIFÈRE, ni. (-s), Bene soort vulkachel, bestaande uit een cilinder van plaatijzer, die met cokes gevuld en van boven aangemaakt zijnde, geruimen tijd branden kan; — verwarmingstoestel
dat door buizen een groot gebouw verwarmt.
CALORIMETER, m. (-s), warmtemeter; (netnurk.)
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toestel om de soortelijke warmte van lichamen te
bepalen.
CALORIMETRIE, V. meting- der hoeveelheid
warmte.
CALORIMOTOR, m. (-en), electrisch werktuig
om groote warmte te ontwikkelen.
CALORISCH, bn. de calorische machine, toestel
van Ericson om, door middel van verwarmde lucht,
vaartuigen in beweging te brengen.
CALOTTE, v. (-n), priestermutsje; (fig.) priesterlijke stand of waardigheid. Calotje, o. (-s).
CALOTTINOCRATIE, v. priester-, papenheerschappij.
CALQUEEREN, (calqueerde, heeft gecalqueerd),
eene teekening natrekken (door middel van geolied
of doorschijnend papier enz.)
CALQUEERPAPIER, o. doortrekpapier; doortrek;
...PLAATJE, o. (-s).
CALUMET, V. (- s), vredespijp der roodhuiden
in N. Amerika.
CALVARIEBERG, m. berg van Calvarië, anders
Golgotha, de schedelberg, de kruisberg, voormalige
gerichtsplaats buiten, thans binnen Jeruzalem,
waar nu de voornaamste kerk in Palestina staat; —
(fig.) iem. den Calvarieberg opleiden; (in R. -K.
landen) elke heuvel of berg waarop een kruis is
opgericht en waarheen men in de vasten ter bede
gaat; — (R.-K.) groep (in schilder- of beeld -vart
voorstellende Christus aan het kruis-houwknst)
en Maria en Johannes aan weerskanten; ...TOCHT ,
m. (-en), een zware tocht.
CALVINISME, o. de hervormde leer naar de
leerstellingen van Calvijn.
CALVINIST, m. (-en), belijder der leer van Calvijn.
CALVINISTISCH, bn. bw. tot de leer van Calvijn
betrekkelijk; (ook) in den geest van Calvijn.
CAMACHEDIENST, m. militaire dienst in vredes
daarbij met kleingeestige gestreng--tijd,nzover
heid op uiterlijke zaken wordt gelet; ...GEEST, m.
CAMARADERIE, v. (-s), kameraadschap; —
bent, kliek.
CAMARILLA, v. (-'s), hofpartij (inz. in Spanje);
invloed der hovelingen.
CAMBIEEREN, (cambieerde, heeft gecambieerd),
wisselen, wisselhandel drijven.
CAMBIAALRECHT, o. wisselrecht.
CAMBIO, o. wissel, wisselbrief.
CAMBIUM, o. teeltweefsel der planten (tusschen
bast en hout) .
CAMBRAI, o. kamerdoek, fijn linnen van Kamerijk, Cambrai, waar het vervaar.. igd werd; batist.
CAMEE, v. k-ën), een in relief gesneden gesteente,
uit lagen van verschillende kleur bestande, walks
verhevene figuur daardoor eene andere kleur heeft
dan de grond en waartoe de Ouden onyxen namen;
heeft de steen slechts t wee kleuren, zoo heet hij
camaieu.

CAMELIA, v. (-'s), eene soort van altijd groenen
heester uit China en Japan, bekend wegens hare
sehoone bloemen, en tot dezelfde familie als de
theeplant behoorende.
CAMELOT, o. zie KAMELOT..
CAMERA, v. kamer; — camera slara, heldere
kamer, een optisch werktuig : een gewijzigde vorm
van de camera obscura (zie hieronder) waarbij het
lichtbeeld door eene lens beschouwd wordt; —
camera lucida, heldere kamer, eerst een vierzijdig
prisma, nu een metalen spiegel die bij het landschapteekenen goede diensten bewijst; — camera
obscura, een gesloten vertrek of kastje waarin de
lichtstralen slechts door lenzen naar binnen vallen
en daardoor op een der wanden een beeld van de
buitengelegen voorwerpen vormen; inz. het kastje
van den photograaf, photographietoestel, bij ver
-korting
camera.
CAMERALIA, v. mv. leer der staathuishoudkunde; wetenschappen, betreffende het beheer der
-vorstelijke inkomsten.
CAMERALIST, m. (-en), staathuishoudkundige.
CAMERALI STIEK, v. staathuiishoudkunde, leer
van het geldwezen.
CAMERLENGO, m. (-'s), kardinaal, belast met de
pauselijke geldmiddelen; ook : dienstdoend kamereer van den Paus.
CAMION, m. (-s) , soort van wagen , vrachtkar.
CAMIONNAGE, m. vervoer per kar : kosten van
camionnage.
CAMISADE, v. (-n), onverhoedsche aanval der
Camisards (in den nacht of vroegen morgenstond)
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en waarbij de aanvallers hemden (camisas) over
hunne kleederen trokken als berkenningsteeken
in de duisternis.
CAMISARD, m. (-s), scheldnaam voor de Protestanten in de Cevennes, in het begin der 18de
eeuw.
CAMPAGNE, v. (-s), veldtocht : plan do campagne,
(ook fig.) vastgesteld plan hoe te handelen; — eene
campagne tegen iem voeren, zich tegen hem verzetten, hem bestrijden; eene campagne tegen iem.
op touw zetten; eene campagne van leugen en laster;
-- heel wat campagnes meegemaakt hebben, veel
beleefd, ook sterk geleefd hebben; — speelseizoen,
tooneeljaar (van een schouwburg); — de werk
gedurende een bepaalden tijd, inz. aan-zamhedn
suikerfabrieken : de campagne openen, beginnen.
Zie ook KAMPANJE.
CAMPAGNEJAAR, o. (... jaren), (eig.) jaar in
een veldtocht meegemaakt; een jaar van zwaren
arbeid, een jaar „dat dubbel telt ".
CAMPANILE, m. (-s), (It.) alleenstaande klokke
naast eene kerk.
-toren
CAMPÊCHE -HOUT, o. eene soort van hout, aldus
baai
van
Campéche
en
de
geheeten naar de stad
dien naam, in Yucatan. Het levert eene schoon
roode verfstof op en wordt ook in de geneeskunde
als samentrekkend middel gebruikt.
CAMPO, m. (-'s), kamp, veld : campo santo,
eig. , ,heilig veld" begraafplaats, kerkhof (in Italië);
— groote grasvlakte in Patagonië.
CAMP VOLANT, o. vliegend leger, eene kleine
legerafdeeling die den vijand nu hier, dan daar
moet bestoken.
CANADA, m. (-'s), de Canadeesche populier
(populus monilifera); —BOOM, m. (-en); —HOUT, o.
CANADA-BALSEM, m. eene soort bleeke, doorschijnende balsem of hars, in de geneeskunde gebruikt en bij het verbinden der glazen van achro amatische lenzen.
CANADEES, m. (...eezen), inwoner van Canada.
CANADEESCH, bn. van, uit, betreffende Canada:
de Canadeesche meren.
1. CANAILLE, o. gemeen volk, gepeupel, janhagel.
Zie KANALJE.
2. CANAILLE, v. (-s), gemeen vrouwspersoon.
CANAPÉ, V. (-' s), meubelstuk om op te zitten of
te liggen, eenigszins in den vorm van eene lage,
breede bank, van achteren en aan ééne of beide
zijden met leuningen en van binnen met opgevuld
trijp overtrokken; —KLEEDJE, o. (-s), kleedje
voor eene canapé; —KUSSEN, o. (-s), een der
beide kussens die elk tegen eene zijleuning liggen;
—TAFEL, v. (-s).
CANARD, m. (-s), (eig.) eend; — (fig.) nieuwtjes,
geruchten of mededeelingen, vooral in couranten,
uitgestrooid om lichtgeloovigen beet te nemen,
fopperij : het bericht dat de koningin vandaag de stad
zou bezoeken is gebleken een canard te zijn.
CANCAN, m. (-s), woeste, wulpsche dans; —
praatjes, achterklap.
CANCANEEREN, (cancaneerde, heeft gecancaneerd), kletsen, lasteren; -- den cancan dansen.
CANCELLEEREN, (cancelleerde, heeft gecancelleerd), nietig verklaren, vernietigen, doorschrappen.
CANDEEREN, (candeerde, heeft gecandeerd),
met suiker bestrooien, suikeren; — suiker laten
kristalliseeren.
CANDELABER, v. (-s), arm-, kroonluchter,
kroonkandelaar.
CANDIDAAT, m. (...daten), iemand die naar
eene betrekking, eene waardigheid staat, die zich
voor een examen aanmeldt enz. : er hebben zich
voor die betrekking, voor dit examen vele candidaten
aangemeld; de helft der candidaten is geslaagd; —
zich candidaat stellen, zich beschikbaar stellen, zijne
diensten aanbieden voor een ambt, een post; —
candidaat voor de Tweede Kamer, voor den gemeen
aan de kiezers als lid aanbevolen; — can--terad,
didaat gesteld worden, (voor een genootschap b. v.)
aanmerking
genomen worden voor het lidmaatin
schap; -- ook zekere academische graad, waardoor
men tot de studie voor het doctoraal examen wordt
toegelaten; candidaat in de letteren; candidaat in
de rechten; candidaat in de godgeleerdheid; candidaat
tot den H. dienst, proponent bij de Ned. Herv. kerk.
CANDIDAAT-AMBTENAAR, m. (-s),
CANDIDAAT-ARTS, m. (-en), een student in
de medicijnen die zijn tweede natuurkundig examen
gedaan heeft; ...DEURWAARDER, M. (- s).
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CANDIDAATSCHAP, o. het zijn van candidaat.
CANDIDAAT- NOTARIS, m. (...notarissen), hij
die benoembaar is tot notaris.
CANDIDAATS-EXAMEN, o. (-s, ...- examina),
ook zijn candidaats doen.
CANDIDAATSTELLING, v. aanwijzing van ver
-kiesbarn.
CANDIDATENLIJST, v. (-en), lijst waarop de
candidates vermeld staan, b. v. van eene kiesvereeniging, van een genootschap.
CANDIDATUUR, v. (candidatures), candidaatschap, het staan, dingen naar een ambt, betrekking
of eene waardigheid : voor eene candidatuur bedanRen, die aannemen.
CANDIDEEREN, (candideerde, heeft gecandideerd), candidaat stellen (voor de Tweede Kamer,
den gemeenteraad enz.).
4
CANEVAS, o. zie KANEFAS.
CANNA, v. (-'s), bloemriet, inz. op de Antillen
inheemsch; de canna indica, ook hier te lande als
sierplant gekweekt. 1
CANNELEEREN, (canneleerde, heeft gecanneleerd), groeven, van groeven of ribbels voorzien.
CANNELUREN, v. mv. gootswijze groefjes (op
zuilen, pilasters enz.).
CANO, v. (-'s), Indiaansch bootje, uit een boomstam bestaande.
CANON, m. (-s), lijst; de regel, het richtsnoer,
voorschrift; — canon der Heilige Schrift, verzameling geschriften die tot den bijbel gerekend worden; - de kerkelijke wet; het besluit, de uitspraak
van een concilie of Bene synode; vgl. canoniek
recht; - canon van de Heilige Mis, gedeelte van
de H. Mis, de reeks der verschillende stille gebeden
van Sanctus tot Pater Noster die in tegenstelling
met andere dealen der mis, overal en altijd onveranderd blijven; -- lijst der door de R.-K. kerk
erkende heiligen; —
(muz.) een twee- of meerstemmig zangstuk
waarbij de eene partij na de andere invalt, hetzelfde
thema zingt en bestendig herhaalt; —
bedrag jaarlijks voor eene erfpacht te voldoen; —
(drukk.) de dikste Duitsche drukletter : kleine
canon, groote canon, dubbele canon.
CANONBORD, o. (-en), (R.-K.) drie bedrukte
bordjes of tabellen, waarop eenige der bij de Mis
altijd gebruikte gebeden staan en die op het altaar
geplaatst worden; zij mogen uitsluitend onder de
Mis, niet bij andere kerkelijke diensten aanwezig
zijn.
CANONIEK, CANONISCH, bn. wettelijk; volgens
kerkelijke wetten, tot de kerk of het kerkgebruik
behoorende; geloofwaardig, geopenbaard; voor
als richtsnoer dienende; — canoniek recht,-beldig;
rechtsuitspraak gegrond op kerkelijke wetten of
voorschriften; --- canonieke boeken (des Bijbels),
die waaraan men een hoogeren oorsprong (door
God ingegeven of geïnspireerd) en ten volle geldende bewijskracht toekent; de R. K. kerk onder
protocanonische (aan wier gezag nooit is-scheidt
getwijfeld) en deutero-canonische (eerst later tot
den canon gerekend) boeken; de niet-canonieke
be eken heet men apocv ,efe boeken; — canonieke
uren, de getijden van het brevier.
CANONISATIE, v. (...tiën, -s), heiligverklaring.
CANONISEEREN, (canoniseerde, heeft gecanoniseerd), in de lijst (canon) der heiligen opnemen,
voor heilig verklaren.
CANONIST, m. (-en), beoefenaar van het kerkelijk recht.
CANOSSA, o. Italiaansch dorpje waar keizer
Hendrik IV in 1077 zich aan paus Gregorius VII
onderwierp; (zegsw.) naar Canossa gaan, het hoofd
in den schoot leggen, zich onderwerpen; — (zegsw.)
wij gaan niet naar Canossa, wij weigeren de rechten
van den Paus in kerkelijke zaken te erkennen.
CANTATE, v. (-s, -n), eene soort van zangdicht
bestaande uit aria's, recitatieven, koren en-stuk,
koralen, minder omvangrijk dan een oratorium; --de naam van den vierden Zondag na Paschen,
naar de Latijnsche aanvangswoorden van den
„introïtus" der mis op dien dag: Cantate Domino etc.
CANTATRICE, v. (-s), zangeres.
CANTEEREN, (canteerde, heeft gecanteerd),
-gevestigd zijn, verblijf houden; — de alhier canteerende firma A, notaris B.
CANTHARIDEN, v. mv. Spaansche vliegen die
men als blaartrekkend middel aanwendt; — schelpen van Bene schitterende schoonheid.
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CANTHARIDINE, v. blaartrekkend bestanddeel
der Spaansche vliegen : de afgescheiden cantharidine

is kristallijn; —GEHALTE, o. het eantharidinegehalte van poeder van Spttansehe vliegen moet 0.6
tot 0,8 °/ o bedragen.
CANTICA, mv. bijbelsche gezangen die bene
psalmen in het breviergebed zijn opge--vensd
nomen ; (ook) gewijde • gezangen in het algemeen
(kerkelijke belangen, hymnen enz.) die niet aan
den Bijbel zijn ontleend,
CANTILLE, o. -WERK, o. spiraalvormig tot
een buisje gewonden echt of onecht goud- of zilverdraad, tot borduurwerk, epauletten enz.; ...BROCHE, v. (-s); -GOUD, o.; —KETTING, m. (-en).
CANTINE, v. (-s), (in de kazernes, in het kamp,
in gestichten, gevangenissen enz.), de plaats waar
de soldaten, of de verpleegden levensmiddelen,
drank, versnaperingen enz. kunnen koopen; ook
onderofficierscantine; — ( gew.) tent op kermissen
en boerenkoopdagen, waarin men koffie, bier, sterken
drank enz. verkoopt; — (Zuidn.) tapperij; -BAAS,
m. (...bazen), hij die in de cantine voor zijne rekening verkoopt; -FONDS, o. fonds gevormd uit de
winst der cantine en tot nut of vermaak der militairen besteed; -HOUDER, m. (-s); —VROUW,
v. (-en), marketentster.
CANTO, o. (muz.) het gezang; een lied; discant; —
canto fermo, de bedaarde, stemmige zangwijze der
Italianen, die het recitatief nabij komt, kerk- en
koraalgezang; - canto figurato, een kunstig, sierlijk
gezang dat de tonen in veelvoudige afwisseling op
enkele lettergrepen heen en weder laat zweven,
figuraal of gefigureerd gezang.
CANTOR, m. (-s), zanger, voorzanger, leider
van den zang in kerken.
CANULE, v. (-s), buisje, pijpje van verschillenden
vorm en stof, om inspuitingen te doen of wonden
open te houden.
CAOUTCHOUC, o. het melkachtig, harsachtig
sap van zekere boomera, voornamelijk in Zuid Amerika ( Hevea brasiliensis of Para- rubberboom)
en Indië (ficus elastica of gomboom), dat in de lucht
vast en rekbaar wordt, en waarvan buizen, slangen,
kussens en vele andere voorwerpen worden vervaardigd; ook rubber, gummi, gomelastiek en vlakgom geheeten; gevulcaniseerde gummi is het eboniet
of hardgummi.
CAOUTCHOUC -ARTIKEL, o. (-en), zeer rekbaar artikel (in wet of verordening); ...BUIS, v.
(...buizen); ...MAATSCHAPPIJ, v. (-en), die
caoutchouc tot voorwerpen laat verwerken en die
in den handel brengt; ...PAPIER, o. caoutchouc
in dunne vliezen, gebruikt om vocht en lucht af
te sluiten.
CAPABEL, bn. ( -er, -st), bekwaam, in staat tot
eenige handeling : tot zoo iets is hij niet capabel;
hij is zeer capabel, bekwaam; hij is niet capabel,
hij is beschonken, dus voor zijn werk niet geschikt;
(ook) hij is onverantwoordelijk.
CAPACITEIT, v. (-en), bekwaamheid, geschiktheid, vatbaarheid : iem. van (met) groote (veel)
capaciteiten; — op zijne capaciteiten wil ik niets
afdingen, op zijne kundigheden; — (van den bodem)
de capaciteit voor water, het aantal K.G. water dat
honderd K.G. droge grond opneemt voor hij verzadigd is; — de capaciteit eener rivier, de hoeveel
rivier per sec. afvoert; — de-heidwatrn
capaciteit van eene machine, het vermogen, de kracht;
eene fabriek met geringe capaciteit, waar men niet
veel vervaardigen kan; — warmtecapaciteit, zie
aldaar.
CAPACITEITEN-STELSEL, o. kiesstelsel waarbij
het aantal stemmen, dat een kiezer mag uitbrengen,
afhangt van het bezit van zekere door de wet
vastgestelde kenteekenen van bekwaamheid of
ontwikkeling.
CAPE (Eng.), v. (-s), schoudermantel niet kap
of hooge kraag.
CAPELLA, (muziek) a capella, (eig.) in den
stijl welke in de pauselijke kapel gebruikelijk was
en welke zich vooral in de 15e eeuw in de Nederlanden heeft ontwikkeld; sneller dan kerkmuziek;
voor zangstemmen alleen, zonder begeleiding van
muziekinstrumenten : het a capella koor; --- eene
tweedeelige maatsoort; (bij instrumentale muziek)
wanneer een gedeelte door verschillende instrumen ten unisono moet gespeeld worden.
CAPILLAIR, bn . gebruikelijk in de volgende
verbindingen : capillaire buizen, haarbuizen; -
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CARAMBOLAGE, v. (-s), (bilj.) het raken van
capillair stelsel, haarvatenstelsel; • — capillaire
meer dan één bal met dien waarmede gespeeld is.
vaten, haarvaten (zie HAARBUIS enz.); — (nat.)
CARAMBOLE, v. (-s), (biij.) de roode bal ; (ook}
capillaire verschijnselen, het opzuigen van vloei
het spel met één rooden en twee witte ballen; het
capillaire buizen.
-stofeni
raken van den rooden bal en één der beide witte
CAPILLARITEIT, v. benaming voor de werking
en
vloeimet den anderen witten bal waarmede gespeeld.
vaste
der moleculaire krachten tusschen
wordt; — eene carambole over den band, waarbij
bare lichamen in capillaire buizen.
eerst een bal, dan de band en vervolgens de andere
CAPITOLIUM, CAPITOOL, o. sterke burg in
bal geraakt wordt, of eerst de band. CARAMBOLE het oude Rome; het gebouw der volksvertegenwoorBILJART, o. (-en); ...SPEL, o.
diging te Washington.
CARAMBOLEEREN, (caramboleerde, heeft geCAPITONNEEREN, (capitonneerde, heeft gecapicaramboleerd), (biij.) met zijn bal de beide andere
tonneerd), opvullen van leuningen en zittingen van
ballen raken; ook : raken in 't algemeen : die twee
stoelen, canapé's enz. , het bekleeden van wanden
rijtuigen, dansers caramboleerden.
van vertrekken, rijtuigen enz. CAPIT O N N E E
CARAMBOLINE, (gewoonlijk verkort tot CARORING, v.
LINE), v. (-s), (biij.) gele bal; (ook) spel met vijf
CAPITULANT, m. (-en), onderhandelaar over
ballen.
eene capitulatie.
CARAMEL, v. (-s), gebrande suiker, dienende
CAPITULANTENSTELSEL, o. het stelsel waarbij
om dranken, likeuren enz. te kleuren; ook eene
vrijwilligers bij de militaire macht, na hunne passoort van ulevellen daarvan, vaak vermengd met
porteering, voor bepaalde burgerlijke betrekkingen
room, vanielje, koffie enz., vgl. koffiecaramel; -in de eerste plaats in aanmerking komen.
borstcaramel, voor verzachting der borst.
CAPITULARIËN, o. mv. de wetten en verordeCARAMELLENVERZEN, o. mv. prulpoëzie (zooningen der Frankische koningen; ordonnantiën,
als op de papiertjes van caramels en ulevellen
kapittels- of hoofdstuksgewijs opgesteld, op kervoorkomen).
kelijke en burgerlijke zaken.
CARBID, o. calcium carbid; —GAS, o. acetyCAPITULATIE, v. (-s, ...tiën), vergelijk, verdrag;
leen; —LANTAREN, v. (-s), acetyleenlantaren.
eene uit verscheidene punten bestaande overeenCARBOL, o. in de niet wetenschappelijke taal
en
de
stad
komst tusschen de belegeraars eener
de gebruikelijke afkorting van carbolzuur (Phenol):
belegerden, betrekkelijk hare overgave; verzoeningseene roodbruine, heldere, sterk brandig riekende
middelen om eene toenadering teweeg te brenvloeistof die men o.a. door distillatie verkrijgt uit
gen; — keizerlijke capitulatie, de voorwaarden welke
koolteer; in den handel bekend als ongezuiverde
de keurvorsten aan hem die tot keizer was gekozen,
carbol (ruw carbolzuur, Phenolum crudum), dat, na
voorstelden, en die hij teekenen moest alvorens als
zuivering, en herhaalde distillatie eene kleurlooze,
keizer erkend te worden.
kristallijn stof geeft (de stukken en blokjes carbol);
CAPITULEEREN, (capituleerde, heeft gecapitueen bekend ontsmettingsmiddel, in het gebruik
leerd), een verdrag aangaan, zich (op zekere voorveelal in andere stoffen (chloroform, aether, water
waarden) overgeven.
(enz.) opgelost.
CAPOTJE, o. (-s), soort van dameshoed; — voor
CARBOLBLOK(JE), o. (-s), stukje carbol om de
tegen zwangerschap.
-behodmil
lucht in vertrekken enz. te zuiveren; ...GAAS, o.
CAPRICE, v. (-s), gril, luim, eigenzinnigheid;
zeker gaas met eene oplossing van gezuiverd carbol(fig.) voorbijgaande liefde; (ook) beminde.
zuur doortrokken, bij wonden gebruikt; ...OPLOSCAPRICIEUS, bn. (...cieuzer, -t), grillig, luimig,
SING, v. (-en).
nukkig.
CARBOLWATER, o. eene verdunde oplossing
CAPRINE, v. (scheik.) een vluchtig naar zweet
(3/,) van carbolzuur in water; ...WATTEN, v. mv.
riekend zuur : caprine vormt zich bij oud worden
zuivere
boomwol met eene oplossing van gezuiverd
van kaas en veroorzaakt de sterke lucht ervan.
carbol doortrokken; ...ZEEP, v. waarin carbol is
CAPRIOLE, v. (- n), luchtsprong, bokkesprong,
gemengd.
gekke streek : capriolen maken. Zie CABRIOOL.
CARBOLINEUM, o. eene donkerbruine vloeistof,
CAPSULE, v. (-s), dop van bladlood over, of in
afkomstig van koolteer waarmede houtwerk beplaats van de kurk op eene fiesch of kruik; een
smeerd wordt om het tegen verrotting te vrijwaren.
omhulsel meestal van gelatine om onaangenaam
CARBOLISEEREN, (carboliseerde, heeft gecarsmakende geneesmiddelen, vgl. levertraancapsule,
boliseerd), met eene oplossing van carbol doorteercapsule. CAPSULESFABRIEK..
trekken : gecarboliseerde watten.
CAPTAIN, (Eng.), m. (-s), (sport) aanvoerder,
CARBOLISME, o. carbolvergiftiging.
leider.
CARBOLVERGIFTIGING, v. zij kan ontstaan
CAPTATIE, v. (... tiën ), het sluw bejagen van eene
door opneming in de maag van carbol, zoowel als
erfenis, listige wijze om iem. een testament te laten
door inwrijving, omslagen op open wonden met eene
maken waardoor men zelf bevoordeeld wordt, ten
te sterke carboloplossing.
nadeele van anderen; — captatio benevolentiae, het
CARBOLZUUR, zie CARBOL.
inroepen van de welwillende aandacht door een
CARBONAAT, o. zwarte diamant die bij het
redenaar, lievigheid om eene toegevende beoordoorboren van rotsen wordt gebruikt.
deeling te verwerven.
CARBONADE, v. (-s), zie KARBONADE.
CAPTIE, v. (- s), verstrikking, tegenstribbeling,
CARBONARI, m. mv. kolenbranders; — het
chicane; — captie maken, bezwaar maken, uitvluchgenootschap der carbonari, vroeger geheim politiek
ten zoeken; tegenstribbelen.
in Italie, tegenover dat der calderari
genootschap
aan
CAPTIF, bn. gevangen; — ballon captif,
staande, hetwelk ten doel had alle Italiaansche
een kabel opgelaten luchtballon.
staten in één bondgenootschap als vrijstaat te
CAPTIVEEREN, (captiveerde, heeft gecaptivereenigen; (fig.) de carbonari, vurige vrijheidsveerd), gevangennemen; boeien; de gunst (van
gezinden.
winnen.
iem.)
CARBONATEEREN, o. het doorvoeren van koolCAPTUUR, v. (capturen), vangst; buit; prijs
zuur door ruwsap (suikerfabr.).
(op zee); inhechtenisneming van een schuldenaar
CARBONATATIEPAN, v. (-nen), waarin ruwsap
op last van den schuldeischer.
gecarbonateerd wordt.
CAPUCE, CAPUCHON, m. (-s), kap; monniksCARBONEUM, o. koolstof.
kap; met een kap voorziene damesmantel.
CARBONIET, o. naam eener reeks van nieuwe
CAPUT, o. hoofd; hoofdstuk; capita selecta,
springstoffen, uit nitrobenzol, cellulose, kalisalpeter
uitgezochte hoofdstukken; — caput mortuum,
van
en
barytsalpeter bestaande en grijsbruin van kleur.
doodekop, het bezinksel dat bij de bereiding
CARBONISATIE, o. verkoling; —PROCES, 0.
zwavelzuur uit ijzervitriool in de retort achterblijft.
steenkoolvorming : het carbonisatieproces gaat met
CARABAS, m. markies van Carabas, persoon uit
eene voortdurende gasontwikkeling gepaard.
de Gelaarsde Kat, die door de slimheid van zijne
CARBONISCH, bn. carbonische wouden, wouden
kat schatrij k werd; — (fig.) parvenu, iem. die door
welke de steenkolenbeddingen gevormd hebben.
de blinde fortuin groote rijkdommen heeft verworverkolen : gecarboniseerae
CARBONISEEREN,
ven en zich daarop veel laat voorstaan.
turf; — wol in een bad van 4 °/ o zwavelzuur dom*
CARACAL, m. (-s), de zwartoor, de steppenvan 110 tot 120 ° C.
bij
Bene
temperatuur
lynx : een roofdier in Azië en Afrika uit het katten j pelen en
drogen, waardoor alle plantaardige stoffen verveel gelijkende op den los.
-geslacht,
nietigd en de wol zoodoende daarvan gezuiverd
CARACOLE, v. (-s), zeer groote eetbare huisjesslak
wordt.
in Z. -Limburg.
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carré formeeren; — ( Zuidn.) blok werkmanswoCARBOON, o. koolstof; —PROFIEL, o. steen
ningen.
een carboonprofiel van 370 M. dikte op-kolagen:
CARREAU, o. (-'s), ruit; ruiten (op speelkaarten).
730 tot 1100 M. diepte.
CARBURATEUR, m. (-s), toestel voor de carCARRIÈRE, v. (-n), loopbaan, levensloop;
ambtelijke loopbaan : eene schitterende carrière;
buratie van het lichtgas.
carrière maken, goed vooruitkomen, snel promotie
CARBURATIE, v. bewerking om het lichtgevend
vermogen van het gas te verhoogen, door daarin
maken; — volle ren (van een paard).
CARROSSERIE, v. rijtuigwerk (van auto's).
verbindingen van waterstof en koolstof te brengen.
CARROUSSEL, m. en o. (-s), ridderspel; ringCARBUREEREN, (carbureerde, heeft gecarbureerd), lichtgas met waterstof verbinden om daar
steken in eene ronde renbaan; ringsteken op houten
-dorhet
paarden of in scheepjes enz.; (thans) draai -, mallelichtgevend vermogen te verhoogen.
molen; —HOUDER, m. (-s), eigenaar, beheerder
CARCEL-LAMP, v. (-en), lamp waarin de olie door
van een draaimolen.
een uurwerk wordt opgevoerd.
CARTE, v. (-s), kaart, spijskaart (in logementen
CARDAMOM, o. vrucht van planten (elettaria)
waarvan de geurige zaden als kruiderij gebezigd
en restauratiën) : dineeren a la carte; — carte blanche,
worden.
onbepaalde volmacht.
CARTEEREN, (carteerde, heeft gecarteerd), een
CARDINAAL, bn. voornaamste; eerste (in zijne
soort); — cardinale punten, hoofdpunten; — de
terrein carteeren, in kaart brengen.
CARTEL, o. (-s), briefje dat eene uitdaging
Cardinale getallen, hoofdgetallen; zie KARDINAAL.
inhoudt; — verdrag aangaande de uitwisseling
CARDIOGRAAF, v. (cardiografen), een zelf
van krijgsgevangenen of de uitlevering van perapparaat tot waarneming van den-registnd
sonen; — overeenkomst tusschen ondernemers in
hartslag.
hetzelfde bedrijf om onderlinge concurrentie tegen
CARET, o. teeken dat iets uitgelaten is (A).
te gaan; — (Zuidn.) overeenkomst tusschen politieke
CARGA, v. (-'s), (kooph.) scheepslading, vracht,
der
partijen om eene gemeenschappelijke candidatenopgave
factuur der lading ; CARGALIJST,
lijst op te stellen; --PARTIJ, v. (-en).
lading van een binnengekomen schip.
CARTELSCHIP, o. (...schepen), vaartuig met
CARGADOOR, m. (-s), scheepsmakelaar, scheepsparlementairen, met de vredesvlag; een oorlogsschip
bevrachter; iem. die voor zijne lastgevers schepen
dat de gevangenen in heeft, die door twee oorlog
bevracht, ladingen in ontvangst neemt, enz.
mogendheden tegen elkander worden uit -voernd
CARGADOORSKANTOOR, o.
-gewisld.
CARICATURIST, m. (-en), teekenaar van spotCARTESIAANSCH, bn. Cartesiaansch duiveltje
prenten.
of duikertje, klein glazen mannetje of popje, van
CARICATUUR, v. (caricaturen), koddige, grapbinnen hol met eene zeer kleine opening dat wegens
pige afbeelding van personen, door overdrijving
zijne lichtheid in een glas met water drijft, dat
of vergrooting van eenige meest kenmerkende
met eene blaas is dichtgemaakt en dat, naar gelang
en treffende vormen, trekken of eigenschappen : in
men op de blaas den vinger drukt of hem wegneemt,
Uilenspiegel staat heden eene aardige caricatuur
zinkt of bovenkomt.
van den eersten minister; ook toegepast op beschrij CARTOGRAAF, m. (cartografen), teekenaar van
vingen of voorstellingen van personen en hunne
landkaarten.
karakters, van zekere typen of toestanden door
CARTOGRAPHIE, v. kunst van landkaarten
dichters en schrijvers, en dan ook wel om aan te
duiden, dat hunne voorstellingen, buiten hunne bete teekenen.
CARTOMANTIE, v. kaartleggen, waarzeggen
doeling grappig, of door overdrijving onnatuurlijk
zijn : de hoofdpersonen in dezen roman gelijken meer
uit kaarten.
4p caricaturen dan op werkelijk bestaande karakters;
CARTON, o. (-s), teekening, gekleurd patroon,
— van personen die er door hunne kleeding of figuur
op zwaar, sterk papier, dienende als model voor
grappig, comisch uitzien : die oude boekhouder met
schilders, tapijtwerkers, mozaïekwerkers en dergelijken; meest van dezelfde afmeting als het uit
zijne oudmodische lange jas en zijn sloffigen gang is
te voeren werk; — cartons voor de geschiedenis,
-eene bekende caricatuur.
CARICATUURPLAAT, v. (...platen); ...PRENT, I schetsen; — bijkaartje in een hoek van eene grootere
landkaart geteekend; zie KARTON.
v. (-en); ...TEEKENAAR, m. (-s, ...naren).
CARTONNAGE, v. het maken van kartonwerk;
CARILLON, o. (-s), klokkenspel; (ook) de har
het innaaien van boeken in karton.
-monisch
gestemde misschel.
CARTOUCHE, (Fr.), m. (-s), beruchte dief in
CARINA, mv. vroegere 40-daagsche vasten op
den aanvang der 18de eeuw te Parijs; (in 't alge water en brood, soms 2 tot 7 maal, en wel ieder
meen) spitsboef, gevaarlijke schurk.
jaar eens, herhaald.
CARYATIDE, v. (-n), (bouwk.) vrouwenbeeld
CARLSBADER ZOUT, o. alcalisch glauberzout
als schoorzuil of pilaster: een gevel met caryatidn.
uit de bronnen van Carlsbad.
CASAQUE, v. (-s), korte rijrok, reisrok met wijde
1. CARMAGNOLE, v. een Fransch patriottisch
mouwen; mouwvest der jockeys; soldatenmantel;
lied, tijdens de eerste Fransche revolutie.
zie KAZAK.
2. CARMAGNOLE, m. (-n), (fig.) volbloed
CASCADE, v. (-n), kleine (natuurlijke of kunst.Jacobijn.
matige) waterval, in het bijzonder die waarbij het
CARNATIE, v. (schild.) nabootsing der vleeschwater trapsgewijze van rots op rots valt; ook
kleur.
een vuurwerk dat dit nabootst.
CARNAVAL, o. de 3 dagen die aan de Vasten,
CASCADEMETHODE, v. (-n en -s), trapsgewijze
dus aan Aschwoensdag voorafgaan, inz. de laatste
methode, inz. tot het verkrijgen van lage tempedag daarvoor, en waarin velerlei feestelijkheden,
raturen.
meestal met vermommingen gepaard, in de R.-K.
CASCARA, o. (gen.) bitter smakend, zacht
streken plaats hebben; — feestviering, maskerade
werkend afvoermiddel, bereid uit rhamnus purschiin dezen tijd gehouden.
ana in Californië; —TABLET, v. (-ten).
CARNAVALSGRAP, v. (-pen); ...PRET, v.
CASCO, m. (-'s), scheepsromp, hol van een schip;
vastenavondpret; ... STOET, Vim. (- en); ... TIJD, m.
ook wat tot de uitrusting van een schip behoort;
CARNAUBAWAS, v. bladwas in Brazilië gewonnen van Copernicia cerifera.
— (ombersp.) het koopera der noodige kaarten,
wanneer de speler de schoppen- en klaverenaas
CARNET, o. (-s), aanteekenboekje.
hebbende, zich op een bloot toeval verlaat en niet
CARNIVORA, o. mv. vleeschetende dieren,
zelden daardoor bête wordt; —ASSURANTIE, v,
roofdieren.
(...tiën, -s), waarbij schip en lading verzekerd zijn.
CAROLINE, v. zie CARAMBOLINE.
CAROLUSGULDEN, m. (-s), gouden munt
CASEÏNE, v. kaasstof.
voorzien van den beeldenaar van Karel den StouCASEÏNESCHILDEREN, o. het bereiden en
ten, ongeveer 12 gulden waard; (later) zilveren
opleggen van kleuren op muren met een mengsel
munt = 2,50 gld. of rekenmunt van gelijke
van gestremde melk en ongebluschte kalk; het
waarde.
levert zeer duurzaam werk voor binnenwerk, terCAROTTE, v. (Zuidn.) peen; (fig.) carotte trekken,
wijl het niet bestand is tegen de inwerking van
bedriegen, misleiden, veelal om zich aan eene
het weer.
-onaangename verplichting te onttrekken : zou hij
CASIMIR, zie CACHEMIR.
ziek zijn 1 --- Neen, hij trekt eene carotte. CAROTCASINO, o. (-'s), een gebouw voor allerlei puTETREKKER, m. (-s).
blieke vermakelijkheden, openbare en gezellige
CARRÉ, o. (-'s), vierkant, vierhoekige slagorde
bijeenkomsten enz.; — een besloten gezelschap
Van Dale•
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waar men bijeenkomt om de genoegens van den
omgang en het spel te smaken; — een kaartspel
om elf punten, waarbij de tien van ruiten twee
punten en de twee van schoppen een punt telt.
—BROOD, o. fijne, in eene bus gebakken broodsoort.
CASSA, V. geldvoorraad (van een koopman),
kas; ook de geldrekening in het grootboek; —
per cassa betalen, met gereed geld; — (in winkels)
plaats waar men betalen moet; -- telmachine (in
winkels).
CASSATIE, v. vernietiging (van een vonnis
enz.); in cassatie gaan, zich in cassatie voorzien,
de vernietiging van een vonnis aanvragen; — hof
van cassatie, gerechtshof dat in hooger beroep uit
doet; — middelen van cassatie. CASSATIE--sprak
BEROEP, o.; ...MIDDEL, o. (-en), cassatiemiddelen
ontwikkelen, die uiteenzetten; ...VONNIS, o. ( -sen).
CASSAVEMEEL, o. meel verkregen uit de uitgeperste wortels van de maniok, dat als tapioca
in den handel komt.
CASSEEREN, (casseerde, heeft gecasseerd), vernietigen, nietig verklaren (een vonnis, een besluit);
(officieren) ontzetten, ontslaan uit den dienst; —
(troepen) afdanken.
CASSEROLE, v. (-n), kook-, braad -, stoofpan;
zie KASTROL.
CASSETTE, v. (-n), kistje, koffertje, geldkistje.
CASSIÈRE, v. (-s), zij die aan de kas zit, geld
int : eene cassière gevraagd.
CASSOLETTE, v. (-n), vaas om er reukwerk in te
branden; -- (bouwk.) versiering bestaande in eene
vaas met uitslaande vlammen.
CASSONADE, v. suiker die slechts eenmaal
geraffineerd is, bruine keukensuiker.
CASTAGNETTEN, v. mv. danskleppers, twee
ronde holle stukjes hout of ivoor, eenigszins op
notedoppen gelijkende; men bindt ze aan de vingers
en slaat ze tegen elkaar ter begeleiding bij sommige
dansen, bij Spanjaarden, Mooren enz. in gebruik.
CASTEL, o. (-len), burg, vesting, klein kasteel;
(zeew.) voor- en achterdek.
CASTIGATIE, v. (-s, ...tiën), tuchtiging.
CASTIGEEREN, (castigeerde, heeft gecastigeerd),
tuchtigen, kastijden.
CASTOR, m. (-en), bever; zie KASTOR.
CASTOREUM, o. bevergeil, in zenuwziekten een
zeer werkzaam geneesmiddel.
CASTORINE, v. werkzaam bestanddeel van het
bevergeil; -- eene soort van lichte, zijdeachtige
wollen stof .
CASTOROLIE, v. wonderolie, ricinusolie.
CASTRAAT, m. (castraten), ontmande, gelubde.
CASTRATIE, v. (-s, ...tiën), wegneming der
zaadballen of van den eierstok waardoor het
voortplantingsvermogen wordt weggenomen.
CASTREEREN, (castreerde, heeft gecastreerd),
snijden, ontmannen, lubben (inz. bij huisdieren
toègepast).
CASU, in casu, met name, in dit geval.
CASUALIST, m. (-en), aanhanger van het stelsel
dat alles van het bloot toeval afhangt.
CASUALISTIEK, v. de leer van het bloot toeval,
waarbij het toeval als de oorzaak van alles beschouwd wordt.
CASUALITEIT, v. toevalligheid.
CASUALITER, bw. toevalligerwijze, wanneer
het geval zich voordoet.
CASUARIS, m. zie KAZUARIS.
CASUEEL, bn. bw. toevallig : het was wel casueel,
dat ik hem ontmoette, toen ik een dag in die stad
was, ook eene casueele ontmoeting.
CASUIST, m. (-en), moralist die zich erop toelegt,
gewetensvragen op te lossen. CASUISTIEK. v.
kunst om gewetensvragen op bevredigende of
voordeelige wijze op te lossen.
CASUS, m. (taalk.) geval, naamval; — casus
criticus, zwaarwichtig geval; — casus belli, onmiddellijke aanleiding tot den oorlog.
CATACOMBE, v. (-n, -s), onderaardsche gangen
(te Rome en Napels), met spelonken, gewelven en
groeven, de begraafplaatsen der Romeinen; — de
catacomben van Parijs, benaming voor de onder
steengroeven aldaar, waarin de geraamten-ardsche
en beenderen bij de opruiming der kerkhoven zijn
gebracht.
CATACOUSTIEK, CATAPRONIEK, v. de leer
van de echo, of de terugkaatsing van het geluid.
CATALECTEN, o. mv. verzamelde oude stukken
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of fragmenten, onvolledige overblijfselen van oude
werken.
CATALECTISCH, bn. bw. fragmentsgewijze, onvolledig.
CATALEPSIE, v. verstijving, de toestand waarin
alle spieren van het menschelijk lichaam plotseling
verstijven en de zieke onbewegelijk blijft liggen :
catalepsie is een verschijnsel bij verschillende hersenen zielsziekten.
CATALOGISEEREN, (catalogiseerde, heeft gecatalogiseerd), (eene boekerij enz.) een catalogus•
van eene verzameling maken, ze in den vorm van
een catalogus beschrijven; — iets catalogiseeren,
b. v. een boek, de beschrijving ervan in den cata-logus opnemen : deze werken zijn voor de bibliotheek
aangekocht, maar nog niet gecatalogiseerd.
CATALOGUS, m. ( -sen), lijst, register van voorwerpen, boeken enz. van eene verzameling, meestal
met korte omschrijving, vermelding van bijzonderheden, prijzen enz. der voorwerpen, hetzij in alpha-betische, hetzij in stelselmatige orde : alphabetische
catalogus, systematische catalogus; -- prijscatalogus,
waarin de prijzen der voorwerpen vermeld staan; —
standcatalogus, in bibliotheeken, een duplicaatvan den catalogus, die bij ontbreken van den gewonen catalogus ot bij verschillen dienst doet;
(ook) catalogus waarin de boeken eener bibliotheek
volgens de plaats waar zij zich bevinden, gerangschikt zijn.
CATALOOG, m. (...logen), catalogus.
CATAPULT, v. (-en), een oorlogswerptuig der
ouden waarmede men zeer zware steenen in da
belegerde plaatsen wierp; (ook) een speeltuig door
de jongens gebruikt, bestaande uit een vorksgewijzegevormd takje aan welks uiteinden een stukje,
elastiek is bevestigd, dienende om steentjes enzweg te schieten, gewoonlijk kattepul geheeten.
CATARACT, v. (-en), groote waterval; — grauwe
staar, oogziekte, veroorzaakt door troebeling der
ooglens; —OPERATIE, v. (-s).
CATARRHAAL, bn. zinkingachtig; — catarrhale
koorts, zinkingkoorts.
CATARRHE, v. ontsteking van eenig slijmvlies,.
zinking, verkoudheid.
CATASTROPHE, v. (-s), ongelukkige afloop eener
zaak; groote, algemeen ramp : de catastrophentheorie in de aardgeschiedenis vindt nog altijd aan
algeheele omkeering; ontknooping (van.-hangers;
een treurspel).
CATECHESE, v. godsdienstonderwijs; mondelinge
schriftverklaring.
CATECHETISCH, bn. in den vorm van vragen
en antwoorden, gelijk in een catechismus; in den
vorm van een gesprek; -- de catechetische leervorm
leervorm waarbij onderwijzer en leerling beurtelings
vragen en antwoorden.
CATECHEET, m. (catecheten), iem. die in den_
vorm van een leergesprek onderwijst; godsdienst
-onderwijz.
CATECHISANT, m. en v. (-en), leerling van eenecatechisatie. CATECHISANTE, v. (-n).
CATECHISATIE, v. (...tiën, -s), onderwijs in de
Hervormde godsdienstleer, aan toekomstige lidmaten; — lidmatencatechisatie, voortgezet onderwijs
over godsdienst en -leer voor de lidmaten der kerk
-CATEHISKMR,v.(-s)
CATECHISEERBOEKJE, o. (-s), boekje, bij liet.
catechiseeren in gebruik, met vragen en antwoorden
die de leerling van buiten leert; vragenboekje.
CATECHISEEREN, (catechiseerde, heeft gecatechiseerd), godsdienstonderwijs geven, ontvangen
(bij de Protestanten); — het godsdienstonderwijs
volgen : mijne kinderen catechiseeren bij Ds. W.
CATECHISEERMEESTER, m. (-s), onderwijzer
in den Hervormden godsdienst.
CATECHISMUS, m. ( -sen), (R.-K.) godsdienst
vragenboekje voor de R.-K.-onderwijs,lg;
leering; — een overzicht van de beginselen of voornaamste waarheden der godsdienstleer van eene
kerk in den vorm van vragen en antwoorden en door
deze als zoodanig als autoriteit erkend : de Heidel bergsche, de Meehelsche catechismus; (ook) als benaming voor een overzicht, in dergelijken vorm,
van een tak van wetenschap, kunst enz. : catechismus
der natuur door Martinet; catechismus der muziek.
CATECHU, v. zie CACHOU.
CATECHUMEEN, m. (...menen), (in de eersta
tijden der Christenen) geloofsleerling.
CATEGORIE, v. (...rieën), klasse, rang, afdeeling_
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CATEGORISCH, bn. onvoorwaardelijk, bepaald,
positief, vrij van alle twijfelachtigheid; (term in
de logica); een categorisch antwoord, stellig, uitdrukkelijk, reehtstreekseh; --- een categorische
imperativus (in de zedeleer van Kant), een onvoorwaardelijk bevel, algemeen geldig gebod van de
wet der zedelijkheid.
CATGUT, o. (heelk.) draad verkregen uit de
spierlaag van darmen, om te hechten gebruikt;
behoeft later niet verwijderd te worden, daar het
door het bloed opgenomen wordt.
CATHEDRA, v. katheder; — ex cathedra, (R. K.)
oorspr. van eene pauselijke uitspraak, door den
paus als opperste leeraar gedaan in een bepaald
punt van geloof en zeden en diensvolgens verbindend voor de heilige kerk; (bij uitbr.) uit de
hoogte, op een toon die geene tegenspraak duidt.
CATHETER, m. zie KATHETER.
CATHETUS, m. (bouwk.) eene loodlijn die door
het midden van het slakkenoog van het Jonische
kapiteel gaat, loodrechte lijn van doorsnede;
(wisk.) loodlijn uit een hoekpunt van een driehoek
neergelaten.
CATHOLICISME, o. het katholiek geloof, de
katholieke godsdienst.
CATHOLIEK, zie KATHOLIEK.
CAT S IAAN S CH, bn. in den trant van Cats:
Catsiaansche verzen.
CAUSAAL, bn. oorzakelijk, redengevend (term
in de logica en in de grammatica); — causaal
verband, het verband van oorzaak en gevolg; —
causaal bijwoord, voegwoord, causale bijzin, zie onder
REDENGEVEND.
CAUSALITEIT, v. oorzakelijkheid, betrekking
van oorzaak en gevolg.
CAUSATIEVEN, o. mv. oorzakelijke werkwoorden.
CAUSE CÉLÈBRE, v. beroemd rechtsgeding;
geruchtmakende zaak.
CAUSERIE, v. (...rieën), gekeuvel, gepraat; gebruikelijk voor een in lossen, aangenamen, onder
vorm geschreven of voorgedragen mede -houden
onderwerp uit wetenschap,-delingovr
kunst enz., zoodat het groote publiek onderhouden
wordt, meest in tegenstelling met een zuiver en
streng wetenschappelijk betoog : deze letterkundige
heeft in de Nutslezing eene causerie over Bredero
gehouden.
CAUSEUR, m. (-s), gezellige prater; houder,
voordrager eener causerie.
CAUSEUSE, v. (-s), sofa voor 2 personen.
CAUTIE, v. (...tiën), borgtocht, borgstelling,
het stellen van een personeelen of zakelijken waarborg voor het nakomen van eene verplichting.
CAUTERISEEREN, (cauteriseerde, heeft gecauteriseerd), uitbranden, doodbranden (eene wonde).
CAUTIONNEEREN, (cautionneerde, heeft gecautionneerd), borg stellen, borg staan voor iemand.
CAVALCADE, v. (-s), optocht te paard bij feestelijke of plechtige gelegenheid; pleizierrit in
gezelschap.
CAVALERIE, v. ruiterij; — tot de lichte cavalerie
behooren, gezegd van een meisje van ]ichte zeden,
snol.
CAVALERIEKAZERNE, v. (-n). CAVALERIE
-OFICER,m.(en)
CAVALERIST, m. (-en), soldaat te paard.
CAVALIER, m. (-s), ruiter; ridder; heer die Bene
dame in een gezelschap, op eene partij enz. begeleidt, haar attenties bewijst, uitgeleide doet; (ook)
op een bal, de heer met wien eene dame een dans
uitvoert : hij is een onderhoudend cavalier; wie is uw
cavalier bij deze wals ?; — ( vestingb.) kat, walkat.
CAVALIÈREMENT, bw. ridderlijk, ongedwongen,
vrij.
CAVANE, v. (-s), (gew.) een houten vervoerbaar
herdershuisje dat nu hier dan daar op het bouwland geplaatst wordt in de nabijheid der schaapskooi, en waarin de herder (schaper) met zijn hond
nachtverblijf houdt.
CAVATA, CAVATE, v. (muz.) een kort gezang,
naar de aria gelijkende; (koopmanst.) waarde eens
wissels naar den koers; omzetting van een wissel
tegen gereed geld.
CAVATINA, CAVATINE, v. (-s), korte operaaria, zonder versieringen; (ook vaak) eene liefelijke,
melodieuze aria die deel uitmaakt van eene groote
scène : de bekende cavatine uit de Freischütz.
CAVEEREN, (caveerde, heeft gecaveerd), borg
blijven, goedspreken; — wissels caveeren, wissels tot

CEL.

geld maken; — voor iem. caveeren, partij voor hem
trekken, zich voor hem in de bres stellen; — (fig.)
zich caveeren, op zijne hoede zijn.
CAVENT, m. (-en), borg, goedspreker.
CAVERNE, v. (-n), (ontl.) kleine of grootere
holten in de longen door vertering van het weefsel
ontstaan.
CAYENNE- PEPER, v. het rijpe zaad van Capsicum, als kruiderij gebezigd.
CAYENNE-ZIEKTE, v. eene in Fransch Guyana
inheemsche ziekte, die veel overeenkomt met den
roodera uitslag der Arabieren.
CEDEEREN, (cedeerde, heeft gecedeerd), afstaan,
afstand doen van, overlaten; (fig.) toegeven, zwichten.
CEDEL en CEEL, v. (cedels, cedelen en ceelen),
schriftelijke kennis- of lastgeving; — rekening
of declaratie; — geleibiljet; — bewijs aan toonder
van opslag van goederen in pakhuizen van derden
(van veemen, in entrepots); — (in den termijnhandel) stuk waarbij iem. zich verbindt, zekere
hoeveelheid eener waar op een bepaalden tijd
tegen een bepaalden prijs te leveren; — schriftelijke
opsomming, lijst : eene heele ceel, groote reeks; (gew.)
ceel maken, eene lijst opmaken van personen aan
wie de weet moet gedaan worden van iemands
overlijden; — (gew.) iem. op de ceel hebben, van
hem weinig goeds te vertellen hebben; — (wev.)
schetsteekening van den opzet van een weefsel; —
(bouwk.) nabootsing van eene rol perkament.
CEELMAKER, m. (-s), hij die de ceel maakt.
CEDENT, m. (-en), (recht., kooph.) die afstand
doet, b. v. van eene schuld; degene die een wissel
endosseert.
CEDER, m. (-s, -en), een altijdgroene boom van
het pijnboomengeslacht, cedrus, met laagsgewijze
takken die een grootera omvang hebben : de cederen
van den Libanon zijn beroemd; — ( fig.) de cederen
van den Libanon worden zoowel afgehouwen als de
hysop, aanzien noch rijkdom vrijwaren tegen den
dood. CEDERACHTIG, bn.
CEDERBOOM, m. (-en); ...BOSCH, o.
CEDEREN, bn., CEDERHOUTEN, bn. van cederhout.
CEDERHARS, v. en o. het welriekend en bederf
hars van den ceder, door de Ouden tot het-wernd
balsemen der lijken gebruikt.
CEDERHOUT, o. hout van den cederboom; ook
dat van den zoogenaamden Virginischen ceder
(juniperus virginiana); ...OLIE, v. etherische,
eenigszins dikke olie, door droge distillatie van
zaagsel van den Virginischen ceder verkregen;
...WIJN, m.
CÉDILLE, v. (-s), teeken onder de c, (Q) oorspronkelijk de letter z, in het bijzonder in Fransche en
Portugeesche woorden om deze letter vóór de
a. o en u als eene scherpe s te doen uitspreken.
CEDRAAT, met suiker ingemaakte citroenschil.
CEEL, v. (-en). Zie CEDEL.
CÉGÉTISTEN, mv. zij die aangesloten zijn bij
de C. G. T. (Comité général du Travail).
CEINTUUR, v. (...turen), gordel, band (van stof,
leder of metaal) om het middel gedragen. Cein-

o.

tuurtje, o. (-s).

CEINTUURBAAN, v. (...banen), weg, spoor- of
stoomtram die eene stad of dorp (bijna) geheel
omgeeft; ... GESP, v. (-en), gesp waarmede eene
ceintuur gesloten wordt; ...SPOORWEG, m. (-en).
1. CEL, v. (-len), een klein vertrek in een klooster,
eene gevangenis, een krankzinnigengesticht voor
één persoon; — de veroordeelde werd naar de cel
overgebracht, cellulaire gevangenis; — hij heeft een
jaar cel gekregen, celstraf; — eenzame kleine woning
van een kluizenaar en vandaar bij vergelijking in
dichterlijke taal in toepassing op het stille eenzame
studeervertrek, vgl. boekencel, voor boekenkamer; —
benaming van een der hokj es in den vorm van
zeszijdige prisma's waaruit de raten der bijen en
wespen bestaan; — (in de electriciteit) eene der
afdeelingen van den Galvanischen trog waarin deze
door dë metaalplaten verdeeld wordt; ook elk vat
van eene batterij dat een element bevat; —
(in de biologie) het elementaire bestanddeel van
organismen; een op zichzelf staand deeltje protoplasma, gewoonlijk in een vliezig bekleedsel (cel wand) : het infusiediertje bestaat uit eene cel; —
ééncellig, van organismen die uit ééne cel bestaan
(moneren, infusiediertjes), tegenover veelcellig; —
ademhalingscel; bewegings-, gewaarwordingscel enz.,
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onderscheidingen der cellen naar hare functiën; —
bloed-, klier -, vet-, zenuw -, zintuigcel, benamingen
voor de cellen van het bloed, de klieren enz.; —
eicel, die cel waaruit een organisme kan worden
gevormd; hout -, plantencel, enz.
2. CEL, v. (-len), verkorting voor violoncel, een
strijkinstrument, eene quint lager gestemd dan de
altviool, en dat men bij het bespelen tusschen de
beenen houdt.
CELACHTIG, bn. op eene cel gelijkende.
CELATUUR, v. beeld-, etempelsnijkunst.
CELDEELING, v. nieuwe cellen ontstaan door

eeldeeling.

CELEBRANT, m. (-en), voorganger bij eene kerkelijke ceremonie, inz. priester die de Mis opdraagt.
CELEBRATIE, v. (-s, ...tiën), viering.
CELEBREEREN, (celebreerde, heeft gecelebreerd),
vieren, plechtig gedenken; plechtig bedienen; —
de mis celebreeren, de Mis opdragen.
CELEBRITEIT, v. (-en), vermaardheid; beroemde
naam; vermaard persoon.
CELERITEIT, v. vlugheid, gezwindheid.
CELESTIJN, m. (-en), Celestijner monnik, zoogenoemd naar den stichter der orde Peter van
Murrehone, die in 1294 onder den naam van Celestinus V tot paus verheven werd. CELESTIJNER,
m. (-s), celestijn.
CELIBAAT, o. ongehuwde staat, inz. de ver
voor de R.-K. geestelijken die de hoogere-plichtng
wijdingen hebben ontvangen om in den ongehuwden staat hun kuischheid te bewaren.
CELIBATAIR, m. (-s), ongehuwd manspersoon,
oude vrijer.
CELKAP, v. (-pen), kap door cellulaire gevangenen gedragen.
CELKERN, v. (-en), het werkzaamste gedeelte
eener cel.
CELLARIUS, m. (in het oude kloosterleven),
keldermeester.
CELLEBROER, m. (-s), lid eener te Antwerpen
in de 16e eeuw opgerichte godsdienstige vereeniging,
tot het verplegen van zieken en het begraven van
armen; ...ZUSTER, v. (-s).
CELLENSCHAKELAAR, m. (-a), (electr.) toestel
om de verschillende cellen eener batterij in- of uit
te schakelen.
CELLENVLEUGEL, m. (-s), gedeelte eener gevangenis waarin slechts cellen zijn.
CELLIET, o. een mengsel van azijnure cellulose
en kamfer, ter vervanging van celluloïde : celliet
is vrijwel onbrandbaar; het kan zijn glashard, zacht
en leerachtig rekbaar; —FILM, o. film voor een
kinematograaf van celliet vervaardigd.
CELLIST, m. (-en), die eene cel bespeelt.
CELLO, v. (-'s), verkorting van VIOLONCELLO,
zie CEL.
CELLOÏDINE, v. eene soort van photographisch
kollodium.
CELLOÏDINEPAPIER, o. photographisch papier
bedekt met eene oplossing van zilverzolaten in
celloïdine.
CELLULAIR, bn. in cellen, in vertrekj os afgedeeld : de cellulaire gevangenis; — een cellulair rijtuig
(tot het vervoer der gevangenen); — het cellulair
stelsel, stelsel van eenzame opsluiting; — hij heeft
een jaar cellulair, een jaar eenzame opsluiting.
CELLULOGRAPHIE, v. het plaatdrukken op
celluloïdplaten.
CELLULOÏDE, o. mengsel van nitrocellulose en
kamfer, gelijkende op wit hoorn; het is zeer elastisch,
hard en bijna onbreekbaar; van celluloïde maakt men
billartballen, messenheften, kammen, kunstgebitten,
clichés voor de drukpers, boorden enz.
CELLULOÏDPAPIER, o.
CELLULOSE, v. celstof, eene organische stof, het
hoofdbestanddeel van de wanden der plantencellen
en van de stoffen die uit plantenvezels vervaardigd
worden, zooals linnen, katoen, papier; komt ook in
het dierlijk lichaam voor; — (techn.) gezuiverde
houtstof als grondstof voor papier gebruikt.
CELLULOSE-DYNAMIET, o. springstof, bestaande uit 75 deelen nitroglycerine en 25 deelen cellulose;
het ontploft ook licht in bevroren toestand.
CELNEURASTHENIE, v. zenuwziekte van cellulaire gevangenen.
CELPLANT, v. (-en), plant die alleen uit cellen
bestaat en geen weefsel vormt, zooals de zwammen
en mossen.
CELSLEUTEL, m. (muz.) zekere voorteekening
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in het notenschrift; ...SNAAR, v. (...snaren), snaar
voor eene cel.
CELSTELSEL, o. het stelsel van eenzame opsluiting.
CELSTOF, v. cellulose.
CELSTRAF, v. cellulaire gevangenisstraf.
CELVOCHT, o. het protoplasma in de cel.
CELVORMIG, bn. in den vorm van cellen;
...VORMING, v.
CELWAGEN, m. (-s), wagen in afdeelingen verdeeld, voor het vervoer van gevangenen.
CELWAND, m. (-en), het bekleedsel om het
protoplasma eener cel; ...WEEFSEL, o.
CEMENT, o. poedervormige stof, als metselspecie
of als pleister gebruikt, die in het water en de
lucht snel steenhard wordt; ook dienende om ver
voorwerpen van kunst te vervaardigen; —-schilend
natuurlijk cement, tot poeder gemalen vulkanische
gesteenten die met kalk of water vermengd worden; — kunstmatig- of kunstcement, verkregen door
het branden en fijnmalen van innige verbindingen
van kalk en kleiachtige stoffen; — hydraulisch
cement, cement dat onder water snel hard wordt,
bij waterwerken gebruikt; — Portland-cement,
oorspronkelijk een mengsel van klei uit de Medway
met krijt, zoogenoemd omdat het de kleur van
Portland -steen heeft; — Romeinsch cement, gebrand
van kleiachtige kalk van de oevers van de Theems; (fig. in dichterlijke taal) band, innige verbinding,
kracht : geloof is het cement der kerk; — kit, een
bindmiddel; — eene stof die op cement gelijkt,
o. a. om holle kiezen te vullen; ook de beenachtige
laag om de wortels der tanden; — stof waarmede
men een metaal laat gloeien teneinde bepaalde
stoffen daarmede te verbinden : houtskool is het
cement om ijzer in staal te veranderen; — residu
bij zekere bereidingswijze van zuren.
CEMENTATIE, v. zeker proces waarbij eene
meestal tot poeder gemaakte stof (cementeer- of
cementpoeder) in de oppervlakte of in de massa van
een metaal dat met dat poeder bedekt wordt, dringt,
door de beide lichamen in vuurvaste vaten (cementeer- of cementbussen, - kisten) te gloeien : door
cementatie van houtskoolpoeder en week ijzer verkrijgt
men staal.
CEMENTBEITEL, m. (-s), dunne, stompe beitel,
waarmede ijzercement in voegen wordt gedreven.
CEMENTBETON, o.; ...BEKLEEDING, v.
CEMENTBLOK, o. (-ken), blok gevuld met eene
verhardende stof, waarin de te bewerken stempel
vastgelegd kan worden.
CEMENTBRON, v. (-nen), bron die cementwater
levert; ...BUS, v. ( -sen), zie bij CEMENTATIE.
CEMENTEERBUS, v. ( -sen); ...KIST, v. (-en);
...POEDER, o. zie bij CEMENTATIE.
CEMENTEEREN, (cementeerde, heeft gecementeerd), door cementatie een metaal veranderen; (een
muur) met cement bestrijken.
i. CEMENTEN, (cementte, heeft gecement), met
cement bestrijken : een muur cementen; cementeeren;
onderdeelen van een metalen voorwerp door een
bindmiddel aaneenhechten.
2. CEMENTEN, bn. van cement vervaardigd:
een cementen vloer.
CEMENTFABRIEK, v. (-en), waar cement of
steenen en voorwerpen van cement worden ver
GIETER, m. (-s), arbeider in eene-vardig;.
cementfabriek, die verschillende voorwerpen van
cement vervaardigt.
CEMENTIJZER, o. gewapend beton; —CONSTRUCTIE, v.
CEMENTIJZEREN, brr van gewapend beton:
cementijzeren vloeren.
CEMENTINE, o. een vloeibaar siccatief.
CEMENTKIST, v. (-en), zie bij CEMENTATIE;
...KOPER, o. zie bij CEMENTWATER; ...LIJM,
v. zekere soort van lijm om de stukken van gebroken
aardewerk stevig te verbinden; ...PLAAT, v.
(... platen), steenen plaat van cement; ...POEDER,
o. zie bij CEMENTATIE; ...RAND, m. (-en), rand
aan een ijzeren gietstuk, die mogelijk maakt het
door ijzercement aan een ander te verbinden;
... STAAL, o. door cementatie verkregen staal;
...TEGEL, m. (-s), vloertegel van kunstcement.
CEMENTSTEEN, o. in de natuur voorkomende
verbinding van klei en kalk, waarvan men door
branden cement verkrijgt; — m. (-en), de kunststeen
die van cement vervaardigd wordt, voor bouwornamenten, putten enz.; —FABRIEK, v. (-en),
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waar zulke steen en voorwerpen ervan gemaakt
worden.
CEMENTVOEG, v. (-en), met cementijzer gesloten voeg tusschen twee gietstukken.
CEMENTWATER, o. water dat opgelost zwavel
bevat, waaruit men door het-zurkopexyd
inleggen van ijzer, koper (cementkoper) kan verkrijgen.
CENOBIET, m. (- en), naam van monniken die
in gemeenschap leefden, in tegenstelling met
heremieten.

CENSEEREN, (censeerde, heeft en is gecenseerd),
beoordeelen, onderzoeken, achten; — berispen; —
(fig.) achten, houden voor : een ieder wordt gecenseerd,
de wet te kennen.
CENSOR, m. (-en, -s), (Rom. gesch.) magistraat
die den census vaststelde ; opzichter, zedenmeester; — (thans) door de overheid aangestelde
ambtenaar, belast met het onderzoeken van boeken,
kranten, tijdschriften, tooneelstukken enz. en die
over de al of niet openbaarmaking of uitvoering
beslist; (R.-K.) de censor librorunn of „boekenkeurder" geeft het „nihil obstat, er is geen beletsel ",
waarna door of namens den Bisschop het „i7nprimatur, het worde gedrukt" verleend wordt; —
(bij uitbr.) beoordeelaar, criticus, recensent.
CENSUREEREN, (censureerde, heeft gecensureerd), ongunstig beoordeelen, gispen, openlijk
berispen; — in den kerkban doen, uit de kerkelijke
gemeenschap sluiten.
CENSUS, m. cijns, belasting; — som die men in
de belasting moet betalen, om kiezer te zijn; —
tienjaar]ijksche officieele volkstelling. CENSUSKIESRECHT, o. het kiesrecht, afhankelijk van
de te betalen belasting; ...KIEZER, m. (-s).
CENSUUR, V. kerkelijk toezicht op en kerkelijke
rechtspraak omtrent zuiverheid in leer en levenswandel; afkeurend oordeel, veroordeeling van een
kerkelijk lichaam uitgaande, kerkelijke straf : onder
censuur staan; iem. onder censuur stellen, plaatsen,
op hem eenige kerk olijke straf toepassen; ook zelfs
hem in den kerkban doen, hem uit de kerkelijke
gemeenschap sluiten; - disciplinaire straf door
eene vergadering op een der leden toegepast : de
censuur op iem. toepassen, over iem. uitspreken; —
(bij uitbr.) afkeurend oordeel, openlijke terechtwijzing; — toezicht door eene kerkelijke of wereld
overheid geoefend op de drukpers en het toonel.-lijke
1. CENT, o. van 't Latijnsche CENTUM, honderd,
woord dat de verhouding van de winst tot het ka
uitdrukt, en dan gewoonlijk met per tot-pital
percent verbonden wordt.
2. CENT, m. (-en, -s), eene bronzen munt, ter
waarde van het honderdste gedeelte van den gulden;
deze sigaar kost drie cent(s); hier liggen drie centen
(drie muntstukken van een cent); alles is tot den
laatsten cent betaald, geheel en al; — een halve cent,
muntstuk ter halve waarde van den cent; een
Brabantsche, een Belgische cent; — ter aanduiding
van eene kleine waarde : ik geef het geen cent minder;
hij heeft geen cent op zak; — 't kan me geen cent
schelen, totaal niets; — hij zou een cent in tweeën
bijten, hij is zeer gierig; — (gemeen.) voor geld
in 't algemeen : dat kost centen; — hij heeft centen,
hij is bemiddeld; hij heeft een aardig centje daarmee
verdiend, aardig wat geld; — de centen dansen hem
in den zak, (Zuidn. ook) de centen bijten hem, hij
weet niet te sparen, geeft zijn geld gemakkelijk uit.
CENTAUR, m. (-en), CENTAURUS, m. (...ri),
(myth.) gedrocht met het bovenlijf van een mensch
en het overige gedeelte van een paard, paardmensch.
CENTEBLAD, o. (-en), (Zuidn.) krant waarvan
elk nummer een cent kost.
CENTAVO, m. (-'s), munt in Mexico enz.,ongeveer 2 /2 cent.
CENTENAAR, m. (-s), gewichtseenheid van 100
pond of vijftig kilogram; (thans) 100 K. G.
CENTENAARSLAST, m. zware, drukkende last;—
(fig.) dat ligt mij als een centenaarslast op de borst,
dat drukt, beklemt mij geweldig.
CENTENAARSZWAAR, bn. geweldig zwaar.
CENTENBLAD, o. (gew.) benaming voor het
duitblad (hydrocharis morsus ranae).
CENTER, m. (Zuidn.) middelpunt; - (Zuidn.)
gewone normale toestand : op zijnen center niet
zijn, zich niet lekker gevoelen, onthutst of onpas
zijn; van zijnen center vallen, in zwijm vallen.-selijk
CENTERBOARD, V. (- s), scherptoeloopend zeilvaartuig van Amerikaanschen oorsprong, met
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slechts één zwaard dat in het midden van het schip
in eene soort van koker, bij wijze van eene v4schbun, op en neergelaten kan worden, bij roei- en
zeilwedstrijden in gebruik.
CENTERBOOR, v. (...boren), boor met centrum
om groote cirkelvormige gaten zuiver en snel te
boren of om cirkelvormige insnijdingen in het hout
(of metaal) te maken; zwikboor (der kuipers).
CENTERSTEEK, m. (...steken), naaf der schepraderen aan stoombooten.
CENTESIMAALBALANS, v. (-en), groote brugbalans of bascule, dienende om locomotieven en
andere zware voorwerpen te wegen; zie BRUGBALANS.
CENTESIMO, m. (-'s), Italiaansche pasmunt
0,01 lire.
CENTIARE, v. (-n, -s), vierkante meter, honderd
deel van eene are.
-ste
CENTIFOLIE, V. (...liën), honderdbladige roos.
CENTIGRAM, o. (-men), 0,01 gram.
CENTILITER, m. (-s), vingerhoed, honderdste gedeelte van den liter.
CENTIME, m. (-s), honderdste deel van een frank
(Belgisch en Fransch muntstuk); — geen centime
waard zijn, niets.
CENTIMETER, m. (-s), duim, 0,01 meter.
CENTIMO, m. (-'s), Spaansche pasmunt = 0,01
peseta.
CENTISTÈRE, v. (-s), honderdste deel van Bene
wisse of kubieken meter.
CENTRAAL, bn. in het midden gelegen : Centraal Amerika; — de centraal - spoorweg, ook de centraal
genoemd, de lijn van Utrecht naar Kampen; —
het middelpunt vormende en daarop betrekking
hebbende : het centraal bestuur, hoofdbestuur; —
de centrale kiesvereeniging, gevormd door verschillende plaatselijke vereenigingen in het kiesdistrict; —
de centrale raad, hoofdbestuur; — het centraal
gezag; — het centrale zenuwstelsel, hersenen en
ruggemerg; — centrale verwarming, van één centrum
uitgaande.
CENTRAALBEWEGING, v. (-en), de kringvormige beweging van een bewegend lichaam om
een zeker punt, waardoor het wordt aangetrokken;
...KRACHT, V. (- en), de kracht aan welke de
bewegende lichamen bij hun centraalbeweging
gehoorzamen; ...PUNT, o. (-en), middelpunt;
... STATION, o. (-s), station waar de spoorlijnen
van alle richtingen bijeenkomen; — (sterrenk.)
de sterrenwacht te Kiel, waaraan alle belangrijke
waarnemingen gemeld en van waaruit zij verspreid
worden; ...STRALEN, m. mv.; ...VULKANEN,
m. mv. vulkanen in een kring geplaatst; ...VUUR,
o. de gloeiend vloeibare massa der aarde; ...ZON, v.
de zon die het middelpunt van het geheele sterrenstelsel zou zijn : het denkbeeld van het bestaan eener
centraalzon heeft men reeds lang opgegeven.
CENTRALE, v. (-n), electriciteitsfabriek.
CENTRALISATIE, v. samentrekking in één punt;
vereeniging van de regeeringsmacht in één lichaam.
CENTRALISEEREN, (centraliseerde, heeft gecentraliseerd), het gezag, de uitvoerende en wetgevende macht zooveel mogelijk in één middelpunt
vereenigen, samentrekken.
CENTREEREN, (centreerde, heeft gecentreerd),
(glasbl.) in het middelpunt de grootste dikte brengen.
CENTRIFUGAAL, bn. middelpuntvliedend.
CENTRIFUGAALMACHINE, v. (-s), ook ceni trifuge genoemd : machine waarbij van de centriI fugaalkracht gebruik gemaakt wordt om nat goed te
drogen, houtstof te ontwateren, de ruwe korrelsuiker van de melasse te scheiden, melk te ontroomen enz.
CENTRIFUGAALPOMP, v. (-en), pomp door
centrifugaalkracht in werking gebracht; ... RE GULATOR, m. (- s), eener stoommachine, berustend
op de middelpuntvliedende kracht.
CENTRIPETAAL, bn. middelpuntzoekend`.
CENTROSCOPIE, V. bepaling van het middel- of
zwaartepunt; beschouwing der zwaartekracht.
CENTRUM, o. (-s, centra), middelpunt, vereenigingspunt : in het centrum van eene stad, van een
land; de groote steden zijn de centra der beschaving; —
plaats waar in eerre landsvergadering de aanhangers
van het bewind zitten; de gematigde partij in zulk
eene vergadering; in den Duitschen Rijksdag en
elders de R.-K. partij; — de pen in het midden
van Bene centerboor.
CENTRUMBOOR, v. (...boren), centerboor.
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CENTRUMPARTIJ, v. de R. K. staatspartij .
CENTSPRENT, v. (-en), kinderprent die een
cent kost.
CENTUMVIR, m. (-s), (Rom,. gesch) een der
honderdmannen, (centum viri).
CENTUMVIRAAT, o. waardigheid van de een
-tumvir.
CENTUPLEEREN, (centupleerde, heeft gecentupleerd), verhonderdvoudigen, met honderd vermenigvuldigen.
CENTURIE, v. (...riën), (Rom. gesch.) verdeeling in honderdtallen; — afdeeling van honderd
man; in de Romeinsche legioenen: eene compagnie
van 60 man.
CENTURIO, m. (...riones), hoofdman eener
centurie.
CEPHALOPODEN, m. mv. koppootigen (eene
orde der weekdieren).
CERAMIEK, v. pottenbakkerskunst; vervaar
aardewerk, porselein enz.
-dignva
CERAMISCH, bn. de ceramische kunst komt in
onze dagen tot hoogen bloei.
CERASINE, v. hoofdbestanddeel in de gom der
kerse- en pruimeboomen, dat in water niet oplost.
CERATEN, mv. (arts.) voor uitwendig gebruik
bestemde geneesmiddelen, bereid door samensmelting van was met vetten of harsen, waszalf, waspleister.
CERATIET, o. (-en), hoornsteen, fossiel kop
weekdier.
-potig
CERATINE, v. hoornachtige zelfstandigheid.
CERBERUS, m. (fab.) helhond met drie koppen,
die den ingang van den Tartarus bewaakt, dat de
boozen niet ontsnappen; — (fig.) norsch portier,
waakzaam oppasser, enz.
CERCLE, m. (-s), kring, besloten gezelschap.
CEREALIËN, v. mv. de feesten ter eere van
Ceres; — graangewassen, granen.
CEREBRAAL, bn. wat de hersenen betreft:
bedenkelijke cerebrale verschijnselen; het cerebraalsysteem, de hersenen en de daarvan uitgaande
zenuwen.
CEREBRINE, v. hersenvet.
CEREBELLUM, o. de kleine hersenen, die onder
en achter de groote liggen.
CEREBRUM, o. de hersenen.
CEREMONARIUS, m. (R. K.) leider der kerkelijke ceremoniën, vooral bij solemneele missen;
vaak draagt hij een staf met beeldversiering.
CEREMONIE, v. (-s, ...niën), kerkelijke plechtigheden in 't algemeen; — (R.-K.) plechtigheden
in plaats van een H. Mis op den morgen van Goeden Vrijdag; — plichtpleging, beleefdheidsvorm;
veel ceremoniën maken, nuttelooze en overdreven
plichtplegingen.
1. CEREMONIEEL, bn. (w. g.) plechtstatig.
2. CEREMONIEEL, o. de vormen en gebruiken
die bij zekere plechtigheden in acht genomen
moeten worden, inz. aan het hof, in kerken, bij
plechtige bezoeken of ontvangsten enz.
CEREMONIEMEESTER, m. (-s), die de plechtigheden regelt (bij feesten enz.); waardigheidsbekleeder aan het hof : opper -ceremoniemeester.
CEREMONIEUS, bn. bw. vol plichtplegingen,
overdreven beleefd.
CERES, v. (fab.) godin van den landbouw en de
veldvruchten; naam eener planeet.
CERESINE, v. mineraalwas, die de gewone
bijenwas vervangt : van ceresine maakt men ook
vaseline.
CERINE, v. zeker bestanddeel van het bijenwas.
CERIUM, o. een element of enkelvoudig lichaam,
een metaal van chocolaadbruine kleur, in 1803 door
Hisinger en Berzelius in Zweden ontdekt.
CEROGRAPHIE, v. vervaardiging van cliché's,
waarbij op eene koperen plaat eene laag was wordt
aangebracht, waarin men de teekening graveert;
vervolgens wordt de plaat in een galvanisch bad
behandeld.
CEROPLASTIEK, v. wasboetseerkunst, de kunst
om wassen beelden of voorwerpen te maken.
CERTIFICAAT, o. (...caters), getuigschrift, schriftelij ke verklaring, bewijs, attest; certificaat van
Ned. werkelijke schuld; — certificaat van oorsprong,
bewijs van herkomst van goederen, dat in sommige
landen wordt gevorderd bij den invoer, of dienende
als bewijs voor den kooper, dat het gekochte uit
de verlangde fabriek, het verlangde merk is :
certificaat van oorsprong van eene piano, van eene
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naaimachine; — met een (spoed )certificaat naar
Europa vertrekken, geneeskundige verklaring, dat
een Europeaan in Indië met spoed buitenlandsch
verlof moet nemen.
CERTIFICEEREN, ook CERTIFIEERE.N, (eer
heeft gecertificeerd), officieel verklaren-tifcerd,
of getuigen, op ambtseed verklaren.
CERUIS, o. loodwit, Spaansch-wit, blanketsel.
CERUMEN, o. oorsmeer.
CERVELAATWORST, v. (-en), sterk gekruide en
gekookte vleeschworst; (ook) zult, hoofdkaas, hoofd vleesch.
CES, v. (muz.) c -mol, d°e een halven toon verlaagde
e of do.
CESAREWITSCH, m. grootvorst -troonopvolger
in Rusland ; vroeger CZAREWITSCH.
CESAREWNA, v. titel van de dochter van den
Czaar ; vroeger CZAREWNA.
CESSEEREN, (het cesseerde, heeft gecesseerd),
ophouden, een einde nemen.
CESSIE, v. (-s, ...siën), afstand, overdracht,
overlating van een recht; boedelafstand; — akte
van cessie, akte waarin de overdracht van Bene schuld
of vordering op een ander is vermeld.
CESSIONARIS, m. ( - sen), die Bene cessie of
overdracht aanneemt.
CETACEËN, v. mv. walvischachtige zoogdieren.
CETERA, o. mv. het overige : et cetera. CETERIS
PARIBUS, onder overigens gelijke omstandigheden.
CETRARINE, v. het bittere bestanddeel van
het IJslandsche mos.
CEVADINE, v.. (arts.) kleurloos, kristallijn,
alkalisch reageerend poeder, dat zelfs in sporen
door den neus ingeademd, heftig niezen veroorzaakt.
CHACONNE, v. (-s), (muz.) vroeger een dans,
thans een muziekstuk dat op een steeds herhaald
basmotief (8 maten lang) in 3/4 maat nieuwe
variaties uitvoert.
CHAGRIN, CHAGRIJN, o. verdriet; knagend,
afgunstig en mismoedig makend verdriet : het
chagrijn ligt op zijn gezicht te lezen; — (ook) een
verdrietig, naar kind, meisje. Zie ook SEGRIJN.
CHAGRINEEREN, (chagrineerde, heeft gechagrineerd), (iem.) bedroeven, kwellen, verdriet veroorzaken, krenken.
CHAGRIJNIG, brr. bw. Bene klagende, afgunstige,
soms tergende onvriendelijkheid aan den dag
leggende, gemelijk, korzelig, wrevelig : chagrijnig
kijken; van dien chagrijnigen vent kan niemand
houden.
CHAISE, v. (-en), zie SJEES.
CHAISE-LONGUE, (Fr.), v. (chaises-longues),
(eig.) lange stoel, — ruststoel, ziekestoel met
steun voor de beenen; soort van sofa met Bene
rugleuning.
CHALCEDOON, m. (...donen), Bene soort van
troebelen, doorgaans gewoll ten, half doorzichtigen
topaas, zoo genoemd naar het landschap Chalcedonië in Klein -Azië; de nevel- of melksteen, kwarts
-agt.
CHALCEDONYX, m. (-en), een melksteen met
bruine, witte en grijze, met elkander afwisselende
strepen.
CHALCOGRAPHIE, v. plaatsnijkunst, kopergraveerkunst.
CHALCOTYPIE, v. de kunst. om Bene teekening
op Bene koperen plaat langs chemischer weg over
te brengen; deze methode vond weinig ingang.
CHALDEEUWSCH, o. taal in Babylonië en later
ook door de Joden aldaar gesproken.
CHALDRON, CHALDER, o. (-s), korenmaat in
Engeland en N. Amerika = 11,63 H.L.; kolen
voor den Londenschen kleinhandel =-gewicht
1219 K. G., in New Castle 2692 K.G.
CHALE, (ook SJAAL en SHAWL), v. (-s), lange
omslagdoek voor dames.
CHALET, v. (-5), Zwitsersch houten huis; kleine
villa in Zwitserschen stijl.
CHAMADE, v. (oorl.) teeken van overgave, in
Bene belegerde stad, door witte vanen, de trompet
of de trommen gegeven : de chamade blazen, slaan;
(fig. ook) achteruitkrabben.
CHAMARRURE, v. omboordsel van goud- of
zilverpassement.
CHAMBERLOE, m. (-s), zie SJAMBERLOEK.
CHAMBREE, v. (-s), slaapzaal in Bene kazerne.
CHAMBRE GARNIE, v. gemeubileerde kamer.
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CHAMOTTE, v. de vuurvaste steen, waaruit de
porseleinovens gebouwd worden.
CHAMPAGNE, m.; — WIJN, m. de bekende wijn soort uit Champagne in Frankrijk; stille champagne,
, die niet schuimt —CIDER, m. gazeuze drank;
—GLAS, o. (-glazen); —HAAK, m. (...haken),
haakvormig, stevig mes om het ijzerdraad der
kurken op champagneflesschen door te snijden;
—KURK, V. (- en); —SCHAAR, v. (...scharen);
—TANG, V. (- en).
CHAMPÉTRE, bn. landelijk in : fête champêtre,
landelijk feest; — bal champêtre, danspartij in een
tuin, in de open lucht.
CHAMPIGNON, m. (-s), de beste der eetbare
paddenstoelen (agaricus campestris); —BROED, o.
de stof waarop champignons gekweekt worden;
—SAUS, V. (- en); —SOEP, v.
CHAMPIONAAT, o. kampioenschap (bij wedstrijden). CHAMPION, m. (-s), kampioen.
CHAMPY, v. (gemeenzame afkorting voor)
champagne.
CHAMSIN, m. verstikkend heete zuidwestenwind
die in Maart en April over de Sahara tot in het
Oostelijk gedeelte der Middellandsche Zee waait.
CHANGE, v. (-s). CHANGEMENT, o. (-en), ruil,
wisseling : verwisseling, verandering : changement
e vue, verandering van tooneeldecoratie zonder
dat het gordijn valt.
CHANGEANT, o. weefsel met weerschijn, dat
afwisseling van kleur vertoont, naarmate het licht
er anders op valt.
CHANGEEREN, (changeerde, heeft gechangeerd),
veranderen, verwisselen; (ook van kleuren).
CHANSON, v. (-s), liedje, zangstukje van bepaalde
soort.
CHANSONNIER, m. (-s), coupletzanger.
CHANTAGE, v. afdreiging, geldafpersing door
bedreiging van ware of vermeende beschuldigingen,
welke den goeden naam schade kunnen doen,
openbaar te maken.
CHANTEUR, m. (-s), iem. die zich aan chantage
schuldig maakt.
CHANTEUSE, v. (-s), zangeres.
CHAOS, m. baaierd, omvangrijke verwarde en
ordelooze massa : een chaos van denkbeelden; —
(fig.) warboel, verwarring.
CHAOTISCH, bn. bw. woest, verward, ongeordend, als een chaos : eene chaotische verwarring.
CHAPEAU BAS, bw. uitdr. den hoed onder den
arm, blootshoofds : — chapeau bas spelen, zich
onderdanig betoonen.
CHAPELLE ARDENTE, V. (R. K.) verlichte
rouwkapel.
CHAPELLERIE, v. hoedenwinkel, hoedenfabriek;
-HOED, m. (-en), opgemaakte vilten dameshoed.
CHAPERON, m. (-s), beschermende geleider,
geleidster eereer jonge dame.
CHAPERONNEEREN, (chaperonneerde, heeft gechaperonneerd), eene dame tot geleider en beschermer verstrekken; de begeleider wordt wel eens
chapeau genoemd.
CHAPITER, o. (-s), hoofdstuk; — (fig.) onderwerp van gesprek : iem. van zijn chapiter brengen;
weer op het chapiter komen.

CHAPTALISEEREN, (chaptaliseerde, heeft gechaptaliseerd), wijn verbeteren door het druivensap
te ontzuren en te verzoeten, volgens de methode
van Chaptal (in Frankrijk bij eene wet van 1892
geregeld).
CHAR -A- BANCS, m. groote wagen met verscheidene zitplaatsen, „Jan Plezier ".
CHARADE, v. (-s), lettergreepraadsel.
CHARGE, v. (-s), (handel) overeenkomst tusschen bevrachter en schipper aangaande den aard
en de bestemming der vracht en aangaande de
vrachtsom; — hevige aanval der cavalerie (ook der
politie) : eene charge met de blanke sabel maken; —
karikatuur : (tóoneel) eene charge van eene rol maken, die overdreven, bespottelijk spelen; — getuigen à charge, getuigen die door het Openbaar
Ministerie zijn opgeroepen; vgl. décharge.
CHARGÉ D'AFFAIRES, m. zaakgelastigde.
CHARGEEREN, (chargeerde, heeft gechargeerd),
met kracht aanvallen (ruiterij, politie) om de
tegenpartij in wanorde te brengen, te verstrooien;
— iets overdrijven om het belachelijk te maken,
van eene rol eene charge maken; — overladen (eene
schilderij).
CHARIVARI, o. (-'s), verschillende kleine voor-
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werpen ter versiering aan een armband, een horlogeketting enz.
CHARLATAN, m. (-s), kwakzalver; — windbuil,
praalhans.
CHARLATANERIE, v. kwakzalverij; — pocherij,
snoeverij.
CHARMANT, bn. bw. ( -er, -st), (van personen)
aangenaam in den omgang; innemend, bekoorlijk
(door uiterlijk voorkomen of door wellevendheid);
zeer vriendelijk; een charmant jongmensch; een
charmant avondje, genoegelijk, zeer gezellig.
CHARME, v. (-s), innemende, boeiende aantrekkelijkheid, bekoring; — dat is een charme van haar,
daar houdt zij veel van.
CHARMEEREN, (charmeerde, heeft en is gecharmeerd), in verrukking brengen, bekoren : van iets,
op ien2. gecharmeerd zijn; zij was van hem gecharmeerd, een weinig verliefd op, zij vond welgevallen

in hem.
CHARONSBOOT, v. (fig.) de dood, overgang tot
een beter leven; eigenlijk : de boot van Charon, den
veerman of den schipper der onderwereld, die
volgens de Grieksche mythologie de schimmen der gestorvenen over den Styx en Acheron
bracht.
CHARTA MAGNA, v. (gesch.) de groote oorkonde
welke de grondwet der Engelsche staatsinrichting
bevat en in 1215 door koning Jan zonder Land is
gegeven.
CHARTE-PARTIE, v., zie CHERTEPARTIJ.
CHARTER, o. en m. (-s), (in de middeleeuwen)
officieel stulj, de eene of andere formeele verklaring
of overeenkomst bevattende, oorkonde; — eene
oorkonde betreffende verleende of erkende rechten
of vrijheden; eene beperkte grondwet; — het bestek
en vervolgens het type, waarnaar een schip gebouwd
wordt : schepen van zwaar charter.
CHARTERBOEK, o. (-en), boek waarin charters
in afschrift of uittreksel zijn verzameld; ...KAMER,
v. (-s), kamer waar de charters berusten, archief;
...MEESTER, m. (-s), ambtenaar aan een archief
werkzaam : commies-chartermeester.
CHARTEREN, (charterde, heeft gecharterd)
(`van schepen) afhuren en bevrachten volgens eene

chertepartij .

CHARTISTEN, de aanhangers van de arbeidersbeweging in Engeland, in de eerste
helft van de 19e eeuw, tot het verkrijgen
van een Volks-Charta.
CHARTREUSE, v. fijne likeur, oorspronkelijk
door de Karthuizer monniken van La Chartreuse
gestookt.
CHARYBDIS, m. gevaarlijke draaikolk tus-

schen Calabrië en Sicilië; (fig.) van Scylla naar

Charybdis verzeild raken, van Scylla in Charybdis
vervallen, van een gevaar in een ander nog grootei

gevaar, van den regen in den drop komen.
CHASMOGAAM, bn. (bot.) chasmogame bloemen,
normaal ontwikkeld, in tegenst. met cleistogame
bloemen.
CHASSEPOT, (-s), — GEWEER, o. (-geweren),
achterlaadgeweer, naar den uitvinder aldus geheeten;
later vervangen door het Lebelgeweer.
CHASSINET, o. (-ten), los raamhor.
CHASSIS, o. (photogr.) raampje of houder,
waarin photographische gevoelige platen bij de
belichting gevat zijn; — raam (bij het maken van
gekleurd papier in gebruik); — het chassis van een
automobiel, het onderstel, het stalen raam met
assen, wielen en motor.
CHATHAMLICHT, o. eene inrichting tot het
geven van optische nachtsignalen, door in eene
spiritusvlam een lichtstroom met brandbare poeder
stoffen (houtskool, magnesium enz.) te-vormige
blazen.
CHATOUILLE, v. (-n), geldkistje; bijzondere
kas (van een vorst enz.).
CHAUFFEEREN, (chauffeerde, heeft gechauffeerd), als chauffeur een auto besturen.
CHAUFFEUR, m. (-s); stoker; bestuurder van
een automobiel.
CHAUFFEURSJAS, v. ( -sen); ...PET, v. (-ten);
...SCHOOL, v. (...scholen).
CHAUSSEE, v. (-ën), straatweg.
CHAUVINISME, o.. overdreven ingenomenheid
met alles dat eigen omgeving biedt, overdreven
vaderlandsliefde. CHAUVINIST, m. (-en).
CHAUVINISTISCH, bn. bw. overdreven vader
-landsiev.
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CHEBEK, v. (-s), klein driemastschip, oorlogsvaartuig in de Middellandsche zee.
CHECK, v. CHEQUE, v. (-s), kassiersbriefje,
soort wissel die aan den bezitter op zicht betaalbaar is.
CHECKBOEK, o. (-en), zakboekje waaruit men
de cheks afscheurt; ...REKENING, v. (-en),
CHEF, m. (-s), persoon die aan het hoofd staat:
chef van den generalen staf; (spoorw.) chef van een
station; — de chef eener zaak, eigenaar, de bestuurder; — de chef eener afdeeling, inz. aan een ministerie; — chef de bureau, bij uitgebreide administratiën, inz. bij de spoorwegen; (gemeen.) baas : zij
moet overal chef zijn; superieur : waar is uw chef?
CHEF D'OEUVRE, o. meesterstuk.
CHEKAO, o. Chineesch spaat, waarvan de Chineezen hun porselein maken.
CHELIDON, o. (plantk.) schelkruid, lepelblad.
CHELID(ON)INE, o. zeker alcaloïde, uit het
schelkruid verkregen.
CHEMICALIËN, v. mv. stoffen die voor scheikundige behandelingen gebruikt worden; —HANDEL, m. (-s).
CHEMICUS, m. (chemici), scheikundige.
CHEMIE, v. scheikunde.
CHEMIGRAPHIE, v. zincographie.
CHEMINOT (Fr.), m. (-s), spoorbeambte.
CHEMIKER, m. (-s), (Ind.) chemicus aan eene
suikerfabriek verbonden, enz.
CHEMISCH, bn. scheikundig : chemisch laboratorium; — chemische balans, uiterst gevoelige en nauw
balans : eene chemische balans geeft bij eene-keurig
belasting van 300 Gr. nog een doorslag bij een overwicht
van minder dan 1 m. G. aan.
CHEMISET(TE), v. (-n), halfhemd, kraaghemdje.
CHEMISMUS, o. scheikundige kracht of werking.
CHEMIST, m. (-en), scheikundige.
CHEMITYPIE, v. in 1843 uitgevonden methode
om langs chemischen weg hoogdrukplaten te ver
geschikt om illustraties te drukken op de-krijgen;
boekdrukpers; sedert door de betere zinketsing
vervangen.
CHENILLE, v. (-s), zekere vrouwenmantel; eene
soort van rupsachtig knoopwerk : en chenille
werken; eigenaardig draadvormig weefsel : een

chenille- tafelkleed; — chenilles, mv. fluweelkoorden,
boordsels.

CHEQUARD, m. (-s), iem. wiens bemiddeling
ten voordeele eener onderneming te koop wordt
geacht; omkoopbaar politiek persoon.
CHEQUE, v. (-s), zie CHECK.
CHERTEPARTIJ, v. (-en), (zeew.) vrachtcontract, scheepsvrachtbrief, akte van overeenkomst,
omtrent scheepsbevrachting.
CHERUB, m. (-s), CHERUBIJN, m. (-en), hemeling, hemelgeest, engel van den tweeden rang,
na de serafijnen komende; — aanvallig kind.
CHEVALIER D' INDUSTRIE, m. (fig.) oplichter,
zwendelaar; inz. die daarbij den grooten heer
uithangt.
CHEVIOT, v. en o. (-s), fijne Engelsche wollen
stof voor kleedingstukken.
CHEVRONS, mv. strepen als onderscheidingsteeken op de mouwen van korporaals en sergeants.
CHIC, CHIQUE, bn. bw. (fig.) dat staat zeer
chic, dat is zeer keurig, naar de fijnste mode; —
chic gekleed, keurig, zwierig; ook een chic heer; —
de chic, de hoogere standen.
CHICANE, v. (-s), kleingeestige aanmerking, last
veroorzakende handeling, berustende op kleinzielig
nakomen van regels en voorschriften, haarklooverij en; chicanes maken.
CHICANEEREN, (chicaneerde, heeft gechicaneerd), zich van rechtsverdraaiing bedienen; vitten,
het iem. lastig maken, zaniken.
CHICANEUR, m. (-s), iem. die chicaneert, lastig,
vitziek persoon.
CHI CANE U S, bn. chicaneurig.
CHICANEURIG, bn. ( -er, -st), vitlustig bedillerig.
CHIFFONNIÈRE, v. (-s), een meubelstuk met
laden.
CHIGNON, m. (-s), haarwrong achter op het
hoofd.
CHIJL, v. (ontl.) voedingsvocht door de chijlbuisjes uit het spijskanaal opgeslorpt; —BUISJE,
o. (-s); —VAT, o. (-en); —VOCHT, o.
CHIJLACHTIG, bn. ( -er, -st). CHIJLACHTIGHEID, v. CHIJLMAKEND, bn. CHIJLMAKING, v.
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CHILIADE, v. (-n), duizendtal.
CHILIASME, o. geloof aan een duizendjarig
vrederijk.
CHILIAST, m. (-en), aanhanger van het chiliasme.
CHILIASTIEK, v. leer van een toekomstig
duizendjarig rijk van Christus op aarde en een
daarmede gepaard gaand geloof aan den zedelijken
vooruitgang der menschheid.
CHILISALPETER, o. natuurlijk salpeterzuur
natron, in Chili en Peru gevonden : chilisalpeter is
eene goede kunstmest.
CHIMAERA, CHIMÈRE, v. droombeeld, hersenschim.
CHIMPANSEE, m. (-'s), naam van eene soort van
groote meeschapen in Oost-Afrika (semis troglodytes), kleiner dan de gorilla.
CHINAASAPPEL, m. (-s, -en), smakelijke, zoete
oranjeappel, sinaasappel.
CHINA- ZILVER, o. het zoogenaamde nieuw
-zilver.
CHINEES, m. (chineezen), een inboorling van
China; (scherts.) een zonderling, grillig mensch :
een rare Chinees; de Chineezen van Europa, de
Nederlanders.
1. CHINEESCH, bn. (Ind.) de Chineesche kerk, gerucht, mare, onzeker bericht; — Chineesche schimmen, een kinderspel waarbij men op witten wand
de schaduw van uitgeknipte figuren laat vallen; —
Chineesch vuurwerk, steeds veranderende kleurenbeelden, voortgebracht door twee in tegengestelde
richting draaiende gekleurde glazen schijven die
door een licht beschenen worden; — (fig.) een
Chineesche muur, een onoverkomelijk beletsel of
hinderpaal.
2. CHINEESCH, o. de Chineesche taal; onverstaanbare taal : dat is Chineesch voor me, daar begrijp
ik niets van.
CHINCHILLA, o. (-'s), Zuidamerikaansch knaag
(eriomys chinchilla), verwant aan de wolmuizen,-dier
met lang en buitengewoon zacht zijdeachtig haar;
het daarvan verkregen, zeer zachte, witgrijze bont.
CHINCHILLAKONIJN, o. (-en), zilvergrijze konijnensoort, om de vacht gekweekt.
CHINE, o. vlammige stof.
CHINEEREN, (chineerde, heeft gechineerd)
vlammig weven, bewerken; — gechineerde stoffen,
gevlamde, met vlammige patronen geweven stoffen.
CHINEEZERIJ, v. (-en), (w. g.) domme streek.
CHININE, v. zie KININE.
1. CHIQUE, v. ook wel chico, chigo genoemd,
de zandvloo, een zeer klein, lastig insect, een rood
wormpje in Middel -Amerika, dat zijne eitjes onder
de nagels van 's menschen teenen legt, waardoor
zeer ernstige ontstekingen kunnen ontstaan.
2. CHIQUE, zie CHIC.
3. CHIQUE, v. (-n), (Zuidn.) tabakspruim.
CHIQUEEREN, CHIKKEN , (gew. en Zuidn.)
tabak pruimen.
CHIRAGRAAF, v. (...grafera), oorkonde die
tweemaal op een stuk perkament werd geschreven,
gescheiden door namen of letters; vervolgens werd
het perkament in tweeën gescheurd, en pasten
later de letters aan elkander dan was de echtheid
bewezen.
CHIROGRAAF, v. (...grafen), eigenhandig geschreven geschrift.
CHIROGRAPHAAN, bn. chirographane schuld
die zijne vordering door eigenhandig ge--eischr,
schreven bekentenis van den schuldenaar kan bewijzen.
CHIROLOGIE, v. handen -, vingerspraak.
CHIROMANTIE, v. waarzeggerij uit de lijnen
der hand.
CHIRURG, m. (-en), geneeskundige, die inz. zijn
werk maakt van heelkundige operaties.
CHIRURGIAAL, bn. heelkundig.
CHIRURGIE, v. heelkunde.
CHIRURGIJN, m. (-s), heelmeester; (vroeger)
scheepsdokter, plattelandsheelmeester; ook fig.
gebezigd.
CHIRURGISCH, bn. van een chirurg : chirurgische studie; chirurgische behandeling.
CHITINE, v. hoofdbestanddeel van de uitwendige
harde deelen van insecten en schaaldieren. CHITINELAAG, v. (...lagen).
CHLOË, v. (fab.) bijnaam der godin Ceres, als beschermster van den oogst; — naam voor herderinnen in pastoralen, idyllen enz.
CHLOOR, v. en o. element: een scherp prikkelend
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gas dat bijna alle metalen aantast, alle plantaardige kleurstoffen bleekt en alle ziektekiemen doodt;
— chloorkalk, bleekpoeder; — oplossing hiervan
in water : het waschgoed staat in de chloor.
CHLOORAETHYL, o. vloeistof, ontstaan uit de
werking van zoutzuur op alcohol; ...ALCALI, o.;
...AMMONIUM, o. salmoniak ; ...BEPALING, v.
quantitatieve bepaling van de hoeveelheid chloor in
eene verbinding; ...BEROOKING, v. de verspreiding van chloorgas tot vernietiging van schadelijke
of kwalijkriekende stoffen, inz. tot ontsmetting
van lokalen.
CHLOORCALCIUM, o.; ...GOUD, o.; ...KALI(UM),
o. verbinding van chloor met een der metalen calcium, goud of kalium.
CHLOORKALK, v. een wit droog poeder, bleekpoeder, een mengsel van chloor met kalkhydraat;
...KWIK, o.; ...METALEN, o. mv. verbindingen
van metalen met chloor.
CHLOORNATRIUM, o. keukenzout, eene ver
chloor met natrium; ...STIKSTOF, v.-bindgva
eene verbinding van 1 atoom stikstof en 3 atomen
chloor, eene donkergele olie, die uiterst heftig
ontploft; ...VERBINDING, v. (-en); ...WATER, o.
oplossing van chloor in water; ...WATERSTOF,
v. zoutzuur; ...ZILVER, o. lichtgevoelige verbinding van chloor met zilver, ook hoornerts genoemd;
...ZUUR, o. verbinding van 1 atoom chloor, 1
atoom stikstof en 3 atomen zuurstof, eene kleuren reuklooze vloeistof.
CHLORAAL, o. kleurlooze, sterk riekende vloei
verbinding van chloor met waterstof. -stof,en
CHLORAALFORMAMID, o. slaapwekkend middel, uit chloraal en- formamid bestaande; ... HYDRAAT, o. vast mengsel van 100 deelen choraal
en 12 deelen water, heeft eene zeer kalmeerende
en slaapbrengende werking; bij chronische slapeloosheid en zenuwoverspanning aangewend; ...METHYL, o. plaatselijk pijnstillend middel bij heelkundige operatiën in plaats van ether of cocaïne
gebruikt; ...VERGIFTIGING, v. ontstaat door
overmatig gebruik van chloraalhydraat.
CHLORALAMID, o. chloraalformnamid .
CHLORALISME, o. chloraalvergiftiging.
CHLORALOSE, v. kalmeerend, slaapwekkend
middel, bestaande uit chloraal en glucose.
CHLOREEREN, o. het toevoegen van chloor aan
eene scheikundige verbinding.
CHLORIET, m. (-en), een lookgroene kalksteen
met korrelige breuk; -- o. als stofnaam, (ook)
(scheik.) een, chloormetaal, dat rijk aan chloor is.
CHLOROFORM, v. kleurlooze, aangenaam riekende en zoet smakende vloeistof, die bij gewone
temperatuur overvloedig verdampt; de dampen
veroorzaken bij inademing bewusteloosheid en
worden daarom bij pijnlijke operatiën veelvuldig
aangewend; — onder chloroform, bedwelmd door
chloroform, (ook) met gebruik van chloroform :
iem. onder chloroform brengen, hem met chloroform
bedwelmen.
CHLOROFORMISATIE, v. (-s), verdooving door
chloroform.
CHLOROFORMISEEREN, (chloroformiseerde,
heeft gechloroformiseerd), door chloroform ver
gevoelloos maken.
-doven,
CHLOROFORMMASKER, o. (-s), masker dat
te
doen
inademen;
dient om iem. chloroform
...NARCOSE, v. verdooving door inademing van
chloroform.
CHLOROMETRIE, v. chloorbepaling.
CHLOROOM, o. kwaadaardig groen gezwel, inz
aan de beenderen van den schedel en het aangezicht.
CHLOROPHAAN, o. groen vloeispaat dat bij
verwarming lichtgevend wordt.
CHLOROPHYL, o. naam door Pelletier en
Caventon aan de groene kleurstof der bladeren
gegeven, bladgroen.
CHLOROSE, v. bleekzucht.
CHLORUUR, v. een chloormetaal, arm aan chloor.
CHOCOLAADJE, o. (-s), zeer klein chocoladekoekje, flikje.
CHOCOLADE en CHOCOLA, v. stof verkregen
van gerooste en gemalen cacaoboonen, geschiktom daarvan dranken of gerechten te bereiden,
cacaopoeder; daaruit bereide drank : melk -, waterchocolade; — eerre eetbare versnapering, uit cacao,
suiker, vaak met nog andere stoffen vermengd:
een plak, een tablet, een reep chocolade; — een flikje,
een chocoladefiguurtje; — medicinale chocolade,
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chocolade waarin kina enz. vermengd is; mos chocolade, chocolade met IJslandsch mos vermengd.
CHOCOLA(DE)BANKET, o. banket in lettervorm, gevuld met amandelpers met chocolade
doortrokken; ...BORSTPLAAT, v. borstplaat van
met chocolade gemengde suiker; ... BRUIN, bn.
van de kleur van chocolade; ...FABRIEK, v. (-en);
...KAN, v. (-nen); ...KETEL, m. (-s), ketel waarin
melk met chocolade gekookt of geschonken wordt;
...KOEKJE, 0. (- s); ...LETTER, v. (-s), chocolade
om te eten, in den vorm van eene letter; ...MELK,
v.; ...PUDDING, v. pudding waarvan chocolade
een hoofdbestanddeel is.
CHOCOLADESCHIMMEL, m. (-s), een chocolade
schimmel; ...SIGAAR, v. (...sigaren),-kleurig
nabootsing eener sigaar in chocolade.
CHOCOLADEWAGEN, m. (scherts.) dievenwagen.
CHOLERA, —MORBUS, v. zeer besmettelijke
ziekte, gepaard gaande met hevige braking en
stoelgang; cholera asiatica; — cholera nostras, inheemsche cholera (minder gevaarlijk).
CHOLERABACIL, in. (-len), kommavormige
bacil die de cholera veroorzaakt; ... BARAK, v.
(-ken), barak voor choleralijders; ...BESTRIJDING,
v.; ...BRIGADE, v. (-s), afdeeling beambten belast
met het overbrengen van choleralijders naar de
barakken, het ontsmetten der woningen enz.;
...DRANK, m. (-en), geneesmiddel tegen cholera;
... DROPPELS, mv. geneesmiddel tegen cholera;
...EPIDEMIE, v. (...miëen); ...GEVAAR, o.;
...KIEM, v. (-en), cholerabacil; ...LIJDER, m.
(-s); ...LIJDERES, v. ( -sen); ...VERSCHIJNSEL,
o. (-en).
CHOLERINE, v. cholera in lichten graad.
CHOLERISCH, bn. driftig, opvliegend : het
cholerisch temperament.
CHOLESTEARINE, o. bijzondere verfstof in de
galsteenen, galsteenvet.
CHONDRINE, v. kraakbeenlijm.
CHORDOMETER, m. (-s), (meetk.) werktuig tot
het meten van hoeken door de bepaling van hunne
koorden bij een gegeven straal.
CHORIAMBUS, m. (Gr. en Lat. versbouw) een
vierlettergrepige versvoet waarin de eerste en de
laatste lettergreep lang, de beide middelste kort
zijn. CHORIAMBISCH, brr.
CHOROGRAAF, m. (...grafen), landschapteekenaar.
CHOROGRAPHIE, v. beschrijving van landen of
landstreken op zichzelven.
CHO UAN S, m. mv. (Fr. gesch.) aanhangers der
Bourbons in de Vendée tijdens de eerste Fransche
republiek.
CHRESTOMATHIE, v. (...thieën), bloemlezing
uit de werken van dichters en prozaschrijvers .
CHRIE, v. (chriën), korte spreuk; opstel dat de
leerlingen moeten uitbreiden.
CHRISMA, o. de wij -olie, zalfolie die in de R.-K.
kerk bij den doop, het vormsel, het oliesel enz.
gebruik wordt; de zalving zelve.
CHRISTELIJK, bn. bw. ( -er, -st), overeenkomstig
de leer en den geest van het christendom : een
christelijken levenswandel leiden; christelijke en
maatschappelijke deugden; de christelijke leer; zonder
christelijken zin; positief christelijke beginselen; eene
christelijke behandeling; dat is niet christelijk; —
het christelijk met iem. maken, goed, schappelijk; —
levende, handelende overeenkomstig de leer en den
geest van het christendom : een christelijk mensch; —
de christelijke godsdienst, eene christelijke gezindte,
in tegenstelling met Joodsch, Mohammedaansch
enz.; — het christelijke geloof; de christelijken, de
geloovigen; eene christelijke regeering; dt christelijke
kerk; — de christelijke school, de school met den
Bijbe ; — een christelijk onderwijzer, onderwijzer
aan eene christelijke school; — de Christelijke
Gereformeerde kerk, zie AFGESCHEIDENEN; -ChrLstelijke Jongedochtersvereeniging; — de christelijke jaartelling, die begint bij Christus' geboorte; —
dat is mij christelijk onmogelijk, volstrekt onmogelijk; — dat is niet christelijk mogelijk, voor een
christenmensch niet om aan te nemen; ook dat is
christelijk gemeen, zeer gemeen. CHRISTELIJK HEID, V.
CHRISTELIJK -DEMOCRAAT, m. (...aten), aan
hanger van zekere staatkundige partij in België
en Nederland.
CHRISTELIJK -HISTORISCH, brr naam eener
staatkundige partij in Nederland.
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CHRISTEN, m. (-en) belijder van den Christelijken godsdienst; — Christen worden, zich laten
doopen; — het zijn niet altijd de beste Christenen
die het eerst in de kerk zijn; hoe dichter bij den paus
(bij Rome, bij Dordt), hoe slechter christenen; —
iem. die overeenkomstig de leer van Jezus leeft
en handelt.
CHRISTEN-DEMOCRAAT, ru. zie CHRISTELIJK- DEMOCRAAT.
CHRISTENDOM, o. de Christelijke godsdienst:
het Christendom aannemen, tot het Christendom
overgaan, zich laten doopen; — de christelijke
wereld.
CHRISTENGELOOF, het geloof van den Christen;
...GEMEENTE, v. (-n), kerkelijke gemeente van
Christenen.
CHRISTENHEID, v. al de Christenen, de hoofd
Christenen bewoonde landen; —-zakelijdor
(Ind.) gemeente van tot het Christendom bekeerde
heidenen.
CHRISTENHOND, m. (-en), scheldnaam voor een
christen, in landen van een ander geloof; ...KERK,
v. christelijke kerk; ...LAND, o. (-en), land door
christenen bewoond.
CHRISTENLEER, v.; ...LEERAAR, m. (-s).
CHRISTENMENSCH, o. (-en), (gemeenz.) Christen; — er is geen christenmensch te zien, niemand;
't is voor geen christenmensch om uit te houden;
ook geen Christenziel.
CHRISTENPLICHT, v. (-en), plicht voor een»
christen.
CHRISTENRIJK, o. de Christelijke wereld;
...VERVOLGING, v. (-en).
. CHRISTENZIEL, ...ZIELE, v., hij is erbij eer
nog een Christenziel ervan weet, hij is er zeer vlug
bij; vgl. Christenmensch; ook als uitroep van ver
Christenziele, wat is dat hier een rommel!-bazing;
CHRISTIAN SCIENCE (Eng.), v. (christelijke
wetenschap), eene door Mary Eddy gestichte
metaphysische genezingsmethode; zonde en ziekte
worden door gebed genezen (gezondbidden).
CHRISTIN, v. (-nen), zie CHRISTEN.
CHRISTOFFELKRUID, o. eene soort van vergiftige zwarte boschbes (actaea spicata), tot de
familie der ranonkelachtigen .. behoorende, die als
zeer heilzaam tegen de schurft wordt geroemd.
CHRISTOFFEL, o., —METAAL, o. nieuwzilver,
alfenide, eene legeering van koper, zink en nikkel.
CHRISTOSOPHIE, v. de in de leer van Christus
wortelende wijsheid.
CHRISTUS, m. (in de christelijke kerk). de Gezalfde Zaligmaker, de Verlosser, Messias, de Zoon Gods;
God : Jezus Christus, de Heere Christus; — anno
Christi, ante Christum, zie A; — zoo dom als het
paard van Christus, zoo dom als een ezel; — (Zuidn.)
een beenen, een palmhouten Christus, een zeer mager
mensch; — 't is Christus heet vandaag, allejezus
heet, verbazend heet; — hoe is 't Christus mogelijk,
uitroep van verbazing; — eerenaam der koningen
in het Oude Testament.
CHRISTUSBEELD, o. (-en), het beeld van Jezus
Christus, kruisbeeld.
CHRISTUSDAALDER, m. (-s), verschillende
munten en medailles waarop de geboorte van
Christus is afgebeeld; ... DOORN, m. (-en), (plantk.)
steekdoorn, jodendoorn : eene soort van kruis- of
wegedoorn (rhamnus catarctica).
CHRISTENJOOD, m. (...joden), (scherts.) gebezigd voor een (Christen)koopman die iem. afzet,
bedriegt.
CHRISTUSKIND, o. Jezus; ...KOP, M.
CHRISTUSOOGEN, o. mv. (plantk.) oculi Christi,
(Zuidn.) benaming voor verschillende planten uit
de geslachten lychnis en agrostemma; — wilde
Christusoogen, de avondkoekoeksbloem (melandryum album) en de bolderik (agrostemma githago);
Christus -aster of blauwe sterrebloem; ... ORDE, v.
van Portugal, in 1318 gesticht om den adel tot
den strijd tegen de Mooren aan te vuren; ook eene
in 1205 door Albert, bisschop van Riga, gestichte
orde, ter verdediging der nieuwe Christenen.
CHRISTUSPEER, v. (...peren), eene uitmuntende
winterpeer.

al de tonen van het diapason zuiver aangeeft en
bij het stemmen van pianofortes gebruikt wordt
CHROMATIEK, v. leer van het ontstaan en de
verhoudiag der kleuren, leer der kleuren.
CHROMATISCH, bn. (muz.) de chromatische toonschaal, toonladder die met halve tonen op- of
afgaat; — chromatische teekens, de teekens kruis
en mol; — chromatische beweging, voortschrijding
in halve tonen; — chromatische aberratie, het
verschijnsel, dat de beelden door een enkelvoudige
lens gevormd, steeds aan de randen gekleurd zijn.
CHROMATOPHOREN, m. mv. (ontl.) kleurstof dragers, kleurlichaampjes in dierlijke organismen :
door chromatophoren in de huid hebben sommige
visschen het vermogen van kleur te veranderen.
CHROMATROOP, m. (...tropen), kleurwisselaar:
toestel om met een tooverlantaarn fraaie kleur- en
vormveranderingen van figuren, rosetten en sterren
te voorschijn te brengen; daartoe worden twee
glazen schijven met gekleurde figuren in tegengestelde richting langs elkaar gedraaid.
CHROMO, o. (-'s), reclameplaatjes enz. langs
chromolithographischen weg vervaardigd.
CHROMOBAND, m. (-en), zekere prachtband.
CHROMOLITHOGRAPHIE, v. kleurensteendruk
CHROMOPHOTOGRAPHIE, v. photographie in
kleuren.
CHROMOPHOTOTHERAPIE, v. toepassing van
gekleurd licht bij de behandeling van ziekten.
CHROMOPSIE, v. kleurenblindheid.
CHROMOTYPIE, v. kleurendruk.
CHROMOSFEER, v. lichtomhulsel om de zon,
veroorzaakt door radiumstralen, of (zooals anderen
meenen) door een gloeiend waterstofomhulsel.
CHRONIQUE, v. chronique scandaleuse, schandelijk stadspraatje.
CHRONISCH, bn. langdurig, slepend (van ziekten);
ook een chronisch verschijnsel, steeds voorkomend.
CHRONOGRAAF, v. werktuig om zoo nauwkeurig
mogelijk het oogenblik eereer waarneming op te
teekenen.
CHRONOGRAM, o. (-men), jaartalvers.
CHRONOLOGIE, v. (...gieën), tijdrekenkunde; het
aangeven van de jaartallen der geschiedkundige
gebeurtenissen; — chronologie der Vaderlandsche
geschiedenis, boekje waarin de jaartallen, in volg
daarin voorgevallen belangrijke ge--orde,mt
schiedkundige gebeurtenissen zijn vermeld.
CHRONOLOGISCH, bn. bw. tijdrekenkundig:
een chronologisch overzicht.
CHRONOMETER, m. (-s), een zeer nauwkeurig
loopend uurwerk dat inz. aan boord van zeeschepen, dient tot het bepalen der lengte waarop men
zich bevindt; en bij wedrennen tot het zeer nauw
aangeven van het o,)genblik van vertrek-keurig
en aankomst; — (muz.) maat -, tijdmeter.
CHRONOMETREEREN, (chronometreerde, heeft
gechronometreerd), met een chronometer juist den
tijd van aankomst bepalen. CHRONOMETREUR,
m. (-s).
CHRONOPHOTOGRAPHIE, v. het maken van
eene reeks van elkander snel opvolgende photographische opnamen van zich bewegende voorwerpen.
CHRONOSCOOP, m. (...scopen), toestel om zeer
kleine tijddeelen (bv. duizendsten of tienduizendsten
van seconden) te meten.
CHROOM, o. enkelvoudig tinkleurig metaal, dat
zich onderscheidt door de fraaie kleuren van zijne
verbindingen; — chroomleder.
CHROOMGEEL, o. chromaatgeel; ...LEER, o.
leer met chroomzuur in plaats van met looizuur
bereid; ...LIJM, v. chroomzure lijm; ...OXYDE,
o. groene chroomverbinding; ...SMEER, o. poetsmiddel voor chroomleer.
CHRYSANT, m. (-en). CHRYSANTHEMUM, m.
(-s), benaming van een aantal gekweekte planten
vooral gezocht om hare schoon bloemen,-sorten.
bloeiende in November en December; —TENTOONSTELLING, v. (-en).
C I C UT INE, v. zie coniine.
CHRYSOBERIL, m. (-len), goudgroene edelsteen.
CHRYSOGRAPHIE, v. goudschrijfkunst, de kunst

teeken; — interval van een halven toon.
CHROMAATGEEL, o. verfstof, verbinding van
chroomzuur en loodoxyde; ...GROEN, o. verbinding van Berlijnsch -blauw en geel.
CHROMAMETER, m. (-s), (muz.) werktuig dat

CHRYSOLIET, m. (-en), goudsteen, topaas.
CHRYSOOT, o. een naar goud gelijkend metaalmengsel.
CHRYSOPRAS, m. (-en), door nikkeloxyde groen
gekleurde agaat.

CHROMA, v. kleur; •— (muz.) het verhoogings-

om met goud te schrijven, of letters te vergulden.
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CHRYSOTYPIE, v. photographie op papier dat
met eene onzijdige goudoplossing behandeld is.
CHTHONISOTHERMEN (ook ISOGEOTHERMEN), V. mv. vlakken in de aarde, waarop alle
punten met gelijke aardwarmte liggen.
CHUT ! tw. stil ! zwijg
CHUTNEY, v. (Ind.) toespijs van aan reepjes
gesneden mangga.
CHYMUS, m. (ontl.) spijsbrij in de maag.
CIBORIE, v. (-s, ...iën), (R.-K.) zilveren of
gouden kelk met deksel, ter bewaring van het H.
Sacrament des Altaars; —KLEED, o. kleed waarmede de ciborie omhuld is.
CICADE, v. (-s), krekel.
CICERO, V. (-' s), (boekdr.) drukletter van 12
punten.
CICERONE, m. (-n), gids, geleider, wegwijzer (in
Italië).
CICHOREI, v. eene bekende samengestelde lintbloemige plant (cichorium intybus) wier wortel, geroost en gemalen, als surrogaat voor koffie in den
handel komt, hetwelk dan den verbasterden naam
van suikerij draagt; —DROGER, m. (-s), eigenaar
of werkman van de fabriek waar cichorei ter ver
bereiding gedroogd wordt; —FABRIEK, v.-der
(-en); —FABRIKANT, m. (-en); —KOFFIE, v.;
—MALER, m. (-s); —STROOP, v.; —WORTEL,
m. (-s).
CICISBEO, m. (-'s), iem. die met medeweten en
goedkeuring van den man de begeleider was eener
aanzienlijke gehuwde vrouw (in Italië); (thans)
cavaliere serviente, de vertrouwde, minnaar eener
gehuwde vrouw.
CID, m. aanvoerder, heer, vorst; eeretitel van een
beroemden Spaanschen krijgsheld. der 11e eeuw,
don Rodrigo (of Ruy) Diaz, graaf van
Bivar.
CIDER, m. drank bereid uit gegist vruchtensap
(niet van druiven, meestal van appels en peren).
CI-DEVANTS, m. mv. (in Frankrijk) spotnaam
voor de personen uit voormalige adellijke en vorstelijke familiën.
CIER, v. (-en), (muz.) eiterpen : een stukje hout
of ivoor, waarvan men zich bedient om de snaren
van de citer of de gitaar te doen klinken.
CIF, (hand.) afkorting voor cost, insurance,
freight, eene wijze van levering, waarbij alle kosten
van vracht en verzekering, doch niet van het
lossen, voor rekening van den afzender komen.
CIGARETTE, v. (-n), ook SIGARET, fijne tabak
in dun papier gewikkeld en als sigaar gerookt; —
asthma-cigarette, zie aldaar. CIGARETTENDOOS,
V. (...doozen); .KOKER, m. (-s); ...PAPIER, o.;
...PIJPJE, o. (-s).
CIJFER, o. (-s), naam van de teekens dienende
om op eenvoudige wijze hoeveelheden voor te stellen,
getalmerk : Arabische cijfers, de teekens 1, 2, 3
enz.; — Romeinsche cijfers, de teekens I. V. X.
L. C. D. M; — een cijfer noemen, eene som; — iets
onder cijfers brengen, in getallen uitdrukken; —
(fig.) eene nul in het cijfer zijn, (van een persoon)
niets te beteekenen hebben; — de cijfers groepeeren,
(in begrootingen enz.) ze zoodanig schikken dat
ze minder afschrikken; — gebruikt als maatstaf
ter bepaling van de vlijt, vorderingen en het gedrag
der leerlingen , ook bij examens , wedstrijden enz. :
hooge cijfers behalen; — ( in de muziek) dienende
om het akkoord aan te geven; — eene dooreen
gevlochten naamteekening, monogram; — (in het
cijferschrift) geheim teeken.
CIJFERAAR, m. (-s), rekenaar; iem. die alles
goed uitrekent, nauwkeurig terekent.
CIJFERBOEK, o. (-en), boek met cijferopgaven;
...BORD, o. (-en).
CIJFEREN, (cijferde, heeft gecijferd), rekenen,
inz. met onbenoemde getallen. CIJFERING, v. (-en).
CIJFERGETAL, o. (-len), getal in cijfers uitgedrukt; ...KUNST, v. rekenkunst.
CIJFERMETHODE, v. (muz.), waarbij cijfers in
plaats van noten de tonen aanduiden, ook methode
Galin-Paris- Cheve; ... MUZIEK, v. muziek in
cijferschrift.
CIJFERSCHRIFT, o. geheim schrift waartoe
cijfers, letters, teekens enz. worden gebezigd; —
cijfermethode; ...SLEUTEL, m. (-s), waardoor het
cijferschrift ontraadseld wordt; ...TELEGRAM, o.
(-men).
CIJNS, m. (cijnzen), schatting, belasting; —
(Zuidn.) erfpacht : dat huis staat op cijns.
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CIJNSBAAR, bn. schatplichtig. CIJNSBAAR
V.
-HEID,
CIJNSGOED, o. (-eren); ...HEER, m. (-en);
...HEFFER, m. (-s).
CIJNSKIEZER, m. (- s), kiezer op grond van zijn
aanslag in de belastingen.
CIJNSPACHT, v. (-en); ...PLICHT, m. (-en);
... PLICH TIG, bn. cijnsbaar.
CIJNSPLICHTIGE, m. en V. (- n).
CIJNSRECHT, o. (-en), recht om schatting te
heffen.
CILICIUM, o. haren boetekleed dat de monniken
op hun bloote lijf dragen.
CILINDER, CYLINDER, m. (-s), een lichaam,
begrensd door twee gelijke en evenwijdige cirkels
en door een gebogen vlak, verkregen door eene
rechte lijn, die de 2 cirkelomtrekken verbindt,
evenwijdig aan zich zelve te bewegen; ronde zuil,
rolsteen, rol bij werktuigen veel gebruikt, vgl.
cilinderbureau, -mangel; — cilindervormige buis
waarin zich de zuiger beweegt (bij stoommachines); — de cilinder in een horloge, spilletje dat het
radje hetwelk als slinger dient, beurtelings tegen
loslaat, échappement; — ook benaming-houdten
voor een hoed die eenigszins den vorm van een
cilinder heeft : een hooge hoed.
CILINDERBUREAU, o. (-'s), Bene soort schrijfbureau waarbij de ronde klep tusschen eene gleuf
door achter de kastjes wordt geschoven; ...DEUR,
v. (-en); ...HOED, m. (-en), hooge hoed; ...HORLOGE, o. (-s), dat met een sleuteltje opgewonden
wordt; ...KABINET, o. (-ten), met ronde deuren;
...MANGEL, v. (-s), waarbij de wasch tusschen
twee rollen wordt geperst; ...ORGEL, o. (-s);
...PERS, v. (-en); . .SCHIJF, v. (...schijven),
(stoomw.); ... SPIEGEL, m. (-s); ... VLAK, o.
(-ken), gebogen oppervlak van een cilinder.
CILINDERVORMIG, CILINDRISCH, bn. den
vorm van een cilinder hebbende.
CILINDERWAND, m. (-en), wand van een
stoomcilinder.
CIMBAAL, v. (...balen), CIMBEL, v. (-s), klankbekken : twee koperen of bronzen, in het midden
gewelfde schijven, die tegen elkaar worden geslagen;
— een orgelregister met een helder, scherp geluid.
CIMBAALKRUID, o. volksnaam voor de Turksche lelie en voor sommige soorten van leeuwenbek.
CIMBAALSPEL, o.; ...SPELER, m. (-s).
CIMIER, o. (wapenk.) de versierselen boven op
den helm.
CINELLEN, v. mv. koperen bekkens bij de
Turksche veldmuziek.
CINEMA, v. (-'s), CINEMATOGRAAF, v.
bioscoop.
CINEMAVOORSTELLING, v. (-en), bioscoopvoorstelling.
CINGEL, m. (- s), zie SINGEL.
CINGULUM, o. (R.-K.) koord waarmede de albe,
het lange witte kleed van den misdienenden priester,
wordt opgehouden.
CINNABER, o. vermiljoen (roode verfstof);
kunstcinnaber, (scheik.) tweede zwavelkwik, bestaande uit 86 delen kwik en 14 dealen zwavel;
vermiljoen is niets anders dan tot poeder gebracht
cinnaber.
CIPELGRAS, o. beenbreek (nart%ecium ossifragum) Bene lelieachtige plant, op moerassige

plaatsen en in hei- en veenstreken voorkomende,
ook wilde gerst en gele water-afodille geheeten.
CIPIER, m. (- s), gevangenbewaarder. CIPIERS KNECHT, m. (-s); ...WONING, v. (-en).
CIPRES, m. (-sen), cypres.
CIRCA, bw. ongeveer, omstreeks.
CIRCASSIENNE, v. (-s), fijn gekeperde wollen
stof, halflaken.
CIRCE, v. (-s), (myth.) godin en toovenares
op het eiland Aeolus; zij veranderde een deel van
Ulysses' metgezellen in zwijnen; — (fig.) schoone
gevaarlijke vrouw, onweerstaanbare verleidster.
CIRCULAIR, bn. kringvormig, rondachtig.
CIRCULAIRE, v. (-s), eene meestal door eene
vereeniging of bestuur aan verscheiden personen
of colleges toegezonden gedrukte mededeeling,
rondgaand schrijven : per circulaire bekendmaken.
CIRCULATIE, v. omloop, kringloop (van het
bloed, van geld) : geld in circulatie brengen, aan de

circulatie onttrekken; de circulatie van heete lucht
om een oven.

CIRCULATIEBANK, v. (-en), (handel) instelling

CIRCULEEREN.
die bankbiljetten uitgeeft en in omloop brengt;
...KACHEL, v. (-s), kachel met dubbelen wand,
waartusschen de heete lucht circuleert; ...MIDDEL, o. middel om den omloop van het geld te
vergemakkelijken; ...OVEN, m. (-s), oven met
dubbelen wand, waartusschen heete lucht of stoom
circuleert; — (steenb.) ronde oven, die bij gedeelten
in rondgang gestookt wordt.
CIRCULEEREN, (circuleerde, heeft gecirculeerd),
in omloop zijn (van geld); — het bloed circuleert
door de aderen, loopt door de aderen; — de warmte
circuleert door buizen, ook onder den oven door,
gaat door buizen enz .; -- de lucht circuleert in dit
vertrek slecht, verplaatst, ververscht zich slecht; —
ter lezing of ter onderteekening rondgezonden
worden (van boekwerken of van een adres of lijst);
een adres, eene inteekeningslijst laten circuleeren,
rondzenden; — het circuleerend medium, geld of
geldswaardig papier in omloop.
CIRCUMCENTRISCH, bn. om een gemeenschappelijk middelpunt gelegen.
CIRCUMFLEX, CIRCUMFLEXUS, m. omgebogen toonteeken, kapje (i).
CIRCUMMERIDIAANSHOOGTEN, v. mv. hoog
hemellichamen, gemeten terwijl deze zich-tendr
in de nabijheid van den meridiaan bevinden.
CIRCUMPOLAIRSTERREN, v. mv. sterren die
voor ons nooit ondergaan.
CIRCUMSTANTIE, v. (w. g.) gesteldheid, omstandigheid.
CIRCUS, m. ook o. ( -sen), ronde schouwplaats,
strijd-, renbaan, v, orstelperk; — paardenspel:
circus Schuman; ...MENSCH, o. ( -ei), (minachtend)
iem. die in een circus optreedt; ...PAARD, o. (-en),
gedresseerd paard van een circusrijder; ...VOOR
-STELING,v.(en)
CIREEREN, (cireerde, heeft gecireerd), (inz.
Ind.) (meubelen) met was inwrijven, boenen.
CIRKEL, m. (-s), (meetk.) deel van een plat vlak,
begrensd door een cirkelomtrek; in het dagelijksch
leven meestal de cirkelomtrek, of minder streng :
kring : een cirkel beschrijven; voortbrengende cirkel,
zie CYCLOïDE; de groote cirkels, hebben hetzelfde
middelpunt als de bol waarop zij getrokken zijn,
de kleine cirkels niet; — in een cirkel om -, ronddraaien;
de quadratuur van den cirkel, zie RONDDRAAIEN,
QUADRATUUR. Cirkeltje, o. (-s).
CIRKELBANK, v. (-en), bank met eene cirkelzaag; ...BOOG, m. (...bogen), gedeelte van een
cirkelomtrek; ... BOOR, v. (... boren), centerboor.
CIRKELGANG, m. cirkelvormige beweging : de
cirkelgang der beschaving.
CIRKELOMTREK, m. (-ken) (meetk.) gesloten
vlakke kromme lijn wier punten alle op gelijken
afstand liggen van een zelfde punt in haar vlak;
in het dagelijksch leven cirkel genoemd.
CIRKELROND, bn. rond als een cirkel, in tegenst.
met bolrond, rolrond, eirond enz.
CIRKELSECTOR, m. (-en), plat vlak, ingesloten
door twee stralen en een cirkelboog; ...SEGMENT,
o. (-en), plat vlak, ingesloten door eens koorde en
een cirkelboog.
CIRKELSGEWIJS, bw. op de wijze van een cirkel.
CIRKELVORM, m. in cirkelvorm.
CIRKELVORMIG, bn. den vorm van een cirkel
hebbend.
CIRKELZAAG, v. (...zagen), cirkelvormige zaag
die onder de bank geplaatst is en door eene opening,
ook gedeeltelijk daarboven uitkomt.
CIROMETER, m. (-s), werktuig om de sterkte'
van wolvezels te bepalen.
CIRRO-CUMULUS, mv. schapenwolkjes, kleine
vlokkige wolkenballen in rijen gerangschikt.
CIRRO-STRATUS, m. vormt meestal een effen
sluier van wolken waardoor zon of maan flauw
heenschijnen.
CIRRUS, m. vederwolk, ongeveer 9000 M. hoog.
1. CIS, v. (muz.) C-kruis, de een halven toon
verhoogde c of ut.
2. CIS, aan deze zijde; -- cisalpijnsch, aan deze
zijde der Alpen.
CISELEEREN, (ciseleerde, heeft geciseleerd),
edele metalen met een steekbeitel bewerken, gedreven figuren maken. CISELEUR, m. (-s), CISELEERDER, m. (-s).
CISTERCIENSERS, m. mv. eene geestelijke
orde, afd. van de Benedictijnerorde, in 1098 door
Robert van Molesme te Cistercium in Frankrijk
gesticht. CISTERCIE.NSERIN, v. (-non).
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CISTERNE, v. (-n), regenbak, vergaderbak voor
regenwater.
CITAAT, o. (...taten), aanhaling, plaats bij een
schrijver, die men schriftelijk of mondeling, als
bewijs, getuigenis of voorbeeld, aanhaalt.
CITADEL, v. (-len), burcht, sterkte, kasteel;
MEDAILLE, v . ter herinnering aan de verdediging van de citadel van Antwerpen.
CITATENJAGER, m. (-s), ien^. die dikwijls
plaatsen uit schrijvers aanhaalt, om met zijne
belezenheid te pronken.
CITATIE, v. (-s), (recht.) dagvaarding, daging.
CITEEREN, (citeerde, heeft geciteerd), (een
schrijver, zijn werk, een gezegde, iemands woorden)
aanhalen, gewag maken van; — (recht.) dagvaarden, dagen.
CITER, v. (-s), snarenspeeltuig, reeds bij de
oude volkeren bekend; thans een met vele over
een vlakken klankbodem gespannen snaren, instrument dat liggend bespeeld wordt.
CITERPEN, v. (-nen), pen waarmede de citer
geslagen, bespeeld wordt; ...SNAAR, v. (...snaren); ...SPEL, o.; ...SPELER, m. (-s); ...SPEELSTER, V. (-s); ...TOON, m. (...tonen).
CITO, met spoed (op adressen van brieven);
citissime, in allerijl.
CITO - RECEPT, o. (-en), spoedrecept, dat onmiddellijk moet klaargemaakt worden.
CITRAAT, o. citroenzuur zout.
CITRIN, o. eene door ijzeroxyde-hydraat geel gekleurde kwartssoort, geel bergkristal.
CITROEN, m. (-en), de vrucht van den citroenboom (zuur sap bevattende en geel van kleur);
het sap van een citroen; jenever, brandewijn op
citroenschillen; vgl. citroentje; — (spr,) weggeworpen
worden als een uitgeknepen citroen, gezegd van iemand
die verstooten, aan zijn lot overgelaten wordt,
nadat men van hem genoten of van zijne diensten
gebruik gemaakt heeft; ook iem. uitknijpen als
een citroen; — (spr.) iem. knollen (o f appelen) voor
citroenen verkoopen, iem. bedriegen, iets op de mouw
spelden, iets wijsmaken.
CITROENACHTIG, bn. ( -er, -st), naar citroenen
zweemende; een citroensmaak hebbende; — (gew.)
van citroenen houdende.
CITROENAPPEL, m. (-s, -en), citroen; groote
langwerpige appel, wat kantig.
CITROENBALLETJE, o. (-s), (suikerb.); ...BITTER, o. een bitter elixir met citroensmaak; jenever
met dit elixir; ...BLOESEM, M. (-s); ...BOOM,
m. (-en), een in het Zuiden wassende boom (citrus
medica); ... BOON, (-en), volksnaam voor de pronkboon (phaseolus multiftorus).
CITROENGEEL, bn. ook znw., —, o.
CITROENGELEI, v.; ...GEUR, m.; ...HOUT,
o. eene soort van licht brandbaar hout dat in
kleur en reuk naar een citroen gelijkt; het is afkomstig van een Amerikaanschen boom (morus tinctoria),
wordt ook geelhout of stokvischhout genoemd; ...KAPEL, v. (-len), zekere gele' dagvlinder (rhodocera
rhamni); ...KLEUR, v.; ...KLEURIG, bn. geel
als een citroen.
CITROENKRUID, o. benaming voor eenige
naar citroen riekende plantensoorten : de averuit,
de melisse, de wilde tiim en de lamsooren; ... LIMONADE, v.; ...OLIE, v. eene vluchtige olie uit de schil
van den citroen bereid; ...PEER, v. (...peren);
...PERS, v. (-en), toestel om het sap uit citroenen
te persen; ...PUDDING, m. (-en); ...REUK, m.
citroengeur; ...SAP, o. (ook) een middel in de
katoendrukkerij; ...SAUS, v. (-en); ...SCHIL, v.
(-len); ...SNIPPERS, v. mv.; ...SPIRITUS, m.
mengsel van citroenolie, sterken spiritus en water;
... STROOP, v. citroenzuur, opgelost in eenvoudige
stroop, met bijvoeging van citroenspiritus.
CITROENTJE, o. (-s), een glaasje op citroenschillen getrokken brandewijn; citroenbitter; (ook)
geelborstje, spotvogel (hypolais); citroenkapel.
CITROENVERF, v. citroengele verf.
CITROENVINK, ni. (-en), sneeuwvogeltje, witje;
...VLA, v. (-den, ...vlaas); ...VOGELTJE, o. (-s),
kleine pluvier.
CITROENWATER, o. citroenlimonade; - (arts.)
oplossing van citroenolie in sterken spiritus
met bijvoeging van water; ...ZUUR, bn.; —
0. zuur dat zich bevindt in het citroensap en
in zure besvruchten; ook in de katoendrukkerij

gebruikt.

CITRONINE, v. citroengele kleurstof.

CITY.
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CITY, v. stad (meer bepaald de oude stad van
Londen).
CITY-BAG, v. (-s), handtasch.
CIVET, o. olieachtige, welriekende stof, door
de aarsklieren der civetkatten afgescheiden; (ook)
civetkat.
CIVETKAT, CIVET, v. (-ten), diersoort (viverra
civetta) met een langwerpig dun lichaam, eenigszins op onze marters gelijkende, die de civet
afscheiden; ...LUCHT, v.; ...RAT, v. (-ten) eene
soort van muis in het noorden van N. Amerika,
die eene sterke civetlucht verspreidt (fiber zibethicus).
CIVIEL, bn. en bw. ( -er, -st), burgerlijk; den burgerstand betreffende (in tegenstelling met militair):
de civiele ambtenaren; de civiele gouverneur op Atjeh;
het civiel bestuur; — een officier in civiel, in burgerkleeding; — de civiele staat, burgerlijke stand; —
een civiel huwelijk, alleen door den ambtenaar van
den burgerlijken stand voltrokken, niet kerkelijk
ingezegenc'; — de civiele lijst, som aan het hoofd
van den staat en zijne huishouding op de staats
toegekend; — het civiele recht, burger--begrotin
lijk recht; — (rechtst.) eene civiele zaak, geschil
tusschen particulieren aan de beslissing van den
rechter onderworpen; ook : een civiel proces; — civiele
partij, degene die eene rechtsvordering instelt
wegens schade, veroorzaakt door hem die schuldig
is verklaard aan een misdrijf waardoor deze schade
is veroorzaakt : (zich) civiele partij stellen; — schappelijk, goedkoop : een civiele prijs; — bw schappelijk:
iem. civiel behandelen.
CIVIEL- INGENIEUR, m. (-ingenieurs), zie INGENIEUR.
CIVILISATIE, v. beschaving.
CIVILISEEREN, (civiliseerde, heeft geciviliseerd),
beschaven, verlichten.
CIVILIST, m. (-en), een beoefenaar of kenner van
het burgerlijk recht.
CIVILITEIT, v. welgemanierdheid, hoffelijkheid.
CLAIM, (Eng.) v. (-s), aanspraak, eisch, vordering; — (in Amerika en Australië) verkregen stuk
land, aandeel in eene goudmijn.
CLAIRET, CLARET, m. bleekroode wijn, bleekerd.
CLAIR-OBSCUR, o. (schild.) kunst om licht en
schaduw juist aan te brengen : het clair-obscur van

Rembrandt.

CLAIRVOYANTE, v. (-s), helderziende vrouw die
in magnetischer slaap verborgen dingen ziet.
CLANDESTIEN, bn. bw. heimelijk, verboden,
geheim : clandestiene drankverkoop.
CLAQUE, v. (eert.) gehuurde toejuichers in schouwburgen om een stuk succes te verzekeren.
CLAQUEURS, m. mv. gehuurde toejuichers.
CLARENCE. v. (-s), eene soort van rijtuig:
coupé clarence.
CLARIFICEEREN, CLARIFIEEREN, (clarificeerde, clarifieerde, heeft geclarificeerd, geclarifieerd), klaren.
CLARINE, v., CLARINO, m. trompet.
CLARINET, v. (-ten), zie KLARINET.
CLASSIAAN, m. (...sianen), soldaat die zijne
straf bij het strafdepot ondergaat.
CLASSICAAL, bn. (Herv. Kerk) classicaal bestuur,
het bestuur eener classis; de classicale vergadering;
zie KLASSIKAAL.
CLASSICISME, o. het streven in kunst of letteren
naar navolging van de Grieksche of Romeinsche
oudheid.
CLASSIEK, bn. behoorende tot de Grieksche of
Romeinsche oudheid : de classieke literatuur, wijs
schrijvers of classieken, de voor -begrt;clasik
schrijvers uit een bloeitijdperk : classieke-namste
werken; — classieke geschriften, waarin de kunst het
hoogste toppunt heeft bereikt; — voortreffelijk,
uitstekend, voorbeeldig in zijne soort, hetgeen
tot model kan dienen, waaraan blijvend gezag
toegekend wordt: een classiek voorbeeld; — ge tuigende van een zielsrust en zedelijk evenwicht,
gelijk de oudheid zich tot ideaal stelde : zin voor
klassieken adel en gematigdheid; eindelijk verloor hij

zijne klassieke kalmte.

CLASSIFICATIE, v. (-s), rangschikking in klassen,
klassenverdeeling.
CLASSIFICEEREN, CLASSIFIEEREN, (classificeerde, classifieerde, heeft geclassificeerd, geclassifieerd), in klassen rangschikken of verdeelen.
CLASSIS, v. (classes), (Herv. Kerk) onderafdeeling van een provinciaal kerkbestuur in de Ned.

CLINIEK

Hervormde Kerk : eenige Herv. gemeenten vormen
een ring; eenige ringen vormen eene classis. (In de
Reglementen voor de Nederl. Herv. kerk vindt men
het meerv. classen); — (gew.) depot van discipline,
CLASSISCH, bn. classiek.
CLATEERSEL, o. (in de diamantslijperij ) minder
soort van boort.
CLAUSA, v. cel, kluis; (ook) een bergpas.
CLAUSULE, V. (- s), eene afzonderlijke zinsnede
in een stuk of brief van ambtelijk of verbindend
karakter, inz. eene afzonderlijke bepaling of beslis
beperkende bepaling, voorbehoud; — (han--sing;
del) clausule cassatoria, (op den secunda -, of tertia wissel), waardoor bij betaling dezer wissels de kracht
der vorige te niet wordt gedaan; — voluta clausule
(op wissels), waarde ontvangen, waarde in rekening.
CLAUSUM, o. verplichting der kloosterlingen
om in hun cellen te blijven.
CLAUSUUR, v. (...steen), het afgesloten zijn
van de buitenwereld (in kloosters); ook afgesloten
gebied.
CLAVES, v. mv. (muz.) toetsen aan een orgel of
piano; kleppen der blaasinstrumenten; — claves
St. Petri, sleutels van den heiligen Petrus, pauselijke
macht.
CLAVIATUUR, v. al de klaviertoetsen, toetsenbord.
CLAVICEMBAAL, o. (muz.) vleugelvormig klavier met 4 tot 5 octaven, later door de piano ver
-dronge.
CLAVICULA, v. leerboek met verklaringen,
aanteekeningen.
CLAVIGER, m. (-s), concierge van een gymnasium.
CLAVIS, V. (muz.) sleutel.
CLEISTOGAAM, bn. (plantk.) cleistogame bloemen blijven als knoppen gesloten en brengen toch
vruchten voort.
CLEMATIS, V. (plantk.) klimplant met blauwe
bloemen, tot de fam. der ranonkelachtigen be
hoorende.
CLEMENTIE, v. welwillendheid, goedgunstigheid : den beschuldigde in de clementie van de rechters

aanbevelen.

CLERESIJ, CLERESIE, v., de bisschoppelijke
cleresij, het Oud-Roomsche kerkgenootschap dat

de pauselijke oppermacht in geloofszaken niet
erkent, de Jansenisten (in 1723 ontstaan) ; ook
CLEREZIE.
1. CLERICAAL, bn. geestelijk, den geestelijken
stand betreffende, dien toebehoorende; — de
clericale partij, (in de staatk.) de partij die haar
politiek afhankelijk stelt van haar godsdienstige
inzichten.
2 CLERICAAL, m. (...talen), aanhanger van de
clericale partij.
CLERICALISME, o. richting der clericale partij.
CLERICUS, m. (...ei), (R.-K.) geestelijke.
CLERUS, m. de (R. K.) geestelijkheid,
CLESOOR, v. (bouwk.) de dikte van een steen
in de lengte genomen, een vierde van een steen.
CLICHÉ, o. (-'s), plaat waarop door afgieten,
stempelen, graveeren of langs scheikundigen weg
het negatief beeld van iets is aangebracht, zoo dat
daarvan afdrukken kunnen worden gemaakt : de
cliché's blijven voor nabestelling bewaard.
CLICHEEREN, (clicheerde, heeft geclicheerd),
zekere wijze om vaste metalen vormen van het
zetsel en van plaatwerken af te nemen.
CLICHEERMACHINE, v. (-s), werktuig om te
clicheeren.
CLIËNT, m. (-en), persoon voor wiep de rechts -.
geleerde in rechten optreedt : de advocaat verdedigde
het recht van zijn cliënt; klant, zie aldaar. CLIËNTE,
v. (-n).
CLIËNTEELE, v. de gezamenlijke cliënten van
een bepaalden advocaat, notaris of geneesheer;
de klanten of afnemers eener handelszaak.: die zaak
heeft eene nette cliënteele.
CLIMAX, m. (figuur in de stijlleer) klimming
of versterking der uitdrukkingen in eene rede, b.v.:
zijn marmotje was voor hem zijn geheele g e z i n, zijn
vader land, zijn wereld; — een omgekeerde
climax of anti-climax, waarbij men afdaalt van
het meerdere tot het mindere, b.v. : allen geeft de
koophandel df schatten,of overvloed, of
welvaart, df brood.
CLINIEK, v. clinische geneeskunde, die welke
zich bezighoudt met de behandeling der ziekten,
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CLINISCH.
in het bijzonder beschouwd; gebouw daarvoor; ook

kliniek.

CLINISCH, bn. wat op bedlegerige zieken betrekking heeft; — clinische les, geneeskundige les
aan 't ziekbed; — clinische school, instelling voor
onderwijs in de heelkunde en artsenijmengkunde.
CLINIST, m. (-en), een beoefenaar der clinische
geneeskunde; een leerling aan eene clinische school.
CLINOMETER, m. (-s), werktuig voor het meten
der helling van ertsaderen: (zeew.) werktuig waarmee de diepgang kan worden bepaald.
CLINOSCOOP, m. (...scopen), (mijnw.) zeker
toestel dat de helling eener laag aangeeft.
CLIO, v. muze der geschiedenis en van het hel
-denicht.
CLIQUE, v. (-s), partij die iem. steunt (meest
in ongunstigen zin), bende, kliek.
CLIQUET, o. (-s), (in sommige gebouwen enz.)
een in ééne richting ronddraaiend rad waardoor
de bezoekers binnentreden en tegelijk geteld
worden.
CLITORIS, v. (ontl.) kittelaar, vrouwelijk schaamdeel.
CLOACA of CLOAK, v. (cloaca's of cloaken),
riool; (nat. hist.) bij vogels, reptielen en vele vis schen, eene verwijding aan het uiteinde van het
darmkanaal waarin do endeldarm, de urineleiders
en de eierleider uitkomen; --OPENING, v. (-en).
CLOAK, (Eng.), in. (-en), ruime manteljas,
mantel.
CLOAKDIEREN, o. mv. laagste orde der zoog
(monotremata) met eene cloak; zij hebben-diern
een • gedrongen, eenigszins platgedrukt lichaam en
zijn laag op de pootere.
CLOSET, o. (-s), heimelijk gemak, bestekamer,
inz. eene die van eene waterspoeling voorzien is;
(ook wel) de waterspoeling in eene bestekamer;
- BORSTEL, m. (-s), borstel om een closet van
binnen schoon te maken; —PAPIER, o. papier
bestemd voor gebruik op een closet; —PLANKJE,
o. (-s), om daarop eene rol closetpapier te bevestigen;
—ROL, v. (-len); —SPOELER, m. (-s).
CLOU, (Fr.) m. het wezenlijke, het essentieele: den
clou van iets niet snappen, juist datgene waarom
het gaat.
CLOWN, (Eng.), m.

(-S),

hansworst, grappen-

maker, inz. in een paardenspel.
CLUB, v. (-s), besloten gezelschap, sociëteit:
naar de club gaan, de club bezoeken; — vereeniging ter
gezamenlijke beoefening van eenige wetenschap of
uitspanning : voetbalclub, turnclub, dansclub, ijs
politieke vereeniging : de anti-revolution--club;
naire kamerclub; - GEBOUW, o. (-en); —GEEST,
in. de geest die de leden eener club bezielt (vaak
ongunstig); —GENOOT, m. (-en), medelid eener
sociëteit, van een zeker gezelschap; —LID, o.
(-en); —VERGADERING, v. (-en).
COACTIE, v. (-s, ...tiën), dwang; gewelddadige
aanranding.
COACTIEF, bn. dwingend, met geweld.
COADAMIETEN, mv. menschenrassen die men
vermoedt te gelijk met Adam geschapen te zijn.
COADJUTOR, m. (-en, -s), helper of plaats
bisschop ; vaak met recht van-verangd
opvolging ; hij heeft bisschoppelijke waardigheid.
COADJUTORSCHAP, o.
COAGULEEREN, (coaguleerde, is gecoaguleerd,)
stremmen, verdikken, stollen.
COAGULUM, o. de vaste bestanddeelen die bij
het stollen of stremmen van een vocht, inz. bij
het bloed, klonters vormen.
COAKS, zie COKES.
COALISEEREN, (coaliseerde, heeft gecoaliseerd),
verbinden, vereenigen tegen een gemeenschappelijken vijand.
COALITE, v. stof tusschen kolen en cokes in;
het brandt zonder rook of roet, met een helder
viniametje en wordt verkregen door steenkool
bij 300 ° C. in cokes om te zetten; het gelijkt op
steenkool, is echter poreus en licht als cokes.
COALITIE, v. (-s, ...tiën), verbond, vereeniging
(b. v. van twee of meer mogendheden tegen eene
andere); — coalitie-ministerie, gevormd uit ver
partijen die met betrekking tot eene-schilend
bepaalde zaak min of meer eensgezind zijn; de
coalitie, de staatspartijen die in bepaalde zaken
samengaan en de regeeringsmeerderheid hebben:
de coalitie staat zwak; —BELANG, o. (-en); --MINDERHEID, v. die staatspartij (-en), welke met

andere sterkere partij (-en) eene coalitie vormen
de coalitieminderheid moet men niet voor het hoofd
stooten; — PARTIJ, v. (-en); -- RE GEERING ,
v. (-en)
COATI, m. (-'s), Zuidamerikaansche waschbeer
of snuitbeer.
COBBLER, m. verkoelende drank, uit wijn, suiker, oranjeschillen en fijngemalen ijs bereid:
sherry -cobbler.
COCA, v. de bladeren van een inz. in Peru wassenden struik (erythroxylon coca) die daar als opwekkend genotmiddel gekauwd worden; ook deze
struik zelf.
COCABLAD, o. (-eren), blad van den cocastruik;
zij zijn dun en bros, rieken zwak naar thee en
smaken eenigszins bitter en geurig.
COCAGNE, COCAGNEMAST, m. (-en), met
zeep ingesmeerde mast die bij volksspelen (mastklimmen) wordt opgericht; aan den top hangt
een hoepel met prijzen voor die deelnemers welke
ze door het klimmen in den mast kunnen bereiken;
(fig.) land van cocagne, luilekkerland.
COCAÏNE, v. het werkzame alealoïde uit de coca
bereid, een narcotisch middel, dat bij kleine doses
inwendig gebruikt, de werkzaamheid der hersenen
verhoogt, de behoefte aan slaap en voedsel vermindert, en de arbeidskracht verhoogt; bij groote
doses verwekt het vermoeidheid, slaap en verdooving; bij uitwendig gebruik is het een pijnstillend
en plaatselijk verdoovend middel, inz. bij kleinere
operatiën; —INSPUITING, v. (-en); —ZUCHT,
v. het verslaafd zijn aan cocaïne.
CO CA ÏNI SME, o. cocaïnezucht.
COCAÏNOMANIE, v. verstandsverbijstering ten-,
gevolge van overmatig cocaïne gebruik.
COCAPLANT, v. de in Peru groeiende struik
(erythroxylon coca); ...TINCTUUR, v. tinctuur
bereid uit coca en spiritus.
COCCEJANEN, mv. naam voor de volgelingen
van den Leidschen hoogleeraar Coccejus, aanhangers
der meer vrijzinnige richting in de gereformeerde
staatskerk.
COCqEJAANSCH, bn. een coccejaansch predikant;
tot de partij der Coccejanen behoorende; (scherts.)
een coccejaansch bittertje, jenever met stroop.
COCCINE, v. roode teerverfstof.
COCCININE, v. eene azoverfstof, een donkerrood
poeder, om wol te kleuren.
COCCUS, m. bolvormige bacterie.
COCHENILLE, v. (-s), de Amerikaansche schild
welke eene scharlakenverf wordt gewonnen;-luisvan
deze scharlakenverf zelf, in de volkstaal konzenielje
geheeten.
COCHENILLINE, v. het kleurend 'beginsel der
cochenille, gewoonlijk karmijn geheeten.
COCKNEY (Eng.), m. (-s), scheldnaam voor hen
die in Londen geboren en grootgebracht zijn;
—DIALECT, o. platte Londensche volkstaal.
COCO, m. (-'s), (Zuidra.) papegaai ; een dwaze
toto, een rare kerel.
COCON, m. (-s), tonnetje, weefsel, omhulsel waarin
de rupsen der meeste vlindersoorten, zich als pop
inspinnen.
COCOSBOOM, zie KOKOSBOOM.
COCOTTE, v. (-s), vrouw van lichte zeden.
COCU, m. (-'s), hoorndrager, man die door zijne
vrouw bedrogen wordt.
1. CODE, m. (-s), wetboek; — code Napoléon,
naam der 5 onder de regeering van Napoleon I
hier ingevoerde Fransche wetboeken, inz. het code
civil, burgerlijk wetboek, in Nederland afgeschaft
bij de wet van 16 Mei 1829.
2. CODE, m. verzameling van overeengekomen
woorden, die elk een zin of zinsgedeelte beteekenen,
waardoor men in weinig woorden veel zegt : een
internationaal telegraafcode, om de kosten van telegrafeeren te beperken.
CODE-TELEGRAM, o. (-men), telegram met
woorden uit den telegraafcode. ...WOORD. o. (-en).
CODEX, m. (codices), oud handschrift; codex
argenteus, het eenige handschrift van Ulfila's Gotische bijbelvertaling, berustende in de bibliotheek
der hoogeschool te Upsala in Zweden, met zilveren
letters op purperkleurig perkament geschreven.
CODICIL, o. (-len), bijvoegsel, wijzigende bepaling
bij een testament.
CODIFICATIE, v. (-s), verzameling van geschreven wetten tot één wetboek; het opstellen
van een wetboek.

CODILLE
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1. CODILLE, v. stof vervaardigd uit de vezels van
het worteleinde van den hennep.
2. CODILLE, V. dubbele inzet in het omber- en
quadrillespel, wanneer de tegenpartij meer slagen
behaalt dan de speler.
3. CODILLE, bn. bw. (in het omberspel, enz.) ik
ben codille, ik ben weg, ik kan het toch niet winnen; — hij is codille, hij heeft het zijne verloren,
zijne onderneming is mislukt, 't is mis met hem; —
hij heeft het codille verloren, finaal, reddeloos verloren.
CO-EDUCATIE, v. gemeenschappelijk onderwijs
aan jongens en meisjes.

COËFFICIËNT, m. (-en), (algebra) getal dat
voor eene letter staat.
COEHOORNMORTIER, m. (-en), ook alleen
CO E H O O RN, (-s), kleine mortieren waarmee
granaten geworpen worden, ook kattekoppen genoemd.
1. COELESTINE, v. hemelsblauwe strontiaan.
2. COELESTINE, V. (-n), de klavier- en orgel
een door Zink in 1775 uitgevonden-harmonic,
muziekinstrument, dat 14 verschillende speeltuigen,
in zich bevat en drie klavieren heeft.
COËRCEEREND, bn. coërceerende middelen,
dwangmiddelen.
COËRCIBEL, bn. coërcibele gassoorten, die tot
den drupvormigen vloeibaren toestand kunnen

gebracht worden.
COËRCITIEF, bn. bedwingend; — de coërcitieve

kracht, eigenschap van het staal dat het de scheiding

der vereenigde en de hereeniging der eenmaal gescheiden magnetische krachten verhindert.
COEUR, m. harten (in het kaartspel).
COFERMENT, o. stof die de gisting, fermentatie
eener andere stof bevordert.
COGNAAT, nl. (cognaten), bloedverwanten van
moederszijde; vgl. agnaten.
COGNAC, ni. soort van brandewijn, zooals die
oorspronkelijk in en om Cognac uit wijn gestookt
werd; —GLAASJE, o. (-s); —GROG, m. (-s);
—STELLETJE, o. (-s), een paar sierlijke fleschjes
met kleine glaasjes.
COGNACOLIE, v. eene uit kokosolie verkregen
stof die voor de bereiding van kunstmatigen cognac
dient.
COGNITIE, v. kennisneming, onderzoek eener
zaak.
COGNOSSEMENT, CONNOSSEMENT, o. (-en),
(kooph.), bewijs van recht van den afzender op
goederen of de lading in het schip aanwezig, door
den schipper afgegeven en onderteekend, waarbij
deze erkent het goed ontvangen te hebben, tevens
contract tusschen schipper en inlader.
COHAERENTIE, gewoonlijk COHAESIE, v.
(nat.) aantrekking tusschen de moleculen van
eenzelfde lichaam.
COHERER, m. (-s),, waarnemer der electrische
golven (bij de draadlooze telegrafie); —STROOMKRING, m. (electr.)
COHOBATIE, v. (...tiën), herhaalde distillatie
van vloeistoffen.
COHORT, v. (-en), onderafdeeling van een legioen.
COHUE (Fr.), v. verwarde volkshoop; woest
geraas, getier.

COIFFEEREN, (coiffeerde, heeft en is gecoiffeerd),
kappen; (fig.) met iets gecoiffeerd zijn, over iets in
zijn schik zijn, met iets vereerd zijn.
COIFFEUR, m. (-s), kapper. COIFFURE, v. (-s),
kapsel.
COÏNCIDEEREN, (het coïncideerde, heeft gecoïncideerd), samenvallen (in de ruimte, in den tijd),
op hetzelfde uitkomen.
COÏON, (Fr.), m. (-s), een nietswaardig niensch,
deugniet, rekel, schurk.
COIONNADEN, v. mv. schimpwoorden.
COÏONNEEREN, (coïonneerde, heeft gecoïonneerd), iem. coïonneeren, het hem lastig maken.
hem plagen, negeren, koeionneeren.
COÏONNATIE, v. (-s), (gew.) kwelling, moedwillige
plagerij, smadelijke behandeling.
COÏONNERIE, v. (...rieën), het coïonneeren,
verachtelijke behandeling.
COÏTUS, m. geslachtelijke vereeniging, paring,
bij slaap.
COKES, v. mv. verkoolde of ontzwavelde steen
AFLEVERING, v.; —BEDRIJF, o. het-kolen;
maken en verkoopen van cokes, een belangrijk
nevenbedrijf der gasfabrieken; —FABRIEK, v,

COLLECTIEFGLAS.

fabriek waar minder goede steenkolen tot cokes,
verwerkt worden; —GAS, o. watergas; —KOEK,
m. sarr^engebakken cokes in de r torten; — KOLEN,
v. mv. steenkolen uitsluitend dienende voor d&
bereiding van cokes; —OVEN, m.; —SILO (-'s),
bergplaats voor een grooten cokesvoorraad; ...SORTEERHUIS, o. (...zen); —VERBRUIK, o.;
—ZIFTSEL, o. kleine stukjes cokes, bij het cokeskloppen ontstaan, ook wel parelcokes geheeten.
COL, m. (-s), bergpas; — halsdoek, stropdas,
gespdas; - kraag ; -- (Zuidra. ook) hemdsboord,
halsboord.
COLATIE, v. COLATUUR, v. het doorzijgen,
filtreeren; het gefiltreerde.
COLBERT, v. (-s), jas zonder panden; —KOSTUUM, o. (-s).
COLCHICACEËN, v. rQv. zekere plantenfamilie:
tijloosachtige planten.
COLD CREAM (Eng.), o. zeer zachte zalf tegen
ontsteking der huid, springende handen enz.
hoofdzakelijk bereid uit amandelolie en witte was.
COLEEREN, (coleerde, heeft gecoleerd), filtreeres..
COLISEUM, o. (...ea), schouwburg van het oude
Rome; groot en prachtig gebouw voor openbare
vermakelijkheden.
COLLAAR, o. (R.-K.) priesterkraagje, ' kraagje
dat de geestelijke om den hals draagt; het,
is zwart van een priester, paars van een Bisschop,
rood van een Kardinaal en wit van den Paus.
COLLABORATOR, m. (-s), n edearbeider.
COLLAPS, m. plotselinge verzwakking van het
hart, vooral bij zware acute ziekten.
COLLARE, o. zie tollaar.
COLLARGOL, o. colloïdaal zilver, als genees
bloedbaan gebracht tegen verschillende-mideln
soorten van bloedvergiftiging.
1. COLLATERAAL, bn. zijdelingsch; — collaterale
erfgenamen, erfgenamen in de zijlinie; — collaterale
successie, erfenis die op een zijtak overgaat.
2. COLLATERAAL, o. recht van successie, belasting op het aanvaarden van eene nalatenschap
of een legaat.
COLLATERALEN, m. en mv. zijdelingsche bloedverwanten.
COLLATIE, v. (...tiën, -s), vergelijking van
geschriften; — recht van collatie, recht om eene
predikantsplaats enz. te begeven; — (R.-K.),
verleening van een kerkelijk ambt; — licht
avondmaal dat op vastendagen is toegestaan;
—RECHT, o.
COLLATION, v. (-s), lichte maaltijd van koud

vleesch, fruit, gebak enz.
COLLATIONNEEREN, (collationneerde, heeft gecollationneerd), vergelijken (boeken, geschriften
met den oorspronkelijker tekst).
COLLATOR, m. (-en), heer die eene predikantsplaats heeft te begeven.
COLLÉ, —BAL, m. (bilj.) bal onder den band..
COLLECTANEUM, o. (...ea), verzameling van
uittreksels uit boeken en geschriften.
COLLECTANT, m. (-en), inzamelaar van giften..

gedurende de godsdienstoefening of voor een liefdadig doel : collectant - diaken.
COLLECTE, v. (-s, -n), inzameling van gelden
(voor de armen enz.); (R.-K.) misgebeden der
priesters na het Gloria in excelsis Deo; — verkoop
van loterijloten.
COLLE CTEEREN, (collecteerde, heeft gecollecteerd), inzamelen (liefdegaven in de kerk of langs
de huizen enz. voor een liefdadig doel); loterijloten
verkoopen.
COLLECTEUR, m. (-s), inzamelaar; — (Ind.)
inlandsche ambtenaar belast met het innen der
belasting van de inlanders; — van regeeringswege
aangestelde verkooper van loten in de staatsloterij; — (gew.) collectant; — verzamelnaam voor ' de
verschillende voorwerpen waarop de broedval
(der oesters) zich vasthecht.
COLLECTIE, v. (-s. -tiër!), verzameling van
gelijksoortige voorwerpen : eene fraaie collectie

schilder ijen, boeken, postzegels.

1.
COLLECTIEF, bra. bw. gemeenschappelijk:
een collectief ontslag; — eene collectieve beteekenis,.
naam, die van een collectief; — collectief ontslag
indienen, te zamen,

2. COLLECTIEF, o. (...tieven), verzamelnaam:

collectivum.

COLLEC'IEFGLAS, o. (...glazen), verzan4elglas,.
bolle lens tusschen het oog en het objectiefglas.

COLLECTIVISME.
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van een astronomischen kijker om de lichtstralen
nog meer convergent te maken.
COLLECTIVISME, o. staatkundig en econonisch
stelsel: alles voor en door de gemeen ischap.
COLLECTIVIST, m. (-en), aanhanger van het
collectivisme. COLLECTIVISTISCH, bn.
COLLECTOR, m. (-en), (nat.) werktuig om electriciteit te binden en op te hoopen.
COLLECTRICE, v. (-s), vrouwelijke collecteur
der staatsloterij .
COLLEGA, In. (-' s), ambtgenoot, vakgenoot,
mede-onderwijzer.
COLLEGE, o. (-s, ...giën), vereeniging, gezelschap
van personen die dezelfde waardigheid of hetzelfde
ambt bekleeden : het college van burgemeester en
wethouders; het college van zetters; het college van
• kerkvoogden; kiescollege; de verschillende rechts
gew.) zangcollege, zangvereeniging;-colegiën;—(
tabakscollege, zie aldaar; — school voor middelbaar
of voorbereidend hooger onderwijs, waaraan soms
een internaat verbonden is (vooral in Zuidn.); — elk
der voordrachten die een hoogleeraar voor zijne
leerlingen houdt, les aan eene hoogeschool : college
houden, geven; naar het college gaan; — college loopen
bij een professor, diens lessen volgen; — (gew.)
catechisatie.
COLLEGEGELD, o. (-en), bedrag dat men storten
moet om colleges aan eene hoogeschool te mogen
bijwonen; in ons land f 200 per jaar; ...HENGST,
m. (-en), een student die trouw de colleges volgt;
...KAMER, v. (-s); ...LOOPER, m. (-s), geregeld
volger van academische lessen; ...MEESTER, m.
(-s), catechiseermeester; ...TASCH, v. (tasschen),
platte tasch waarin een student zijne boeken enz.
draagt; ... ZAAL, v. (... zalen).
COLLEGIAAL, bn. ambtsbroederlijk : collegiale
kerk, die door een kapittel van kanunniken wordt
bediend en geen bisschopszetel heeft; — bw.,
collegiaal met elkander omgaan, als goede collega's.
COLLEGIALITEIT, v. eensgezindheid onder
collega's.
COLLEGIANT, m. (-en), lid van een genootschap,
na 1629 ontstaan, opgericht door de drie gebroeders
Van der Codde te Warmond, later verlegd naar
Rijnsburg, waarom de Collegianten ook Rijnsburgers heeten. Hunne vergaderingen heetten collegiën.
Liefde en verdraagzaamheid kenmerkten hen.
Tegen het einde der 18e eeuw geraakte hun genoot
verval.
-schapin
COLLEGIUM, o. bestuur inz. van een studenten
-corpsenz.;
ook het collegium van curatoren.
COLLET, m. (-s), rijbuis, ruiterbuis, kolder.
COLLI, o. (-'s), kist, vat, fust, baal (ter verzending
van waren), (meerv. van collo, zie aldaar).
COLLIE en COLLY, in. (collies), Schotsche
herdershond.
COLLIER, m. (-s), halsband; halssnoer (sieraad),
halsketen.
COLLIMATIE, v. (...tiën), —LIJN, v. (-en),
(sterrenk.) de gezichtslijn, de rechte lijn in welke
het oog met een instrument op een te meten voorwerp is gericht of viseert; b. v. bij de verrekijkers
de lijn die door het middelpunt der beide glazen
gaat, de zoogenaamde optische as des kijkers, dewijl
men in die as ziet en meet.
COLLIMATOR, m. (-s), van binnen zwart gemaakte en naar het prisma gekeerde buis van een
spectroscoop waarop een deksel sluit met eene
enge spleet waardoor de lichtstralen vallen; —LENS,
v. (...lenzen), eene verzamellens tusschen spleet
en prisma van een spectroscoop.
COLLISIE, v. (-s, ...siën) botsing, strijd; (fig.)
beklemdheid, nood.
COLLO, v. (colli), benaming der stukgoederen ten

opzichte van het transport, onaangezien de verpakking.
COLLODION, COLLODIUM, o. oplossing van
schietkatoen in zwavelether.
COLLOQUIUM, o. (...ia), samenspraak, mondeling
voorloopig onderzoek der Protestantsche geestelijken.
COLOMBIER, o. naam van een papierformaat,
meest ter grootte van aanplakbiljetten.
COLLOID, o. (-en), schijnbare oplossing van
stoffen die echter niet oplosbaar zijn, bv. 't wit
van een ei is een colloïd.
COLLOÏDAAL, bn. onoplosbare stoffen kunnen

COMBLE.

in een colloïdalen toestand gebracht worden, kunnen

een colloïd vormen.
COLOMBIJNTJE, o. (-s), eene soort van zeer
zacht gebak.
COLOMBINE, v. duifje, liefje, geliefde van
Harlekijn, vrouwelijke hansworst; — duivendrek,
eene zeer goede meststof.
COLONNADE, v. (-s), zuilengalerij.
COLONNE, v. (-s, -n), zuil, pilaar, kolom; (krijgsw.) eene opstelling van soldaten in een groot
aantal gelederen van geringe frontbreedte; in
colonnes marcheeren; de aanvalscolonne; — vliegende
colonne, kleine legerafdeeling die eene landstreek
doorkruist om er de rust te bewaren of te herstellen.
COLOPHONIUM, o. spiegel -, vioolhars.
COLORADOKEVER, m. (-s), aardappelkever
(chrysomela decemlineata); als larve richt hij groote
schade op de aardappelvelden aan.
COLORATUUR, v. (muz.) kunstige toonwending,
snelle passage-loopjes; —ZANGERES, v. ( -sen),
zangeres die inz. bravouraria's zingt.
COLOREEREN, (coloreerde, heeft gecoloreerd),
verven, kleuren; (fig.) vergoelijken, verbloemen,
bewimpelen.
COLORIET, o. kleurschakeering, het aanbrengen
der kleuren op eene schilderij.
COLORINE, v. zekere roode verfstof.
COLORIST, m. (-en), kleurmenger, schilder die
de kleuren juist weet te kiezen.
COLOSSUS, m. een zeer groot standbeeld, reuzen
reuzenbeeld, inz. het 140 voet hooge,-gestal,
aan den zonnegod gewijde metalen beeld d oudheid aan den ingang van de haven van Rhodus.
Zie KOLOS.
COLPORTAGE, v. het colporteeren.
COLPORTAGE -BOEKHANDEL, m,. tak van den
boekhandel die zich toelegt op het uitgeven van
goedkoope romans enz. in afleveringen. —ROMAN,
m. (-s), een roman in zeer goedkoope afleveringen,
door colportage aan den man gebracht.
COLPORTEEREN, (colporteerde, heeft gecolporteerd), met een werk colporteeren, er mee rondgaan
om er inteekenaren op te krijgen; — (met) een
dagblad, geschrift colporteeren, het langs de straat
ten verkoop aanbieden; — leugens colporteeren,
verspreiden.
COLPORTEUR, m. (-s), iem. die colporteert, er
zijn beroep van maakt; de colporteur van „ Het
Leven" die langs de straat dat blad verkoopt; colporteur van een genootschap, die de geschriften
daarvan verspreidt enz.
COLUMBARIUM, o. (...ia), (oudheid) grafkelder
met een aantal rijen van nissen boven elkander
om urnen of lij kbussen in te plaatsen.
COLUMBIUM, o. ook TANTALIUM, een element
of enkelvoudig lichaam, door Hatchet en Ekelberg
in 1801 en 1802 ontdekt, aldus genoemd ter eere
van Columbus.
COLUREN, v. mv. (sterrenk.) jaargetijsneden,
twee meridianen waarvan de eene door de twee
zonnestilstandspunten en de andere door de twee
punten der nachteveningen loopt, en die elkander
rechthoekig snijden.
1. COMA, o. slaapziekte.
2. COMA, o. coma eener komeet, de nevelmassa
die de kern aan alle zijden omgeeft.
COMBATTANT, m. (-en), strijder; militair
bestemd om aan den strijd deel te nemen, in tegenst.
met de non-combattants.
COMBINATIE, v. (-s, ...tiën), verbinding, ver
gedachten), ook van personen tot-enig(va
een bepaald doel : eene combinatie van geldmannen;
eene combinatie van twee klassen (aan eene school);
berekening, ontwerp; — (wisk.) leer der combinatiën,
leer der vereeniging van elementen, (ook) waarschijnlijkheidsleer.

COMBINATIESLOT, o. (-en), hangslot zonder
sleutel, ring-, letterslot.
COMBINATIEVERMOGEN, o. vermogen om te
combineeren.
COMBINATION, (Eng.) v. (-s), ondergoed voor
meisjes: lijfje en broek aan elkaar.
COMBINEEREN, (combineerde, heeft gecombineerd), vereenigen, samenvoegen : twee vakken (van
onderwijs), twee betrekkingen combineeren; ver
waarnemingen, indrukken of denk--schilend
beelden met elkaar in verband, in samenhang of
in overeenstemming brengen.
COMBLE (Fr.), o. iets dat in hooge mate eene
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het comble, het
eigenschap enz. vertoontt dal
COMMEERE, v. (-s), peettante; (gemeemz.) eene
toppunt.
babbelaarster, babbeikous.
COMBUSTIE, v. ( .. . tiën), verbranding; brandCOMME IL FAUT (Fr.), bw. uitdr. : zooals het
schade; (fig.) gistiug, opschudding.
behoort, netjes, in orde.
COMEDIE, v. (-s, . . .diën), blijspel; zie KOMEDIE.
COMMEMORATIE, v. ( .. . tiën), herinnering, geCOMESTIBELEN COMESTIBLES, o. mv eetdachtenisviering (inz. in de mis in de R.-K. kerk).
waren, mondbehoeften; -WINKEL, rn (-s)
COMMENDE, v. (-n), geestelijke bediening,
COMETARISCH, bn. cometarische planeten, piatijdelijk aan iem. opgedragen, die er ook de inhetoïden.
komsten van trekt.
COMETARIUM, o. (. . . ia), toestel tot het geven
COMMENSAAL, m. ( .. . salen), kostganger; ook
eener aanschouwelijke voorstelling van de banen
aanduiding voor : parasitisch ongedierte.
der kometen.
COMMENSALENHOUDER, m. (-s), iem. die
COMËTE, V. zeker kaartspel. COMMETTEN,
kostgangers houdt; . . .HUIS, o. ( .. . huizen), (lath)
f kosthuis, pension.
oomète spelen.
COMFOORTLEER, o het stijve leer in schoenen
COMMENSALISME, o. het verschijnsel in de
en laarzen bij den hid.
dierkundige wetenschap, dat organismen ten koste
COMFORT, o. gemak, gezellige en gemakkelijke
van anderen (in- of uitwendig daarvan) leven,
inrichting : een hotel voorzien van het meest moderne
parasitisn'me.
comfort.
I COMMENSURABEL, bn. consnwnsurabele grootCOMFORTABEL, bn. bw. rijk aan comfort, I heden, meetbaar met denzelfden maatstaf.
gezellig en gemakkelijk ingericht : een comfortabel
COMMENTAAR, m. ( ... taren), verklaring, uithuis.
legging, opheldering, toelichting : commentaar overCOMISCH, bn. (in de 'icbtkunst) boertig, lachbodig, op zich zeil is 't al duidelijk genoeg.
wekkend : het comische element in Bredere's blijCOMMENTATOR, m. (-s), verklaarder, uitiegger.
spelen. Zie KOMISCH, KOMIEK.
COMMENTARLEEREN, (cbmmentarieerde, heeft
COMITAAT, 0. ( .. . taten), (in Hongarije) arrongecommentarieerd), van verklarende aanteekenindissement, district; arrondissementsvergadering.
gen, van toeiichtingen voorzien.
COMITE, o. (-'s), vereeniging van personen, met
COMMENTEEREN, (comnienteerde, heeft gecomeenig onderzoek of met de behartiging van zekere
nienteerd), (een werk, een schrijver) aunoteererid
belangen belast : het comité voor de algemeene feestverklaren, van uitleggingen voorzien.
viering; sub -comité; het comité van algemeen welzijn;
COMMERCE, o. (Zuidn) han}1 ; - zeker kaartcommissie (uit den boezem van eene vergadering
spel waarbij kaarten geruild worden, ook kleuren
o een bestuur); - vergaderen in comiti, of comit- i geheeten.
generaal, eene zitting met gesloten deuren houden; COMMERCIEEL, bn. den handel betreffende:
en petit comité, vertrouwelijke vergadering van een
uit een commercieel oogpunt beschouwd.
klein aantal personen.
COMMERSEN, (comnierste, heeft gecorrunerst),
COMITEIT, o. (-en), (Zuidn.) comité.
(kaartsp.) het coramersspel spelen.
van
command,
COMMAND, 0. iastgeving; - akte
COMMERSSPEL, 0. (-len). Zie OOMMERCË.
akte waaruit blijkt, dat men gerechtigd is eene
COMMIES, m. (commiezen), ambtnaar aan een
verbintenis te sluiten in naam van zijn lastgever.
ministerie, bij de Provinciale griffie, het bureau der
(van
een
bevelhebber
COMMANDANT, in. (-en),
Staten-Generaal, op eene secretarie : commieslegeraldeeling, van een garnizoen, een fort); gezaggriffier; - commies-charternmeester; ambtenaar bij
voerder (van een schip).
de posterijen en teiegrapliie, bij spoorwegmaatCOMMANDEEREN, (commandeerde, heeft gecomschappijen enz., in rang boven klerk : commies der
mandeerd), bevel voeren over; bevelen, gebieden;
4e, 3e, 2e of 1e klasse; zie KOMMIES.
(zegsw.) commandeer je hond en blaf zelf, je hebt
COMMIES-VERIFICATEUR, m. (commiezenmij niet te bevelen.
verificateurs), ambtenaar voor den actieven dienst
COMMANDEMENT, 0. (-en), (veroud.) bevel,
der directe belastingen, in- en uitgaande rechten
bevoegdheid om te gebieden; - militaire common- . en accijnsen.
dementen, afdeeiingen waarin een land (wat zijn
COMMISSARIAAT, o ( - . .riaten), ambt en kankrjgswezen betreft) verdeeld is.
toor van een commissaris, inz. van dien van politie.
COMMANDEUR, in. (-5, -en), (verend.) bevelCOMMISSARIS, m. (-san), geiastigde, volmachthebber; - naam van een der hoogste rangen bijhebber (van eene regeering); - commissaris der
ridderorden,
Koningin, de vertegenwoordiger der Koningin in
COMMANDEURSKRUIS, o. kruis, eereteeken
de provinciën, voorzitter van de Provinciale en
dat de comruandeur eener ridderorde draagt.
Gedeputeerde Staten; - commissaris van politie,
COMMANDITAIR, bn. cornraanditair vennoot,
in vele steden de ambtenaar die chef der politie
deelgenoot in eene handelsvereeniging alleen door
is; - rechter-commissaris, zie aldaar; - deelhebber,
inbreng van een zeker kapitaal, zonder gerechtigd
belast met het toezicht op eene industrieeie of
te zijn handelend op te treden of zijn naam aan de
financleele onderneming : de coneneissarissen der
zaak te geven; stifle vennoot, tegenover werkend
Handelmaatschappij; commissaris eener sociëteit,
vennoot; ook zelfstandig gebruikt : een commanvan eene vereeniging, enz.; - commissaris van het
ditair.
beurt- of marktveer, die aanteekening houdt van de
COMMANDITE, v. comruanditaire of stille venverzonden goederen enz; - de commissarissen van
noot.schap; eene handelsvereeniging, welker medeorde (bij een feest, een optocht), di e voor eene
leden alleen hun geld schieten, terwijl één of meer
goede regeling zorgen, de orde handhaven enz.
verantwoordelijke handelaars de werkzaamheden
COMMISSARISHUIS, O ( ... huizen); ... WONING,
verrichten.
V. (-en), het gebouw waar de commissaris der
COMMANDO, 0. (-'s), bevel: het commando
Koningin woont.
voeren; op commando van; - staf van commando,
COMMISSARISSCHAP, o. het ambt, de waardigveldheersstat; op commando iets doen, met blinde
heid van commissaris.
gehoorzaamheid, zonder naar het ,,waarom" te
COMMISSIE, V. (-s, . siën), last, opdracht; (inz.
vragen.
in den handel) het doen van zaken op order en
COMMANDOBRUG, v. (-gen), (zeew.) dwars over
voor rekening van een ander, vgi. commissionnair,
het bovendek van een schip loopende brugvormige
in commissie koopen, verkoopen; geene commissies-iets
verhooging, standplaats van den commandant.
OP zich durven nemen; - boekwerken in commissie
COMMANDOSTAF, m. maarschaiksstaf; . . .STEM,
hebben, die de boekhandelaar aan den uitgever
V. beveiende, gebiedende stem.
kan terugzenden; - loon van den commissionCOMMANDOTEEKEN, 0. (-s), vlaggen op oornair; - bestelling : cane mooie connmissie krijgen:
logsschepen geheschen, ten teeken dat daar de
commissies opnemen; - de bestelde goederen:
hoogst commandeerende aan boord is.
de commissies klaar ~ken en verzenden; - lieg ik,
COMMANDOTOON, m. gebiedende toon.
dan lieg ik in commissie, om te kennen te geven,
COMMANDOTORJiN, m. (-s), zwaar gepantserde
dat eene mededeeling of eene bewering waarvan
toren midden op de commandobrug van oorlogsaan de waarheid wordt getwijfeld, op gezag van
schepen, waarin zich ook de seintoestdflen naar de
een ander of anderen geschiedt; - (gemeenz.)
niacnïnekamer enz. bevinden.
eene kleine, eene groote commissie doen, cane kleine,
COMMEiiflEN, (commeerde, heeft gecommeerd),
groote boodschap; - ook eene mooie commissie!
(Zuidn.) babbelen als eene commeere; ook: kwaaddat is ook wat moois !; - eenige personen aan wie
spreken.
van overheidswege, door eene vergadering, door
Van Dale.
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een bestuur eene bepaalde opdracht wordt gegeven:

de enquête -, de examencommissie; de commissie voor
de geloofsbrieven, voor de verzoekschriften; de commissie
van toezicht, van bijstand; de financieele commissie,
enz.; — eenige personen die zich voor een zeker

doel vereenigen : eene commissie uit de burgerij;
eene commissie vormen tot het inzamelen van liefdegaven.

COMMISSIEBOEK, o. (-en), (handel) hulpboek
waarin de koopman zijne commissies noteert of
waarin hij de goederen die hij in commissie ontvangt,
,opschrijft.
COMMISSIEGOED, . o. (...goederen), waren of
boeken die iem. voor rekening van den eigenaar
of uitgever verkoopt.
COMMISSIEHANDEL, m. handel, hoofdzakelijk
bestaande in het bezorgen van zaken voor rekening
van een ander, tegen percenten; ...HUIS, o. (...huizen; ...LID, Q. (...leden), lid eener commissie;
...LOON, o. (-en); ...VERGADERING, v. (-en);
...ZITTING, v. (-en).
COMMISSIONNAIR, m. (-s), iemand die op eigen
naam of firma, en tegen genot van zeker loon of
zekere provisie op order en voor rekening van een
ander (committent) zaken van koophandel verricht:
commissionnair in effecten, in granen.
COMMISSORIAAL, bu. bw. iets commissoriaal
maken, het onderzoek van iets aan eene commissie
opdragen; - een commissoriaal onderzoek.
COMMIS-VOYAGEUR, m. (comm4is-voyageurs),
handelsreiziger.
COMMITTEEREN, (committeerde, heeft gecommitteerd), last geven, opdragen, volmacht geven; -een gecommitteerde, lasthebber; — (gesch.) gecommitteerde raden, in Holland en Zeeland de naam
van het door de Staten uit hun midden gekozen
dagelijksch bestuur; — de gecommitteerden bij de
-eindexamens der gymnasia, niet-lesgevers, ten overstaan van wie de examens worden afgenomen.
COMMITTENT, m. (-en), (handel) lastgever,
principaal, vgl. commissionnair. COMMITTENTE,
v. (-n).
COMMITTIMUS, o. (onder de Republiek der
Vereen. Ned.) eene landstreek in Staats -Vlaanderen,
die, met Lillo en Liefkenshoek, onder het bestuur
van de Staten van Zeeland of van hunne gecommitteerde raden stond.
COMMODE, v. (- s), latafel.
COMMODORE, m. (-s), bevelhebber, in rang
beneden een vice-admiraal, van een smaldeel (in
Engeland, Noord-Amerika en Duitschland).
COMMONER (Eng.), in. (-s), burger; student van
den tweeden rang.
COMMOTIE, V. (-s), (Zuidn.) wat eene commotie
maakte hij, omslag, drukte, beweging.
COMMIJNARD, m. (-s), aanhanger der Panische
.
commune van 1871.
COMMUNE, v. (-s), de revolutionnaire gemeenteraad van Parijs, die tengevolge van den opstand
van 10 Aug. 1792 het bestuur van Parijs in handen
kreeg; — (inz.) de socialistische partij die tijdens
den Fransch-Duitschen oorlog (in 1871) zich tegen
de regeering te Parijs verzette en eerst na hevigere
tegenstand is bedwongen.
COMMUNE-MAN, m. (-nen), deelnemer aan de
comer une van 1871; oproerkraaier.
COMMUNIANT, m. (-en), COMMUNIANTE, v.
(-n), ook COMMUNICANT, (R.-K.), die zijne
eerste communie doet.
COMMUNICANT, m. (-en), iem. die deelneemt
aan het Heilig Avondmaal; (R.-K.) lid der kerk:
Bene parochie

van vijfhonderd communicanten.

COMMUNICATIE, v. (-s, ...tiën), mededeeling,
kennisgeving van verloving, huwelijk, geboorte of
.andere familiegebeurtenissen; — gemeenschap:

eene stoomboot voorziet in (onderhoudt) de communicatie tusschen die beide plaatsen; in communicatie
staan met; -- (krijgsw.) tactische communicatie,

de gemeenschap tusschen de legerafdeelingen
onderling; -- de strategische communicatie, die van
de legerafdeelingen met het punt waarvan de
operatie is uitgegaan.
COMMUNICATIEBRIEF, m. (...ven), kennis
vorm van een brief.
-gevind
COMMUNICATIEMIDDEL, o. (-en), middel van
gemeenschap, van verkeer; ...WEG, m. (-en),
verbindingsweg.
. COMMUNICEEREN, (communiceerde, heeft gecommuniceerd), mededeelen; — (nat.) communi-

ceerende buizen, buizen die met elkander in ver binding staan; — (R- K .) ter communie gaan.
COMMUNIE, v. (R.-K.) het oogenblik der Heilige
Mis, waarop de priester de 11. Hostie nuttigt; de
H. Hostie zelf; (R.-K.) de eerste communie doen.
zijne communie doen, voor de eerste meal ter coat munie gaan.

COMMUNIEBANK, v. (-en), waarop de geloovigeiz
knielen bij het ontvangen van de heilige hostie;
...BOEK, o. boek waarin de communiegebeden
staan; gebedenboek op den eersten communiedag
ontvangen.
COMMUNIEDOEK, m. (R.-K.) witte doek dien
men over de tafel spreidt en waarop een kruisbeeld,
twee kandelaars en een glas met wijwater en palmtak geplaatst worden, wanneer iem. thuis de H.
Communie ontvangt of berecht wordt.
COMMUNIEKLEED, o. (-en), waarin men zijne
eerste communie doet; linnen doek op de communiebank en waar de geloovigen de handen onder
steken, terwijl zij communiceeren.
COMMUNIEPLAATJE, o. (-s), plaatje ter herinnering aan de eerste communie, vermeldende den
naam van het kind, van den priester, dag en datum
der communie, benevens een verzoek tot gebed
voor zijn herder.
COMMUNIEPRENTJE, o. (-s), prentje dat men
den aannemelingen geeft, een communiekind voor
-stelnd.
COMMUNIQUÉ, o. (-s), mededeeling, bericht.
gemeenschap
van
de
stelsel
o.
COMMUNISME,
der goederen en de afschaffing van het eigendom recht.
COMMUNIST, m. (-en), aanhanger , voorstander
van het communism.
COMMUNISTISCH, bn. wat de leer van het
communisme betreft.
COMMUNITEIT, v. (-en), (R. K.) de gezamenlijke
kloosterlingen in een convent.
COMMUTATOR, m. (-en), (electr.) stroom
toestel om de richting van den electri--omkerd,
schen stroom om te keeren.
COMPACT, bn. bw. ( -er, -st), vast-, dicht ineen
eene compacte massa; eene compacte-gedron:
bevolking.

COMPAGNIE, v. (...nieën), handelsvereeniging,
maatschappij : de Oostindische, de Westindische
compagnie; Jan Compagnie : bij de bevolking van
Oost-Indië is (de) Compagnie de gemeenzame naam
voor het Hollandsche gouvernement; — vennoot
in compagnie handelen met; - (mil.) onder -schap:
aan het hoofd waarvan een kapitein-afdeling,
"staat : een bataljon bestaat uit vier compagnieën.
COMPAGNIEBOEK, o. (-en), (handel.) een der
hulpboeken waarin de zaken die men in compagnie
drijft, worden beschreven.
COMPAGNIESCHAP, o. (-pen), vennootschap.
COMPAGNON, m. (-s), handelsgenoot, vennoot,
lid eener handelsfirma.
COMPARANT, m. (-en), COMPARANTE, v. (-n),
die (voor een notaris, een rechter enz.) verschijnt
ons eene akte op te maken, zich te verantwoorden,
enz.
COMPARATEUR, m. (-s), (wisk.) werktuig tot
nauwkeurige vergelijking der maten.
COMPARATIEF, COMPARATIVUS, M. (...tieven ), (spraakk.) de vergelijkende of vergrootende
trap.
COMPAREEREN, (compareerde, heeft en is
gecompareerd), voor een notaris, een rechter ver
-schijne.
COMPARITIE, v. (-s, ...tiën), verschijning (voor
het gerecht); vergadering, bijeenkomst (b. v. vane
schuldeischers, erfgenamen) : comparitie houden.
COMPARTIMENT, b. (-en), eene voor reizigers
bestemde afdeeling van een spoorwagen.
COMPASSIE, v. medelijden: men kan de cornpassie uit zijn oogen, zijn gezicht scheppen, hij is
buitengewoon teergevoelig en medelijdend; --- conspassie strijkt geen zalf, medelijden alleen is niet
genoeg.
COMPATIBILITEIT, v. vatbaarheid (van twee
dingen) tot samenvoeging; vereenigbaarheid.
COMPENDIEUS, bn. bw. (op de wijze van een
uittreksel) kort samengevat.
COMPENDIUM, o. (-s, ...dia), kort begrip, schets.
handboek eener wetenschap; beknopt uittreksel.
COMPENSATIE, v. (-s, ...tiën), vergoeding;
vereffening der wederzijdsche schulden; -- (biologie)
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het verschijnsel dat, wanneer een orgaan niet goed
functioneert, dit vereffend wordt door verhoogde
werking van een ander orgaan.
COMPENSATIERECHT, o. het recht om eene
.schuld door ene erkende tegenschuld te ver3fenen.
COMPENSATIESLINGER, m. (-s), slinger waar
zwaartepunt bij verandering van tear pera--vanhet
tuur niet van plaats verandert, doordat do metalen
waaruit hij bestaat, elkanders werking op het
zwaartepunt, door hunne lengteverandering bij
afwisseling van temperatuur, opheffen.
COMPENSATIEUURWERK, o. (-en), uurwerk
met een compensatieslinger.
COMPENSEEREN, (compenseerde, heeft gecompenseerd), LL vereffenen; tegen elkander opwegen:
de ontvangsten compenseeren de uitgaven.
COMPÈRE, m. peet; (fig.) vroolijke snaak; mede
een goochelaar, magnetiseur-stander,hlp(v
enz.); (bij eene revue) die de hoofdrol heeft.
COMPETEEREN, (het competeerde, heeft gecompeteerd), wettig toekomen : mij competeert een derde
deel van dien boedel.
COMPETENT, bn. ( -er, -st), de competente portie,
wettig erfdeel; bevoegd, gerechtigd : een competent
beoordeelaar; hij is daartoe niet competent.
COMPETENTIE, v. (...tiën, -s), bevoegdheid
van een rechter; bevoegdheid tot oordoelen : dat
behoort niet tot zijne competentie.
COMPETENTIEVRAAG, v. vraag welke recht
zaak beslissen moet.
-banke
COMPILATIE, v. (-s, ...tiën), bijeenlezen, bijeen
gedeelten van verschillende werken-brengva
tot één geheel; zulk een werk.
COMPILATOR, m. (-s), samensteller eener cormp flat ie.
COMPILEEREN, (compileerde, heeft gecompileerd), (een werk) bijeenbrengen door uit verschil
werken brokstukken bijeen te voegen.
-lend
COMPLEET, bn. en bw. (completer, -st), volledig,
voltallig, ongeschonden : een compleet ameublement;
een complete Vondel; geheel en a 1: ik was het compleet vergeten, heelennaal vergeten; - bijna, nagenoeg : hij heeft mij compleet arm gemaakt. COMPLEETHEID, v.
COMPLEMENT, o. (-en), dat gedeelte wat ontbreekt om iets volledig te maken; (van een hoek)
het aantal graden dat aan dien hoek ontbreekt
om er een rechten hoek van te maken; vgl. supplement.
COMPLEMENTAIR, bn. complementaire kleuren,
die bij hare vereeniging de witte kleur geven, zooals
rood en groen of geel en violet.
COMPLETEN, v. (R.-K.) completorium, slot der
getijden van den dag.
COMPLETEEREN, (completeerde, heeft gecompleteerd), (een werk, Bene som) aanvullen, voltallig
maken, het ontbrekende bijvoegen. COMPLETEERING, V. (- en), ter completeering van.
COMPLETORIUM, o. (R.-K.) laatste biduur van
den dag, kerkelijk avondgebed na de vesper.
1. COMPLEX, bn. samengesteld, ontwikkeld.
2. COMPLEX, o. (-en), samengesteld geheel:
een complex van klanken, alle klanken te zamen; een complex van huizen, eenige huizen die samen
een blok vormen; een complex van gewaarwordingen,
velerlei gewaarwordingen die toch samenhangen.
COMPLEXIE, v. lichaamsgesteldheid; gemoedstoestand : iem. van verliefde complexie.
COMPLICATIE, v. (-s, ...tiën), verwikkelde
toestand : complicaties bij eene ziekte, bijkomende
verwikkelingen.
COMPLICE, m. (-s, -n), medeplichtige, medeschuldige.
COMPLICEEREN, (compliceerde, heeft gecompliceerd), verwikkelen, ingewikkeld maken : een
gecompliceerd geval, ook eene gecompliceerde ziekte.
COMPLICITEIT, v. medeplichtigheid.
COMPLIMENT, o. (-en), betuiging van beleefdheid, vriendschap of eerbied; groet tusschen personen onderling : iem. de complimenten (van een
ander) overbrengen; compliment van meneer A.;
(scherts.) compliment aan je baas en zeg hem dat
hij naar de pomp kan logpen; - het compliment
van den dag, heil- of gelukwensch, inz. met Nieuwjaar; - iem. een (zijn) compliment maken over
(wegens) zijn voortreffelijk spel, zijne uitspraak,
hem daaromtrent prijzen, loffelijke woorden zeggen;
-- geene complimenten I geen plichtplegingen;
(scherts.) geene complimenten met iets (of iem.)
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maken, niet ontzien; - hij maakt geene complimen ten, hij treedt beslist op; - zonder veel complimen ten, zonder aarzelen, op brutale wijze, zonder zich
aan iets te storen; - veel complimenten hebben, veel
noten op zijn zang hebben, veeleischend zijn; geene complimenten van iem. afwachten, ni.3ts van
hem afwachten, geen bevelen, aan- of opmerkingen
van hem dulden.
COMPLIMENTEERBOEK, o. (-en), boek waarin
zij die een voornaam persoon, Bene autoriteit komen
gelukwenschen, hun naam kunnen schrijven.
COMPLIMENTEEREN, (complimenteerde, heeft
gecomplimenteerd), (iem.) vormelijk, huldigend begroeten; eenige welwillende woorden van lof tot
hem richten; hem gelukwenschen, COMPLIMENTENMAKER, M. (-s). COMPLIMENTENMAAKSTER, V. (- s).
COMPLIMENTEUS, bn. bw. vol complimenten;
vormelijk, hoffelijk.
COMPONEEREN, (componeerde, heeft gecomponeerd), samenstellen, schrijven, scheppen; (inz.
een muziekstuk) toonzetten.
COMPONENT, m. (-en), samenstellende dealen
van een geheel; (scheik.) de samenstellende dealen
van een mengsel, Bene legeering; (werkt.) onderdeel
eener kracht; (sterrenk.) enkele sterren van een
dubbelster.
COMPONIST, m. (- en), schepper van muziekstukken : toonzetter, toondichter. COMPONISTE, v. (-n)
COMPOSITIE, v. (-s, ...tiën), samenstelling;
ordening eener schilderij of van een bouwwerk;
toonzetting, muziekstuk; minnelijk verdrag; verschillende metaalmengsels, als tombak of rood
messing, hardlood, zilverkleurige alliages voor vorken en lepels enz.
COMPOSITIEBUIS, v. (...buizen), buis van hardlood vervaardigd.
COMPOSITIELEER, v. leer betreffende het dichten van muziekstukken.
COMPOSITIEPROP, v. (-pen), prop van eene
metaallegeering met lage smeltingstemperatuur,
die door te smelten watergebrek in een stoomketel
moet aangeven, een brandblusscher in werking moet
stellen, enz.
COMPOST, o. (landb.), meststof van faecaliën
en allerlei andere dierlijke en plantaardige stoffen
met asch, aarde enz. vermengd.
COMPOTE, v. (-s), met suiker in water, wijn gekookte vruchten als tusschengerecht dienende;
ook glazen kom of schaal waarin deze gerechten
worden op tafel gebruikt.
COMPOUND, v. (-s), (Z. A.) ingesloten plaats
voor inboorlingen, die aan de mijnen te Johannis burg en Kimberley werken; zij hebben daar hun
hutten, winkels, kerk en ziekenhuis en mogen
zonder verlof, daar niet buitengaan.
COMPOUNDDYNAMO, m. (-'s), dynamomachine
wier magueten voorzien zijn van twee draadwindingen (nl. een van dik en een van dun draad).
COMPOUNDMACHINE, v. (-s), stoommachine
met een dubbel aantal cilinders, waarbij de afgewerkte stoom van den eenera dient tot beweegkracht van den anderen.
COMPREHENSIE, v. bevattingsvermogen.
1. COMPRES, ba. bw. ( -ser, -t), dicht ineen:
compresse druk; - compres gedrukt, met zeer
weinig ruimte tusschen de letters en de regels onderling.
2. COMPRES, o. ( -sen), zie KOMPRES.
COMPRESSIE, v. samendrukking, persing, verdichting (b. V. der lucht).
COMPROMIS, o. ( -sen), minnelijke schikking;
(recht.) akte van benoeming van scheidsrechters; een compromis aangaan, treffen; - akte van compromis, waarbij het geschil wordt beslecht; (geschied.)
verbond : het compromis der edelen in 1566.
COMPROMITTEEREN, (compromitteerde, heeft
gecompromitteerd), (iem.) in opspraak brengen,
verdacht maken, in zijne eer aantasten; ook zijn
naam compromitteeren; - zich compromitteeren, zich
blootstellen, zijne eer, zijn goeden naam in gevaar
brengen, op het spel zetten.
COMPTABEL, bn. rekenplichtig; - eene comptabele betrekking, (b. v. van een ontvanger).
COMPTABILITEIT, v. rekenplichtigheid, verantwoordelijkheid voor de juistheid van geldelijke
verrekeningen; naam eener afdeeling bij de ministeries enz. waar de administratie der geldmiddelen
wordt gevoerd. COMPTABILITEITSWET, v.
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(-ten), wet bevattende bepalingen omtrent ht
beheer der aan den staat behoorende gelden.
COMPTANT, CONTANT, bn. gereed, baar:
comptant geld; dat is zoo goed als comptant geld,
zeer solide; — comptante betaling, geschiedt dadelijk
(ook wel binnen eene maand); ook een contante
handel; — contante zaken , (effectenhand al) waarvan
de levering en betaling binnen vier dagen geschiedt;
ook contante oplevering, binnen 21 dagen te leveren; -- à comptant (contant) of comptant koopen,
verkoopes, tegen onmiddellijke betaling; -- het
comptant, het comptante geld.
CON, voorz. met; con affetto, (muz.) aandoenlijk,
roerend; — con afflizione, (muz.) droevig, zwaarmoedig; — con amore, met liefde of lust, met
toewijding; iets con amore doen, met liefde, met
toewijding; — con brio, (muz.) met vuur, met
gloed; -- con esprezzione, (muz.) met uitdrukking,
nadrukkelijk; -- con fuoco, (muz.) met vuur,
levendig; — con gravita, (muz.) met waardigheid; —
con grazia, (muz.) met bevalligheid; — con moto,
(ruuz.) vlug en met kracht, levendig.
CONCAAF, bn. hol. holrond, in tegenstelling met
convex : concave lijn, (wisk.); concave lens, concave
spiegels (nat.).
CONCEDO, ik stem toe, het zij zoo.
CONCENTRATIE, v. (-s, ...tiën), vereeniging, samentrekking in één punt : concentratie der troepen;
concentratie der leervakken, onderling verband;
concentratie van het gezag, vereeniging van al het
gezag in één persoon of in slechts weinige personen.
CONCENTREEREN, (concentreerde, heeft geconcentreerd), samendringen; vereenigen, samentrekken
tot één punt (de troepen, lichtstralen), ook de macht
in handen van één persoon concentreeren; zijne
aandacht concentreeren, op een bepaald punt vestigen; (nat.) dichter maken, versterken : eene
geconcentreerde oplossing.
CONCENTRISCH, bn. (van cirkels) een gemeenschappelijk middelpunt hebbende : concentrische
cirkels; - een concentrische leergang, waarbij eene
leerstof eenige keeren en telkens uitgebreider
behandeld wordt.
CONCEPT, o. (-en), ontwerp, voorloopige formuleering van eene regeling, een besluit, eene wet enz.
CONCEPTIE, v. (-s), bevatting, begrip, gedachte;
korte samenvatting (van een geschrift); bevruchting,
ontvangenis; —TIJD, m. tijd dat de vrucht verwekt werd.
CONCEPTPAPIER, o. schrijfpapier voor concepten, kladpapier; ...REGLEMENT, o. t-en), ontwerp
van een reglement; ...VERORDENING, v. (-en);
...WET, v. (-ten), wetsontwerp.
CONCERT, o. (-en), muziekuitvoering (vocaal of
instrumentaal); muziekstuk door een solist voorgedragen, gewoonlijk met orkestbegeleiding; -- hij
speelt eene eerste viool in het Europeesche (staten)
concert, in de Europeesche politiek; -- overeenkomst.
CONCERTEEREN, (concerteerde, heeft geconcerteerd), op een concert medespelen of een concert
geven.
CONCERTGEBOUW, o. (-en), gebouw waarin
geregeld concerten worden gegeven; ...DIRECTEUR, m. (-en).
CONCERTMEESTER, m. (-s), aanvoerder der
eerste violen in een orkest, tevens plaatsvervangend
dirigent; ...VIOOL, v. (...violen), viool met luiden
toon; ...VLEUGEL, nl. (-s), vleugelpiano op
concerten gebruikt, tegenover salonvleugel; ...ZAAL,
v. (...zalen); ...ZANGER, m. (-s); ...ZANGERES,
V. ( - sen).
CONCESSIE, v. (-s, ...siën), vergunning van
overheidswege (met uitsluiting van anderen) tot
den aanleg van werken of diensten van openbaar
nut enz. : concessie aanvragen voor het leggen van
een locaalspoorweg; eene concessie-aanvraag; —
afstand van gronden om die te ontginnen, er naar
petroleum te boren, ertsen uit te delven, enz.;
- stuk land waarvoor men concessie heeft tot het
een of ander; — het gedeeltelijk toegeven aan de
eischen der tegenpartij : concessies doen.
CONCESSIEHOUDER, m. (-s), iem. die eene
concessie verkregen heeft; ...JAGER, m. (-s);
...TERREIN, o. (-en), die concessieterreinen zijn
hem in optie gegeven.
CONCESSIONARIS, m. ( -sen), iem. die concessie
voor eenig werk of dienst van openbaar nut heeft
aangevraagd of verkregen.
CONCESSIONNEEREN, (concessionneerde, heeft

geconcessionneerd), concessie verleenen : een geconcessionneerde spoorweg, een spoorweg tot welks
aanleg aan particulieren vergunning is verleend (in
tegenstelling met een staatsspoorweg).
CONCETTI, rr . mv. gezocht geestige invallen
of zetten; (red.) valsche, overdreven figuren.
CONCHA, v. (-'s), schelp; schelpvormig vaatwerk
waarmee het water uit de doopvont ,ereomen en
over het hoofd van den doopeling wordt uitgestort.
CONCHIFERA, v. mv. schelpdieren.
CONCHOIDE, v. (-s), (meetk.) kromme schelp
-vormige
lijn.
CONCHYLIEN, o. mv. schelp -, schaaldieren.
CON CHYLIOLOGIE, v. horens- en schelpenkennis.
CONCIERGE, m. (-s), bewaarder; opzichter van
een openbaar gebouw; huisbewaarder.
CONCIERGERIE, v. (...rieën), (eig.) cipierswoning;
naam eener gevangenis bij het Paleis van Justitie
te Parijs.
CONCILIANT, bn. een conciliante geest, houding,
tot verzoening, toenadering bereid; een conciliant
voorstel.
CONCILIE, o. (-s, ...liën), CONCILIUM, o. (...ia),
(R. K.) kerkvergadering om vragen betreffende
het geloof, de kerkelijke tucht enz. te beslissen
het concilie van Trente.
CONCIPIEEREN, (concipieerde, heeft geconcipieerd), ontwerpen, opvatten, planrr atig scheesen.
CONCLAVE, o. (-s), kleine vertrekken waarin
de kardinalen zich afzonderen om een paus te
verkiezen; vergadering der kardinalen tot dat doel;
de verkiezing zelf; - overeenkomst tusschen de
aannemers van rijkswerken om te bepalen, hoe
hoog de inschrijvingssorn zal zijn; — gedeelte van
een staat dat geheel binnen een anderen staat ligt.
CON CLAV IST, m. (-en), geestelijke die met een
kardinaal in het conclave opgesloten wordt om
dezen te bedienen.
CONCLUDEEREN, (concludeerde, heeft geconcludeerd ), Lesluiten, gevolgtrekkingen maken; (recht)
tot eene slotsom komen : tot invrijheidstelling
conelvdeeren.
CONCLUSIE, v. (-s, ...siën), besluit, gevolg
slotsom : tot de conclusie komen; (Ie con--treking;
clusie trekken uit; (recht.) slotsom waarin eenel
partij in Bene rechtszaak haar eischen samenvat:.
de advocaat-generaal nam conclusie in de zaak.
CON CLU SIEF, bn. gevolgaanduidend, gevolgtrekkend; (taalk.) conclusieve voegwoorden.
CONCORDAAT, o. (...daten), verdrag, overeenkomst, tractaat (inz. van eene regeering met den.
Paus over de aangelegenheden der R.-K. kerk
in dat land) .
CONCORDANT, bn. overeenstemmend.
CONCORDANTIE, v. (...tiën, -s), overeensteniming; een bijbelregister, een boek waarin al dewoorden en spreuken des Bijbels alphabetisch
voorkomen, met aanwijzing van de plaats waarzij staan (de Nederlandsche concordantie van.
Abraham Trommius verscheen in 1685 te Amvster-dam); -- ook dergelijke .rijsten betreffende een
bepaald schrijver.
CONCORDEEREN, (concordeerde, heeft geconcordeerd), overeenstemmen.
CONCORDIA, v. eendracht, overeenstemming; —
concordia res parvae crescent, door eendracht
groeien kleine of geringe zaken aan, eendracht
maakt macht (zinspreuk van de Republiek derVereenigde Nederlanden; randschrift op de oudholl
munten).
CONCOURS, o. (-en), (handel) bijeenkomst der ,
schuldeischers van een gefailleerde ter indiening
hunner vorderingen; gerechtelijke verklaring van
onvermogen en het afstand doen van den boedel.
aan de schuldeischers; — wedstrijd, het dingen
naar een uitgeschreven prijs : een concours van
tooneelvereenigingen; — concours hippique, wedstrijd,.
de schoonheid, bouw, gang en snelheid van paarden
betreffende.
CONCREET, bn. werkelijk bestaand : een concreet
geval; een concreet getal, benoemd getal; concree t begrip, begrip dat de eigenschap n-let het onderwerp
vereenigt, ook een concreet zelfstandig naamwoord..
CONCREMENT, o. (-en), (ontl.) zeker samen
vaste stof, door verkalking of eene-groeislf
andere oorzaak in eene vloeistof ontstaan, inz..
in het menschelijk lichaam, zooals blaas -, galen niersteenes.
CONCUBINAAT, o. het samenwonen met eene
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aanteekeningen betreffende gedrag en geschiktheid
concubine, buitenechtelijke samenleving van man
worden opgeteekend, beoordeelingslijst
en vrouw.
CONFECTIE, v. (-s), in voorraad genmkte
CONCUBINE, v. (-n), (w. g.) bijzit.
kleeding, tegenover kleeding op maat, meest in
CONCURREEREN, (concurreerde, heeft geconsamenstellingen : dames-, heerenconfectie; —GOE
curreerd), wedijveren, mededingen; - niet kunnen
concurreeren, (van een koopman) hooger in prijs 1 DEREN, 0- mv.; -KLEEDING, v. ; —MAGAZIJN,
matige
0. (-en), waar zulke kleeding verkocht wordt;
concurreerende
zijne
waren;
met
prijzen,
zijn
-WERK, 0.; —ZAAK, v. ( ... zaken), handel in
prijzen; - (van schuldeischers) zijne aanspraken
confectie.
met anderen doen gelden.
1. CONCURRENT, m. (-en), schuldeischer in een
CONFEDERATIE, v. (-s, . . .tiën), verbond, inz
van kleine staten.
faillissement die niet bevoorrecht is; - nededinger,
CONFEDEREEREN, (confedereerde, heeft geconv
(-n),
i]1z. in den handel enz. CONCURRENTE,
federeerd), verbinden; — de geconfedereerden, de
2. CONCURRENT, bn. concurrente crediteuren,
verbondenen, b. v. de zuidelijke Staten in hun
echuldeìschers bij een faillissement, die niet door
strijd tegen de noordelijke der Vereenigde Staten
hypotheek, borgstelling enz. voorkeur hebben,
van Noord-Amerika.
maar die met elkaar bet overgeblevene van den
CONFEREEREN, (confereerde, heeft geconfeboedel in verhouding van hunne vorderingen
reerd), gemeenschappelijk overleggen, beraadmoeten deden.
slagen : met iem. over iets confereeren.
CONCURRENTIE, v. gelijkgerecbtigdbeid (van
CONFERENCIER, m. ( -s), hij die eene conferentie
scbuldeischers of scbuldvorderingen); wedijver;
(causerie, voordracht, toespraak) houdt.
mededinging (in den handel); — (aan) de concurrentie
CONFERENTIE, v. (-s, . . .tiën), bijeenkomst,
het hoofd bieden, ze weerstaan door b. v. sterker
vergadering, om te beraadslagen; eene conferentie
te concurreeren.
houden; - ( R.-K.) verplichte maandelijksohe bij CONDEMNATIE, v. (-s, . .tiën), veroordeeling.
eenkomst der dienstdoende geestelijkheid, waarin
CONDENSATIE, v (nat.) verdichting van gas
over kerkelijk-wetenschappelijke zaken wordt geof damp tot vloeistof door druk of afkoeling of
handeld; - toespraak over allerlei onderwerpen,
door beide; b. v. van stoom tot water; -MACHINE,
causerie; - godsdienstige redevoering of voorV. (-s), stoommachine waarbij de afgewerkte stoom
dracht; - onderafdeeling van de Vereeniging van
door een condensator verdicht wordt; —VERWeldadigheid van den H. Vincentius de Paolo.
MOGEN, 0. (b. v. van den grond) bet vermogen het
CONFERVEN, v. mv. draadwieren, watermos.
vocht te behouden en zijn vermogen om den waterCONFESSIE, v. (-s, . . .siën), belijdenis, bekentenis
damp uit de lucht te verdichten; -WATER, o.;
van schuld aan eene strafbare of laakbare handeling;
—WATERAFVOERDER, rn (-s), stoombespaarder.
— geloofsbelijdenis; — de Augsburgschc confessie,
CONDENSATOR, In. (-s), CONDENSOR, rn (-s),
de Helvetische confessie, geloofspartij.
toestel bij eene stoommachine waarin de afgewerkte
CONFESSIONEEL, bn. de geloofsbelijdenis bestoom tot water verdicht wordt; - toestel aan
de
electriciteit
treffende; - confessioneele school, waar godsdienstom
daarop
eene electriseermachine,
onderwijs onder de leervakken is opgenomen; —
te verzamelen.
confessioneele partij, (in de staatkunde) de kerkelijke
CONDENSEEREN, (condenseerde, is gecondenpartij.
seerd), verdichten, (van gasvormige lichamen tot
CONFESSO, in confesso, (recbt) erkend, toevloeistoffen); stollen : gecondenseerde melk; gegeven.
condenseerende machine, stoommachine met conCONFETTI, mv. kleine ronde papiersnippers in
densor.
allerlei kleuren, waarmee men elkander bij een
CONDITIE, v. (-S, . . . tiën), voorwaarde, beding:
carnaval of ander feest bestrooit
zijne conditiën stellen; — toestand : in goede conditie
CONFIDENTIE, V. (-s, . . .tiën), vertrouwelijkheid,
zijn, (sport : van een paard, mededinger) goed
bet vertrouwen; de vertrouwelijke mededeeling.
geoefend zijn; — dienstbetrekking, dienst : in
CONFIDENTIEEL, bn. bw. vertrouwelijk : een
conditie zijn, gaan.
CONDITIO, v. conditio sine qua non, onvermij- : confidentieel schrijven; ook aan het hoofd van een
delijke, allernoodzakelijkste voorwaarde; conditie
vertrouwîlijk schrijven.
CONFIGURATIE, v. de vorming, het ontstaan
tacita, voorwaarde die van zelf spreekt.
van geljkvormige gednanten, zooais bij het krisCONDITIONALIS, m. (taalk.) de voorwaardelijke
talliseeren der zouten en het bevriezen van het
wijswater; — (sterrenk.) de wederzijdsche stand of het
CONDITIONEEL, bn. bw. voorwaardelijk, op
aspect, de conjunctie der planeten; werktuigljke
zekere voorwaarden.
afbeelding der gedaanten die de wachters van
CONDITIONNEEREN, (conditionneerde, heeft
Jupiter en Saturnus bij hunne verduisteringen
geconditionneerd), voorwaarden stellen, bedinaannemen.
gen; - in een goeden toestand brengen of houden:
eene wel geconditionneerde bibliotheek; - het gehalte I CONFIRMANDUS, m. ( ... di), nieuw aangenomen
lid eener Protestantsche gemeente.
van vocht in monsters ruwe zijde bepalen.
CONFIRMATIE, v. (-5, . . . tiën), bevestiging,
CONDOLEANTIE, v. (tiën, -s), rouwbeklag;
opneming (als lidmaat in de Protestantsche kerk).
-BEZOEK, o. (-en); —BRIEF, rn ( ... brieven),
CONFIRMATIEF, bn. bw. bekrachtigend.
brief van rouwbeklag; —VISITE, v. (-s)
CONFIRMEEREN, (confirmeerde, heeft geconfirCONDOLEEREN, (condoleerde, heeft gecondomeerd), bevestigen, opnemen (als lidmaat der
leerd), (iem.) rouwbeklag betuigen.
men
Protestantsche kerk); (R.-K.) vormen, inzegenen; CONDOR, m. (-s), de grootste vogel dien
schriftelijke bevestiging eener mondeling overkent (sarcoramphus gryphus), eene soort van gier
eengekomen handelszaak.
met eene vlucht van 3 meters; hij wordt vooral
CONFISCATIE, v. (-5, . . . tiën), gerechtelijke
in het Andesgebergte aangetroffen.
CONDUCT, 0. begeleiding, geleide; — de coninbeslagneming, verbeurdverklaring.
CONFISERIE, v. banketbakkerswinkel.
ducten in een orgel, de pijpen of laden tot leiding
CONFISEUR, m. (-s), confiturier; banketbakker.
van den wind.
CONFISQUEEREN, (confisqueerde, heeft geconCONDUCTEUR, m. (-s, -en), persoon die op
treinen, trams enz. voor het opnemen en uitlaten der
fisqueerd), gerechtelijk in beslag nemen, verbeurdreizigers zorgt, door bet sein tot stilhouden en
verklaren; aanhalen (sluikgoederen).
CONFITEOR, 0. (eig.) ik beken, ik beljd; (R.-K.)
weder voortgaan te geven, het reisgeld ontvangt
of de bewijzen van betaling daarvan controleert; eene zondenbelijdenis die met dit woord begint
de conducteur van eene postkar, der brievenmalen,
en door den geestelijke vóór den introitus der mis
aan de treden des altaars wordt opgezegd.
aan wien de zorg, de expeditie van de brieven enz.
is opgedragen; — (krjgsw.) opzichter bij bet le ggen
CONFITURIER, m. (-s), iemand die ingelegde
vruchten, of die suikergoed verkoopt, een banketvan bruggen enz.
bakker.
CONDUCTEURSVERTREK, o. (-ken), aan somCONFITUREN, v. mv. ingemaakte vruchten.
mige stations een afzonderlijk vertrek voor verblijf
CONFLICT, o. (-en), verschil van meening,
van de conducteurs, wanneer de trein geruimen
botsing, strijd : in conflict komen met; conflicten
tijd b 1 hOUdt.
CONDUCTOR, m. (-s), (nat.) electriciteitsgeleider
konden niet uitblijven.
aan electriseermachines.
CONFLUENTIE, v. ( ... tiën), samenvloeiing van
CONDUITE, v. gedrag; —BOEKJE, o. (-s),
twee rivieren.
—LIJST, v. (-en), . . .STAAT, m- ( ... staten), waarin
CONFORM, bn. bw. overeenstemruend, overeen
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komstig met : zijn optreden was conform de opdracht;
conform het advies van burgemeester en wethouders
werd besloten.
CONFORMATIE, V. de behoorlijke inrichting, de
schikking der deelen van een lichaam; overeenkomst, toestemming.
CONFORMEEREN, (conformeerde, heeft geconformeerd), gelijkvormig maken, naar iets inrichten;
overeenkomen; schikken, voegen.
CONFORMISTEN, m. mv. aanhangers der heer
bisschoppelijke kerk in Engeland; non-con--schend
formisten, zij die van de leer dezer kerk afwijken.
CONFORMITEIT, v. gelijkvormigheid, overeen stemming.
CONFORTABEL, bn. Zie COMFORTABLE.
CONFRATER, m. (- s), ambtgenoot, vakgenoot.
CONFRONTATIE, v. (-s, ...tiën), het confronteeren.
CONFRONTEEREN, (confronteerde, heeft geconfronteerd), vergelijken; (getuigen onderling of met
den beschuldigde) tegenover elkander stellen, in
elkanders tegenwoordigheid brengen en hunne getuigenissen vergelijken.
CONFUSIE, v. (...siën, -s), verwarring; beschaamdheid, verlegenheid.
CONFUTATIE, v. (...tiën), wederlegging.
CONFUUS, bn. bw. (confuser, -t), verward, verlegen, beschaamd, beteuterd : hij werd er confuus
van; iem. confuus maken.
CONGÉ, o. afscheid; ontslag; - iem. zijn congé
geven, ontslaan (uit den dienst enz.); - zijn congé
krijgen, zijn ontslag krijgen, weggezonden worden;
ook afgewezen worden (een minnaar).
CONGELATIE, of CONGLACIATIE, v. bevriezing, het verstijven door de koude.
CONGESTIE, v. (-s, ...tiën), ophooping van
bloed in een orgaan (inz. in het hoofd).
CONGLOMERAAT, o. (conglomeraten), samen
steenmassa van afgeronde en door het-klonterig,
water afgesleten steenblokken die door een natuurlijk cement vereenigd zijn; (ook fig.) opeenhooping,
toevallige samenvoeging.
CONGLUTINAAT, o. het aaneengelijmde, verdikte..
CONGLUTINEEREN, (conglutineerde, heeft geconglutineerd), samenlijmen, doen samenkleven.
CONGREGANIST, nl. en v. (-en), (R.-K.) medelid
eener geestelijke broederschap.
CONGREGATIE, v. (-s, ...tiën), (R.-K.) vereeniging van personen die zekere geloften hebben
afgelegd en overeenkomstig bepaalde, door den
paus goedgekeurde regelen leven; - vereeniging
van geestelijken, door den paus benoemd, qm
kerkelijke zaken te regelen; - vereeniging van
leeken, kerkelijk goedgekeurd, tot het houden van
godsdienstoefeningen enz.; die oefeningen; vertakkingen van eene geestelijke orde.
CONGREGEEREN, (congregeerde, heeft gecongregeerd), verzamelen, vereenigen, verbroederen.
CONGRES, o. ( -sen), samenkomst (van vorstelijke
personen of hunne gezanten, ministers, diplomaten);
vergadering (ter behandeling van wetenschappelijke en andere onderwerpen) : landbouwkundig, geneeskundig, taal- en letterkundig congres; - wetgevende vergadering (b. v. in de Vereenigde Staten
van Noord -Amerika, in Frankrijk); - het Nationaal
Congres, vergadering van Belgische afgevaardigden
die het Huis van Oranje van den troon vervallen
verklaarden.
CONGRESGAAS, o. grof gaas waarin figuren gewerkt worden.
CONGRESLID, o. (...leden), deelnemer aan een
congres; lid van het Amerikaansche congres.
CONGRESSIST, m. en v. (-en), deelnemer aan
een congres.
CONGRESZUIL, v. zuil te Brussel opgericht ter
gedachtenis aan het nationaal congres, aldaar in
1830 en 1831 gehouden.
CONGREVEDRUK, m.; CONGREVISCH, bn.,
congrevische vuurpijlen, vuurpijlen met een moeilijk
te blusschen vuur (zoo genoemd naar den Engelschen kolonel William Congreve die in de vervaardiging daarvan verbetering bracht); - congrevische
druk, (zoo genoemd naar denzelfden Engelschman)
methode tot het gelijktijdig drukken van verschillende kleuren, thans nagenoeg in onbruik geraakt.
CONGRUEEREN, (congrueerde, heeft gecongrueerd), overeenstemmen, samenpassen; gelijk en
gelijkvormig zijn, bedekken.

CONSECREEREN.
CONGRUENT, bn. (van figuren) gelijk en gelijk vormig.
CONGRUENTIE, v. overeenstemming, gelijk- en
gelijkvormigheid (van meetk. figuren).
CONIFEREN, v. mv. kegeldragende gewassen,
naaldboomen.
CONIÏNE, v. zekere vergiftige stof (alcaloïden)
in de waterscheerling (Cicuta virosa) of gevlekte.
dollekervel, ook cicutine genoemd.
CONISCH, bn. bw. kegelvormig.
CONJECTURAAL -CRITIEK, v. tekstcritiek alleen
op gissingen berustende, ter verbetering van
vermoedelijk onjuiste woorden of uitdrukkingen
(inz. bij oude schrijvers).
CONJECTUUR, v. (...turen), een vermoedelijk
oordeel, gegrond op bewijzen die slechts een zekeren
graad van waarschijnlijkheid hebben; vermoeden,
gissing : conjecturen op iets maken; vermoedelijk
juiste lezing (bij plaatsen van schrij vers die men
bedorven acht).
CONJUGAAL. bn. bw. echtelijk.
CONJUGATIE, v. (-s, ...tiën), (taalk.) vervoeging:
(der werkwoorden).
CONJUGEEREN, (conjugeerde, heeft geconjugeerd), (een werkwoord) vervoegen.
CONJUNCTIE, v. (-s, ...tiën), vereeniging, ver
voegwoord; (sterrenk.) zoodanige-bindg;(talk.)
plaatsing van twee sterren ten opzichte der aarde,
dat zij dezelfde lengte hebben.
CONJUNCTIEF, CONJUNCTIVUS, m. (conjunctieven) . (taalk.) de wijze der werkwoorden in afhankelijke zinnen; vgl. aanvoegende wijs, en subjunctives.
CONJUNCTUREN, v. mv. samentreffende invloedrijke omstandigheden; (ook) tijdsomstandigheden.
CONJURATIE, v. (-s, ...tiën), samenzwering,
komplot.
CONNÉTABLE, m. (-n), (oudt.) opper -rijksmaarschalk en veldheer der Kroon (in Frankrijk).
CONNEXIE, v. (-s, ...xiën), verbinding, betrek
handelsbetrekking : in connexie staan,-king,z.
trede n met, connexies aanknoopen; (ook) invloedrijke
familiebetrekkingen of kennissen : hij heeft overal
connexies.
CONNIVENTIE, v. oogluiking, toegevendheid;
medeplichtigheid aan een strafbaar bedrijf door•
het niet te beletten.
CONNOSSEMENT, o. Zie COGNOSSEMENT.
CONOPEUM, o. (R.-K.) kleed, gordijn, inz. dat,
den tabernakel van het altaar bedekt.
CONQUEST, o. (rechtsgel.) aangewonnen goed.
CONQUESTEEREN, (conquesteerde, heeft geconquesteerd), aanwinnen, veroveren.
CONRECTOR, m. (-en, -s), medeLrector, onderdirecteur van een gymnasium.
CONRECTORAAT, o. (...raten), betrekking vas ,
conrector.
CON SA CREEREN, (consacreerde, heeft geconsacreerd), wijden, heiligen; - (R. K.) (in de mis)
het brood en den wijn veranderen in het lichaam
en bloed van Christus; - besteden. Zie CONSECREEREN.
CONSCIËNTIE, v. (-s, ...tiën), geweten, zedelijk
bewustzijn; - ik heb er consciëntie van, ik gevoel
er berouw over; - (Zuidn.) zijne consciëntie onder
zich tot de biecht voorbereiden: - iemands-zoekn,
consciëntie onderzoeken, hem ter verantwoording
roepen.
CONSCIËNTIEDWANG, m. gewetensdwang, geloofsdwang.
CONSCIENTIESTOPPERS, m. mv. (spottend)
groote en droge aardappelen; ook matrozennaam
voor : bruine boonen.
CONSCIËNTIEUS, bn. bw. (...tieuzer, -t), nau v
gezet van geweten, stipt eerlijk: een consciëntieus
man: eene zaak consciëntieus behandelen, zeer
nauwgezet, met groote zorg.
CONSCRIPTIE, v. oproeping tot den krijgsdienst van alle dienstplichtigen; inschrijving en loting
voor den militairen dienst.
CONSECRATIE, v. heiliging, wijding, inzegening,.
inz. de zegening van het brood en den wijn bij het
H. Avondmaal in de Evangel. kerk; zegening die
de verandering van het brood en den wijn in het
lichaam en bloed van Christus ten gevolge heeft,
bij het misoffer der R.-K. kerk; (ook) het betrek
kelijke deel der Mis.
CONSECREEREN, (consecreerde, heeft geconseereerd), wijden, inzegenen, heiligen.
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CONSECUTIEF, bn. bw. achtereenvolgens; consecutieve ziekten, die uit andere ziekten voortspruiten;
(taalk.) gevolgaanduidend, conclusieƒ.
CONSENT, o. (-en), toestemming; vergunning;
verlofbriefje; bewijs van vergunning : het consent
voor de vervening; — consent voor de zegenvisscherij
langs de kust; geleibiljet (voor belaste goederen).
CONSENTBILJET, o. (-ten).
CONSENTEEREN, (consenteerde, heeft geconsenteerd), toestemmen, bewilligen in, vergunnen; —
wie zwijgt, consenteert, wie geen antwoord geeft,
stemt toe.
CONSEQUENT, bn. bw. ( -er, -st), noodzakelijk
uit iets voortvloeiende; daarmee in overeenstem
eene consequente daad: de consequente toe--ming:
passing van een beginsel; een consequent besluit,
gevolg; ook een consequent persoon, die naar vaste
beginselen handelt; ook consequent handelen.
CONSEQUENTIE, v. (-s, ...tiën), het consequent
zijn; het getrouw blijven aan beginselen; — de
consequentie daarvan is, het gevolg, de gevolgtrekking;
de consequentie van een beginsel; voor de consequentiën
van zijne eigen beginselen terugschrikken; de consequentie moet men aanvaarden.
CONSERVATIE., V. bewaring, behoud : conservatie van levensmiddelen.
CONSERVATIEBRIL, m. (-len), bril tot bewaring
van het gezicht.
1. CONSERVATIEF, m. (conservatieven), behoudsman, voorstander van het stelsel van behoud (in
aangelegenheden van kerk of staat enz.).
2. CONSERVATIEF, bn. bw. behoudend, vasthoudend aan de bestaande burgerlijke toestanden en
staatsvormen; afkeerig van ingrijpende hervormingen : de conservatieve partij; --- een conservatief blad,
dat de beginselen der conservatieven huldigt.
CONSERVATISME, o. de verkleefdheid aan de
bestaande staatsvormen of aan het bestaande in

't alge- een.

CONSERVATOIR, bn. conservatoir beslag, voorloopige beslaglegging op de roerende goederen van
een schuldenaar, indien kan worden aangetoond,
dat deze zich aan opzettelijke verduistering schuldig
maakt om zijn schuldeischer te benadeelen.
CONSERVATOIRE, o. (-s), inrichting ter opleiding
van zangers en toonkunstenaars; muziekacademie,
hoogere muziekschool, ook conservatorium genoemd.
CONSERVATOR, m,. (-s, -en), bewaarder (persoon,
belast met het toezicht enz. op naturaliënkabinetten, verzamelingen van handschriften enz.).
CONSERVATORIUM, o. (s), zie CONSERVATOIRE.
CONSERVEEREN, (conserveerde, heeft geconserveerd), bewaren, behouden; in acht nemen, zorg
dragen voor : zijn lichaam, zich zelf conserveeren; —
voor bederf bewaren, verduurzamen : geconserveerde
groenten.
CONSERVEERINGSMIDDEL, o. (-en), middel
om groenten, vleesch, melk enz. tegen bederf te
bewaren, te verduurzamen.
CONSERVEN, mv. verduurzaamde levensmiddelen; —FABRIEK, v. (-en).
CONSIDERABEL, bn. bw. ( -er, -st), aanmerkelijk,
aanzienlijk, gewichtig, belangrijk.
CONSIDERANS, v. beweegreden, overweging
(van eene wet, een besluit enz.); opgaaf der overwegingen waarop een vonnis berust.
CONSIDERATIE, v. (-s, ...tiën), overweging; — dit
stuk is in zijne handen gesteld om consideratie en
advies, om het te onderzoeken en er zijn oordeel
over uit te brengen, ook in consideratie nemen; —
toegeeflijkheid, inschikkelijkheid, ook achting :
consideratie met iem. gebruiken; iem. met consideratie
behandelen.
CONSIDEREEREN, (considereerde, heeft geconsidereerd), in overweging, in aanmerking nemen;
behartigen; hoogachten.
CONSIGNANT, m. (-en), die goederen in consignatie verzendt.
CONSIGNATARIS, m. ( - sen), medeonderteekenaar
enz. van getuigenissen; — (kooph.) de ontvanger
van consignatiewaren; — (rechtsgel.) de bewaarder
van gedeponeerd goed, geconsigneerde.
CONSIGNATIE, v. (-s, ...tiën), (kooph.) toezen
goederen) tot verkoop voor rekening des-ding(va
afzenders; — ( goederen) zenden aan de consignatie
van A, aan het adres van A. om ze te consigneeren; — credietbrief voor een schipper; — (rechtst.)
gerechtelijke bewaargeving van gelden, indien de
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schuldeischer weigert de betaling aan te nemen.
CONSIGNATIEKAS, v. ( -sen), inrichting voor
het bewaren van gelden waarover een rechtsgeding
hangende is of waarvan de eigenaar niet te vinden is.
CONSIGNE, o. (-s), wachtwoord (eig. en fig.);
verbod aan de soldaten, om de kazerne te verlaten.
CONSIGNEEREN, (consigneerde, heeft geconsigneerd), (handel) goederen in consignatie verzenden;
-- een schipper geld aanwijzen, overleveren; —
een schildwacht consigneeren, hem het wachtwoord
geven ; -- soldaten in de kazerne consigneeren, hun
verbieden de kazerne te verlaten, om ze in geval
van nood, terstond bij de hand te hebben.
CONSILIUM, o. (...ia), raad; raadsvergadering.
CONSISTENT, bn. bw. ( -er, -st), dicht, vast,
duurzaam.
CONSISTENTIE, v. samenhang, dikte; lijvigheid
(van vloeistoffen); stevigheid, duurzaamheid.
CONSISTORIAAL, bn. eene consistorie betreffende,
CONSISTORIE, o. (-s, ...riën), kerkeraad, geestelijke raad, een geestelijk toeziend lichaam over
kerkelijke aangelegenheden; — (R.-K.) vergadering
van kardinalen onder voorzitterschap van den paus;
-- V. (gew.) (Herv. kerk) de consistoriekamer; -gaat gij ook al naar de consistorie ? ontvangt gij
ook al godsdienstonderwijs ?
CONSISTORIEKAMER, v. (-s), kamer waar de
kerkeraad vergadert.
CONSOLATIEPRIJS, m. (...prijzen), prijs bij wedstrijden aan dengene gegeven, die geen prijs heeft
gekregen doch ten volle eene onderscheiding waardig is, troostprijs.
CONSOLE, v. (-s), (bouwk.) draag- of kraagsteen,
vooruitspringend deel dat dient om iets te ondersteunen .
CONSOLIDATIE, v. het consolideeren; geconsolideerde schuld.
CONSOLIDEEREN, (consolideerde, heeft geconsolideerd), eene staatsschuld consolideeren, eene
nieuwe onaflosbare en door fondsen gedekte staatsschuld maken (om verschillende leeningen en
schulden af te lossen).
CONSOLS, o. mv. Engelsche staatsschuld niet
vasten rentevoet, ter vervanging van verschillende
leeningen en vlottende schuld.
CONSOMMATIE, v. zie CONSUMTIE.
CONSOMMEEREN, zie CONSUMEEREN.
1. CONSONANT, bn. eenstemmig, eensluidend.
2. CONSONANT, v. (-en), (taalk.) medeklinker;
zie aldaar; (muz.) twee tonen die goed samenklinken.
CONSONANTENSTELSEL, o. (-s).
CONSORTEN, m. en vr. mv. (minachtend)
medestanders, medeplichtigen.
CONSORTIUM, o. (-s), vereeniging van kapitalisten om voor gezamenlijke rekening eene financieele of handelsoperatie uit te voeren.
CONSPIRATIE, v. (-s, ...tiëì , ), samenzwering,
komplot.
CONSPIREEREN, (conspireerde, heeft geconspireerd), samenzweren.
CONSTABLE, CONSTABEL, m. (-s), titel van
een Engelsch politiebeambte. Zie KONSTABEL.
CONSTANT, bn. bw. ( -er, -st), onveranderlijk, bestendig, volhardend, vasthoudend, gelijk : de
toestand blijft constant; — ( rekenk.) constante
waarden enz. tegenover veranderlijke waarden; —
een werkwoord met constant voorzetsel, dat in eene
bepaalde beteekenis steeds een zelfde voorzetsel
bij zich heeft.
CONSTANTIA -WIJN, m. soort van Kaapsche
wijn, zoo geheeten naar het landgoed Constantia,
voorheen zeer gewaardezrd.
CONSTATEEREN, (constateerde, heeft geconstateerd), als onloochenbaar vaststellen : een feit
constateeren; niet bewijzen staven.
CONSTELLATIE, v. (-s, ... tiën), onderlinge stand,
schijnbare nabijheid (van twee hemellichamen);
sterrenbeeld, stand van zaken : de politieke conste l latie in Turkije.
CONSTERNATIE, v. (...tiën, -s), ontsteltenis,
verslagenheid.
CONSTERNEEREN, (consterneerde, heeft geeonsterneerd), doen ontstellen, verbaasd doen staan.
CONSTIPATIE, v. verstopping, hardlijvigheid.
CONSTITUANTE, v. nationale vergadering in
Frankrijk, die eene constitutie samenstelde (1789'91).
CONSTITUEEREN, (constitueerde, heeft gecon stitueerd), vaststellen, verordenen; — zich consti-
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tueeren, zich vormen, zich voor wettig en voltallig
verklaren (van eene vergadering, commissie,
bestuur); - de constitueerende deden, bestanddeden; - de constitueerende vergadering, vergadering
van gekozen volksvertegenwoordigers, die de
opdracht hebben, eene nieuwe staatsregeling vast
te stellen.
CONSTITUTIE, v. (-s, ...tiën), vaststelling, ver
staatsregeling, grondwet; - gestel,-ordenig;
gezondheidstoestand : eene slechte constitutie hebben.
CONSTITUTIEWATER, o. (scheik.) hoeveelheid
water, noodig om een zuur den vloeibaren toestand
te doen aannemen.
CONSTITUTIEZIEKTE, v. (-n), ziekte die uit
het gestel voortkomt en dus van algenneenen aard is.
CONSTITUTIONEEL, bn. bw. grondwettig, in
overeenstemming met de constitutie : eene constitutioneele daad; - constitutioneele monarchie, eene
eenhoofdige regeering die door eene grondwet
beperkt wordt.
CONSTRINGENT, CONSTRINGEEREND, bn.
(-er, -t), samentrekkend (inz. van geneesmiddelen).
CONSTRINGENTIA, mv. samentrekkende geneesmiddelen.
CONSTRUCTEUR, m. (-s), bouwmeester, inz.
van schepen.
CONSTRUCTIE, v. (-s, ...tiën), bouw, inrichting,
schikking der deden : de constructie van een schip;
bouworde; - woordschikking : de constructie van
een zin; - de constructie van een werk, de bouw,
hoe het is samengesteld; van eene eenvoudige constructie.
CONSTRUCTIE-HOUT, o. hout dat volgens
mallen in bepaalden vorm gezaagd of gekapt is:
het bewerken van constructiehout; ... -MAGAZIJN, o.
(-en); ... -WERF, v. (...werven); ...-WINKEL, m.
(-s), werkplaats tot het maken van machines enz.;
inz. werkplaats der artillerie te Delft.
CONSTRUEEREN, (construeerde, heeft geconstrueerd), oprichten, samenstellen; opbouwen; - vol
naar het gebruik en de regels der taal samen -zine
figuren volgens bepaalde-voegn;m?tkusi
gegevens samenstellen.
CONSUL, m. (-s), (Rom. gesch.) elk der beide
eerste overbeidspersonen in den Staat; - (in
Frankrijk) titel van de drie bewindvoerders
(1799-1804); - gevolmachtigde of vertegenwoordiger eener vreemde regeering in eene stad, ter
waarneming van de (handels - )belangen der onderdanen van dien staat : viceconsul, leerling -consul; - (bij den wielrijdersbond) de wielrijder die
inlichtingen geeft over de wegen in zijne streek,
vreemdelingen ten dienste staat enz.
CONSULAAT, o. (...laten), ambt, waardigheid,
woning of bureau eens consuls; - de regeering van
de drie consuls in Frankrijk; - het consulaatwezen.
CONSULAIR, bn. den consul betreffende; - de
consulaire verslagen, door de consuls opgemaakt; een consulair agent, die dienst doet als consul.
CONSULEEREN, (consuleerde, heeft geconsuleerd), om raad vragen, raadplegen, iemands gevoelen inwinnen.
CONSULENT, m. (-en), raadgever, inz. in gerechtelijke aangelegenheden : een rechtsgeleerde, advocaat; - (Herv. kerk) de predikant die eene vacante
gemeente tot raadsman dient; - landbouw -, zuivel
door den staat aangesteld wetenschappe--consulet,
lijk ontwikkeld persoon die de landbouwers enz.
voorlicht.
CONSULENTSCHAP, o. akte van consulentschap,
het verdrag waarbij de Hertog van BrunswijkWolfenbuttel zich verbond prins Willem V van
raad en hulp te zullen dienen.
CONSUL- GENERAAL, m. (consuls-generaal), de
hoogste rang van consul.
CONSULT, o. (-en), samenkomst ter verkrijging
van raad en voorlichting; het verleenen van raad,
voorlichting, inz. door een geneeskundige of rechts
Dr. A. geeft gratis consult 's-morgens-gelrd:
van 8-9; het consult bij, van dien advocaat kost
1.80;
inz.
het overleg van een geneesheer met
I
één of meer anderen, betreffende den aard der
ziekte en de behandelingswijze : de dokter heeft
een consult gehad met professor B; een anderen
dokter in consult roepen.
CONSULTANT, m. (-en), raadpleger, raadgever.
CONSULTATIE, v. (-s, ...tiën), consult; - bureau
van consultatie, (bij de rechtscolleges) eene commissie uit de advocaten, die gerechtelijken raad

CONTINUEEREN.

en bijstand verschaft aan behoeftigen die geen
praktizijn hebben, die den verdediger aanwijst enz.
CONSULTATIEBUREAU, o. (-'s).
CONSULTEEREN, (consulteerde, heeft geconsulteerd), (b. v. een geneesheer) den raad inwinnen
van, hulp zoeken bij, raadplegen; te rade gaan,
overleg plegen als geneesheer, of rechtsgeleerde
met één of meer anderen.
CONSULTUM, o. senatus consultum, raadsbesluit.
CONSUMEEREN, (consumeerde, heeft geconsumeerd), verteren, gebruiken, verbruiken.
CONSUMENT, m. (- en), verteerder, verbruiker.
CONSUMMEEREN, (consummeerde, heeft geconsummeerd), bijeenbrengen, volbrengen, voltooien.
CONSUMPTIE, v. (-s, ...tiën), verbruik van
levensmiddelen enz.); eetwaren; de in een koffie
logement gemaakte vertering.
-huisof
CONSUMPTIEF, bn. consumptieve belastingen,
belastingen op voorwerpen van verbruik.
CONSUMTIEBROOD, o. liet gewone brood;
...VEREENIGING, v. (-en), verbruiksvereening
gi .
CONTACT, o. aanraking, verstandhouding : in
contact staan, komen, zich stellen; - de onderlinge
aanraking van twee electrische geleidingen, waardoor de stroom van de eene in de andere kan overgaan; contact krijgen; het contact is verbroken; (ook
fig.); - toestel dat de aansluiting tusschen twee
ujectrische geleidingen bewerkt en verbreekt.
CONTAGIE, v. besmetting.
CONTAGIEUS, bn. (...gieuzer, -t), besmettelijk :
contagieuze ziekten, die van een zieke op een gezonde kunnen overgaan, doordat de laatste in
aanraking komt met den lijdLr, of diens kleeren,
uitscheidingsproducten, enz,
CONTAGIUM, o. smetstof.
CONTAMINATIE, v. besmetting; o• het dooreen
uitdrukkingen waardoor een-lopen'vatw
verkeerd geheel ontstaat.
CONTANT, ba. bw. zie COMPTANT en KONTANT.
CONTACT-ELECTRICITEIT, v. die welke door
enkele aanraking van twee verschillende metalen
verkregen wordt, galvanische electriciteit.
CONTACTOPPERVLAK, o. (-ken), ...ROL, v.
(-len), ...STANG, v. (-en), waarmee het contact
verkregen wordt.
CONTEMPLATIE, v. (-s, ...tiën), beschouwing,
bespiegeling.
CONTEMPLATIEF, ba. (...tiever, -st), besohouwend, bespiegelend : een contemplatief leven leiden.
CONTEMPORAIN (Fr.), m. (-s), tijdgenoot; -bn. gelijktijdig; hedendaagsch.
CONTEMPORAIR, bn. gelijktijdig.
CONTENANCE, CONTENANTIE, v. houdiing;
gemoedskalmte, bedaardheid van geest.
CONTENT, bn. tevreden : Jantje content.
CONTENTEEREN, (contenteerde, heeft gecontenteerd), (iem.) tevredenstellen, genoegen • doen;
betalen.
CONTENTEN, mv. scheepslijsten van de binnen
schepen, bevattende de namen van den-gekomn
schipper, de goederen en den ontvanger daarvan.
CONTERFEITSEL, o. (-s), afbeelding, portret;
zie KONTERFEITSEL.
CONTERFORT, o. (-s), steunmuur, schoormuur,
steenen beer, stut; - (schoenmi .) hielstuk, stevig
stuk leer aan de binnenzijde van het schoeisel bij
den hiel, bij verbastering konterfoor, konfoor,
konfort geheeten. Zie KOMFOORT.
CONTEXT, o. redeverband, samenhang.
CONTEXTUUR, v. verband.
CONTINENT, o. vasteland.
CONTINENTAAL, bn. tot het vasteland behoorende; - continentaal stelsel, uitsluiting van Engeland van het vasteland (door Napoleon 1 in 1806); continentaal- stroomen, vastelandsrivieren.
CONTINENTIE, v. matiging, onthouding, kuischheid, ingetogenheid.
CONTIGENS, o. iets toevalligs; het toevallige.
CONTINGENT, o. (-en), verplicht aandeel (in
krijgsvolk, belastingen enz.).
CONTINUATIE, v. voortduring, voortzetting.
CONTINUEEL, ba bw. voortdurend, gestadig,
aanhoudend.
CONTINUEEREN, (continueerde, heeft gecontinueerd), voortgaan (met), vervolgen, voortzetten,
voortduren; - iem. in zijne betrekking continueeren,
een tijdelijk aangewezene telkens opnieuw benoemen
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of in die betrekking handhaven; de huur continueeren. verlengen. bestendigen.
CONTINUÏTEIT, v. ononderbroken samenhang
filer deelen.
CONTINUO, bw. (muz.) aanhoudend, voortdurend
CONTO, V. (-'s), rekening; ruimte van iemands
rekening in het grootboek; - a conto, op rekening; conto corrente, rekening-courant: - conto finto, gefingeerde rekening, prijscourant van goederen in
den vorm van eene factuur, voornamelijk in den
groothandel; - conto meto, conto a meta, rekening
met een ander op gelijk aandeel in winst en verlies; - conto mio, conto suo, conto nostro, mijne -,
'Zijne -, onze rekening.
CONTORSIE, v. (-s, . . .siën), verdraaiing, verwringing; geweldige onwillekeurige beweging der
leden.
CONTOUR (Fr.), m. (-en), omtrek eener figuur.
CONTRA, bw. tegen; (muziek) in samenstellingen
beteekent het vaak: laagst.
CONTRABANDE, v. sluikhandel; smokkelwaar,
niuikgoederen; - oorlogscontrabande, voorwerpen
wier vervoer gedurende een oorlog verboden is; , absolute contrabande, kruit, wapenen, kleedingstukken; - conditiorteele contrabande, levensmiddelen, paarden, spoorwegmateriaal enz.; - de contrabande is neembaar, mg in beslag genomen worden; (fig.) dat is hier contrabande, dat is hier verboden,
niet toe te staan.
CONTRABANDIER, m. (-s), sluikhandelaar,
smokkelaar.
CONTRABAS, v. (-sen), het grootste en diepst
gaande der strijkinstrumenten; - rn (-sen), de
bespeler van zulk een instrument, ook contrabassist
genoemd.
CONTRABAZUIN, v. eene bazuinstem van 32
voet, toon in het orgel.
CONTRABERICHT, o. (-en), tegenbericht.
CONTRABEZOEK, o. (-en), tegenbezoek, bezoek
dat men aflegt bij iemand van wien men een bezoek
gehad heeft.
CONTRABILJET, o. (-ten), biljet ter controleering
van een ander.
CONTRABOEK, o. (-en), boek voor de contrôle
der rekeningen; - nummerboek bij de trekking
der staatsloterij.
CONTRABOEKHOUDER, rn (-s), boekhouder
'ter controleering.
CONTRABRAS, rn (-son), (zoet. ) zekere bras op
de groote ra.
CONTRACT, 0. (-en), schriftelijke verbintenis,
, overeenkomst: een contract sluiten, geldig verklaren;
het contract opzeggen, verbreken; - geschrift waarin
die verbintenis of overeenkomst is vervat: koop-,
huurcontract; speelmerk. Contractje, o. (-s).
CONTRACTANT, m. (-en), die een contract
sluit; - (Ind.) contract-koelie. CONTRACTANTE,
V. (-n).
CONTRACTBREUK, v. (-en), het niet nakomen
van een contract.
CONTRACTEEREN, (contracteerde, heeft gecontracteerd), een contract sluiten, eene schriftelijke
overeenkomst aangaan.
CONTRACT -KOELIE, rn (-s), (Ind.) koelie die
zich bij contract verbonden heeft, ergens gedurende
een zeker aantal jaren en onder bepaalde voorwaarden te werken.
CONTRACTUEEL, bn. volgens contract: con-

tractueele arbeid.

CONTRACTUUR, v. (geneesk.) blijvende samentrekking van eene of meer spieren.
CONTRACT -VROUW, v. (-en), (Ind.) vrouwelijke
ontract-koelie.
CONTRADANS, m. (-en), zekere dans, uitgevoerd
door twee of vier tegenover elkaar geplaatste
dansers.
CONTRADICEEREN, (contradiceerde, heeft geeontradiceerd), tegenspreken, wederleggen.
CONTRADICENT, m. (-en), tegenspreker, tegenpartij.
CONTRADICTIE, v. (-s, ... tien), tegenspraak,
tegenstrijdigheid; - contradictio in terminis,
tegenstrijdigheid in de bepaling, in de woorden; contradictio in adjecto, eene tegenstrijdigheid in het
bijgevoegde, in het bijv. naarnw., b. v. : d r o o g
weter; wit roet voor sneeuw (bij Huyghens);
een levend geraamte voor een door en

door mager mensch.

CONTRADICTOIR, bn. tegenstrijdig.

CONTRAFACT, 0. (-en), namaaksel, nadruk.
CONTRAHEEREN, (contraheerde, heeft gecon traheerd). samentrekken, vereenigen
CONTRAHENT, rn (-en), contractant.
CONTRAIR, CONTRARIE, bn. tegengesteld,
tegenstrijdig.
CONTRAMARQUE, v. (-s), CONTRAMERK, 0.
(-en), een bewijs van toegang dat men ontvangt,
indien men even den schouwburg enz. verlaat.
CONTRAMINE, v. hij is altijd in de contramine,
spreekt altijd tegen, wil altijd anders handelen; (hand.) speculatie op daling van koers, die verkoopt
in de hoop bij daling ze voor lagere prijzen te
kunnen inkoopen en zoodoende te kunnen winnen:
dekkingen door de contramine.

CONTRAMINEEREN, (contramineerde, heeft gecontramineerd), tegenwerken; tegenlist gebruiken;
op koersdaling specilleeren.
CONTRAMINEUR, rn (-s), speculant a la baisse.
CONTRAMOER, v. (-en), moer die het loswerken
van cone andere belet.
CONTRAORDER, v. (-s), tegenbevel.
CONTRAPARTIJ, v. (-en), tegenpartij, inz. die
van de burgerij, den studenten na de lustrumfeesten
aangeboden.
CONTRAPEN, v. (-nen), borgpen, pen die bet
loswerken van een machinedeel belet.
CONTRAPOST, ra. (-en), post in het boekhouden,
waardoor een foutieve post wordt hersteld.
CONTRAPONEEREN, (contraponeerde, heeft geContraponeerd), (handel) een verkeerd geboektçn
post door bij- en afschrijven herstellen.
CONTRAPUNT, o. (muz.) de kunst om op een
bestaand thema eene of meer andere melodieën
te zetten; inz. het toevoegen van eene of moer
stemmen bij eene gegeven melodie. CONTRAPUNTIST, rn (-en).
CONTRARAILS, mv. rails over de breedte der
overwegen bij spoorbanen om de spoorrails vrij
te houden.
CONTRA -REMONSTRANTEN, mv. (gesch.) tegenstanders der remonstranten, gomaristen.
CONTRAREVOLUTIE, v. (. . .tiën), tegenomwenteling.
CONTRAREVOLUTIONNAIR, (staatk. partij) die
er naar streeft de gevolgen eener revolutie te niet
te doen.
CONTRARIE, bn. bw. tegengesteld; een Jantje
contrarie, iem. die altijd in de contramine is; hij is altijd in de contrarie, doet, spreekt altijd
anders dan men verwachten zou.
CONTRARIEEREN, (contrarieerde, heeft gecontrarieerd), (iem.) diens plannen dwarsboomen,
tegenwerken.
CONTRASEIN, o. (-en), sein waarmee een schip
aangeeft een ontvangen sein goed begrepen te
hebben.
CONTRASIGNEEREN, (contrasigneerde, heeft
gecontrasigneerd), medeonderteekenen (b. v. een
koninklijk besluit door een verantwoordelijken
minister).
CONTRASPLITS, v. (-en), (zoet.) bochtsplitsing.
CONTRAST, o. (-en), tegenstelling: een schreeuwend contrast, scherpe tegenstelling.
CONTRASTEEREN, (contrasteerde, heeft gecontrasteerd), tegen elkander afsteken, een opvallend
contrast vormen.
CONTRATONEN, rn mv. (muz.) de zwaarste bastonen.
CONTRAVALLATIELINIËN, v. mv. (mil.) aaneenschakeling van borstweringen om de uitvallen
van de belegerden beter te kunnen afslaan.
CONTRAVENLEEREN, (contravenieerde, heeft
gecontravenieerd), overtreden (eene wet, verordefling enz.).
CONTRAVENTIE, v. (-s, . . .tiën), overtreding; in contraventie zijn, cone overtreding begaan hebben.
CONTRAVISITE, v. (-5), contrabezoek.
CONTRAVOERING, v. (-en), (schoenm.) vulling
tusscben zool of buitenleer en veering, bij een
schoen.
CONTRAVOORSTEL, o. (-len), tegenvoorstel.
CONTREBALANCEEREN, (contrebalanceerde,
heeft gecontrebalanceerd), opwegen tegen, in evenwicht houden.
CONTREBANDE, v. zie CONTRABANDE.
CONTREBAS, v. (-sen), zie CONTRABAS, en'
CONTRECOEUR, in d contrecoeur, bw. uite
met tegenzin, ongaarne.

CONTRECOUP.
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CONTRECOUP, m. (-s), tegenslag, terugstoot;
(fig.) ongeluk, ramp, tegenspoed.
CONTREFORT, m. (-en), zie CONTERFORT.
CONTREI, V. (-en), CONTREIE, v. (-n), (volks
streek. omstreken : in de contreie van A. -tal)
CONTREMINE, v. zie CONTRAMINE, enz.
CONTRESCARP, v. (-en), (vest.) uiterste rand
of helling der gracht; tegenwal, bolwerk; bedekte
weg met het glacis.
CONTRIBUABEL, bn. belastingplichtig, belas
— de contribvabelen, de belasting--tingschuld;
schuldigen, aangeslagenen.
CONTRIBUANT, m. (-en), die contributie betaalt.
CONTRIBUANTE, v. (-n).
CONTRIBUEEREN, (contribueerde, heeft gecontribueerd), als zijn deel opbrengen of bijdragen,
(b. v. voor Bene vereeniging), medewerken aan.
CONTRIBUTIE, v. (-s, ...tiën), bijdrage die men
als lid van een genootschap of vereeniging betaalt;
belasting; —KAART, v. (-en), kaart, als bewijs
dat men zijne contributie betaald heeft.
CONTROLE, v. (-s), opzicht, toezicht; tegenrekening, dubbel register; -- het controleeren; — de
persoon die controleert, (dan m. ); — de plaats
waar gecontroleerd wordt (op de spoorwegen) :
het kaartje aan de controle afgeven.
CONTROLEEREN, (controleerde, heeft gecontroleerd), iemands beheer, beleid, gedrag, werkzaamheden nagaan; (ook) (iem.) op de vingers zien.
CONTROLEHEK, o. (-ken); ...PLANK, v. (-en),
(op de spoorwegen).
CONTROLESTATION, o. (-s), station tot het
controleeren van iets : het controlestation voor boter
in Friesland.
CONTROLETANG, v. (-en), werktuig door conducteurs, portiers enz. gebruikt om kaartjes of
toegangsbèwijzen bij de controle door inknippen
te merken.
CONTROLEUR, m. (-s, -en), ambtenaar, beambte
die het beheer of de werkzaamheden van anderen
nagaat; — (inz.) ambtenaar van bepaalden rang
bij het B. B. in Indië; controleur bij de trams, treinen,
die toezicht houdt op de plaatsbewijzen.
CONTROLEURBAROMETER, nl. (-s), hevelbarometer waarvan het eene been dunner en met een
gekleurd vocht gevuld is, waardoor kleine veranderingen in luchtdruk gemakkelijk na te gaan zijn.
CONTROVERSE, v. strijd van geleerden; twistpunt (inz. op het gebied van den godsdienst).
CONTROVERSIST, m. (-en), iem. die in een
geleerden of theologischen twist gewikkeld is en
daarover schrijft of eene rede houdt.
CONTUBERNAAL, m. (...nalen), samenwoner,
mede -inwonende, kamergenoot, kostganger.
CONTUMACIE, v. weerspannigheid aan de wet;
het in observatie houden van een of meer personen
(bij het heerschen van besmettelijke ziekten); —
in contumaciam veroordeelen, bij verstek.
CONTUMAX, bn. bw. weerspannig aan de wet;
voortvluchtig.
CONVALESCENT, ix. (-en), zieke die aan de
beterhand is.
CONVENABEL, bn. bw. ( -er, -st), geschikt,
passend, voegzaan, betamend.
CONVENIEEREN, (convenieerde, heeft geconvenieerd), (uitsluitend in den 3den pers. enk.) passen,
gelegen komen : zulk eene uitgave convenieert mij
niet, is mij te hoog.
CONVENIENTIE, v. (w. g.) overeenkomst, ge
pastheid, welvoeglijkheid, betamelijkheid.
1. CONVENT, o. (-en), klooster; vergadering van
kloostermonniken; — (spr.) dat is voor pater en
mater, en niet voor 't heele convent, dat is niet voor
iedereen, dat is iets extra's; — (gew.) slaapkamertje
der boerenknechts in de schuur.
2. CONVENT, o., CONVENTIE, v. (-s, ...tiën),
samenkomst, vergadering; — de nationale conventie,
naam dien de nationale vergadering in de Fransche
revolutie na 10 Aug. 1792 aannam.
CONVENTBIER, o. eigenlijk kloosterbier, bier
der conventualen- of kloosterbroeders, in onderscheiding van het sterke bier dat de paters dronken;
halfbier, kleinbier of dunbier.
CONVENTIE, v. (-s, ...tiën), overeenkomst, ver
zekere aangenomen vormen in de kunst;-drag;
geijkte opvatting omtrent hetgeen in den maatschappelijken omgang gepast, voegzaam is. Zie

ok CONVENT. CONVENTIKEL, o. vereeniging van monniken

die zich verzetten tegen de verkiezing van een
voorgestelden abt; ook van afvalligen, uitgestootenen uit eene kerk.
CONVENTIONEEL, bn. bw. op gewoonte of overeenkomst berustende : conventioneele begrippen; he t

conventioneele in de kunst.

CONVERGEEREN, (convergeerde, heeft geconvergeerd), (nat.) in één punt samenkomen, (van
lijnen, lichtstralen enz.); -- convergeerende lenzen,.
lenzen waardoor de lichtstralen in één punt samenkomen; — convergeerende reeksen, reeksen wier ,
opeenvolgende termen steeds kleiner worden.
CONVERSATIE, v. gesprek; het geheel der gesprekken die bepaalde personen met elkaar
gewoonlijk voeren : hun conversatie was laag bij
den grond; — wijze van spreken, gesprekken te
voeren : zij heeft eene levendige, prettige, irriteerende"
conversatie; — de gave, gezellige gesprekken te
voeren : hij heeft geene conversatie; — de personen,
niet wie iemand omgaat : weinig, eene uitgebreide
conversatie hebben, met weinig, veel personen,
vriendschappelijk omgaan; —LES, v. ( -sen), les
in het voeren van gesprekken in Bene vreemde taal;
-TOON, m. omgangstoon; -ZAAL, v. (...zalen).
CONVERSBROEDERS, in. mv. kloosterbroedersdie de ambachten en practische bedrijven uitoefenen.
CONVERSEEREN, (converseerde, heeft geconverseerd), verkeeren (met iem.); een gesprek voeren;
omgang hebben niet.
CONVERSIE, v. (-s, ...siën), omitempeling der'
munten; — verwisseling eener openbare schuld
in eene tegen lagere rente : de conversie der staats
-LEENING, v. (-en); —ONTWERP, o.-schuld;
(-en).
CONVERSIESALPETER, o. kaliumnitraat, ver
ontleding van chilisalpeter met chloor--kregndo
kalium.
CONVERTEEREN, (converteerde, heeft geconverteerd), veranderen, verwisselen; zie CONVERSIE.
CONVERTIET, m. (-en), bekeerling.
CONVEX, bn. bolrond, gewelfd, lensvormig; —
convex concaaf, bol aan de eene en hol aan de andere
zijde; -- convex convex, aan beide zijden bol.
CONVICTIE, v. overtuiging; — intieme convictie,

innige overtuiging..

CONVOCATIE, v. (-s, ...tiën), samenroeping,
bijeenroeping, (eener vergadering); —BILJET, o.
(-ten); —BRIEFJE, o. (-s).
CONVOCEEREN, (convoceerde, heeft geconvoceerd), samen -, bijeenroepen (de leden); beleggen
(eene vergadering).
CONVOLVULUS, m. (plantk.) winde.
CONVULSIE, v. (-s, ...siën), stuiptrekking, stuip.
LOOF, v. (coven), holle lijst (bij stukadoorswerk).
COOPERATIE, v. (-s), samenwerking, vereeniging
van personen om voordeeliger in zijne behoeften
te voorzien en het bedrijf van den ondernemer
uit te schakelen : coöperatie voor het inkoopen van
levensmiddelen, van brandstoffen, voor het bo uwen
van huizen, voor het betalen van geneeskundige hulp.
COOPERATIEF, bn. bw. op coöperatie, samenwerking gegrond : op coöperatieven grondslag; cooperatief
bouwen, in cooperatie; coöperatieve winkelvereeniging,
eene vereeniging van personen die een of meer
winkels oprichten om de waren in het groot op
te doen en daardoor goedkooper te verkrijgen, en
waarvan de leden een gedeelte van de winst,
naar gelang van het bedrag hunner inkoopen, ge-

nieten.
COOPTATIE, v. (-s), het kiezen van nieuwe leden
door de reeds aanwezige leden eener vereeniging.
COORDINATEN, v. mv zekere technische benaming in de wisk. en sterr.; — STELSEL, o. (-s).
COORDINATIE, v. (-s), gelijkstelling; rangschikking in onderling verband.
COPAIVA, COPAHU, COPAWABOOM, m. een
boom van Brazilië niet dikken stam, en groote,
langwerpige, donkergroene bladeren, u-elks buitengemeen hard hout tot schrijnwerk gebruikt wordt
en eene verfstof levert; de witte balsemboom,.
COPAIVA- BALSEM, ma. (geneesk.) de hars of
gom van den copaiva, eene heldere olieachtige
gele of geelbruine vloeistof, met doordringenden
geur en scherp bitteren smaak, die men verkrijgt
door insnijdingen in de schors; (die welke de stans
uitzweet, wordt echter voor de beste gehouden);
de copaivabalsem werkt sterk prikkelend op elke
slijmhuid, inz. op die der geslachtsorganen.

COPAL.

395

COPAL, o. barnsteenkleurige, reuklooze harssoort,
grootendeels afkomstig van thans uitgestorven
boomsoorten, waaruit uitmuntende vernissen bereid
worden; —LAK, o.; —OLIE, v.; —VERNIS, o.
COPIE, zie KOPIE, enz.
COPIEUS, bn. bw. rijkelijk, overvloedig : een
copieus diner.

COPRAH, v. (Ind.) gedroogde kern van de
klappernoten.
COPROLIETEN, m. mv. dreksteenen, versteende
drek of afgang van voorwereldlijke dieren.
COPULA, v. koppelwerkwoord.
COPULATIE, v. (-s, ...tiën), verbinding, koppeling, paring; vleeschelij ke gemeenschap; — eene
manier van veredeling der vruchtboomen; — (als
term in de logica en grammatica) de verbinding
van onderwerp en gezegde door de copula.
COPULEEREN, (copuleerde, heeft gecopuleerd),
verbinden, samenvoegen; koppelen, paren; — een
wilden boom door copulatie veredelen.
COPULEERMES, o. ( -sen), mesje om te copuleeren.
COQUET, bn. bw. (-ter, -st), behaagziek, vooral
van vrouwen, door kleeding, manieren, voorkomen
enz. zich voor de andere sekse trachtende aantrekkelijk te maken.
COQUETJES, bw. coquetjes lachen, op coquette
wijze.
COQUETTE, v. (-s), behaagzieke vrouw.
COQUETTEEREN, (coquetteerde, heeft gecoquetteerd), behaagziek zijn, trachten de andere sekse
te bekoren; — coquetteeren met iets, zich ermede
tooien om bekoorlijk te zijn; zij coquetteert wel wat
met dat lichte kostuum; — met iemand coquetteeren,

(vooral van dames in den omgang met heeren),
trachten heng te bekoren, te behagen aan iem.
zonder het ernstig te meenee of de opgewekte
gevoelens te beantwoorden.
COQUETTERIE, v. behaagzucht, inz. tegenover
de andere sekse; — mv. (...rieën), coquette manieren.
CORDIAAL, bn. bw. (...dialer, -st), hartelijk;
hartsterkend.
CORDIET, o. draadvormig rookzwak buskruit.
CORDON, o. (-s), zie KORDON.
CORDUAAN, o. fijn glanzig Spaansch leder
met gladkorrelige oppervlakte, (uit geite- of bokkevellen vervaardigd en aldus geheeten naar de
stad Cordova, Cordua).
CORMORAAN, r. (...anen), aalscholver, waterraaf.
CORNAC, m. (-s), geleider, oppasser van een
olifant, ook kornak.
CORNALIJN, m. (-en), CORNEOOL, m. (...olen),
een gesteente van het geslacht der chalcedonen,
niet kleurschakeeringen die van wasgeel tot in
donker granaatrood overgaan.
CORNEDBEEF, v. (Eng.) verduurzaamd Anierikaansch en Australisch vleesch (in bussen).
CORNER, m. (-s), (hand.) tijdelijke vereeniging
van groothandelaren om alle aan de markt gebrachte waren eener bepaalde soort op te koopen,
teneinde den verkoopprijs geheel in hunne macht
te hebben.
CORNERBALL (Eng.), m. (sport) hoekbal (bij
het voetbalspel. ).
CORNERKICK (Eng.), m. (sport) hoekschop (bij
het voetbalspel).
CORNET -A- PISTON, m. (-s), een koperen blaas
soort van horen met 2 of 3 kleppen-instrume,
of pistons, waardoor er ook andere als de natuurtonen goed op geblazen kunnen worden; gewoonlijk
bij verkorting piston genoemd, ook kornet -d-piston.
COROLLARIUM, o. (...ia), toevoegsel, bijvoegsel, opheldering; — stelling die onmiddellijk uit
het voorafgaande volgt.
CORONA, v. (-'s), lichtkrans om de zon, dien
men waarneemt bij zoneclipsen.
CORONER, m. (- s), (in Engeland) van staatswege
aangestelde lijkschouwer.
CORPORALE, CORPORAAL, o. (. . .ralen),(R.-K.)
altaardoek, gewijd wit linnen vierkant doekje,
waarop het heilig Altaarsacrament moet geplaatst
worden.
CORPORATIE, v. (-s, ...tiën), vereeniging, meest
van personen die hetzelfde vak of bedrijf uitoefenen
om. hunne belangen voor te staan : bij den optocht
hadden zich de voornaamste corporatiën aangesloten.

CORPOREEL, bn. bw. lichamelijk, lijfelijk.
CORPS, o. (-en), lichaam; de gezamenlijke personen onder een bestuur of hoofd staande en daar-

CORRESPONDENTIE.
door een zeker geheel vormende: vgl. muziekcorps
studentencorps, beide gewoonlijk bij verkorting
corps genoemd : het (muziek)corps der schutterij;
hij is lid van het (studenten)corps; — in het bijzonder
eene afdeeling van een leger, uit troepen bestaande,
die op dezelfde wijze georganiseerd of tot denzelfden
dienst bestemd zijn : het corps der grenadiers en
jagers, der mariniers; — en corps, gezamenlijk, allen
te zamen; — corps d'armée, eene h oofdafdeeling
van een leger in het veld; — corps de bataille, het
centrale deel van een leger; — corps de ballet, de
gezamenlijke balletdanseressen aan een theater of
opera; — corps de garde, hoofdwacht, wachthuis; - corps de reserve, krijgsmacht die alleen in
nood moet optreden; — corps diplomatique, de
gezamenlijke gezanten, attachés enz. van vreemde
staten bij een hof.
CORPULENT, bn. ( -er, -st), zwaarlijvig, gezet.
CORPULENTIE, v. zwaarlijvigheid.
CORPUS, o. lichaam; iern. op zijn corpus komen,
geven, hem slaan; — (boekdr.) dikte van een drukletter; — corpus delicti, de omstandigheden en
gegevens die te zamen een feit tot eene overtreding
eener wet, strafbaar maken; het gestolene; -corpus juris civilis, de gezamenlijke wetten in het
Romeinsch of burgerlijk recht (wetboek van keizer
Justinianus); — corpus juris canonici, kerkelijk.
wetboek.
CORREALE OBLIGATIE, v. hoofdelijke verbintenis, verplichting of vordering, verscheidene
personen in gelijke mate betreffende en denzelfden
oorsprong hebbende.
CORRECT, bn. bw. ( -er, -st), zuiver, zonder
fouten, niet afwijkende van de gestelde eischen:
eene correcte houding, handeling; zich correct gedragen.

CORRECTHEID, v. juistheid, zuiverheid (van
taal, druk, teekening enz.).
CORRECTIE, v. (-s, ...tiën), verbetering, terecht
nazien en de verbetering (van druk--wijzng;het
proeven); (ook) de proef met de daarin gebrachte
verbeteringen; - extra-correctie, die buiten den
daarvoor vastgestelden tijd valt; -- straf : huis
van correctie, verbeterhuis, verbeteringsgesticht; —
(Zuidn.) op de correctie zitten, politiekamer hebben
(van soldaten).
CORRECTIEF, o. middel tot verbetering waardoor eene begane fout verbeterd wordt.
CORRECTIETEEKEN, m. (-s), teekens waardoor
men bij eene drukproef de door den zetter te maken
verbeteringen aanwijst; ...WERK, o. werk bestaande in do correctie van drukproeven of van het
werk van leerlingen.
CORRECTIONALISEEREN, (correctionaliseerde,
heeft gecorrectionaliseerd), (w. g.) eene zaak naar
de correctioneele rechtbank verwijzen.
CORRECTIONEEL, bn. bw. verbeterend; — een
correctioneel vonnis, vonnis waarbij geene onteerende
straf is uitgesproken; ook eene correctioneele zaak,
correctioneele rechter.

CORRECTOR, m. (-en), (drukk.) iem. die drukproeven verbetert.
CORREGIDOR, m. (-s), commissaris van politie
(in Spanje en Portugal).
CORRELATIE, v. (-s, ...tiën), wederzijdsche,
onderlinge betrekking; — (biol.) onderlinge betrekking tusschen de verschillende deden van
plant of dier; zij bewerkt dat in het alg m ' n - ene
gelijkmatige ontwikke,ing van alle deden c ai: het
individu plaaus heef.,.
CORRELATIEF, bn. in wederzijdsche betrekking
staande.
CORRESPONDEEREN, (correspondeerde, heeft
gecorrespondeerd), overeenstemmen met; -- gemeenschap hebben (van kamers, gangen enz.); —
(van middelen van vervoer) op elkaar aansluiten; —
briefwissel ing houden; — een correspondeerend lid
(b. v. van een buitenlandsch genootschap), een lid
dat slechts door briefwisseling met dat genootschap
in aanraking komt.
CORRESPONDENT, m. (-en), iem. met Wien men
briefwisseling onderhoudt; — berichtgever (aan
dagbladen enz.); — (handel) die niet de correspondentie van eerie zaak is belast; — iem. die
eene vereeniging vertegenwoordigt op eene plaats
waar geene afdeeling bestaat; — (van assurantie maatschappijen) agent. CORRESPONDENTE, v.
(-n).
CORRESPONDENTIE, v. (-s, ...tiën), briefwisse
: de correspondentie voeren, afbreken; — de-ling
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gewisselde brieven : de geheele correspondentie
overleggen; -- in eene courant of een tijdschrift:
zekere rubriek bevattende antwoorden, opmerkingen, mededeelingen enz. door de redactie aan de
inzenders van brieven of ingezonden stukken; —
aansluiting van het eene middel van vervoer aan
een ander; — (gesch.) contracten van correspondentie,
de overeenkomsten waarbij regenten in de 18de
eeuw de ambten onderling verdeelden.
CORRESPONDENTIEBUREAU, o. (-'s), bureau
dat nieuwsbladen van berichten voorziet.
CORRESPONDENTSCHAP, o. (-pen), eenige
leden eener vereeniging, te weinig talrijk om op
die plaats eene afdeeling te vormen; — het zijn
van correspondent.
CORRIDA, v. (-'s), Spaansch stierengevecht.
CORRIDOR, m. (-s), gang in een huis.
CORRIGEEREN, (corrigeerde, heeft gecorrigeerd),
drukproeven verbeteren, van fouten zuiveren;
herstellen; -- berispen, straffen.
CORRIGEERSTEEN, m. (- en), (boekdr.) steen
waarop vroeger de vormen gelegd werden om de
fouten te verbeteren.
CORRIGENDA, v. (-'s), lijst van verbeteringen
(in een geschrift).
CORROSIE, v. het wegkragen, bijten, oplossen
van vaste deelen door corrosieve of bijtende middelen.
CORRUPT, bn. bedorven, slecht : eene corrupte
plaats in een handschrift.
CORRUPTIE, v. (-s, ...tiën), bederf, verdorven
verleiding, vervalsching; lichaams--heid;omkpng,
kwaal.
CORSA (It.), v. (-'s), wedren van paarden zonder
berijders.
CORSAGE, o. (-s), bovenlijf; lijf eener japon;
(ook) korset.
CORSET, o. (-ten), zie KORSET.
1. CORSO (It.), m. (-'s), wandelplaats in Italiaansche steden; pleizierrit, vgl. bloemencorso.
2. CORSO, v. koers (van het geld, van de wissels).
CORTES, m. mv. de landsvertegenwoordiging in
Spanje en in Portugal.
CORVEE, v. heerendienst; -- (mil.) werkzaam
beurtelings door de manschappen eener-hedni
compagnie verricht worden; — (fig.) lastig, on,dankbaar werk.
CORYPHFa, m. en v. (-ën), (oudh.) aanvoerder
an een rei of van een koor; (fig.) leider of hoofd
van eene partij, sekte, school enz.; — hij die in
•eene zaak, wetenschap of kunst uitmunt; -- eerste
danser, danseres (in een ballet).
COSECANS, v. (-en), (wisk.) secans van het
•complement van een hoek.
COSINUS, m. (wisk.) sinus van het complement
- van een hoek.
COSMETIEK, v. de kunst of een middel om de
:gelaatskleur, de huid, het haar te verfraajen; inz.
.zalf tot het bestrijken of kleuren van hoofd- of
baardhaar.
COSMISCH, bn. de wereld, het heelal betreffende,
beschouwd als een stelsel of geordend geheel; —
•cosmische stof, de stof die in het heelal buiten de
:aarde bestaat, waaruit de hemellichamen ontstaan
.zijn.
COSMOGONIE, v. leer der schepping, liet outstaan van het heelal.
COSMOGRAPHIE, v. de wetenschap die de alge
verschijnselen in het heelal beschrijft, zonder-men
:zich met een der bijzondere deelen ervan bezig te
houden; ook de beschrijving zelve, wiskundige
. aardrijkskunde.
COSMOLOGIE, v. de wetenschap of theorie van
,het heelal als een geordend geheel beschouwd.
COSMOPOLIET, m. (-en), iem. die de geheele
wereld als zijn vaderland beschouwt of behandelt,
,die geene nationale bekrompenheid, neigingen of
vooroordeelen heeft; wereldburger.
COSMOPOLITISCH, bn. bw. tot de geheele
wereld behoorend, niet beperkt tot eenig land of
zijne bewoners; vrij van nationale bekrompenheid
of kortzichtigheid : door het toenemend verkeer met
het buitenland is de bevolking in deze streek nu wat
cosrnopolitiseh geworden; wereldburgerlij k.
COSMOPOLITISME, o. de cosmopolitische beginselen; wereldburgerschap.
COSMORAMA, o. (-'s), eene soort van panorama
van eigenaardige gezichten van alle deelen der
- wereld.
COSMOS, m. het heelal, de wereld.

COST! (It.), daar; — a tosti, in uwe stad, aan
uwe markt, te uwent.
COSTONLICHTEN, o. mv gekleurde seinlichten
op oorlogsschepen.
COSTUMEEREN, (costumeerde, heeft gecostumeerd), kleeden, inrichten (overeenkomstig het
gebruik van een aangegeven tijdvak) : gecostumeerde
optocht, waarbij de deelnemers bepaalde kostuums
dragen;
COSTUMEN, v. mv. (hist.) oude gebruiken.
COTANGENS, m. (wisk.) raaklijn van het complement van een hoek.
COTEEREN, (coteerde, heeft gecoteerd), teekenen,
merken (met nummers of letters. (De spelling
QUOTEEREN verdient de voorkeur).
COTEERING, V. het opnemen van aandeelen in
de officieele lijst der effectenbeurs.
COTELET, V. (- ten), gebraden ribstuk van kalf,
varken of schaap.
COTERIE, v. (...rieën), kransje, besloten gezelschap; (fig.) clique, bent, (inz. in de politiek) : de
liberale coterie.
COTHURNEN, v. mv. (oudh.) tooneellaarzen.
COTILLON, m. (- s), zekere Fransche figuurdans.
COTTAGE (Eng.), v. (-s), huisje, landhuisje.
—SYSTEEM, o. stelsel waarbij de fabrikant zorgt
voor de woningen zijner arbeiders.
COTYLEDONAIR, bn. cotyledonaire planten,
planten met zaadlobben.
COTYLEDONEN, v. mv. (plantk.) zaadlobben.
COUCHE, v. (-s), laag (in mijnen, in de aardkorst); laag verf (in de sch ildei kunst ).
COUCHEEREN, (toucheerde, heeft getoucheerd),
te boek stellen, inschrijven; doen liggen.
COUCHETTE, v. (-s), slaapplaats, bed (aan boord).
COULAGE, v. verlies van vloeistoffen (door
lekken der vaten).
1. COULANT, bn. bw. ( -er, -st), vloeiend van
stijl of schrift; (fig.) toegevend, gedienstig.
2. COULANT, o. verschuifbare ring aan eene
paraplu; verschuifbaar, beweeglijk sieraad, kleinood
van een vrouwenhalssnoer.
COULEUR DE ROSE (Fr.), rooskleur; het is
niet alles couleur de rose, niet alles is even roos
-kleurig.
COULISSE, v. (-n, -s), beweegbaar zijstuk eener
decoratie op het tooneel; -- achter de coulissen, in
het verborgen of geheim, niet voor de oningewijden
merkbaar; (fig.) hij heeft achter de coulissen gekeken,
hij heeft de ware toedracht der zaak leeren kennen,
weet hoe de vork in den steel zit; --- beweegbaar
stuk van een meubel, ii,z . van eene tafel, waardoor
men deze kan grooter maken; -- inrichting aan
stoommachines bij stoombooten, locomotieven
enz., waardoor men deze willekeurig voor- en
achteruit kan doen bewegen.
COULISSENBELICHTING, v. (-en), (tooneel).
COULISSENHEFBOOM, m. (- en), (stoomw.)
COULISSENTAFEL, v. (-s).
COULOIR (Fr.), m. (-s), gang tusschen twee
vertrekken, inz. van het gebouw der Fransche
volksvertegenwoordiging (bij uitbr. ook van die in
andere landen) gezegd; — (ook) het gedeelte van
het gebouw buiten het gewone vergaderlokaal : in
de couloirs der Kamer werd verteld.
COULOIRSTELSEL, o. (bij verkiezingen) stelsel
waarbij de kiezer alleen zijn biljet in een afzonderlijk
vertrekje invullen en daarna afgeven moet, gangstelsel.
COUP (Fr.), m. (-s), coup de main, overrompeling,
verrassing, handgreep; — coup d'état, staatsreep; -- coup de force, daad van geweld; (ook)
gymnastische beweging waarbij het inz. op kracht
aankomt; — coup d'oeil, oogopslag, vluchtige
blik; — coup de grace, genadeslag; --- coup de
thé'tre, plotselinge verandering van toon 1, han
berekend is.
-delingopfct
s), (kleermakersterm) snit, vorm;
COUPE,
— coupon, zie aldaar: — drinkschaal; -- zijstuk
van een schoorsteengarnituur.
COUPÉ, m. (-' s), (veroud.) voorste afdeeling eener
diligence; --- eene soort rijtuig voor 2 personen; —
afdeeling van een spoorwegrijtuig; (vgl. damescoupé,
niet -rook- coupé); — zekere danspas waarbij de knie
gebogen wordt. Coupéetje, o. (-s).
COUPEEREN, (coupeerde, heeft gecoupeerd),
afsnijden; kortstaarten; verhinderen, voorkomen:
eene minder aangename zaak coupeeren; kaarten
afnemen (in het spel); troef inleggen; -- coupez,

v. (-
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(kaartsp.) neem af; - gedeelten van tooneelstukken
weglaten.
COUPEUR, us. (-s), knipper, kleermaker die de
maat neemt en het goed knipt. COUPEUSE, v.
(-S), vrouwelijke coupeur.
COUPLEEREN, (coupleerde, heeft gecoupleerd),
paren, koppelen.
COUPLET, 0. (-ten), een vers, eene afdee]ing van
een lied; zeker lied, meestal met een refrein dat
vooral in café-chantants gezongen of voorgedragen
wordt.
COUPLETZANGER, rn (-S), zanger in een caféchantant, die coupletten zingt of voordraagt;
... ZANGERES, v. (-sen)
COUPON, v. (-S), rentebewijs, interestbiljet (bij
de obligatiën); toegangs- of plaatsbewijs, uit een
couponboekje; - overgeschoten stuk van eene
stof, lap : eene coupon voor een vest, eene jas; -BEWIJS, 0. ( ... bewijzen); -BLAD, o. (-en), talon
met de gezamenBjke coupons, die achtereenvolgens
afgeknipt worden; -BOEKJE, o. (-S), een aantal
toegangsbewijzen in den vorm van een boekje
vereenigd, waaruit voor elke entrée er een wordt
afgescheurd; -DAG, rn (-en), lappendag; -KNIPPER, rn (-s) rentenier die veel edecten heeft;
-NOTEERING, v. (-en), noteering van den koers
van in het buitenland betaalbare coupons; -VERSCHIL, 0. verschil tusschen de werkelijke couponwaarde op den vervaldag en de volgens beursusance
voor de coupon berekende rente. Couponnetje,
0. (-s)
COUPURE, v. (-s), weglating van een gedeelte
in eene opera of tooneelstuk.
COUR, v. het hof, de hofplaats; opwachting ten
hove; hofstoet; - cour maken, naar iemands gunst
streven, aardigheden zeggen (inz. aan een meisje).
1. COURAGE, rn moed.
2. COURAGE, tw. moed ! moed gehouden!
COURAGEWATER, o. (scherts.) jenever.
1. COURANT, bn. (-er, -st), gangbaar, in omloop
(van muntspeciën); - courante schulden, kleine
loopende schulden; - courante waren, artikelen,
licht verkoopbare waren, die goed loopen.
2. COURANT, o. gangbare, grove zilvermunt.
3. COURANT, KRANT, v. (-en), nieuwsblad, dagblad; (fig.) die vrouw is eene courant, eene wandelende
courant, zij weet en vertelt al de nieuwtjes van de
stad. Courantje, 0. (-s),
COURANTENARTIKEL, o. (-s); . . . BERICHT,
0. (-en), (fig.) wat geen geloof verdient; . . .BRENGER, m. (-s); . . . BRENGSTER, v. (-s).
COURANTENDRUKKER, m. (-s); - - - DRUKKE-

RIJ, v. (-en); . . - GELD, o. (-en).
COURANTENJONGEN, m. (-s), die inz. aan de
stations couranten verkoopt.
COURANTENLEESINRICHTING v. (-en); ... LEZER, m. (-s); . . .LOOPER, rn (-s), die couranten
rondbrengt.
COURANTENMAN, rn (-S); ... NIEUWS, 0.;
... SCHRIJVER, m. (-S); ... STIJL, rn slecht
verzorgde stijl; ...TIJDING, v. (-en); ...VRO[JW,
v. (-en).
COURANTIER, rn (-s), (w. g.) schrijver, drukker-,
uitgever van een dagblad.
COURBETTE, v. (-n), (rijk.) korte boogsprong;
buiging.
COURTAGE, v. (-S), makelaarsloon.
COURTINE, v. (-s), (vest.) gordijn, middeiwal.
COURTISANE, v. (-s), voorname suol.
COURTISEEREN, (courtiseerde, heeft gecourtiseerd), vielen (uit praalzucht); iem. het hof maken.
COURTOISIE (Fr.), v. hoffelijkheid, beleefdheid.
COUSIN (Fr.), m. (-s), neef (titel door vorsten aan
elkaar of aan edellieden van hun hof gegeven.).
COÛTE QUE COUTE (Fr.), bw. uitdr., het koste
wat het wil, tot eiken prijs.
COUVADE, v. eigenaardige gewoonte bij sommige
volken, dat de man en niet de vrouw in het kraambed gaat liggen.
COUVERT (Fr.), o. (-en), enveloppe, brief omslag; - iemand iets onder couvert zenden, in enveloppe
(b. v. een douceur enz.); - onder (per) couvert,
(in den boekhandel) door tusschenkomst van een
anderen boekhandelaar; - (-s), vork, lepel, mes,
bord, servet enz. voor één persoon aan tafel; een diner van twintig couverts, voor twintig personen; - diners van drie gulden pr couvert, van
drie gulden elk, de persoon.
COUVERTURE, v. (-s), deksel, omslag.

COUVEUSE, v. (-n), verwarmbaar toestel, waarin
zeer zwakke of ontijdig geboren kinderen de eerste
weken na hun geboorte op eene temperatuur van
3 0 H. gehouden worden.
COVENANT (Eng.), o. (-en), verdrag, overeenkomst; (Eng. gesch.) inz. het verbond der Schotsche
Protestanten ter bescherming der nieuwe leer, in
1580 gesloten en in 1638 vernieuwd.
COVENANTER (Eng.), M . (-s), lid van het
covenant.
COWBOY (Eng.), ni. (-s), naam der herders der
groote buffelkudden in Amerika.
COWCATCHER (Eng.), m. (-s), toestel voor
onder de locomotieven in Amerika, om voorwerpen
van de spoorrails ter zijde te schuiven.
COZY (Eng.), v. (-'s), theemuts: met watten
gevoerde bedekking van den theepot om de thee
warm te houden.
CRAMBAMBOELI, v. Danziger kersenlikeur.
CRANERIE, v. dolle streek, kuur, dolzin.g
gedrag, pralerij.
CRANIOLOGIE, v. schedelleer.
CRANIOMETRIE, v. schedelmeting.
CRANIOSCOPIE, v. schedelbeschouwing.
CRAPAUD, (Fr.), m. (-s), lage, overal bekleede
leunstoel.
CRAPULE (Fr.), o. janhagel, het gemeene volk.
CRASSULACEËN, v. mv. vetplanten waartoe
0. a. het huislook, het daklook, het dikblad, het
navelkruid enz. behooren.
CRASTINATIE, v. (w. g.) het verschuiven tot
morgen, het uitstellen.
CRATER, rn (-s), groote drinkschaal. Zie KRATER.
CRAVATE, v. (-n), halsdoek, das, voornamelijk
door heeren gedragen.
CRAYON, 0. (-s), teekenstift van potlood of
krijt; - en crayon, (van cone teekening, een portret)
in krijt of potlood bewerkt.
CRAYONNEEREN, (crayonneerde, heeft gecrayonneerd), met potlood of houtskool teekenen, schetsen, ontwerpen.
CRAYONTEEKENING, v.
CREATIE, v. (-s), schepping; inz. eene voortreffelijke uitbeelding naar eigen opvatting van
eene rol door den tooneelspeler.
CREAT1NII, CREATININ E, v. eene kristalli
zelfstandigheid die-sernd,tikofbvae
mcii uit het vleesch der werveldieren verkrijgt.
CREATUUR, v. (creaturen), zie KREATIJUR.
CRËCHE, v. (-s), bewaarplaats voor zuigelingen
of zeer jonge kinderen, van moeders die over dag
uit werken gaan.
CREDENSTAFEL, v. (-s), (R.-K.) cone geheel
met linnen bedekte dientafel, in het presterkoor
tegen den linkerzijwand staande en waarop bij
officieele plechtigheden bet kerkgewaad wordt
gereedgelegd.
CRtDbNTIALEN, v. mv. geloofsbrieven, brieven
van credentie.
CREDIT, 0. (kooph.) tegoed; rechterzijde in het
grootboek. Zie KREDIET, enz.
CREDITEEREN, (crediteerde, heeft gecrediteerd);
(iem.) op vertrouwen geven, borgen, leenen; - te
goed schrijven, posten op de creditzijde boeken.
CREDITZIJDE, v. (-n), de rechterzijde van eene
rekening-courant; in liet grootboek; (fig.) de gunstige zijde van eene zaak of onderneming.
CREDITEUR, m. (-s, -en), scnuldeischer.
CREDO, ik geloof, eerste woord der Apostolische
geloofsbelijdenis; - (R.-K.) deel der Mis waarin
het Credo wordt gezegd of gezongen (volgend na
het Evangelie); - 0. (-'5), geloofsbelijdenis, geloof;
(fig.) belijdenis eener diepe, innige overtuiging.
CREDULITEIT, v. lichtgeloovigheid.
CREËEREN, (creëerde, heeft gecreëerd), scheppen, instellen; benoemen, aanstellen; - (toon.)
voor het eerst cone rol uitbeelden; - eene schuld
creëeren, cccie leening sluiten.
CREMATIE, v. lijkverbranding; -OVEN, rn (-5).
CREMATORIUM, o. (-s), inrichting voor lijkverbranding.

CRÈME, v. en o. room : chocolat a la crime, café
a la crérne; - bij vergelijking gebruikt voor schuim

van zeep, ook voor zekere toiletartikelen en bij de
benaming van sommige likeuren wegens hare
kleverigheid of hare uitmuntende hoedanigheid:
crérne de vanille enz.; - cone stof voor gordijnen
en japonnen van zachtgele kleur en dan o.: zij
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was dezen avond in het crème; — ook als bn. gebruikt:
E ene creme japon, creme gordijnen, roomkleurig.
CREMOMETER, m. (-s), roommeter, toestel om
het roomgehalte in de melk te bepalen.
. CREMONA, v. (-'s), (muz.) beste soort van viool,
te Cremona in Italië gemaakt.
CREMOR TARTARI, CREMOTART, o. gezuiverde wijnsteen, overwijnsteenzure potasch, een
- verkoelend, zacht afvoerend middel.
CR.NELEEREN,(creneleerde, heeft gecreneleerd).
kerven, uittanden; van schietgaten voorzien; een
kerfrand geven (aan muntstukken).
CREOLINE, o. ontsmettingsmiddel, bereid uit
, steenkolenteer.
(creolen), ieno. die in een
CREOOL, M. en
ander werelddeel geboren is uit Europeesche ouders,
meer bepaald een afstammeling van Europeanen
in de Spaansch-Amerikaansche Staten en op de
Westindische eilanden.
CREOOLSCHE, v. (-n), zie CREOOL.
CREOSOOT, v. eene kleurlooze of lichtgele
olieachtige vloeistof, met brandenden smaak, ver
distillatie uit beukenhoutteer, en met-kregndo
bederfwerende eigenschappen; —WATER, o. n-leng!sel van 1 deel creosoot en 99 deelen warm
water.
CREOSOOTOLIE, v. het hoofdbestanddeel van
creosoot; middel om zwammen te verdelgen.
CREOSOTEEREN, (creosoteerde, heeft gecreosoteerd), hout, inz. dwarsliggers op spoorwegen,
net creosoot doordringen, om het tegen verrotten
te vrijwaren. CREOSOTEERING, o.
CREOSOTEERKETEL, m. (-s), inrichting om
dwarsliggers te creosoteeren.
CREPEEREN, (crepeerde, is gecrepeerd), (Zuidra .
ook CRIPEEREN) , sterven (van dieren); ellendig
omkomen, sterven van gebrek.
CRESCENDEER.EN, (crescendeerde, heeft gecrescendeerd), (niuz.) doen toenemen in sterkte.
CRESCENDO, bw. (muz.) toenennmende, allengs
sterker wordende (van tonen); ook znw.—o. (-'s), dat
gedeelte van een muziekstuk waarvan de tonen in
sterkte toenemen; —KAST, v. (-en), (muz.) zwelkast, toestel om te crescendeeren.
CRESIET, o. eene nieuwe springstof van groote
kracht, uit phenol verkregen.
CRESIN, o. ontsmettingsmiddel, bestaande uit
1 deel cresol en 4 deelen azijnzure natron.
CRESOL, o. op phenol gelijkende stof, uit hout -en koolteer bereid.
CRESUS, m. zie CROESUS.
CRETENZER, m. (-s), burger, inboorling van
het eil. Greta.
CRETHI EN PLETHI, Jan Rap en zijn maat.
CRETIN, m. (-s, -en), Bene soort van idioten,
ook lichamelijk misvormd, met groote hoofden en
kropgezwellen, in sommige Alpendalen en ook
elders voorkomende.
CRETINISME, o. gebrekkige en achterlijke ontwikkeling van geest en lichaam.
CRETONNE, o. sterk wit linnen met schering van
hennep en inslag van vlas; — sterke katoenen
stof, meest met groote patronen bedrukt, vooral
voor gordijnen en meubelbekleeding gebruikt,
Zwitsersch bont.
CRICKET, o. zeker balspel in de open lucht, uit
Engeland afkomstig, gespeeld door twee partijen
elk meestal van elf personen, een van de Bene
partij de .,,batsman" verdedigt zijn „wicket" — gevormd door drie stokken, zoo dicht naast elkaar in
den grond gestoken, dat de bal er moeilijk door
kan -- tegen den bal die gegooid wordt door een
der tegenpartij, terwijl de overige spelers van elke
partij op het veld staan om den bal te vangen of
tegen te houden; —BAL, M. (-ballen); —CLUB, v.

v.

(-s); —MATCH, m., o. (-es), eene partij cricket,

een wedstrijd erin; —SPEL, o.; —SPELER, m.
(-s); —SPORT, v.; —VELD, o.; —WEDSTRIJD, m.
CRICKETEN, (crickette, heeft gecricket), cricket
spelen.
CRIME, ra., CRIMEN, o. misdaad; -- 't is een
crime, 't is ongehoord; — crimen laesae majestatis,
misdaad van majesteitsschennis, hoogverraad.

CRIMINALISEEREN, (criminaliseerde, heeft ge-

criminaliseerd), eene zaak ten criminele verwijzen
(naar het crimineel gerechtshof).
CRIMINALIST, m. (-en), een hoogleeraar of
kenner van het strafrecht.
CRIMINALITEIT, , v. strafbaarheid; het begaan

van misdaden : de criminaliteit neemt toe, er worden
meer misdaden begaan.
CRIMINEEL, bn. bw. schuldig aan een misdrijf,
wegens een misdrijf vervolgd of veroordeeld; —
crimineel recht, strafrecht; eene crimineele zaak,
Bene strafzaak: - crimineele anthropologie, wetenschappelijk onderzoek betreffende de lichamelijke
en geestelijke kenmerken van den misdadiger; —
cri„,nineele sociologie, wetenschappelijk onderzoek
der misdaad, als maatschappelijk verschijnsel en
van de middelen te harer bestrijding; — in ergerlijke
mate : hij vloekt crimineel; 't is crimineel koud,
vreeselijk koud; het is crimineel, het is ongehoord;
vreeselijk : het is crimineel zooveel schulden als hij
in dien korten tijd gemaakt heeft; — ( gew.) hij is
crimineel, hij is crimineel zat, dronken, door en
door dronken.
CRINOLINE, v. (-n, -s), hoepelrok.
CRISIS, v. (crises), beslissend oogenblik (eener
zaak), keerpunt; hoogste punt (eener ziekte); -handelscrisis, oogenblik waarop het krediet in den
handel algemeen geschokt is; — eene ministerieele
crisis, tijd tusschen de ontslagaanvrage van een
ministerie en de benoeming van een volgend.
CRITERIUM, o. (...ia), (in de philosophic) het
beginsel waarnaar, het kenmerk, . waardoor het
ware van het onware, het werkelijke van het schijnbare wordt onderscheiden; — (ook in de niet
wetenschappelijke taal) maatstaf bij eene beoordeeling.
CRITICASTER, m. (-s), (verachtelijk) onbillijk
of onbevoegd recensent, muggenzifter, vitter.
CRITICUS, m. (...ei), iemand die, inz. in tijd
dagbladen enz. beoordeelingen betreffende-schriften,
de waarde, de goede en slechte hoedanigheden van
werken over wetenschap of kunst schrijft; vgl.
tooneelcriticus, kunstcriticus; in algemeener beteekenis in de taal van het dagelijksch leven:
iemand die iets of iemand streng, vooral ongunstig
of kleingeestig beoordeelt, vitter, muggenzifter.
CRITIEK,
en), beoordeeling vooral van de
waarde, de goede en slechte hoedanigheden van
voortbrengselen van wetenschap of kunst, ook van
de daden, de handelingen, het gedrag van personen :

v. (-

grondige, wetenschappelijke critiek; — opbouwende,
afbrekende critiek, waarbij zooveel mogelijk de goede

of de slechte hoedanigheden aangetoond worden; —
beneden alle critiek, niet waard beoordeeld te worden,
vandaar : schandalig slecht : het spel van dezen

acteur is beneden alle critiek; — critiek (uit -) oefenen
op iemands daden, zijn gedrag, er zijn oordeel

over uitspreken; — opstel, verhandeling, werk
waarin eene beoordeeling gegeven wordt : eene

critiek in „De Gids" door Potgieter; de litterarische
en critieken van Busken Huet; — de

fantasieën

kunst om wetenschappelijken of artistieker arbeid

te beoordeelen : dit werk voldoet niet aan de eischen
der hedendaagsche critiek; bijbel -, muziek -, tooneelcritiek, tekstcritiek, zie aldaar. Critiekje, o. (-s).

CRITISCH, bra. op critiek betrekking hebbende,
tot de critiek behoorende : eene uitgave met critische
aanmerkingen, waarin op inhoud, oorsprong enz.
van het werk critiek uitgeoefend wordt; — critische
wetenschappen, waarin de critiek toegepast wordt; —
volgens de eischee van de antiek : eene critische
geschiedenis van Gelderland; — van personen met
betrekking tot voortbrengselen van wetenschap
en kunst, geneigd de waarde ervan te beoordeelen,
vooral het verkeerde ervan spoedig onderscheidende :
een critische geest; critisch lezen, oordeelkundig lezen;
— iem. critisch gadeslaan; ook iemand die voor
leerstellingen, gewoonten beoordeelt, en-ordeln,
onafhankelijk van conventie of traditie, hetgeen
hem verkeerd voorkomt, verwerpt; — een critische
tijd, waarin de critiek overwegenden invloed heeft,
zooveel mogelijk toegepast wordt; — critische
wijsbegeerte, tegenover de dogmatische, de zuivere
philosophic. Zie KRITIEK.
CRITISEEREN, (critiseerde, heeft gecritiseerd),
beoordeeling, critiek geven : in dit tijdschrift worden
geregeld de voornaamste verschenen taalkundige werken

gecritiseerd; ook, in niet wetenschappelijke betee-

kenis : personen en hunne daden beoordeelen,
hekelen, vitten op : dit kamerlid heeft het beleid van

den minister scherp gecritiseerd.

CROCUS, zie KROKUS.
CROESUS, m. ( -sen), (oudh.) zeer rijke koning
van Lydië (563-548 v. C.); zoo rijk als Croesus,
schatrijk; — (fig.) zeer rijk man.

CROISEEREN.
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macht of aanzien bereiken; ook van Bene crisis
CROISEEREN, (croiseerde, heeft gecroiseerd),
gezegd.
kruisen, over kruis plaatsen; — elkander croiseeren,
CULOT, o. standaard voor een smeltkroes in het
elkander kruisen of snijden (van lijnen, wegen,
fornuis; het bezinksel in den smeltkroes.
spoortreinen enz., (ook) van twee brieven of perCULOTTE, v. (-s), korte broek, kniebroek.
sonen die denzelfden weg in tegenovergestelde
CULPA, V. mea culpa, door mijne schuld.
richting afleggen).
1. CROQUET, KROKET, m. (-ten), kleine hoeCULPABILITEIT, v. strafbaarheid.
CULTIVEEREN, (cultiveerde, heeft gecultiveerd) ,
veelheid fijn gehakt vleesch of visch, ook rijst of
aardappels, bereid, gekruid en hard gebakken:
bebouwen, aanbouwen (het land, den grond); aan
soort van fricassée, meestal als tusschengerecht
beschaven, oefenen; — trachten te-kwen;—
garnalencroquet; , rijstcroquet; vanieljebehouden (b. v. iemands vriendschap).
gebruikt :
CULTUS, in. kerkelijke eeredienst; openbare
.croquet, enz. Croquetje, o. (-s).
2. CROQUET, o. een spel dat op een gladgeschoren
godsvereering.
grasveld gespeeld wordt, waarbij houten ballen
CULTURE, v. (-s), CULTUUR, V. bebouwing
van den grond met gewassen : een stuk grond in
met houten hamers met langen steel door eene
cultuur brengen; — verbouw van een gewas, inz.
soort van ijzeren boogjes of hoepeltjes welke in
in Indië; — eene massa van op een geschikten
zekere orde in den grond gezet zijn, gedreven worden;
--BAL, m. (-len); —MATCH, m., o. (-es), een 1 voedingsbodem aangekweekte bacteriën eener bepartij croquet, een wedstrijd erin; —SPEL, o.;
paalde soort; — beschaving, veredeling des geestes.
vorming des harten : eene hooge cultuur.
—SPELER, m. (-s).
CROQUIS, o. eene op het veld ontworpen terrein
CULTUURDIENST, m. (-en), cultuur- en heerenschets eener schilderij enz.; portret, af--schet;
diensten (in Indië), vgl. eultuurplichtig; ...DWANG,
m.; ...GESCHIEDENIS, v. beschavingsgeschiedebeelding in hoofdtrekken.
CROUP, v. ontsteking van het strottenhoofd,
nis; ...GEWAS, o. ( -sen), landbouwproduct in
waarbij daarin vliezen ontstaan tengevolge waarIndië voor de Europeesche markt gekweekt.
van de binnenruimte verstopt wordt en stikking
...GRENS, v. (-grenzen), grens der beschaving.
kan voorkomen.
CULTUUR-HISTORISCH, bn. de geschiedenis der
CROUPIER (Fr.), m. (-s), iemand die aan Bene
beschaving betreffende.
speelbank de winst aan de spelers uitbetaalt en de
CULTUURMAATSCHAPPIJ, v. (-en), maatschapverliezen opneemt; stille compagnon in een handels
pij tot verbouw van cultuurgewassen; ...MARKT,
-huis.
V. markt van aandeeles in cultuurondernemingen;
CROWN, v. (-s), Engelsche kroon, zilveren munt
...MENSCH, m. (...menschen), beschaafd mensch,
ter waarde van f 3.
iem. die zich geheel beheerschen kan, in tegenst.
CRU, bn. bw. ruw, scherp, onbewimpeld : cru
met natuurmensch; ...ONDERNEMING, v. (-en).
.zijn oordeel zeggen.
CULTUURPAPIER, o. (-en), promesse door landCRUCIFEREN, V. mv. kruisbloemigen.
bouwondernemingen op Java voor genoten voor
van
kruisbeeld,
beeld
CRUCIFIX, o. (-en),
aan de order van hunne geldschieters afgege --schot
Christus aan het kruis genageld.
ven en waaraan dus geene transactie van koop en
CRUSADO, rel. (-'s), een Portugeesch muntstuk,
verkoop van goederen of producten ten grondslag
, 00k in Spanje en Brazilië in gebruik, met de afligt.
beelding van een kruis, oorspronkelijk van goud,
CULTUURPLANT, v. (-en), gekweekte planten:
:later ook van zilver; de tegenwoordige heeft Bene
...PLICHTIG, bn. (van de Ned. Indische bevolwaarde van 480 reis, ongeveer f 1.20.
king) verplicht tot het verbouwen van eene zekere
CRUSTACEËN, o. mv. schaaldieren.
hoeveelheid bepaalde cultuurgewassen; ...ROMAN.
CRYPTA, v. (-'s), ook CRYPT, (-en), onder
m. (- s), beschavingsroman; ...VOLK, o. (-en, -eren),
kerk; (R.-K.) ruimte onder het-.ardschegnof
een volk dat een bijzonder hoogen trap van behoogkoor in sommige kerken, die ook als kerk geschaving bereikt heeft.
bruikt kan worden; — (ook) grafkelder, begraafCULTUURSTELSEL, o. (-s), het door graaf Van
- plaats .
den Bosch in Nederl. -Indië ingevoerde stelsel van
CRYPTO, m. ('-s), ierq. die in het geheim tot den
koloniaal beheer, waarbij de bevolking verplicht
.R.-K. godsdienst is overgegaan of daartoe overwerd, zekere gewassen ten behoeve van het gou;helt.
vernement te verbouwen.
CRYPTOGAMEN, o. bedektbloeiende planten.
CUM, voorz. cum annexis, met wat erbij behoort;
CRYPTOGAMISCH, bn. bw. in het geheim gehuwd
— cum grano salis, met een korreltje zout, iets niet
:zijnde.
letterlijk opvatten; — cum suis, met de zijnen; —
CRYPTOGRAPHIE, v. kunst van geheimschrift
cuin laude met lof; — cum halen, examen doen
ate schrijven.
cum laude.
CUBEBE- PEPER, v. welriekende en genees
CUMARINE, v. welriekende, kleurlooze, organivrucht en het zaad ervan,-krachtigep
sche verbinding die in de tonkaboonen, het sterstaartpeper; vrucht van den staartpeperstruik, een
leverkruid, de steenklaver en eenige andere planten
, Oostindischen heester (piper cubeba).
voorkomt; cumarine wordt veelvuldig in de parCUBICULA LOCANDA, kamers te huur.
fumerie aangewend.
zie
KUBUS.
CUBUS, m. (cubi),
CUMULATIE, v. (-s, ...tiën), samenvoeging; —
cumulatie van ambten, het gelijktijdig waarnemen
CUCURBITACEËN, v. mv. kalebasvormige planvan verscheidene betrekkingen door één persoon.
ten, zooals pompoenen, kolokwinten, komkommers
CUMULEEREN, (cumuleerde, heeft gecumuleerd).
• enz.
opeenhoopen, opstapelen; samenvoegen (verschil CUIVRE POLI, o. gepolijst geel koper.
lende perceelen bij een verkoop).
CUL, m., cul de Paris, (thans uit de mode),
.kussentje om de dameskleederen van achteren te
CUMULO-CIRRUS, schapenwolkjes; —NIMBUS,
grooté zware wolkenmassa, de echte buienwolk;
,doen uitstaan; — cul-de-sac, slop, keerweer, straat,
—STRATUS, torenwolk, onweerswolk.
of steeg zonder uitgang; — (fig.) bewijsvoering
waarbij men zich vastpraat; — cel de lainpe, vignet
CUMULUS, m. (cumuli) stapelwolk die zich
vooral tegen den middag van zeer warme, zonnige
of sieraad aan het eind van een boek of hoofdstuk.
CULBUTEEREN, (culbuteerde, heeft geculbudagen vertoont.
CUP (Eng.), v. (-s), sierlijke beker bij wedstrijden
teerd), buitelen, tuimelen; overhoopwerpen; in het
uitgeloofd.
verderf storten.
CULINAIR, bn. wat de keuken betreft : de
CUPEL, v. (-s), het bakje door den essayeur
gebruikt bij het cupelleeren; —OVEN, men. (-s).
culinaire kunst, kookkunst.
CULMINATIE, v. (-s), (sterrenk.) grootste hoogte,
CUPELLEEREN, (cupelleerde, heeft gecupelleerd).
doorgang van een hemellichaam door den meridaan
(scheik.) het zilver, goud afdrijven, het scheiden
eener plaats; — onderste culminatie, de culminatie 1 van de andere metalen waarmede het verbonden is.
onder den horizont; —PUNT, o. (-en), punt in den
CUPIDITEIT, v. begeerlijkheid, gelddorst.
:meridiaan, waar het hemellichaam door dezen
CUPIDO, m. (myth.) de god der liefde, of voorvan
(fig.)
gaat;
hoogste standpunt, keerpunt
macht,
stelling daarvan. CUPIDOOTJE, o. (-s).
aanzien, roem enz. : onder Augustus had het Romein
CUPMATCH (Eng.), m. (-es), (sport) wedstrijd
rijk zijn culminatiepunt bereikt.
-.sche
om het bezit van de cup.
CULMINEEREN, (culmineerde, heeft geculmiCUPPA, V. (R.-K.) kom van den miskelk, ook
neerd), van hengellichamen : door den meridiaan
van de ciborie.
, •eener plaats gaan; (fig.) zijn toppunt van roem,
CURABEL, bn geneeslijk, heelbaar.

,
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CURAÇAO, n1. likeur uit oranjeschillen;

curacaotj e, een glaasje curaçao.

--

een

CURANDUS, m. (...di), CURANDA, v. (...dae),
meerderjarige wiens goederen door een curator
worden beheerd.
CURARE, o. zeer sterk plantenvergift waarin
de volksstanmmen aan den Orinoco hunne pijlen
doopen.
CURATEELE, v. voogdij over iemands geldmiddelen, inz. wegens zwakheid van geestvermogens
of verkwisting (niet wegens minderjarigheid)
opgelegd : iem. onder curateele stellen, iem. het
vrije beheer zijner zaken ontnemen; - (fig.) kortwieken.
CURATOR, m. (-s, -en), beheerder over de bezittingen van een failliet of van een onder curateele
gesteld persoon; -- curator bij een faillissement,
een door den rechter -commissaris aangesteld persoon
ter beheering van het faillissement; — curatoren
van eene hoogeschool, de personen die het bestuur
over de geheele universiteit hebben; — curatoren
van een legaat, eene commissie die het beheer erover
heeft; de voogd van meerderjarigen. CURATORSCHAP, o. (-pen).
CURATORIUM, o. de gezamenlijke curatoren.
CUREEREN, (cureerde, heeft gecureerd), (gemeenz.) genezen, beter maken.
CURIE, V. de Roomsche curie, de pauselijke regee, het hof van Rome, alle pauselijke beambten
ter uitoefening van het algemeen kerkbestuur.
CURIEUS, bn. bw. (curieuzer, -t), merkwaardig,
eigenaardig : ik vind het curieus; zeldzaam, vreemd,
mooi; -- (veroud.) kostelijk.
CURIOSUM, o. (...osa), iets dat zeldzaam, vreemd
of merkwaardig in zijne soort is : de eerste druk
van dit boek is een curiosum; verkooping van handschriften waaronder vele curiosa.
CURIOSITEIT, v. (-en), zeldzaamheid, merkwaar
ook curiosum.
-dighe;
CURIOSITEITENKABINET, o. (-ten), bewaar plaats of verzameling van curiositeiten; ...VERZAMELAAR, m. (-s); ...VERZAMELING, v. (-en).
CURSIEF, bn. bw. (van drukletters) schuin op
den regel staande : cursief drukken, met cursief
-letr.
CURSIEFLETTER, v. (-s), eene schuine drukletter.
CURSIVEEREN, (cursiveerde, heeft gecursiveerd), met cursieve letter drukken of schrijven,
(vaak om den nadruk op iets te leggen); (in couranten enz.) ik cursiveer, ik heb de aangehaalde
woorden cursief laten drukken, niet de schrijver;
(ook) ik vestig hier de aandacht op.
CURSORISCH, bn. bw. cursorisch lezen, geregeld
doorgaand, niet bij alle bijzonderheden blijven
stilstaan.
CURSUS, m. ( - sen), eene reeks van lessen, die
elkaar volgens zeker plan opvolgen, en zeker afgesloten geheel vormen, in vakken van wetenschap
of kunst : een cursus in de algebra volgen; een cursus
in het schoonschrijven openen, oprichten; cursus voor
de hoofdakte; -- hoogere burgerschool met vijfjarigen
cursus, waar de geheele leerstof in 5 jaar behandeld wordt; ook één leerjaar : de cursus 1893-94
begon met veertig leerlingen; — de inrichting waar
do cursus gegeven wordt : hij gaat een jaar op den
cursus voor hoofdonderwijzer; — danscursus, reeks
lessen in het dansen; — knipcursus, cursus in het
maatknippen van kleedingstukken; — pianocursus,
in het pianospel; — artilleriecursus, naam eener
voormalige opleidingsschool voor artillerie -offieieren.
CURVATUUR, v. (...turen), kromming, bocht.
CURVE, v. (-n), (meetk.) kromme lijn.
CUSTOS, m. (...todes), oppasser, bewaker, als
titel van den beambte aan musea, bibliotheken,
kunstverzamelingen enz., die de dagelijksche zorg
over het gebouw en de verzameling heeft; —
(boekdr.) voorheen gebruikelijk vervolg- of merk
-tekn
onder aan eene bladzijde.
CYAAN, o. (scheik.) blauwzuur, kleurloos gas
niet een eigenaardigen reuk, bestaande uit verbinding van koolstof en stikstof.
CYAANGOUD, o.; ...IJZER, o.
CYAANKALIUM, o. zeker wit zeer vergiftig
zout : cyaanwaterstof waarin de waterstof door
kalium is vervangen.
CYAANKWIK(ZILVER), o. eene zeer vergiftige
zelfstandigheid; ... O XY D E, o.

r

CYPRESSENHOF.

CYAANWATERSTOF, V. blauwzuur : een kleurboze uiterst giftige vloeistof bestaande uit kool-,
stik- en waterstof; ...ZILVER, o. eene soort van
witpoeder : cyaanwaterstof - waarin de waterstof
door zilver is vervangen; ...ZUUR, o. vloeistof
bestaande uit kool -, stik- en waterstof; de zouten
hiervan heeten cyanaten.
CYANIDE, o. (-n), de zouten van de cyaanwater
-stof.
CYANIET, o. uit kiezelzuur en leem bestaande
blauwe verfstof.
CYANISEEREN, hout tegen verrotting vrijwaren
(methode van den Engelschman Kyan).
CYANOMETER, m. (-s), blauwmeter, toestel
óm de intensiteit van de blauwe kleur des hemels
en tevens den graad van zuiverheid der lucht te
bepalen.
CYANOTYPIE, v. blauwdruk, photographie op
met cyaanijzer behandeld papier.
CYCLOIDE, v. (-n), (meetk.) radlijn, roltrek,
vlakke kromme lijn door een punt, op den omtrek
van een cirkel gelegen, beschreven, wanneer die
cirkel op eene rechte lijn gelijkmatig voortrolt
zonder te glijden; de cirkel heet voortbrengende
cirkel.
CYCLOMETRIE, v. cirkelmeting.
CYCLOON, m. (cyclonen), wervelstorm; hevige
storm inz. in de heete luchtstreek die zich in een
uitgebreiden kring rondom eene loodrechte as
wentelt, welke as tevens voortschrijdt langs een
bepaalden weg dien men de stormbaan noemt;
(ook) soort van luchtkoker in fabrieken om het
aanwezige stof weg te doen trekken.
CYCLOOP, m. (cyclopen), (fab.) reus met één
rond oog in het midden des voorhoofde, helper
van Vulcanus.
CYCLORAMA, o. (-'s), eene schilderij die den aan
een geheelen horizont, of ook de achter -schouwer
gebeurtenissen van een zeker tijdvak-envolgd
te zien geeft.
CYCLUS, m. ( -sen), kring; tijdkring; zeker aantal
jaren, na verloop waarvan dezelfde hemelverschijnselen zich weder in dezelfde orde voordoen; -eene reeks overleveringen, gedichten, vertellingen
die op een zelfde gebeurtenis of onderwerp betrek king hebben en meer of minder een aaneengeschakeld geheel vormen : de Arthur-romans vormen
een cyclus; — ook Bene reeks gelijksoortige werken,
meestal van een componist, achtereenvolgens uitgevoerd, vgl. Beethoven- cyclus, operacyclus; —
liederencyclus, eenige liederen in bepaalde volgorde,
wier tekst eenigszins op het zelfde onderwerp
betrekking heeft: , die schone Müllerin is een liederencyclus van Schubert.
CYLINDER, m. (-s), zie CILINDER enz.
CYNISCH, bn. bw. schaamteloos ongevoelig: cynisch optreden; van een stuitend of pijnlijk ongeloof
in het goede; niet geloovende aan oprechtheid of
deugd bij de motieven en daden des menschen en
dit met spottenden lach of op scherpe, sarcastische
wijze latende blijken : cynisch lachen; — spottend,
bijtend : cynische opmerkingen.
CYNISMUS, CYNISME, o. een cynisch gedrag,
karakter; eene cynische opvatting.
CYPERGRAS, o. ( -sen), Bene vrij kennelijke
plantengroep (typerus). De Nederl. flora levert
twee soorten van cypergras : het gele cypergras
en het bruine cypergras. Het eetbare of zoete cypergras of de aardamandel is bekend als de beste
plaatsvervanger van de koffie enz.; het papier
papierriet in Egypte , en Sicilië leverde-cypergasof
den Ouden de stof voor hun papier. CYPERKRUID, o.
CYPERSCH, bn. eerre cypersche kat, Bene soort
van groote grijsgestreepte kat, oorspronkelijk van..
't eiland Cyprus.
CYPERWIJN, m. zoete Grieksche wijn, van het
eiland Cyprus.
CYPRES, m. ( -sen), CYPRESSEBOOM, m,. (-en),
eene a]tijdvroene naaldboom (cupressus), afkom stig uit Perzië en de Levant en gekweekt vooral.
in Azië en Zuid -Europa, met hard duurzaam-.
hout en dicht gebladerte; zinnebeeld van den rouw.
CYPRESKRUID, o. cyperkruid (santolina chamaecyparissus), ook tuincypres, valsche -cypres
geheeten.
CYPRESSEN, bn. van cypressenhout.
CYPRESSENHOF, m. (...hoven); ...HOUT, o.;
...LAAN, v. (...lanen); ...NOOT, v. (...noten)._

CYPRIOOT.
CYPRIOOT, ni. (...oten), bewoner van het eil.
Cyprus.
CYSTOSCOOP, m. (...scopen), instrument om
van binnen de blaas te bezichtigen; hij bestaat uit
een wijden katheter met een electrisch lampje
aan het uiteinde en een spiegeltje, waardoor het
slijmvlies voor den onderzoeker zichtbaar wordt.
CZAAR, m. (czaren), ook TSAAR, CZARIN. v.
(-nen). titel van den keizer en de keizerin aller

D, v. (-'s), vierde letter van het alphabet; —
de gezamenlijke namen of woorden in een adres of woordenboek, die met d beginnen;
(in de muziek) benaming van den tweeden toon
in de klankladder, uitgaande van C; —
Romeinsch getalmerk = 500; —
in afkortingen :
D
— dollar; —
. — (in de internationale telegrafie)
D.
drinnend telegram; —
dag.
— dagelijks; —
dat.
— datum, dagteekenin.g; -(in de spraakkunst) datief, derde
naamval; —
d. a. v .
— daaraanvolgend;
D. C.
— da capo, zie aid.; —
d. d.
— dienstdoende (schutterij bv. ); —
dd.
— de dato, van den zooveelsten dag
dezer maand; —
,deb. (Dt.)
— debet, debent, is, zijn schuldig; —
Dec.
— December; —
deel.
— declinatie, zie ald.; —
.del.
— deleatur (op drukproeven), moet
weg; —
(op teekeningen) delineavit, (heeft
het) geteekend; —
Dep. (Dept.) -- Departement, afdee]ing van algemeen bestuur; —
Deut.
— Deuteronomiur, vijfde boek van
Mozes; —
— Dei Gratin, door Gods genade; —
D. G ,
D. G.
d. G.
dgl.
D. H.

d. i.
dien. (dr.)
dim .
disc.
disp.
.distr.
div.
.d. j .

D. J. U.
D. L.
.d. L.
D. M.
D. M.
d. M.
,d. M.
.do.
Doctors.
D.

O. M.

Dr. Phil.
Dr. theol.

Ds.
D. S.
D. trein
Van Dale.
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Russen. CZARINA, CZARITZA, v. (-'s), echt genoot van den ezaar.
CZAREWITSCH„ m. (-en), zoon van den czaar;
vgl. cesarewitsch.

OZAREWNA, v. (-'s), dochter van den czaar.
CZECHEN, mv. Slavische volksstam in Bohemen. CZECHISCH, bn.
CZERNEBOG, m. (myth.) opperste der booze
goden van de Slaven en Wenden.

—
D. V .
- -.
dv.
dw.—
—
d. w. 1.
d. w. z.
--

Deo volente, zoo God wil: -- .
dienstvaardig; —
dienstwillig; -duinwaterleiding; —
dat wil zeggen.

DAAD, v. (daden), eene met bewustheid gepleegde
handeling om een bepaald doel te bereiken: loffelijke
daden; daden van vijandschap; — woorden genoeg,
maar geen daden; — de daad bij het woord voegen,

een geuit voornemen onmiddellijk ten uitvoer
brengen; — iem. op heeter daad betrappen, terwijl
hij bezig is, gedurende het bedrijven der daad; —
met raad en daad bijstaan, krachtig met alle middelen
ondersteunen; — de daden moeten spreken, getuigen,
men moet het door zijne daden toonera; — den wil
voor de daad nemen, iemands pogen, bedoeling
waardeeren zonder den ongunstiger uitslag in
rekening te brengen; -- velen voeren den naam,
weinigen de daad, de daden van menigeen beantwoorden niet aan den naam, dien hij voert; —
daden van koophandel, het inkoopen van waren,
met de bedoeling ze later weer te verkoopen.
DAADWERKELIJK, bn. bw. feitelijk, werkelijk,
metterdaad.
DAADZAAK, v. (...zaken), (w. g. Germanisme)
feit.
DAAGS, bw. iederen dag : hij gaat driemaal daags
naar school; — hij wint een gulden daags, per dag; —
daags te voren, den dag te voren; — des daags, 's daags
bw. uitdrukking; — hij doet het driemaal 's daags
(over dag, op den dag) en driemaal 's nachts.
ookDeo gratias, God zij
DAAGSANKER, o. (-s), (zeew.) 't meest gebruikte
I werpanker, ook daagsch anker.
dank; —
— Decagram; —
DAAGSCH, bn. iederen dag terugkeerend : die
— decigram; —
daagsche zorgen; — Tederen dag dienstdoend-: daag— dergelijke; —
sche kleergin, schoenen, eerre daagsche jas, hoed, die
— Doorluchtige Hoogheid, titel van niet op Zon- en feestdagen gedragen worden.
een prins; —
DAAGSTER v. (-s), (recht.) eischeres, klaagster.
— dit of dat is; —
DAAGSTOUW, o. (zeew.) kabel, bij 't daagsanker
— dienaar; —
gebruikt.
— diminuendo (muz.), afnemend in
1. DAAL, m. (gew.) bezinksel, neerslag (in zeesterkte; —
water).
— disconto; —
2. DAAL, v. (dalen), buis (eener scheepspomp); —
•— dispositie; —
houten koker of goot ter beschutting van eene
-- district, afdeeling, kring van pijp, buis of slang; — benedenste wijder gedeelte
inspectie; —
eener pompbuis, met gaatjes voorzien om alleen
— dividend; -het water in te laten en het vuil buiten te houden.
— dezes jaars; —
1
DAALDER, in (-s), Oud -holl. munt (= f 1.50)
— doctor juris utriusque, meester in nog als rekenmunt gebruikt; -- een goed begin is
beide rechten; -i een daalder waard, is veel waard; (zeew. en timmer
— Decaliter; —
uitgeholde en weer aangevulde plek boven-vak)
— deciliter; --spijkergaten; -- (w. g.) wegens gelijkheid in vorm:
— doctor m,edici-nae, doctor in de schijf van een appel, knol, wortel; witte vlekken
geneeskunde; —
op herten enz. Daaldertje, o. (-s).
— Decameter; —
i
DAALDERSCACAO, v. cacao van j 1.50 de bus.
— decimeter; —
DAALDERSPLAATS, v. (-en), uitmuntende plaats.
— dezer maand; —
1. DAAR, bw. op, in die plaats: daar heb ik het
— dito; —
boek gelegd; — ginds : let eens op dien jongen daar; —
— doctorandus;
er : daar zijn er, die u niet veel goeds toewenschen;
— deo optimo . maximo, aan den hier en daar, op enkele plaatsen; daar ginds; —
besten, oppersten God; —
het uur is daar, is aangebroken; — daar straks, voor
— doctor philosophiae, doctor in de een oogenblik; — (met verzwakking der beteekenis)
wijsbegeerte; —
daar was eens, gewone aanhef van sprookjes en
— doctor theoloqiae, doctor in de vertellingen; — leelijke aap, daar je bent; — wie
godgeleerdheid; —
klopt daar; — daar ligt het, ik smijt het neer; —
— dominus, heer, predikant; —
daar hebt gij het, dat is juist de zaak, de reden; —
— dal segno (muz.), van dit teeken van daar, van die plaats.
af (te herhalen); --2. DAAR, voegw. wijst den grond of de reden
— doorgaande trein; aan : daar 't regent, gaat 't feest niet door; — terwijl :
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de ridder rent van daar, daar 't nuchter veld nog dauwt;
gij gaat uit, daar ge weet, dat 't u verboden is.
DAARAAN, voornaamwoordelijk bw. aan dat,
aan die zaak. (Samenstellingen van daar met een
ander bijwoord vervangen het aanwijzend vnwd.,
voorafgegaan door het voorz., dat met 't bijwoord
overeenkomt : noem de rivieren van Frankrijk op
met de steden, die daaraan liggen. aan deze. Men
zie dus voor deze woorden bedoelde voorzetsels;
de week daaraan, de week daarop, daarna.
DAARAANTOE, vn. bw. tot daaraantoe, tot daar,
tot die plaats; — dat is tot daaraantoe, dat zullen
we laten voor hetgeen het is, daarover niet verder
spreken, (ook) dat kan er nog mee door.
DAARAANVOLGEND, bn. de daaraanvolgende
dag, week.
DAARACHTER, vn. bw. achter dat, achter die
zaak; ...AE, vn. bw.
DAARBENEDEN. vn. bw. beneden dat : het ligt
daarbeneden; kinderen van tien jaar en daarbeneden.
beneden dien leeftijd.
DAARBENEVENS, vn. bw. naast dat, bovendien..
daarenboven.
DAARBIJ, vn. bw. bij dat, bij the zaak : daarbij
blijft het, zooals afgesproken is, zooals ik bevolen
heb enz.; — daarenboven : de jongen was niet vlug
en daarbij nog ziekelijk; daarbij komt, dat . . .
DAARBINNEN, vn bw. hij is daarbinnen, in die
kamer.
DAARBOVEN, vn. bw. niets gaat daarboven, niets
overtreft het; (fig.) God daarboven, in den hemel.
DAARBUITEN, vn. bw. daarbuiten staat hij; —
gij moet daarbuiten blijven, er u niet mede bemoeien.
DAARDOOR, vn bw. door dat, door die zaak:
daardoor werd hij ziek; — als oorzaak aanduidend
vw. bw. : hij is ziek geworden, daardoor kon hij
niet komen.
DAARENBOVEN, vn. bw. bovendien, behalve
dat.
DAARENTEGEN, vn. bw., drukt eene zuivere
tegenstelling uit : hij is zeer radicaal, zijn broer
daarentegen houdt het met de conservatieven.
DAAREVEN, bw. (van tijd), zoo pas, zoo even.
DAARGINDER, bw. versterking van ginder :
daarginder komt hij aan.
DAARGINDS, bw. versterking van ginds.

DAARHEEN, ...HENEN, vn. bw. naar die
plaats, naar dit of dat heen : wij willen daarheen;
(fig.) ge moet het daarheen zien te brengen (sturen),
dat uwe tegenstanders verdeeld raken, ge moet dit
zien te bewerken.
DAARIN, vn. bw. in dat : gij vergist u daarin;
het ligt daarin, in die doos bv.
DAARJUIST, bw. van tijd : hij komt daarjuist;
daarjuist ging hij weg, een oogenblik geleden.

DAARLANGS, vn. bw. langs dat.
DAARLATEN, (liet daar, heeft daargelaten), niet
verder over spreken; -- dit daargelaten, dit ter
zijde gesteld, buiten beschouwing gelaten, niet in
aanmerking genomen.
DAARMEDE, DAARMEE, vn. bw. met dit of
dat, met die zaak.
DAARNA, vn. bw. na dien tijd : in het begin
waren zij vrienden, daarna vijanden; ...NAAR, vn.
bw. naar dat, naar die zaak : kijk daarnaar;
...NAAST, vn. bw. de menschen zijn niet thuis, ik
zal eens daarnaast aanbellen, bij de buren; ...NET,
bw. van tijd : daarnet was hij nog hier, voor een
oogenblik, zooeven; ...NEVENS, vn. bw. hij
had talent en daarnevens goede protectie, bovendien.
DAAROM, vn. bw. wind een touwtje daarom,
om dat; als redengevend voegw. bw. : hij wil het
niet hebben, daarom doe ik het juist; — ik weet dat
het niet goed is, maar ik kan het daarom niet laten,
nochtans niet, inweerwil daarvan nog niet laten;
...OMHEEN, bw.; ...OMSTREEKS, vn. bw. de
rekening zal 100 gulden beloopen of daaromstreeks,
of ongeveer dat; ... OMTRENT, vn. bw. ten naaste
bij; ...ONDER, vn. bw. kinderen van 12 jaar en
daaronder, beneden dien leeftijd; ...ONDERDOOR,
vn. bw. onder die zaak of zaken door; ...OP, vn.
bw. daarop sloot hij de deur en ging naar bed, daarna,
toen; daarop sprak hij; ...OPVOLGENDE, volgende
op dien persoon, die zaak, dien datum : den daarop volgenden Zondag kwam hij niet; ...OVER, vn. bw.
DAARSTELLEN, (stelde daar, heeft daargesteld).
Een uit het Hoogduitsch overgenomen woord dat
bij ons zeer misbruikt werd voor : tot stand brengen,
oprichten, vormen, openen, ontwerpen, graven enz.

DAARTEGEN, vn. bw.; ...TEGENOVER, vn . bw.
...TOE, vn. bw. tot dit of dat, ertoe : daartoe heb
ik geen tijd, geen moed; ...TUSSCIIEN, vn. bw.
ik kwam daartusschen, bemoeide mij er mee, scheidde
de twistenden.
DAARUIT, vn. bw.; ...VA.N, vn. bw. van dat,
van die zaak : wat daarvan is, weet ik niet; -- daarvan
niet, dat is geen bezwaar, geen beletsel.
DAARVANDAAN, vn. bw. van die plaats af:
ga daarvandaan; een half uur daarvanáaan, van
die plaats verwijderd; — dientengevolge, daarvan:
natuurlijk voelt hij schuld; daarvandaan sprak hij
er liefst niet over.
DAARVOOR, vn. bw. voor dat, voor die zaak
houd je hand daarvoor; ik waarschuw je daarvoor; —
om die reden, daarom : daarvoor kwam ik.
DAARZIJN, o. (germ.) het bestaan, bet leven;
wien zijn wij het áaarzijn verschuldigd ?; gedurende
mijn daarzijn, aanwezigheid aldaar.
DAARZCO, bw. (van plaats : in de spreekt aal)
daar; (van tijd) zoo juist.
1. DAAS, v. (dazen), paardenv lieg.
2. DAAS, bn. bw. (gew.) onwijs, onnoozel: doe
niet zoo daas.
DABBEN, (dabde, gedabd), (Zuidra.) (van paarden) met de voorpooten stampen; in den grond
dabben, graven, wroeten; ook stampen. plonsen
(in water, slijk, ens.).
DABBER, m. (-s), (gew.) klein kind dat amper
loepen kan, kleine hummel, kleuter.
DA CAPO, bw. (muz.) nog eens over, van het
begin, bis; — o. (-'s), herhaling.
DACTYLIOTHEEK, v. verzameling van kostbare,
of gesneden steenera, cameemn, gemmen enz.
DACTYLISCH, bn. dactylische verzen, uit dactylen
bestaande.
DACTYLOLOGIE, v. vingerspraak, (der doof
-stomenby.)
DACTYLOSCOPIE, v. herkenning van personen
door den afdruk der lijnen aan den vingertop, die
gedurende het geheele leven onveranderd blijven;
inz. in de strafrechtspleging.
DACTYLUS, m. (...tylen), een versvoet van drie
lettergrepen waarvan de eerste lang is, terwijl de
beide andere kort zijn, b. v. hinderpaal.
DADA, (van kinderen) goeden dag; — dada paan,
uitgaan.
DADEL, m. (-s), voor den boom, —, v. (-s), voor

de vrucht. Zie DADELPALM.
DADELBOOM, m. (-en), dadelpalm; ...BOSCH,
o. (...bosschee).
DADELIJK, ba. bw. uit één of meer daden
bestaande, zich in daden uitend : iedere dadelijke
poging; — (R.-K.) dadelijke zonde, die wij zelf
begaan, door eigen daad, in tegenst. met erfzonde; —
dat levert geen dadelijk nut, onmiddellijk voordeel;
onmiddellijk : ik zal u dadelijk antwoorden; dit huis
is dadelijk te aanvaarden, terstond. DADELIJK HEID, v. (w. g.) het werkelijke, het oogenblikkelijke. DADELIJKHEDEN, v. nvv. slagen, vechtpartij; van woorden kwam het tot dadelijkheden-.
DADELHONING, m. dadelstroop; ...KERN, v.
(-en); ...OLIE, v.; ...PALM, m. (-en), een 10 tot
20 M. hooge boom (phoenix daetylifera) in Arabië
en Afrika, wiens vruchten (dadels) op pruimen
gelijken en zoet van smaak zijn.
DADELPIT, v. (-ten); ...PRUIM, m. (-en), boom
uit de warme luchtstreek, levert eene harde hout
vrucht daarvan; ...STROOP, v.-sort;v.de
sap uit de dadels geperst; ...V^ IJN, m. wijn uit
bet gegiste sap van den stam der dadelboomen.
DADER, m. (-s), bedrijver, uitvoerder (gewoonlijk
in minder gunstiger zin); de dader ligt op het kerkhof,
is onbekend. DADERES, v. ( -sen).
DADIG, bn. (w. g.) schuldig : hij was eraan dadig.
DADING, v. (-en), schriftelijke overeenkomst
waarbij partijen, tegen overgave, belofte of terug
iets een geding ten einde brengen-houdingva
of voorkomen; vergelijk, transactie.
1. DAG, m. (-en), de lichte toestand van het
door de zon beschenen gedeelte der aarde : het is,
wordt dag; het is laat dag; hij heeft het bij klaren,
lichten dag gedaan; op klaarlichten dag; -- ik kom
nog bij dag thuis. terwijl het nog dag is; 't is lang
dag; --- vóór dag en dauw, zeer vroeg in den morgen;
-- de vleermuis slaapt over -dag, terw ijl het dag is; —
dag en nacht, steeds; — 't is een verschil als dag
en nacht, een zeer groot verschil;,— 't is dag of geen
dag, 't schemert nog; — 't is dag of geen dag : hij
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uitdagen, verdagen; — (gew.) termijn; ik heb nog
staat om zes uren op, of het licht is of niet, hij staat
twee (land) dagen, twee maal te betalen ; het gaat
altijd om zes uren op; — (gew.) geen dag voor oogen
kunnen zien, liet is zeer duister; vgl. opdagen; —
or lange dagen, op langen termijn; —
't misdrijf komt aan den dag, wordt ontdekt; —
het spiegelplas is 40 cM. in den dag breed, het
gedeelte onder de lijst niet medegerekend; —
veel moed, scherpzinnigheid enz. aan den dag leggen,
toonen, doen blijken; — hij haalde zijn horloge
(bouwk.) binnenkant van een raamwerk of kozijn:
voor den dag, te voorschijn; — hij durft er niet
de grootte van het kozijn in den dag, binnenwerks
mee voor den dag te komen, zich er mee te toonen,
gemeten; — in den dag (van sluizen), aan de buiten (ook) het voorstel te doen; — doe wel en wandel in
zijde). Dagje, o. hij kwam een dagje, een paar daagjes
den dag, verberg uwe handelingen niet; — dat is over.
zoo klaar als de dag, dat ziet ieder in (vgl. zonne2. DAG, DAGGE, v. ( -gen), ponjaard; — (Zuidra.)
klaar); — de schilderij hangt tegen den dag, zóó, dat voegijzer, werktuig om de voegen van 't metselwerk
het licht er min of meer loodrecht op valt; — iets
glad te maken.
tegen den dag houden, het daglicht er door laten
3. DAG, v. ( -gen), (zeew.) een end touw waarmede
de matrozen op een schip gestraft werden; touw
vallen, om de h iderheid, de dichtheid te bepalen; —
(Zuidn.) ergens geen dag door zien, uit iets niet j dat jongen matrozen om het lichaam werd geslagen,
bij het leeren klimmen; — een eindje dag, een pak
wijs worden, het niet verstaan; — 't mag geen
slaag.
dag zien, 't mag niet aan 't licht komen, 't is iets
slechts; -- werken zoo lang hei dag zs, zijn tijd 1 4. DAG, m. (Zuidn.) (spottend) persoon: wat is
steeds nuttig besteden; — 't is morgen vroeg dag,
dat een leelijke dag !
we moeten morgen vroeg opstaan; — mijn hooge
DAGBLAD, o. (-en), dagelijks verschijnend nieuwsblad; —ARTIKEL. o. (-en); —CORRESPONDENT,
hoed heeft sedert ' langen tijd geen dag meer gezien,
m. (-en); —LEZER, m. (-s); —PERS, v. de couis niet uit de doos, gebruikt geweest; —
tijdruimte tusschen op- en ondergang der zon,
ranten, dagbladen; —SCHRIJVER, m. (-s); —ZEGEL, o. belasting op de dagbladen, in zeg-3lvorm,
ook : een bepaalde tijd; wij hebben den heelen dag
in 1869 hier te lande afgeschaft.
gewerkt; — de kortste en de langste dag van het jaar; —
hoe later op den dag, he schooner volk, beleefd
DAGBLIND, bn. bij den dag niet ziende (als de
vleermuizen en uilen). DAGBLINDHEID, v.
tegenover late bezoekers; — omstreeks-heidsformul
oogziekte, die maakt dat men overdag, bij hel
Kerstmis gaan de dagen maar open en toe, zijn maar
licht, slechter ziet dan bij gedempt licht; 't komt
zeer kort; —
etmaal: een dag heeft 24 uur; eene week heeft
voor bij centrale troebelingen in hoornvlies, lens
zeven dagen; veertien dagen; welken dag hebben wij
of glasvocht.
nu ? Dinsdag of Woensdag ?; dag noch uur weten.; —
DAGBLOEM, v. (-en), bloem die slechts één dag
dag en uur bepalen, den juisten tijd; — een heilige
leeft; (ook) bloem die overdag opengaat.
DAGBOEK, o. k-en), aanteekeningen die alledag
dag. kerkdag voor de Katholieken; — (zeew.)
heilige dag, eene bij 't schoonmaken of verven van
worden bijgehouden : het dagboek van Willem de
't schip overgeslagen plek; -- de werklieden maakten
Clercq; — (kooph.) register waarin de koopman
een langen dag, werkten dien dag lang; — (gew.)
volgens de wet van dag tot dag zijne inschulden,
een dag maaiens, als maat voor hooilanden, 4258
schulden, acceptatiën, endossementen enz moet
opteekenen, memoriaal; (zeew.) scheepsjournaal; -M^; — een grooten dag van iets maken, met veel
ophef ervan spreken; — ik kom daar alle dagen,
boek dat voor eiken dag eene stichtelijke beschouwing bevat.
iederen dag; alle, iederen dag; de dag van gisteren; —
morgen. aan den dag, morgen dadelij' - ; morgen komt
DAGBOOG, m. (...bogen), (sterrenti.) deel van
er neer een dag; (w. g.) de lucht zit nog vol dagen; —
den parallelcirkel van een hemellichaam, dat boven
den horizon eener plaats ligt.
in onze dagen, in onzen tijd, thans; heden ten dage,
tegenwoordig, vgl. vandaag; ten dage dat; — dezer
DAGBOUW, m. open groeve, mijnontginning in
den dag.
dagen, een der laatste dagen; (ook) een der eerst
dagen; — op zekeren dag; — - bij den dag-volgend
DAGBROER, m. (-s), pop van sinterklaas.
veranderen, zoo, dat men iederen dag 't verschil
DAGCIRKEL, m. (-s), (sterreek.) schijnbare weg
kan waarnemen; — dag aan dag, Tederen dag
dien een hemellichaam van de eene culminatie
tot de andere aflegt.
weeraan; — goede dagen, tijden waarin men 't
DAGDIEF, m. (...dieven), die zijn tijd verluiert,
goed heeft; -- in de dagen van 't schrikbewind, in
dien tijd; — (Zuidn.) in zijnen goeden, slechten
luie werkman.
DAGDIENST, m. (-en), dienstverrichting die een
dag zijn, goed, ale ;ht gehumeurd zijn ; — 't is
dag duurt; dienst bij dag, in tegenst. met nachtvandaag zijn dag niet, hij is er niet op gesteld (dit
dienst.
of dat te verrichten): -- (Zuidn.) verjaardag, naamDAGDIENSTBODE, v. (-n), dagmeisje.
feest : het is morgen moeder haren dag; —
DAGDIEREN, o. mv. dieren die 's nachts slapen
a l zijn dagen, uitroep van verwondering; —
en overdag in beweging komen.
eijne dagen zijn geteld, zijn einde is nabij; --- een
DAGDIEVEN, (dagdiefde, heeft gedagdiefd), zijn
man van den dag, hoog bejaard, op wiens blijven
tijd verluieren. DAGDIEVERIJ, v. (-en).
leven men niet voor lang kan rekenen; ---- dien dag
DAGELIJKS, bw. alle dag, iederen dag : ik
hoop ik nog te beleven, dat hoop ik nog eens te zien; -spreek hem dagelijks; — 't wordt nog dagelijks erger,
(w. g.) in den ouden dag, in de oudheid; — de oude
van dag tot dag, voortdurend.
dag, de ouderdom : de oude dag komt niet gebreken; —
DAGSLIJK S CH, bn. wat Tederen dag voorkomt:
ouden van dagen, bejaarde lieden; — (bijb.) hij is
zijne dagelijksche bezigheden; de dagelijksche omder dagen zat, zoo oud, dat 't leven hem verveelt;
wenteling der aarde om hare as; — geef ons heden
een dagje ouder worden, tamelijk wat ouder worden;
ons dagelijksch brood, wat wij eiken dag noodig
--- de orde van den dag, in vergaderingen) agenda: —
hebben; — ik heb mijn (het) dageli3ksch brood, een
opstootjes ziin aan de orc;e van den dag. komen
matig, maar voldoend bestaan; — in het dagelijksch
dage.ijks of veelvuldig voor; — 't nieuws van den
leven, zooals men het dagelijks kan waarnemen; —
dag, 't nieuws van heden; . een gat in den dag
een dagelijksch burgermannetje, alledaagsch, geslapen, 's morgens zeer laat opstaan; dag in, dag
woon; — dagelijksch bestuur, dat deel van een
uit was het mooi weer, lederen dag weeraan, steeds; —
besturend lichaam dat met de leiding der d.agevan den Benen dag in den anderen leven, zonder
lijksche aangelegenheden belast is, b.v. burgemeesgeregelde verdiensten, kook) onbezorgd; — onthoud
ter en wethouders eener gemeente; — dagelijksch
je dag ! ik zal je weten te straffen; — (godg.) de
opzichter, de opzichter die voortdurend toezicht
jongste dag, dag van het laatste oordeel, dag des
houdt op het werk; — dat is dagelijksch werk voor
oordeels of de dag der dagen; — ten jongsten dage,
hem, dat doet hij alle dag, daar is hij mee vertrouwd.
op den jongsten dag; — op 't laatst der dagen, als
1. DAGEN, (het daagde, heeft gedaagd), dag
't einde nadert; — de dag des Heeren, de Zondag; —
worden : het daget (daagt) in den Oosten; -- de
zie DAAGS; — het is nog kort (lang) dag, de tijd
morgen daagt, breekt aan; — ^gew.) 't zal er dagen,
zal spoedig daar zijn; ook 't is nog kort dag, nog
't zal er spannen, er zullen klappen vallen; (fig.)
kort geleden; — tot in lengte van dagen, tot in eene
eene schoone toekomst daagt; 't morgenrood der vrij verre toekomst; — iem. (goeden) dag zeggen, groeh eid daagt; vgl. opdagen.
ten, (ook) afscheid nemen van; — het gaat dag,
(van een kind) gaat uit; — jaar en dag, (oorspron2. DAGEN, (daagde, heeft gedaagd), (recht.)
tegen een bepaalden dag voor het gerecht outkelijk) eene wettelijke tijdsruimte van een jaar en
bieden, dagvaarden; — iemand voor den rechter
zes weken, (tegenw.) een zeer langen tijd; zie
dagen, hem een proces aandoen; — ten strijde
ZITDAG, RIJKSDAG, LANDDAG, vgl. indagen,
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oproepen, tot een tweegevecht uitdagen; vgl.
indagen, uitdagen. DAGING, v. (-en), het dagen,
dagvaarden.
3. DAGEN, (daagde, heeft gedaagd), (gew.) (jon
een leeren riem centen langs Glen-genspl)mt
grond voortslaan, naar een zeker doel.
DAGER, m. (-s), deurwaarder: eischer in een
proces.
DAGERAAD, m. het aanbreken van den dag:

de rozige dageraad; — (fig.) de dageraad des levens,

de kindsheid; — de dageraad der vrijheid, het eerste
stralen, het begin; — (w. g.) hij lacht als de duivel
tegen den dageraad, hij grijnslacht.
DAGGELD, o. (-en), loon dat men iederen dag
verdient of ontvangt : in daggeld werken; iem. in
daggeld hebben.

DAGGELDER, m. (-s), daglooner; — (oudt.)
waardgelder die bij den dag dient en betaald wordt.
DAGGEN, (dagde, heeft gedagd), (gew.) de
voegen van 't metselwerk afwerken.
DAGGESTERNTE, o. (dicht.) de zon.
DAGGETIJDEN, mv. (R.-K.) gedeelte van liet
breviergebed, bevattende de getijden of „uren" die
overdag moeten of voorheen moesten gebeden
worden, in tegenst. met die welke voor den nacht
waren bestemd; — BOEK, o. (-en) ; — BREVIER,
0. (- s) .
DAGHUUR, v. daggeld : op (in) daghuur werken;
(fig.) aan iets eene goede daghuur verdienen, goed
geld aan iets verdienen.
DAGHUURDER, m. (-s), DAGHUURSTER, v.
(-s), (w. g.) die op daggeld werkt. DAGHUUR DERSPLAATSJE, o. (-s), keuterij; ...WONING,
V. (- en).
DAGJESMENSCHEN, o. mv. kleine burgerlieden
die voor een dagje uit zijn, het er van nemen.
DAGKAART, v. (-en), toegangskaart die slechts
gedurende den dag van afgifte geldig is.
DAGKAPEL, v. (-len), die over dag vliegt.
DAGKILOMETER, m. (-s), (in spoorberichten)

het verkeer per dagkilometer was 26 meer dan de
vorige maand, per dag per kilometer.

DAGLEERLING, m. en v. (-en), leerling die de
dagschool bezoekt.
DAGLELIE, v. (-s), (plantk.) naam van de
planten van het geslacht hemerocallis; — volks benaming voor de haagwinde (convolvulus sepium).
DAGLICHT, o. het licht van den dag : iets bid
daglicht bekijken, (fig.) zeer nauwkeurig; — hij zag
het (eerste) daglicht te, werd geboren te; — hij is
niet waard, dat hem het daglicht beschijnt, is een
nietswaardige; — (fig.) dat kan het daglicht niet
velen, moet verborgen blijven, is niet in den haak;
iets in een fraai daglicht plaatsen, het vergoelijken; —
iets in een helder daglicht stellen, goed doen uitkomen.
DAGLIJST, v. (-en), lijst van de dagelijks aan
-komend;aglijschteknz.
DAGLOON, o. (-en), betaling van één dag arbeid:
in dagloon werken, per dag betaald worden.
DAGLOONER, m. (-s), DAGLOONSTER, v. (-s),
werkman, werkvrouw die bij dei zich verhuurt.
DAGLOONERSHUISJE, o. (-s).
DAGMAAT, DAGMAT, DEIMT, v. (gew.) zooveel
hooiland als door één man in één dag kan gemaaid
worden, een halve H.A.; — afmeting in den dag:

de dagmaat van het spiegelglas was 2,25 X 1,10 M.

DAGMARSCH, m. (-en), een marsch dien de
soldaten in één dag doen.
DAGMEISJE, o. (-s), dienstbode die alleen overdag of een gedeelte daarvan in haar dienst is.
DAGON, m. afgod der Philistijnen, half mensch,
half visch.
DAGORDE, v. (in vergaderingen) lijst der te
behandelen onderwerpen, agenda; op de dagorde
staan, voor spoedige behandeling in aanmerking

komen.

DAGORDER, v. (-s), bekendmaking, afkondiging
1
aan het leger.
DAGPAUWOOG, m. (-en), zekere fraai gekleurde
vlinder (vanessa io).
DAGPLOEG, m. (-en), groep arbeiders die over
dag werken, in tegenstelling met den nachtploeg.
DAGREGISTER, o. (-s), dagboek; ...REIS, v.
(...r(izen), weg dien men gedurende één dag kan.
afleggen; die stad ligt op 20 dagreizen van...; met
kleine dagreizen voorttrekken; ...RONDE, v. (-n),
(mil.) ronde die bij dag gedaan wordt.
DAGROOFVOGELS, m. mv. die overdag op roof
uitgaan, in tegenst. met de nachtroofvogels.

DAGZIJDE.

DAGSCHAAR, v. (gew.) iem. om de dagschaar
sturen, hem voor gek laten loopen; — (gew.) keer
dat men voor niets komt of gaat : voor dagscheer
halfgeld (op een tarief van een stalhouder).
DAGSCHOLIER, m. en v. (-en), die de dagschool
en niet de avondschool bezoekt, (ook) externe
leerling op eene kostschool; ...SCHOOL, v. (...scholen), die alleen bij dag gehouden wordt.
DAGSCHOOT, v. (-en), gedeelte van een slot
dat bij dagsluiting buiten het slot springt : bij

kamerdeursloten wordt de dagschoot met kruk of

knop bewogen.

DAGSCHOT, o. (-en), schot dat het aanbreken
van den dag aankondigt; (in zeehavens) als sein
om de havenketens te openen.
DAGSCHREEF, v. (...schreven), (timm.) uiterste
maat waar niet overheen gewerkt mag worden;
...SCHUIT, v. (-en), een klein vaartuig dat alleen
bij dag vaart.
DAGSCHUW, bn. (w. g.) lichtschuw.
DAGSEIN, o. (-en), (zeew.) sein dat met wimpels, vlaggen enz. gegeven wordt.
DAGSLAPER, m. (-s), volksbenaming voor de
nachtzwaluw of geitenmelker (caprimulgus euro-

paeus).

DAGSLOT, o. (-en), slot dat bij dag dienst doet.
DAGSTER, v. morgenster, Orion; (ook) de zon.
DAGSTUK, o. (-ken), kantplankje in de dagzijde
van den muur (bij kozijnen).
DAGTAAK, V. wat iemand eiken dag moet
doen : na volbrachte dagtaak is de rust zoet.
DAGTAFELS, v. mv. astronomische jaarboeken.
DAGTEEKENEN, (dagteekende, heeft en is
gedagteekend), den datum plaatsen; den datum
dragen; (fig.) dat dagteekent van dien tijd. DAG TEEKENING, v. (-en), datum, aanwijzing van
den hoeveelsten der maand; tijd van oorsprong.
DAGTOORTS, v. (dicht.) de zon.
DAGUERREOTYPE, v. (-n), lichtbeeld (door
middel der camera obscura verkregen afbeelding,
door Daguerre in 1838 uitgevonden, sedert veel
verbeterd tot fotografie.
DAGUIL, m. (-en), (nat. bist.) uil die overdag
voedsel zoekt, inz. sneeuwuil, sperweruil en steenuil.
DAGVAARDEN, (dagvaardde, heeft gedagvaard),
ter dagvaart beschrijven, oproepen; — (recht.)
voor het gerecht dagen (bij deurwaardersakte).
DAGVAARDING, v. (-en), gerechtelijke indaging;
de:zrwaardersakte, exploot (van indaging).
DAGVAART, v. (-en), (gesch.) vergadering van
afgevaardigden (van een land) : ter dagvaart ver
dagvaart houden.

-schijne;

DAGVERBLIJF, o. (...blijven), plaats waar Olen
over dag verblijven kan.
DAGVERDEELING, v. verdeeling van den dag
voor verschillende bezigheden.
DAGVERHAAL, o. (...verhalen), verhaal van
hetgeen eiken dag voorvalt, vooral van reizigers.
DAGVLAK, o. het oppervlak van sommige deelen van een bouwwerk, dat in 't gezicht komt.
DAGVLINDER, m. (-s), vlinder die over dag
vliegt.
DAGVOGEL, m. (-s), (w. g.) gewone vogel die
zich bij den dag laat zien (in tegenstelling van nacht
-vogelnz).
).
DAGVORSTIN, v. (dicht.) de zon.
DAGWAAK, v. (zeew.) wektrommel, reveille:

de dagwaak slaan.

DAGWACHT, v. (-en), (zeees.) eerste wacht na
den nacht (van 4 tot 8 uur in den morgen).
DAGWERK, o. zooveel arbeid als men in één
dag kan afwerken; — als men alle misslagen van
dien man wou optellen, had men wel dagwerk, dan
had men zeer veel te doen; — daarvan zou ik wel
dagwerk willen hebben, dat zou ik wel dagelijks
willen doen; — (fig.) mijn daijwerk is volbracht, mijn
levensdraad is afgesponnen; — (gew.) als maat:
700 stuks pannen, 8000 steenen, 6000-12000
turven, (verschillend naar de plaats en de soort
van turf); zekere landmaat = 1.!2 H.A.
DAGWERKER, m. (-s); ...WERKSTER, v. (-s),
daglooner, dagloonster.
DAGWIJZER, m. (-s), boekje, blaadje, werk
dat de dagteekening aantoont; almanak,-tuigje
agenda.
DAGZIEND, bn. het dagziende hout van beschoei
-inge,
dat aan de buitenzijde is.
DAGZIJDE, v. de dagzijde der aarde, de door
de zon beschenen helft; — (-n), de dagzijde van
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deuren en kozijnen, wat aan het licht komt; de
dagzijde van het metselwerk, de buitenzijde.

DAHLIA, V. (-'s), zekere sierplant m ", t vleezige
knollen en bloemen van verschillende kleuren (tot
de composieten behoorende). zoo geheeten naar
den Zweedschen botanist Dahl, in 1789 overleden; (
1
—KNOL, m. (-len).
DAHLIAKLEURSTOFFEN, v. mv. violette aniline,
kleurstoffen met velerlei nuancen.
DAÏA, V. (-'s), (in Algerië) laaggelegen land
dat in 't natte jaargetijde onder water staat.
DAJAK, DAJAKKER, m. (-s), inboorling van
Borneo.
DAJAKSCH, bn. de Dajaksche gebruiken, woningen,
van de Dajaks.
DAK, o. (-en), dekstuk: (meestal) bedekking van
een gebouw, bestaande uit de kap met bedekking : !
pannen, leien, zink, ijzer, riet, stroo, rustende op
de muurplaat of balklaag; -- de zijden die schuin 1
liggen en van boven elkander onder een zekeren
hoek bij de noklijn naderen, of door een plat ver bonden zijn heeten dakvlakken of dakschilden; —
naar den vorm onderscheidt men : qevel- of zadel -,
schild -, tent-, mansarde -, toren -, of helm-, lessenaar(meestal afdak genoemd), terras -, zaagdak, zie die j
woorden en wandak en afdak; ook een beschoten '
dak, onder de bedekking met planken. beschoten; —
hard dak, pannen, leien enz.; — week dak, riet,
stroo, zoden enz.; plat dak; — Duitsch dak, met
2 schuinsche vlakken of schilden; -- Hollandsch
dak, met 4 schilden, b
(fig.) op dat huis ligt een papieren dak, of er liggen
papieren balken onder, het is met hypotheek bezwaard; — onder dak komen, huisvesting bekomen; -- hij is onder dak, goed bezorgd, (ook) z.;er
in zijn schik; -- onder dak brengen, huisvesting
bezorgen; (ook) aan den man brengen; — onder
één dak wonen, hetzelfde huis bewonen; vrijen
onder één dak is een groot gemak; — in het dak
blijven (zitten of steken), vergeten worden; — (gew.)
het weert op zijn dak, de omstandigheden zijn hem
gunstig; — onder mijn nederig dak, in mijne eenvoudige woning; -- iem.. iets op zijn dak schuiven,
sturen, toeduwen, (ook) hem er verantwoordelijk i
voor stellen; — iem. op zijn dak hebben, voor hem
te zorgen hebben; — dat krijg ik op mijn dak,
daarvan krijg ik de schuld, daar zal ik voor moeten
boeten; — 't viel me koud op mijn dak, 't was eene
zeer onaangename verrassing; — iem. op zijn dak
komen, zitten, hem een standje geven, (ook) hem
slaan, ranselen; -- (Zuidn.) het zal ook wel op zijn
dak regenen, hij zal dat onaangename ook moeten
ondervinden; — de speelman is van het dak, de
wittebroodsweken, de dagen van pret zijn voorbij; -de speelman zit daar nog op het dak, men is er nog
in de wittebroodsweken, in de dagen van rozengeur
en maneschijn; — spreek daar niet verder over,
er is te veel dak op 't huis, of : er zijn te veel pannen
op het dak, of : er zijn ratten op het dak, er zijn er
te veel bij, die het niet mogen hooren, — de zaak
ging van een leien dakje, liep met bekwamen spoed
en zonder stoornis af; -- iets van (op) de daken
verkondigen, alom bekend maken, (Matth. X : 27).
Dakje, o. (-s, daakjes).
DAKBAK, m. (-ken), bak die aan eene dakladder
kan bevestigd worden om tot steun voor eens andere
ladder te dienen.
DAKBALK, m. (-en), dwarsbalk die aan 't dakgeraamte stevigheid geeft, hanebalk.
DAKBEDEKKING, v. (-eii); ...BESCHOT, o.
laag planken aan de binnenzijde van een beschoten
dak.
DAKBLIK, o. gegolfd blik tot dakbedekking
dienende.
DAKBORD, o. (-en), plank voor aan het dak
(ter bekleeding); ...BOS, m. ( -sen), een bos dak -'
of dekstroo.
DAKBRAND, m. soort van droge verrotting van
tabak op droogzolders.
DAKDEEL, o. (...delen), deel, plank voor een
dakbeschot.
DAKDEKKER, m. (-s), die met riet of stroo een
dak dekt.
DAKDICIT, bn. goed van dak, beveiligd tegen
doorregenen enz.
I
DAKDROP, ...DRUIP, m. het droppen, lekken
van een dak.
DAKGALERIJ, v. (-en), (bouwk.) kleine arcadengang in de muren uitgespaard, vormen wandel-
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gangen of dakgalerijen onder de kroonlijst, zooals
bij den dom te Spiers bv.
DAKGEBINT, o. samenstel van binten, waarop
het dak rust.
DAKGERAAMTE, o. (-n), de verzameling van
al de sparren enz. van een dak.
DAKGOOT, v. (...goten), goot die langs de
onderzijde van het dak loopt.
DAKHAAS, m. (...hazen), (scherts.) kat.
DAKKAMERTJE, o. (-s), kamertje onder het
dak van een huis.
DAKKAPEL, v. (-len.), eene soort van uitgebouwd
venster met eene spitse kap, inz. op kerkdaken.
DAKKEEL, v. (...kelen), laagte tusschen twee
aaneensluitend schuine daken; — goot van zink
enz. daarin.
DAKLADDER, v. (-s), ladder met vierkante
stijlen en opgespijkerde sporten, om tegen schuine
daken tleggen.
DAKLAT, v. (-ten), lat over de sparren geslagen.
DAKLEI, v. (-en), eene lei die dient tot het
bedekken van daken.
DAKLICHT, o. lichtopening in een dak; ...LIJN,
v. (-en), bovenlijn van een dak.
DAKLOOK, o. (plantk.) op de daken groeiend
look, huislook (sempervivum tectorum).
DAKLOOS, bn. zelfstandig gebruikt : toevlucht
voor dakloozen, voor menschen zonder huisvesting.
DAKNAGEL, m. (-s), nagel om leien op een
dak vast te spijkeren.
DAKPAN, v. (-nen), pan tot dekking.
DAKPANSGEWIJS, bw. (plantk.) als dakpannen
over elkaar liggend : die bladeren bedekken elkaar
dakpansgewijs, zoo dat een deel van elk blad buiten
het voorgaande ,iitsteekt.
DAKPAPIER, o. asphaltpapier, dienende tot
dakbedekking.
DAKPIJP, v. (-en), loodrecht of schuin staande
pijp om het water uit de dakgoten af te voeren.
DAKPLAT, o. open galerij in den vorm van een
balkon op een huis, plat dak.
DAKRAAM, o. (...ramen), raam in een dak;
...RAT, v. (-ten), Egyptische rat (mus alexandrinus).
DAKRIB, v. (-ben), schuins liggende balk in het
dakgeraamte.
DAKRIET; o. riet waarmede men daken enz.
(op het platteland) dekt.
DAKRUITER, m. (-s), kleine rijzige punttoren
op de nok van een dak.
DAKSCHIJTER, m. (-s), (Zuidn.) (minachtend)
duif.
DAKSCHILD, o. (-en), zie DAK; ...SPANT,
v. (-en).
DAKSPAR, v. ( -ren), spar, dienende tot het
samenstellen van het dakgeraamte.
DAKSTOEL, m. (-en), (bouwk.) getimmerte
waarop het dak rust, kapgebint.
DAKSTROO, o.
DAKVENSTER, o. (-s), venster in het dak.
DAKVILT, o. vilten stof, tot dekking dienende.
DAKVORST, v. (-en), de horizontale rij pannen
die van boven de beide schilden verbindt.
DAKWATER, o. van het dak vloeiend water.
DAKWERK, o. (-en), samenstel van een dak.
DAL, o. (-en), inzinking of laagte tusschen
bergen of heuvels; — het dal van de Reuss, het dal
waardoor de Reuss stroomt, het Reussdal; —
(dicht. of scherts.) 't ondermaansche dal, de aarde;
de aarde is een tranendal, eene plaats waar veel
geleden wordt; — over berg en dal, van alle kanten.
(ook) van verre oorden; (ook) overal heen;
bergen en dalen ontmoeten elkander niet, maar menschen wel, men staat soms onverwachts tegenover
kennissen die men niet dacht weer te zien. Zie
DALGROND.
DALAI LAMA, m. opperpriester der Boeddhisten
in Tibet door Wien Boeddha zijn verlossingswerk
voortzet.
DALAM, m. (-s), (Ind.) woning van een regent.
DALANG, m. (-s), (Ind.) recitator bij Bene wajang vertooning.
DALBEWONER, m. (-s); ...BEWOONSTER,
V. (-s).
DALBODEM, m. (-s), bodem, grond in 'een dal.
DALEN, (daalde, is gedaald), geleidelijk omlaag
gaan, eene lagere plaats gaan innemen : als men
de klep opent, daalt de ballon; de waterspiegel daalt
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bij ebbe; — de zon daalt reeds, de avond is nabij; —
de avond daalt, het wordt avond; -- in het graf
dalen, sterven; -- hij is zeer in mijne achting gedaald, ik acht hem minder; — zijne stem daalde
meer en meer, hij sprak hoe langer, hoe zachter; —
de graanprijzen dalen, worden lager, minder; —
de actiën dalen, worden minder waard, (fig.) de
zaak wordt minder goed, het vertrouwen vermindert. DALING, v. (-en), het naar beneden komen;
vermindering : de daling der fondsen; op daling
speculeeren, (in fondsen) contramineeren; — ver
daling, contramine.
-kop
DALENGTE, v. zeer smal gedeelte van een dal.
DALGROND, m. (-en), ondergrond van het
hoogveen, inz. afgegraven hoogveen, ook dalland,
dallen genoemd.
DALIG, bn. (gew.) dalig water, waarin bezink stoffen zweven.
DALK, bw. (Z. A.) dadelijk, straks; misschien;
ooms.
DALKETEL, m. (-s), ketelvormig dal.
DALKRUID, o. (plantk.) eene plant, behoorende
tot de familie der lelieachtigen, ook witte lelietjes
geheeten (majanthemum bifolium), vrij algemeen
op beschaduwde plaatsen voorkomende; — ook
benaming voor het lelietje van dalen (convallaria
majalis) en voor de salomonszegel (polygonatum
officinale).
DALLES, (diev.) voor een dalles, hij kreeg een
dalles, niets.
DALLIEDEN, m. mv. dalbewoners.
DALMATICA, v. (-'s), (R.-K.) tuniek, wit priesterlijk overkleed, dat de diaken en subdiaken
bij de wijding ontvangt; vroeger ook door de
Duitsche keizers en Fransche koningen bij hunne
kroning gedragen.
DALNIS, v. ( -sen), inspringend gedeelte in een
dalwand; ...RAND, m. (-en), bovenste grens aan
het begin van een dalkuil; ...SPOOR, v. (...sporen), uitspringend gedeelte van een dalwand,
gewoonlijk tegenover eene dalnis.
DALTONISME, o. kleurenblindheid, gebrek aan
het gezichtsvermogen van vele menschen, waardoor
men eenige kleuren (vooral rood en groen) niet kan
onderscheiden. DALTONIS' , m. (-en), persoon
die aan daltonisme lijdt.
DALUW, bn. Zie DELUW.
DALVORMING, v. (-en), (geol.) 't ontstaan van
dalen; de wijzen waarop een dal ontstaan kan zijn,
b.v. inzinkingsdalen, erosiedalen.
DALWAND, m. (-en); ...WEG, m. (-en): . . .WIND,
m. (-en), wind die (bij dag) ut het dal langs de
berghelling waait; ...ZOOL, v. (...zolen), laagste
vlak gedeelte in een dal.
1. DAM, m. (-men), een in het water opgeworpen
wal die dient om 't water te keeren, den stroom te
leiden of te verdeelen (vgl. dijk, langs het water) :
dit breekt dammen en dijken door, sleept alles mede,
ontziet niets; — (gemeenz.) ik heb er een goeden
dam in gezet, gelegd, mijne maag goed gevuld, flink
gegeten; — een dam opwerpen tegen, de ontwikkeling,
den voortgang ervan tegengaan; — (Z. A.) vergaarplaats voor water, inz. reservoir voor regenwater
om in tijden van droogte daaruit het land te besproeien en het vee te drenken; -- een stuk grond
waarover men een door slooten omgeven weiland
kan verlaten, doorgaans met een hek er midden
op; -- 't hek is van den dam, 't gewone toezicht
ontbreekt en daardoor hebben we vrij spel; (spreekw.) als één schaap over den dam is, volgen
er meer, als één voorgaat, volgen meerderen het
voorbeeld (meest in ongunstiger zin); — erf,
grondgebied : ik kom niet veel van den dam, van
huis; — een haan is stout op eigen dam, te huis is
men moediger dan elders; — (fig.) den dam af zijn
(gaan, vliegen), uit een dienst of betrekking weg gezonden worden; --- strook veen tusscher slooten; -- grond voor eene poort, plein; — gedeelte
van den muur tusschen twee kozijnen, penant; —
dwars verbindingsstuk in kettingschalmen. Dammetje, o. (-s).
2. DAM, v. (-men), eene dubbele schijf in het
damspel; — dom hebben, eene dam verkrijgen;
dam spelen, zie DAMBORD.
DAMAARDE, v. bovengrond van eene veenplas,
waaruit bij het vervenen een dam wordt gemaakt,
en die later weer over den ondergrond wordt
uitgespreid; ...AKKER, m. (-s), akker in eene
veenderij met damaarde opgehoogd.

DAMMEN.

DAMASCEEREN, (damasceerde, heeft gedamasceerd), staal bloemen, vlammen, met goud of zilver
inleggen : eene gedamasceerde kling. DAMASCEERING, v. het damasceeren.
DAMASCENER, bn. damascener kling, van
gedamasceerd staal.
DAMAST, o. ((-en) in de bet. van soorten van
damast) zijden, katoenen, wollen stof waarin figuren
geweven zijn, inz. wit tafellinnen.
DAMASTBLOEM, v. (-en), witte muurbloem,
nachtviooltje (hesperis matronalis).
DAMASTEN, bn. van damast : damasten tafel
-lakens.
DAMASTFABRIEK, v. (-en); ...GOED, o. stof
tot damast geweven; ...LIJNWAAD, o.; ...LINNEN, 0.
DAMASTPAPIER, o. wit en verschillend getint
glanspapier, met ingeperste figuren, en daardoor
op damast gelijkende; ...PATROON, o.; ...PRUIM,
v. (-en), pruim van Damascus, eene vroege soort
van pruimen.
DAMASTSTAAL, o. een op bepaalde wijze bereid
mengsel van innig met elkander verbonden staal en ijzerdeelen waarvan men klingen maakt, op
welke men door zekere aangebrachte zuren sier
weet voort te brengen.
-lijketng
DAMASTSTOF, v.; ...TAFELLINNEN, o.;
...WERK, o. (-en); ...WEEFSEL, o.; ...WEVER, m.
(-s); .ZIJDE, v.
DAMBEZIE, v. (...beziën), jeneverbes.
DAMBORD, o. (-en), bord met 100 ruiten waarop
met damschijven wordt gespeeld; ... GOED,
geweven goed met ruitjes.
DAME, V. (- s), vrouw van rang; — (schaak- en
kaartspel) koningin; — vrouw van den fatsoen
— zij wil de dame spelen, uithangen,-lijkenstad;
zich als dame voordoen, zonder het werkelijk te
zijn; — mijne dame, de dame die ik geleid. Tegen
wordt dame ook gebruikt om eene vrouwe -wordig
persoon aan te spreken, wier naam of titel men-lijke
niet kent; 't meervoud dames is als vocatief reeds
lang in gebruik. Dametje, o. (-s).
DAMESACHTIG, bn. bw. als eene dame.
DAMESAUTEUR, m. (-s), schrijver wiens werken
vooral door dames gelezen worden; ...BEDIENING,
v. bediening door vrouwelijk personeel (in koffie
...BUREAUTJE, o. (-s), kleine-huizen.);
schrijfbureau zooals dames die hebben; ...COUPE,
m. (-'s), spoorwegcoupé alleen voor dames toegankelijk; ...FIETS, v. (-en), fiets met gebogen middenstang, voor dames bestemd; ...HANDWERKEN,
mv. vrouwelijke handwerken; ...HOED, m. k -en).
DAMESKAPEL. v. (-len), muziekkapel uit dames
bestaande; ...KLEEDING, v.; ...KLEERMAKER,
m. (-s); ...LAKEN, o. laken voor dameskleeding;
...SALON, o. (-s), salon voor dames; ...STUDENTEN, v. mv. studeerende dames; enz.
DAMGELD, o. (-en), vroegere belasting voor het
onderhoud van dammen; ...GRAS, o. (plantk.)
volksbenaming voor hetruw beemdgras (poa trio-alis.)
DAMHERT, o. (-en), het sierlijkste in Europa
inheemsche hert (dame vulgaris), met van boven
breed en plat gewei; het is bruin met witte vlekken
•
en kleiner dan het edelhert.
DAMIAATJES, o. mv. kerkklokjes te Haarlem,
geschonken ter herinnering aan den tocht naar
Damiate in 1217.
DAMKUIL, m. (-en), (ijzergiet.) gemetselde
kuil waarin de gietvorm soms geplaatst wordt;
...KETTING, m. (-en), ketting met dammen in
de schalmen.
DAMLOOPER, m. (-s), klein vaartuig, geschikt
om over dammen, dijken, overtoomen gesleept te
worden; — (gew.) baliekluiver.
DAMMARA, v. geslacht van altijdgroene groote,
harsrijke boomen met leerachtige breede vlakke
bladeren in Oost-Indië en Australië; de dammara
australis wordt tot 60 M. hoog.

o.

DAMMARHARS, v. en o_ hars van dammara-

boomsoorten, gebezigd tot het maken van vernis
flambouwen, bij het, batikken, het breeuwen-sen,va
van prauwen enz.
1. DAMMEN, (damde, heeft gedamd), (w. g.)
een dam leggen, met een dam afsluiten, afdammen.
2. DAMMEN, (damde, heeft gedamd), (Z. A.)
samenloopen, te hoop loopen (zoowel van menschen
als van diaren gezegd).
3. DAMMEN, (damde, heeft gedamd), dam
spelen.
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DAMMER, m. (-s), damspeler.
DAMMUUR, m. (...muren), (Z. A.) aarden wal
tot opstuwing of vergaring van water.
DAMNAGEL, m. (-s), eiken nagels die men in
ale naden van een sluisvloer slaat, om het water
te helpen keeren.
DAMOCLES, m. gunsteling van den tiran Dionysios van Syracuse; deze liet hem één dag koning zijn,
doch boven zijn troon was een puntig zwaard aan
een paardenhaar opgehangen; het zwaard van Damocles, een aldoor dreigend gevaar te midden van geluk
en voorspoed.
1. DAMP, m. (-en), gasvormige stof die bij
gewone temperatuur als vloeistof of als vast li
voorkomt : damp van kokend water, damp-cham
van jodium, (vgl. wasem, stoom, nevel, rook);
ook voor gasvormige verbrandingsproducten gebruikt : kolendamp; — wat staat hier een damp!
rook; door den damp van het kruit was de vijand
niet te onderscheiden; — kwade dampen, (naar eene
vroegere zienswijze) gasvormige stoffen die zich
door het lichaam verbreidden en de ziekten ver
-orzakten.
2. DAMP, bn. (Z. A.) vochtig, kil.
DAMPAAL, m. (...palen), van messing en groef
voorziene paal 20 25 cM. zwaar, voor het maken
van kistdammen enz.
DAMPBAD, o. (...baden), het baden in damp:
een dampbad nemen; — plaats waar men zulk een
had neemt.
DAMPEN, (dampte, heeft gedampt), damp van
zich geven, uitwasemen : dampende fabrieksschoor steenen, schotels; het paard dampte; -- sterk (tabak)
rooken : gij zijt weder geducht aan het dampen.
DAMPING, v. het dampen.
DAMPER, m. (-s), sterk, onvermoeid rookera —
ook (Goudsche of Duitsche) pijp.
DAMPIG, bn. ( -er, -st), nevelig, vol rook; —
kortademig (van -paarden schertsend ook van
menschen gezegd). DAMPIGHEID, v. kortademigheld (van paarden).
DAMPKOGEL, m. (-s), voorheen gebruikt, hol,
papieren projectiel, met verstikkende stoffen
gevuld.
DAMPKRING, m. (-en), 't luchtomhulsel dat
den aardbol omgeeft, atmosfeer. (Het mv. dampkringen is alleen denkbaar, zoo ook de overige
planeten een dampkring hebben); — (fig.) de maat
staatkundige gesteldheid van het-schapelijkof
oogenblik; geest die in eene omgeving heerscht:
opgevoed in den dampkring van het keizerlijk hof.

DAMPKRINGSDRUKKING, v. drukking door
den dampkring uitgeoefend; ...LUCHT, v. lucht
waaruit de dampkring der aarde bestaat.
DAMPKUUR, v. genezing door dampbaden.
DAMPLAAG, v. (...lagen), laag van damp.
DAMPLANK, v. (-en), (waterb.) van messing
en groef voorziene plank van 8 bij 10 c.M. voor
schoeiingen, waterkeeringen enz.; (ook) gegoten
ijzeren damplanken.

DAMPMETER, m. (-s), werktuig om de hoeveel
damplaag te meten;-heidofspangve
...NEUS, m. (...neuzen), neus van een paard met
langwerpige, kleine luchtgat n.
DAMPOMP, v. (-en), (Z. A.) uitloozingsbuis in
een dammuur.
DAMPOST, m. (-en), post tegen de binnenzijde
van den naad der dampalen.
DAMPSPANNING, v. drukking door een damp
op de wanden van een vat uitgeoefend; ...VORMING, v. ontstaan van damp.
DAMRIJS, o. rijs bij het maken van een dam
gebruikt.
1. DAMSCHIJF, v. (...schijven), schijf op Gene
wagenas, die de naafbus tegenhoudt.
2. DAMSCHIJF, v. (...schijven), schijf waarmede men dam speelt; ...SPEL. o.
DAMSLUIS, v. (...sluizen), sluis in een dam; —
sluis dienende tot afdamming van eenig water,
met het oog om het water te kunnen opstuwen
en het land te kunnen inundeeren; — penantsluis.
DAMSPELER, m. (-s); ...SPEELSTER, v.(-s).
DAMSPIEGEL, in. (-s), (w. g.) penantspiegel.
DAMSTEEN, m. (-en), steen waardoor in den
hoogoven het wegvloeien van 't gesmolten ijzer
belet wordt.
DAMSTEEG, bn. (gew.) koppig bij het verlaten
van liet erf (van paarden).
DAMTAFELTJE, o. (-s), (w. g.) penanttafeltje;

DANK.
...WAND, m. (-en), gewoonlijk worden bij een
sluishoofd 3 damwanden aangebracht.
DAMWATER, o. (Z. A.) het in dammen opgevangen en opgegaarde water.
DAMWEDSTRIJD, m. (-en), wedstrijd in het
dammen.
DAMWEG, m. (-en), berm.
DAN, bw. op dien (tevoren aangeduiden) tijd:

morgen hebben we vacantie; dan gaan we naar Scheveningen; — vervolgens, daarna : eerst werken,
dan spelen; — bovendien, daarbij : hij bezit twee
huizen in de stad en dan nog een, lief buitentje; —
in dit (te voren aangeduide) geval : hij is getrouwd
en dan kan men niet doen wat men wil; — in Bene

vragende tegenwerping om het daarin genoemde
feit te doen uitkomen als gevolgtrekking uit het
beweerde : ge zegt, dat de man stellig onschuldig is,
maar hebben dan alle getuigen gelogen; — in Bene
tegenwerping, vóór 't woord toch : ge geeft erg op
dien schrijver af, maar hij had dan toch zijn onder
goed bestudeerd; — in een gebiedenden zin,-werp
om 't ongeduld, 't misnoegen van den spreker uit
te drukken, vooral in verbinding met toch : ga
dan aan je werk; wees dan toch eindelijk eens stil; —
nu en dan, soms, op ongeregelde tijden; — hij
schreef mij, dat hij dan en dan zou komen, op dien

(door hein genoemden, maar nu door mij verzwegen) tijd: — en dan ? wat verder, wat zult ge dan
doen, (ook) wat zou dat ?; —
dan wordt in den hoofdzin gebruikt als terug
naar een voorafgaanden tijdbep. of voores.-wijzng
zin : als de klok twaalf slaat, dan leg ik mijne pijp
neer; als de boot niet op tijd vaart, dan kom ik niet; —

in de spreektaal ook na gewone bepalingen : mor
dan ga ik uit; bij dooiweer, dan wordt de baan-gen,
ongeschikt; —
voegw. na een cornparatlef.: hij heeft meer geld,
dan ik (de spreektaal gebruikt doorgaans als); —
na de woorden ander, anders : een ander dan hij
heeft het rue verteld; dat is anders dan gij zegt; —

na een ontkennender zin, om eene uitzondering,
Bene beperking in te leiden : hij gaat nooit uit dan
's Zondags, behalve 's Zondags; - hij heeft niemand
op de wereld dan zijne moeder; — Ik zie hem niet
dan in gezelschap; — ook na vragende zinnen met
ontkennende kracht : wie is er goed, dan God alleen i; —

(als beperkend tegenstellend voegw.) echter,

doch : vol hoop hadden onze mannen zee gekozen,
spoedig zouden ze de eer der vlag . gewroken hebben;
dan de Heer had anders over hen besloten; — in
plaats van 't uitsluitend tegenst. of wanneer 't
onderschikkende of voorafgaat (vaak verbonden
met wel) : ik weet niet, of ik hem hier roepen zal,
dan of (ook of dat) ik hem maar thuis zal laten blijven; gij vriagt mij, of zijn verzuim aan onwil dan
wel aan onachtzaamheid toegeschreven moet worden; —
al dan niet, al of niet : ge moet melden of gij 't al
dan niet aanneemt.
DAN, stad in Palestina; (bijb.) van Dan. tot
Berseba, het geheele land door.
DANAÏDEN, v. mv. (myth.) de 50 dochters van

Danaos die voor straf in den Tartarus een bodem
moesten vullen : het vat der Danaiden-losvat
vullen, een nutteloozen steeds terugkeerenden

arbeid verrichten. DANAÏDENWERK, o.
DANDINEEREN, (dandineerde, heeft gedandineerd), den dandy uithangen, door kleeding, gemaakte wijze van doen de aandacht willen trekken.
DANDY, (Eng.), m. (-'s), modegek.
DANDYISME, o. manieren en kleeding van een
modegek.
DANIG, bn. bw. zeer groot : Ik heb een damgen
honger; — buitengemeen, zeer : hij heeft zich danig
bedrogen, verveeld; — ik heb hem danig de waar
gezegd, flink; — (Z. A.) zij zijn danig met-heid
elkaar, zeer vertrouwelijk, zeer intiem.

DANK, m. betuiging van erkentelijkheid, de
uitdrukking van iemands dankbaarheid; — iets
in dank aannemen, aanvaarden, met betuigir a, met
een gevoel van erkentelijkheid; ik zal hem mijn
dank daarvoor betuigen; — in dank terug, uitdruk king gebezigd bij het teruggeven van iets dat men
geleend heeft; -- Gode zij dank, Gode zij dank
gebracht; — Goddank, daar ben ik klaar mee; ik
ben goddank gezond; — (spr.) stank voor dank krij
gen, met de grofste ondankbaarheid beloond
worden; — is dat geen dankre waard ? kunt ge daar
niet bedanken; — iemand dank weten. ergens-vor
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voor, hem als den bewerker, den schenker daarvan dansen; — (spr.) als de kat van huis is, dansen de
beschouwen of erkennen, hem er zijne dankbaar- muizen, als er geen toezicht is, springen de leerheld, zijn genoegen over uitspreken, — iemand ! lingen, de bedienden enz. uit den band; — te dom
slechten dank weten voor iets, hem als verwijt aan om voor den duivel te dansen, zeer dom; — daar had
rekenen, wat met goede bedoelingen gedaan is; — je de poppen aan 't dansen, daar kwamen de onaan(veroud.) wil, begeeren, nog in: tegen (mijnen enz.) gename gevolgen, toen kwam er herrie,. ruzie; —
dank ; tegen wil en dank (vgl. ondanks). men kon er op de koppen wel dansen, het was er
DANKALTAAR, o. (...taren), (oudt.) altaar stampvol ; — (Zukin.) mijn beer begint te dansen,
ik krijg honger; — springen, huppelen : hij danste
voor de offeranden.
DANKBAAR, bn. bw. (-der. -st), gevoelig, erken - de kamer uit; — hij danste van vreugde, hij kon niet
telijk voor genoten weldaden : ik zal u eeuwig dank- i stilzitten van blijdschap; —'t geld danste in mijn zak,
baar zijn; — een dankbaar mensch, iem. die de ik had grooten lust het uit te geven; — 't schil) danst
deugd der dankbaarheid bezit; — dankbaar jegens op de golven, beweegt zich op en neer; — de letters
iem. voor iets zijn; — ten hoogste dankbaar, ik dank dansen voor de oogen; — de muggen dansen in den
u zeer: een dankbaar hart, van dank vervuld; — zonneschijn; dansende lichtstralen, lichtstralen die
een dankbare grond, akker, vruchtbaar, ofschoon bij afwisseling op een punt vallen.
DANSER, m. (-s), DANSERES, v. ( -sen), (ook
weinig arbeid vorderende; — eene dankbare taak,
een dankbaar onderwerp, waarvan voldoening is wel danseuse), persoon die danst.
te wachten; (scherts.) ik blijf u dankbaar, ik pas
DANSEUSE, v. (-s), tooneeldanseres, inz. soloervoor. DANKBAARHEID, v. dankbaar gevoel; danseres.
DANSFEEST, o. (-en), danspartij; ...FIGUUR,
erkentelijkheid.
DANKBETOON, o., ...BETUIGING, v. (-en), v. (...figuren), naam der verschillende lijnen die
schriftelijke of mondelinge betuiging van dank : men al dansende beschrijft, toer; ...GENOT, o.
DANSHUIS, o. (...huizen), huis waar voor ieder eene dankbetuiging in de courant plaatsen; onder,
een gelegenheid is tot dansen; (soms ook) verdacht
met dankbetuiging.
DANKDAG, m. (-en), ...FEES'I, o. (-en), dag of huis.
DANSKLAPPERS, m. mv. houten of blik feest, door eene regeering tot liet doen van openlijke
dankgebeden in de kerken vastgesteld; — (gew.) ken klappers bij den dans der priesters van
eerste Woensdag in November, waarop in de kerk Cybele (overeenkomende met de castagnetten);
dankzegging voor den oogst gedaan wordt (in ...KOORD, o. gespannen koord van een koord
danser; KOT, o. (-ten), (Zuidn.) gemeen dans --OverijslnDt).
DANKEN, (dankte, heeft gedankt), dank betui- huis ; ...KUNST, v.
gei : iem. (voor iets) danken; gij hebt niet te danDANSLES, v. ( -sen), onderricht in de kunst van
ken; — verschuldigd zijn : dit heb ik u te danken '', dansen; ...LIED, o. (-eren), lied op de maat waar(ook in verwijtenden zin); — na het eten een gebed ! van men danst; ...LUST, m. lust tot dansen.
doen : hebt gij al gedankt ?; — er is voor dien zieke
DANSLUSTIG, bn. ( -er, -st), een danslustig
gedankt, de predikant heeft in de kerk voor zijne meisje.
herstelling een dankgebed uitgesproken; — daar
DANSMAAT, v. gelijke gang in het dansen;
dank ik voor, dat sla ik af, dat doe ik niet, daar ...MEESTER, m. (-s), iemand die dansles geeft; heb ik geen zin in.
(Zuidn. fig.) modegek, pronker; — (timmerm.)
DANKENSWAARDIG, bn. ( -er, meer -, -st, zekere passer om de dikte van 't hout te meten;
meest -).
! ...MEID, v. (-en); ...MEISJE, o. (-s), jonge vrouw
DANKGEBED, o. (-en), dankzegging aan God; j die van dansen haar beroep maakt; ...MUZIEK,
...LIED, o. (- eren), lofzang, hymne; ...OFFER, v. muziek om op te dansen.
o. (-s); ...OFFERANDE, v. (-n); ...REDE, v.
DANSMUIS, v. (...muizen), de Japansche dans (-nen); ...STOND, m. (-en), vgl. dankdag, bidstond. muis is veelkleurig, loopt zeer vlug in kleinen
DANKZEGGEN, (zeide en zei dank, heeft dank- kring in 't rond, of draait wel als een tol in 't rond.
gezegd), zijn dank betuigen.
DANSOEFENING, v. (-en), samenkomst. waarop
DANKZEGGEN, o.; ...ZEGGING, v. (-en), gedanst wordt, minder deftig dan een bal; ...PAS.
dankbetuiging : onder dankzegging voor bewezen m. ( -sen), bepaalde rythmische pas, bij 't dansen
diensten iemand ontslaan; — (in 't bijzonder) het uitgevoerd.
doen van een dankgebed (door den predikant);
DANSREI, m. (-en), (dicht.) aantal personen
ook (R. K.) door den priester (na de mis) of door die een bepaalden dans uitvoeren. Vgl. zangrei.
de geloovigen (na de H. communie).
DANSSCHOEN, m. (- en), balschoen; ...SCHOENDANS, m. (-en), rythmische beweging der voeten TJE, o. (-s); ...SCHOOL, v. (...scholen), school
en van het lichaam op de maat der muziek : zich waar men dansen leert; ... TENT , v (-en) , tent
met spel en dans vervroolijken; — een meisje ten waarin gedanst wordt.
dans leiden, met haar op een bal gaan dansen;
DANSUUR, o. (...uren), uur met dansen doorten dans noodigen; — een dans, eenige achter elkan- i gebracht; (ook) dansles.
der uitgevoerde dansbewegingen : ik kan nog wel
DANSVLIEG, v. (-en), zekere soort van vlieg
een dans meemaken; — die dame had nog twee dansen uit de familie der Langbekken (empide) : de dans open, had op haar balboekje voor twee dansen nog vliegen dansen in groote zwermen in de lucht.
geen cavalier; — bepaalde soort van dans : de
DANSWOEDE, v. Sint-Veitsdans; (ook) onbefandango is een Spaansche dans; - er gaat geen ; dwingbare lust tot dansen.
dans voor eten, eten gaat vóór alles; —
DANSZAAL, v. (...zalen), zaal waarin men danst,
(Zuidn.) dansfeest, bal ; - Sint- Veitsdans, balzaal; ...ZIEKTE, v. danswoede.
danswoede, eene soort van kramp, met zulke
DANT, v. (-en), (Zuidn.) jonge lichtzinnige of
hevige en menigvuldige bewegingen en trekkingen slordige vrouw : danten en kwanten.
der ledematen, dat de daarmede behepte het voorDAPPER, bn. bw. (-der, -st), zonder vrees in
komen heeft van een dansende; — (fig.) den dans het gevaar (vooral in den strijd), kloek, stout :
ontspringen, het gevaar, het onaangename kar- een dapper soldaat; zich dapper verdedigen; dapper
weitje enz. ontkomen; — aan den dans komen, strijden; — flink : zijn dapper wijfje bezorgt alleen
geraken, slaags raken, (ook met iem.) in gevecht, de zaken; klein maar dapper; zij zongen er dapper
in twist komen; — iem. een (anderen, schoonen, op los; — (Zuidn.) snel, vlug; (ook) flink, ternieuwen) dans leeren, hem berispen, bekijven, af- siege; — (gemeenz. bw. van graad) zeer erg :
ranselen ; (ook) hem bedriegen ; — spel, boel, rom- ik ben dapper verkouden; hij is dapper afgerost.
mel ; dat is daar een rare dans, het gaat er zon- DAPPERHEID, v. onversaagdheid, moed.
derling toe. Dansje, o. (-s), de oude heer maakte ook I
DAR, m. ( -ren). mannetjesbij.
nog een dansje - mee.
DARG, v. (gew.) losse veenstof van blaren,
DANSANT, (Fr.) bn. thé dansant, avondbijeen- takken enz.; inz. laag veen tusschen het diluviale
komst, waar ook gedanst wordt.
zand en de alluviale klei (in Groningen); een stuk
DANSBEER, m. (...beren), op dansen afgerichte veenachtig hooiland; —GROND, m.
beer.
DARGLAAG, v. (...lagen), laag darg : de dargDANSCLUB, v. (-s), club om het dansen te leeren. lagen zijn van eenige c.M. tot 7 en 8 M. dik.
DANSDEUN, m. (-en), deun om op te dansen.
DARINK, v. eene minder goede veensoort,
DANSEN, (danste, heeft gedanst), voeten en waaruit de oude Zeeuwen zout stookten, derrie.
lichaam op de maat van muziek of zang bewegen; —
DARINKDELVEN, o. hat delven van darink,
(fig.) naar iemands pijpen dansen, in alles zijn wil inz. in Zeeland, om brandstof te bekomen of om
doen, zie PIJPEN; eene menuet dansen, eene quadrille daaruit zout te bereiden.

DARM.

Oog

D ATEEREN.

tigde strik. Dasje, o. (-s); — eei t-rouwendasje,
1. DARM, m. (-en), spijsverteringskanaal van de
maag tot de aarsopening : twaalfvingerige darm, 1 fichu.
dunne darm, blinde darm, dikke darm; — zijne
2. DAS, m. ( -sen), marterachtig zoogdier (meles
darmen rammelden van den honger; (plat) den darm taxus), met gedrongen stevigen romp, 75 c.M. lang
vullen, onmatig, gulzig eten; — (fig.) een holle
-}- 18 c.M. staart, laag op de pooten; hij leeft zeer
darm, een gulzigaard; — (spr.) bont om den arm,
eenzelvig; -- zoo vet als een das, zeer vet; — zweeten
ijl in den darm, 't geld voor opschik geven ten koste
als een das, sterk zweeten; — slapen als een das,
van de maag. Darmpje, o. (-s).
vast slapen; — platte schilderskwast, van dassen 2. DARM, m. (-en), (Zuidra,) lange dunne buis
haar vervaardigd; — ook verkorting van dashond.
(van lood, leder enz.) .
DASBORSTEL, m. (-s), schilderskwast van
DARMAANDOENING, v. (-en); ...AANHANG
dassenhaar; ...BUIL, m. (-en), net om bij de jacht
hol aanhangsel van het darmkanaal;-SEL,o.(s)
een uitgang van een dassenhol mede af te zetten.
...ADER, V. (-s, -en), (ontl.) ader die 't bloed uit
DASHOND, m. (-en), kleine moedige hond met
de darmen afvoert.
lang lijf en korte, buitenwaarts gekromde pooten,
DARMBEEN, o. (...deren), bovenste platte geop de dassenjacht gebruikt (canis familiaris vertago).
deelte van het heupbeen; ...BEWEGING, v.;
DASHOUDER, m. (-s), knipje waardoor eene
...BLOEDING, v. (-en), bloeding in het darmomgeknoopte das vastgehouden wordt; ...KNOOP,
kanaal door scheuring der daarin verloopende m. (-en), knoop in eene das; ...SPELD, v. (-en),
bloedvaten; ...BREUK, v.; ...CATARRH(E), v.
speld met sierlijk bewerkten kop, als sieraad op
DARMFISTEL, v. (-s), (geneesk.) een zweer
eene das gebruikt.
in de darmen; ... FLORA, v. de in het darmkanaal
DASLOOK, o witbloemige, sterk riekende vooral
levende bacteriën; ...GAS, o. ( -sen), gassen door in bosschen voorkomende soort van look (allium
en tijdens de spijsvertering in het darmkanaal ursinum)
ontstaan; ...INHOUD, m het gerecht liet den
DASKWAST, v. (-en) zachte kwast van dassen darminhoud op arsenicum onderzoeken; ...JICHT,
haar door schilders gebruikt.
V. koliek.
DASSEN, (daste, heeft gedast), met de daskwast
DARMKANAAL, o. (...kanalen), (ontl.) darm
werken of bewerken; — (gemeenz.) uit den adem
als weg voor de spijzen beschouwd; ...KINK, v.
rieken.
(-en), (gew.) darmkronkel; ...KLIER, v. (-en),
DASSENHAAR o.; ...HOL, o. (-en); ...HUID,
(ontl.) klier in den darmwand; ...KRONKEL, m.
v (-en).
(-s), kronkel in de darmen.
DASSENJACHT, v. (-en); ...NET, o. (-ten);
DARMNET, o. darmvlies; ...ONTSTEKING, v.
...VAL, v. (-len), valstrik, knip, strik om dassen
(-en), (gen.) ontsteking van de slijmhuid van den
te vangen.
darm, van zijne klieren, enz.; ... PIJN, v. (-en);
DASSEVEL, o. (-ten), vel van een das.
...ROTTING, v.
DASYMETER, m. (-s), toestel om de dichtheid
DARMSAP, o. (-pen), kleurlooze, alkalisch
van verschillende luchtsoorten te meten.
reageerende vloeistof door liet slijmvlies van het
1. DAT, aanw. vn., zelfst. en bijv., onz., t mv.
darmkanaal afgescheiden; ...SCHEEL, ...SCHEIL,
die) wijst iets aan, dat zich niet in de onmiddellijke
(eigenlijk darmscheidsel), o. de weivliezen die de
nabijheid des sprekers bevindt : dat dorp is Voorverschillende gedeelten der ingewanden scheiden
burg; dat (hetgeen gij daar ziet) is Voorburg; -en op hunne plaats houden; ...SLIJM, o. een kle- wijst terug op eene tevoren genoemde zelfstandigverig vocht in de darmen; ...SNAAR, v. (...snaren),
held : met dat kind kan geen onderwijzer opsehseien;
snaar van kattedarmen; ...SNIJDING, v. (-en),
dat (wat gij daar beweert) is nog zoo zeker niet; -snijdende pijn in den buik; ...STEEN, m. harde 1 ook om mannelijke of vrouwelijke zelfstandigheden
steenachtige klompjes in de darmen gevormd,
aan te duiden (bij zelfst gebruik) : dat is mijn
dreksteen : darmsteenen kunnen gevaarlijke buik
tuin; dat (de persoon van wien wij spreken) is nog
-vliesontkg
veroorzaken.
eens een man; — dat wil zeggen, inleiding eener
DARMTERING, v.; ...TUBERCULOSE, v.
nadere omschrijving, verklaring; — dat is te zeggen,
DARMVET, o. vet uit het darmscheil; ...VLIES, o.
inleiding eener beperking, ook eener tegenwerping;
(...vliezen); ...VLIESONTSTEKING, v.; ...VLOK. - — hij bezit niet dat, niets; vgl. dit; —
KEN, v. mv. vlokvormige organen in den darmwand
bepaling aank. vn., onz. : mijn boek en dat van
die het chijl opzuigen: ... WAND m (ontl.) wand j mijn broeder; hij zoekt alleen dat, mat voordeel geeft; -van het darmkanaal; ...WEE , o . (-en); ...WORM,
betrekk. vn.. onz. : ziehier het werk dat ik < em. (-en).
maakt heb; ge vertelt mij iets dat ik nog niet wist;
DARRENBROED, o. broed waaruit darren
het bericht dat (de berichten die) hij mij bracht.
voortkomen; ...CEL, v. (-len); ...EI, o. (-eren),
2. DAT, o. zelfst. naamw. onz. iets van weinig
ei waaruit een dar voortkomt; ...MES, o. ( -sen),
belang, eene kleinigheid : een ditje en een datje
mes waarmee men darrencellen uitsnijdt; krijgt hij nog wel van mij; --- aanmerking, bezwaar,
...SLACHT, v. het dooden der darren door de tekortkoming : hij heeft altijd een ditje en een datje,
werkbijen ;...RAAT, v. (...raten); ...VAL, v. (-len),
altijd iets aan te merken; — ter vervanging van
toestelletje, geplaatst voor het vlieggat van eene
vloekwoorden : loop naar den dit en dat, voor den
bijenkast, om de darren te vangen, die in Augustus
dit en dat.
niet meer noodig zijn.
3. DAT, voegw. als inleiding van een zelfst. zin
DARTEL, bn. bw. ( -er, -st), geneigd tot spelen,
(grammatisch verbindend voegw. of zinslibu oorei) :
tot rondspringen : een dartel veulen; die jongen is dat hij komt is zeker; ik denk, dat hij komt; ik ben
nog veel te dartel om een uur achtereen te werken; — zeker, dat hij wegblijft; het bericht, dat (de berichten,
levendig, vroolijk : het dartele spel; de dartele jeugd; — dat) dc onzen hebben overwonnen, werd(en) met vreugde
loszinnig, wulpsch : het dartele 1, ransche hof; — begroet; — met weglating van den hoofdzin : (ik
eene losse en dartele levenswijze voeren; -- hij wordt wensch) dat hij kome ! (ik wenschte) dat hij kwame;
op zijn ouden dag nog dartel, legt het nog met de
de reden, dat hij niet komt, is...; het spreekwoord,
meisjes aan. DARTELHEID, v. (...heden), speelschdat eerlijk het langst duurt, is juist; den dag, dat
beid; levendigheid; wulpschheid; dartele wulpsche
(waarop) hij thuis keerde; de tijd dat (toen, in welke);
daden.
— in samenstellingen met voorz.: vgl. opdat,
DARTELEN, (dartelde, heeft gedarteld), spelen,
nadat, voordat, of in verbinding met voorzetsels
huppelen, springen, rondfladderen enz. : de kinderen
of in voegw. uitdrukkingen : behalve dat, zonder
dartelen op het veld; het vischje dartelt in den stroom;
dat; in weerwil dat, in plaats dat, enz.; — als verkorde lammeren dartelen in de weide; -- (fig.) aan den ting van omdat : hij is kwaad, dat hij niet mag
afgrond dartelen, zich loszinnig, wulpsch gedragen,
schaatsenrijden; — als verkorting van opdat: ik
terwijl de val nabij ' is.
zal hard loopen, dat ik den trein nog haal; — aan
DARWINISME, o. leer die het ontstaan der
't hoofd van een gevolgaanduidenden zin: het vriest,
soorten verklaart door Darwin's ontwikkelingsleer.
dat het kraakt; doe het zoo, dat ik tevreden kan zijn ; -DARWINIST, m. (-en), aanhanger van het i vaak na voegw. bijwoorden: terwijl (dat), sinds (dc)
Darwinisme.
DATA, (mv. van datum), gegevens; feiten.
DARWINISTISCH, bn. bw. in overeenstemming
DATEEREN, - (dateerde, heeft gedateerd), dag
met het Darwinisme.
iets) zetten : een-tekn,dagi(op
1. DAS, V. ( - sen), halsdoek : eene das omdoen,
brief dateeren; de brief was gedateerd 17 Januari; —
omknoopen; -- (fig.) dit heeft hem de das omgedaan, vele gevallen dateeren al van jaren her, zijn reeds
dit was de aanleiding tot zijne straf, zijn dood enz.; jaren geleden teltonnen, gebeurd. DATEERING,
ineengenaaide om den hals of aan het boord beves- v. (-en).
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DATGENE, bepaling-aankondigend vn.: men
moet op datgene acht geven, wat waar is.
DATIEF, DATIVUS, m. (datieven), (spraakk.)
derde naamval.
DATO, bw. (koopmanst.) heden, den vermelden
dag; — de dato, van den zooveelsten der maand,
(verkort tot dd.); — na dato, na dien dag.
DATO -WISSEL, m. (-s), (hand.) wissel die op een
bepaalden dag vervalt.
DATOLIET, o. (min.) gesteente, bestaande uit
boorzure en kiezelzure kalk.
DATUM, m. (-s, ...ta), dagteekening, aanwijzing
van den hoeveelsten der maand; van dag noch
datum weten; — dat is reeds van ouden datum, lang
geleden; — gevallen van recenten datum, pas ge-

beurd.
DATUM- UURWERK, o. (-en), uurwerk dat ook
de dagen der maand aangeeft.
DAUMONT, een rijtuig, c. la Daumont gereden, met
een vierspan zonder disselboom, met voorrijders.
DAUPHIN, m. (-s), titel der kroonprinsen van
Frankrijk van 1349, toen Humbert II aan Karel
van Valois het landschap Dauphiné vermaakte,
tot aan 1830. DAUPHINE, v. (-s), gemalin van den
dauphin, kroonprinses; -- soort van veldsla.
1. DAUW, m. (-en), soort van zebra of gestreept
Zuidafrikaansch paard (equus montana).
2. DAUW, m. waterdamp die uit de lucht op
sterk afgekoelde voorwerpen (vooral planten) condenseert : avonddauw, morgendauw; — hij is vóór
dag en dauw op, zeer vroeg; — de hemelsche dauw,
regen; — (Zuidn.) van den hemelschen dauw leven,
van niets leven, leven zonder eten noch drinken;
van ien'. die wel te pas is : hij leeft niet van den
hemelschen dauw; -- donzig waas op vruchten,
bloemen, soms op andere plantendeelen.
DAUWACHTIG, bn. als dauw.
DAUWBRAAM, v. zekere soort van braam, met
wazige vruchten (rubus caesius); ...DISTEL, v. (-s),
(plantk.) ganzendistel; ... DROPPEL, ... DRUPPEL,
m. (-s).
DAUWEL, v. (-s), (gemeenz.) treuzel, talmachtig,
onhandig meisje of vrouw, doetje. DAUWELAAR,
m. (-s), treuzel, talmer; ...ACHTIG, bn. ( -er, -st),
treuzelachtig. DAUWELACHTIGHEID, v. vadsigheid, luiheid, getreuzel.
DAUWELARIJ, v. (-en), het dauwelen.
DAUWELEN, (dauwelde, heeft gedauweld),

DEBOUCHEEREN.

algemeen applaus. DAVERING, v. (-en), schudding,
dreuning, schok.
DAVIAAN, v. (davianen), veiligheidslamp,
eerre lamp der mijnwerkers, alzoo g no and naar
den uitvinder Humphrey Davy.
DAVID, m. (bijb.) de geliefde; de herdersknaap
die Goliath doodde met een steenworu en later
koning van het Israëlietische volk werd; — in ver
spreekwijzen : toen David oud werd,-schilend
maakte hij psalmen, van iem. gezegd die vroeger
losbandig leefde en nu zeer vroom, kalm is; —
't is een man als David, had hij maar eene harp,
een ferme man wien ongelukkigerwijze de middelen
om te helpen ontbreken; — als David zijn volk
telde, verloor hij den strijd, onder het spelen moet
men de winst niet berekenen : de kans kan keeren; —
klein Davidje, kiein maar dapper; — (Z. A.) hij
weet waar David den wortel gegraven heeft, hij weet
er alles van, hij weet waar Abram den mosterd
haalt.
DAVITS, m. mv. (zeew.) van boven gebogen
ijzeren stangen aan de verschansing, waaraan de
booten aan boord van schepen opgehangen worden:
Í de sloepen hangen in de davits; deze davits zijn
draaibaar, zoodat de booten gemakkelijk buiten
boord kunnen neergelaten worden.
DAZE, v. (-n), brems. Zie DAAS.
DAZEN, (daasde, heeft gedaasd), (gemeenz.)
zotteklap uitslaan, lang en druk over iets zwammen;
(gew.) onwijs doen, ijlen.
DAZERIK, m. (-en) , (Zuidn.) iem. die onwijs
handelt, sul.
DAZIG, bn. onnoozel, sullig.
DE, DEN, DER, DES, lidw. van bepaaldheid.
DÉBACLE (Fr.), v. faillissement, val, krach.
DEBALLOTEEREN, (deballoteerde, heeft gedeballoteerd), iemand die tot lid eener vereeniging
is voorgehangen, bij stemming afwijzen.
DEBAR CADÈRE, (Fr.), v. (-s), aanlegplaats,
steiger; los- en laadplaats (aan de spoorwegstations).
DEBARQUEEREN, (ook met k), (debarqueerde,
heeft en is gedebarqueerd), ontschepen, aan land
zetten; aan land gaan. DEBARQUEMENT, (ook
•met k), o. ontscheping.
DEBAT, o. (-ten), beraadslaging over, bespreking
eener zaak in eene vergadering, inz. gedachtenwisseling die op eene rede volgt : na de inleiding des

sprekers meldde niemand zich voor het ,debat aan;
treuzelen, talmen; traag in alles zijn; — (gew.) in debat treden; iets in debat brengen; het debat
kinderachtig stoeien.
openen; er zal gelegenheid tot debat gegeven worden;
DAUWEN, (het dauwde, heeft gedauwd), het de debatten zijn gesloten; begrootingsdebatten.
zich vormen van den dauw : bij betrokken lucht
DEBATAVOND, m. (-en).
dauwt het weinig; — (dicht.) neerdalen van iets dat
DEBATER (Eng.), DEBATTER, m. (-s), een
bij verkwikkenden dauw vergeleken wordt: 's Hemels ^ handig debater, iemand die in een debat zeer handig,
zegen dauwde op onzen arbeid: — druppelen : de zeer gevat is.
tranen dauwen op zijne wangen; — (scherts.) het
DEBATINGCLUB (Eng.), v. (-s), vereeniging
dauwt knapjes aan, het regent ferm door.
waar men zich in het voeren van debatten oefent.
DAUWMETER, m. (-s), werktuig tot bepaling
DEBATTEEREN, (debatteerde, heeft gedebatvan het dauwpunt der lucht.
teerd), debat voeren.
DAUWNETEL, v. eene vrij algemeen voorkoDEBATVERGADERING, v. (-en), vergadering
mende soort van hennepnetel (galeopsis speciosa); — waar gelegenheid tot debat gegeven wordt.
en
voor
ook benaming voor de bleekgele hennepnetel
1. DEBET, bn. schuldig (geld): gij zijt mij nog
de verschillende soorten van doovenetel (lamium).
debet; (fig.) hij is er aan debet, schuldig.
DAUWPIER, v. (-en), (nat. hist.) regenworm;
2. DEBET, o. (debent), de linkerzijde van een
...PIJPEN, v. mv. fijne ijzeren buisjes met gaatjes folio, in het grootboek; de gezamenlijke schuld die
waardoor men stoom in de weverij inlaat om het iemand heeft (tegenst. credit); ...ZIJDE, v. (-n).
breken der draden te voorkomen.
DEBIET, o. verkoop in het klein; dat boek zal
DAUWPUNT, o. (nat.) temperatuur waarbij de een groot debiet hebben, veel koopers vinden.
lucht met waterdamp verzadigd is, zoodat bij verDEBITANT, m. (-en), verkooper (in het klein),
dere daling de condensatie begint.
^ inz. die loten voor den collecteur verkoopt; slijter
DAUWROTING, v. het roten van het vlas door van sterken drank, (ook) van tabak (in Frankrijk).
het op een grasveld uit te spreiden, ook luchtroting.
1. DEBITEEREN, (debiteerde, heeft gedebiteerd),
DAUWSLAAN, (alleen onbep. wijs), in Sint- iem. voor zeker bedrag debiteeren, dat bedrag op zijne
door
het
Jansnacht, het inzamelen van dauw,
rekening zetten, te zijnen laste boeken.
slaan met doeken.
2. DEBITEEREN, (debiteerde, heeft gedebiteerd),
DAUWTRAPPEN, (alleen onbep. wijs), 's morgens in het klein verkoopen, aan den man brengen
in
vele
vroeg in 't veld zijn; inz. een volksgebruik
(goederen); (fig.) verkoopen, vertellen : leugens debiplaatsen o. a. in Groningen, Leiden om op den teeren, uien (grappen) debiteeren.
Hemelvaartsdag of 2den Pinksterdag of den eersten
DEBITEUR, m. k-s, -en), schuldenaar.
Zondag in Mei vroeg naar buiten te gaan en zich
DEBLOKKEEREN, (deblokkeerde, heeft gededaar te ontspannen. DAUWTRAPPER, m. (-s);
blokkeerd), ontzetten, de blokkade opheffen; -- een
...TRAPSTER, v. (-s).
spoorwegblok vrijmaken, als veilig signaleeren; —
DAUWWORM, in . dauwpier, regenworm: — omgekeerde drukletters recht zetten, door de
haarworm, fijn huidwormpje; — larve van den juiste vervangen.
horzel; — zekere huidziekte (inz. bij kinderen).
DEBOUCHÉ (Fr.), o. (-'s), engte, bergpas; geDAVEREN, (daverde, heeft gedaverd), dreunen, schikte plaats tot afzet van goederen, afzetmarkt.
schudden: de grond daverde van den schok; 't geschut
DEBOUCHEEREN, (wij deboucheerden, zijn gededaverde; een daverend geluid; — de zaal daverde van boucheerd), uit eene engte in het open veld rukken
het applaus, ook een daverend applaus, sterk en (van krijgslieden).
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DEBUSCOOP, m. (...copen), (nat.) soort van
caleidoscoop met twee hoekspiegels.
DEBUTANT, m. (-en), DEBUTANTE, v. (-n),
die voor de eerste maal (voor het publiek) optreedt.
DEBUTEEREN, (debuteerde, heeft gedebuteerd),
voor het eerst in het publiek optreden of van zich
doen hoorgin (inz. van tooneelspelers) : met dit of
dat stuk debuteeren. 1
DEBUUT, o. (debuten), het voor het eerst op
treden (in het publiek, inz. op het tooneel); —
aanvang : zijn debuut was niet gelukkig.
DECA, DEKA, voorvoegsel bij de namen van 't
metriek stelsel gebruikt, beteekenend tien : decameter, —liter enz. •
DECAAN, m. (decanen), deken eener universiteitsfaculteit.
DECADE, v. (-s, -n), tiendaagsche week, in den
Franschen republikeinschen kalender; —DAG, m.
(-en), tiende of laatste dag der decade. .
DECADENT, m. (-en), kunstenaar wiens werk
verschijnselen van een tijdperk van verval vertoont inz. bijzondere verfijning van uitdrukkingswijze bij gebrek aan innerlijke kracht.
DECADENTENLITERATUUR, v.; ...POËZIE, v.
DECADENTIE, v. geleidelijk verval, achter
inzinking; inz. gebrek aan ge--uitgan,morel
zonden levenslust, overdreven zucht naar genot,
DECAGRAM, o. (-men), 10 Gram; ...LITER,
m. (-S). 10 Liter.
DECALCOMANIE, v. een procédé om overdruk
te mak_n en die op verschillende voor -platjes
te brengen; —PLAATJE, o. (-s), over--werpnov
drukplaatje.
DECALOGUS, ni. de Tien Geboden.
DECALQUEEREN, teekeningen, gravures op
, 3ene andere laag overbrengen. DECALQUEER PLAATJE, o.
DECAMETER, m. (-s), 10 Meter.
DECAMPEEREN, (decampeerde, heeft en is
gedecampeerd), opbreken, aftrekken ; de plaat
poetsen, zijne biezen pakken.
- DECANAAT, o. (...aten), waardigheid, gebied

van een deken.
DECANIE, v. goederen enz. waarvan de inkom
bestemd zijn tot onderhoud van een deken;-sten
kerkelijk gebied, (ook) woning van een deken.
DECANTEEREN, (decanteerde, heeft gedecanteerd), (scheik.) (vloeistoffen) langzaam van het
bezinksel afgieten, klaren.
DECAPITATIE, v. (verlosk.) het scheiden van
het hoofd van den romp bij de doode vrucht, indien
de verlossing anders niet kan plaats hebben.
DECATISEEREN, DECATEEREN, (decatiseer-

de, heeft gedecatiseerd), laken ontglanzen, den
waterglans ontnemen, een duurzamen persglans
geven. DECATEERMACHINE, v. (-s). DECATI-

SEUR, m. (-s).
DECEMBER, m. (-s), de twaalfde maand van 't
jaar, Wintermaand; —AVOND, m. (-en); —DAG,
m. (-en); —KOUDE, v.; —MORGEN, m. (-s);
—LUCHT, v.; —NACHT, m. (-en); —VORST,
v.; —WEER, o. ruw, onaangenaam weer.
DECEMBRISTEN, m. mv. zij die Napoleon III
bij den staatsgreep van 2 Dec. 1851 steunden.
DECEMVIR, m. (-s, -en), (Rom. gesch.) tienman,
een der tien bestuurders van Rome tijdens het opschrijven der wetten. DECEMVIRAAT, o. tienmanschap.
DECENNIUM, o. (-s), tijdruimte van 10 jaren.
DECENTIE, v. uiterlijk fatsoen, welgemani „,3rdheid.
DECENT, brr. eerbaar, welgemanierd.
DECENTRALISEEREN, (decentraliseerde, heeft
gedecentraliseerd), 't bestuur van een land decentraliseeren, aan de onderdeelen groote zelfstandigheid
geven, in verhouding tot het centraal gezag. DECENTRALISATIE, v.
DECHARGE, v. oat-, opheffing; vrijspreking;
ontlading, losbranding (van vuurwapenen); (recht.)
handlichting; - getuige d décharge, die ten gunste
van den aangeklaagde getuigt; verklaring dat de
rekening van den penningmeester in orde is.
DECHARGEEREN, (dechargeerde, heeft gedechargeerd), afladen; ont-, opheffen; verklaren dat
de rekening van den penningmeester in orde is en
hem van zijn beheer ontheffen : den penningmeester
dechargeeren; quitantie geven; afschrijven (eene
schuld); losbranden.
DECHER, DECHENT, DECHEND, o. (kooph.)
10 stuks huiden; 40 stuks Russische pelterijen.

DECORATIE
DEC!, tiende deel (in samenst.) : decimeter, —
liter, enz.
DECIDEEREN, (decideerde, heeft gedecideerd),
beslissen, eene uitspraak doen; uitsluitsel geven,
besluiten; — zich decideeren, tot een besluit komen,
— gedecideerd spreken, optreden, met beslistheid; —
geloof jij zoo iets I .,gedecideerd ”, ja, stellig.
DECIGRAM, o. (-men), o,1 Gram; ...LITER,
m. (-s), 0,1 Liter.
1. DECIMAAL, bn. tiendeelig; -- de decimale
breuken, eene breuk waarvan do noemer tien of
eene macht van tien is en niet geschreven doch
alleen aangegeven wordt door de plaatsing van
het decimaalteeken : de decimale rekening; het
decimale stelsel.
2. DECIMAAL, v. (...alen), elk der eenheden
kleiner dan één in het decimale stelsel: een getal
met vijf decimalen; de decimalen weglaten.
DECIMAALBALANS, v. (-en), brugbalans waarbij
de verhouding der armen een tot tien is.
DECIMAALTEEKEN, o. (-s); ...PUNT o. (-en),
het punt of de komma (in decimale getallen) dat
de geheelen van de tiendeelige breuk scheidt.
DECIMATIE, v. (-s, ...tiën), vertiending; aan
liet lot) an een tiende deel der n^an--wijzng(dor
schappen tot liet ondergaan der doodstraf (eene
krijgsstraf bij de Ouden).
DÉCIME, v. (muz.), de 10e toon, van den grondtoon gerekend.
DECIMEEREN, (decimeerde, heeft gedecimeerd),
loten om den tienden man; (fig.) wegrukken, ontvolken (bij heerschende ziekten, groote volksram
deze rampen hebben het leger gedecimeerd.-penz.):
DECIMETER, m. (-s), 0,1 Meter.
DECIMOLE, v. (-n), (muz.) groep van tien noten
die in denzelfden tijd als anders 8 van zulke noten
moeten gespeeld of gezongen worden.
DECISIE, v. (-s, ...siën), beslissing, rechterlijke
uitspraak.
DECISIEF, bn. (...siever, -st), beslissend, afdoend.
DECLAMATIE, v. (-s, ...tiën), voordracht, kunst
van (verzen) opzeggen : holle hoogdravendheid (van
stijl) : de gansche redevoering is louter declamatie.
DECLAMATOR, m. (-en), geoefend voordrager.
DECLAMATORIUM, o. (...ia). dichtstuk dat bij
de voordracht wordt begeleid en afgewisseld door
muziek of zang.
DECLAMATRICE, v. (-s), zij die kunstig voordraagt, geoefende redenaarster.
DECLAMEEREN, (declameerde, heeft gedecla-

meerd), opzeggen, voordragen (verzen); met eene
zekere zalving, met pathos iets zeggen : al dat

declameeren zegt niets, het zijn holle woorden.
DECLARANT, m. (-en), hij die declareert.
DECLARATIE, v. (-s, ...tiën), verklaring; liefdesverklaring; aangifte van waren of goederen aan

tolkantoren; rekening van gemaakte onkosten ten
behoeve van een lichaam of persoon.
DECLARATOIR, o. (-s), verklaring (inz. door een
genees- of heelkundige afgegeven).

DE CLAREEREN, (declareerde, heeft gedeclareerd),
verklaren : zijne liefde declareeren; eene declaratie
indienen van gemaakte onkosten; aangifte doen
van goederen enz. voor de statistiek van in- en
uitvoer.
DECLINATIE, v. (-s, ...tiën), (taalk.) verbuiging;
— (nat.) hoek door eene horizontale magneetnaald
met het meridiaanvlak gemaakt; — (sterrenk.)
de afstand van eene ster tot de evennachtslijn.
DECLINATIECIRKEL, m. (-s), cirkel aan den
hemelbol door beide polen gaande.
DECLINATORIUM, o. (-s), werktuig om de
declinatie van eene magneetnaald te bepalen.
DECLINEEREN, (declineerde, heeft gedeclineerd),
(taalk.) verbuigen; (nat.) afwijken; afwijzen; —
zich declineeren, zich vernederen, zijne armoede
bekennen.
DECOCT, DECOCTUM, o. (apoth.) afkooksel,
inz. van plantaardige stoffen.
DECOLLETÉ, o. (-'s), kleed, japon met laag
uitgesneden hals.
DECOLLETEEREN, (decolleteerde, heeft gedecolleteerd), hals en boezem ontblooten.
DECOR, o. (-s), gezamenlijke tooneeltoerusting
bij een stuk behoorende; decorum.
DECORATEUR, m. (-s), tooneelschilder; behanger; versierder.
DECORATIE, v. -s, ...tiën), tooneelschilderwerk;
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tijdelijke versiering van vertrekken, gebouwen,
straten enz.; — ridderorde, -kruis, -lint.
DECORATIEF, o. (toon.) decoratie; —, bn. de
decoratieve kunst, het schilderen van tooneelschermen, muurversieringen enz.: in decoratieven stijl;
tot versiering strekkende : een decoratief effect
teweegbrengen; eene decoratieve figuur.

DEELTITEL

er volkomen onschuldig aan; deel nemen in iets,
zie DEELNEMEN; - ten deel vallen, als aandeel
geschonken worden, te beurt vallen; (fig ) groote
geestesgaven waren hem ten deel gevallen, door de
natuur toegede ;ld of geschonken; -- ten deele, nidt
het geheel, maar slechts een deel daarvan betreffend : wat gij zegt is ten deele waar, gedeeltelijk; -

DECORATIESCHILDER, m. (-s), schilder van een groot deel van zijn vermogen heeft hij verloren,
versieringen.
zeer veel ervan; - voor een groot deel heb ik dat
DECOREEREN, (decoreerde, heeft gedecoreerd), aan hem te danken, in de eerste plaats; - voor'
versieren, beschilderen (een tooneel); verfraaien, mijn deel, voor mijn part, wat mij betreft; - elk
opluisteren; met een ridderkruis begiftigen, rid- zijn deel, aan ieder wat hem toekomt. Deeltje, o.
deren; — een gedecoreerde, die een ridderkruis of (-s), klein gedeelte; kleinst denkbare hoeveelheid;
-lintje draagt.
(ook) klein boekdeel.
DECORUM, o. welvoeglijkheid, uiterlijke waardig
2. DEEL, v. (delen), plank (van gezaagd bout):
wat welstaat : het decorum in acht nemen,-heid,al schaal -, sneedelen; — planken vloer; — dorschvloer.
bewaren, zijn fatsoen ophouden.
DEELACHTIG, bn. deel hebbende aan; in het
DECREET, o. (decreten), besluit, bepaling, ver
bezit van : den zegen van God deelachtig worden of
overheidswege.
-ordenigva maken, den zegen verkrijgen of verschaffen.
DECRESCENDEEREN, (decrescendeerde, heeft
DEELBAAR, bn. (rek.) zonder rest gedeeld
gedecrescendeerd), (muz.) het geluid in sterkte doen kunnende worden : deelbare getallen; 't getal is
afnemen.
deelbaar door zes; (nat.) de lichamen zijn deelbaar,
DECRESCENDO, bw. (muz.) afnemend in sterk- kunnen in deelen gesplitst worden; — (recht.)
te; — o. een gedeelte van een muziekstuk dat in deelbare verbintenis, welke voor gedeeltelijke uitsterkte afneemt.
voering vatbaar is. DEELBAARHEID, v. de
DECRETALEN, mv. verzameling van pauselijke deelbaarheid der stof; (rek.) kenmerken van deelbaar
wetten, besluiten, uitspraken nl dat gedeelte van
-heid.
het kerke.ijk recht, dat de constituties van de
DEELDEUR, v. (-en), deur die toegang geeft,
pausen der M E. bevat, inz. die an Gregorius IX, tot de deel, den dorschvloer.
DE CRETEEREN, (decreteerde, heeft gedecreteerd,
DEELEMAN(KAR), v. (Ind.) de Europeesche
uitvaardigen, afkondigen (een besluit); bij besluit tonneau, maar van' een tentdak voorzien.
vaststellen, krachtens zijn gezag beslissen.
DEELEN, (deelde, heeft gedeeld), in deelen
DEDER, v. (plantk.) een der volksnamen van de splitsen : de stof kan niet oneindig gedeeld worden; gewone huttentut; —ZAAD, o.
elk zijn aandeel geven, nemen : wij zullen eerlijk
DEDICATIE, v. (-s, ...tiën), opdracht, toewijding deelen; de winst, een boedel deelen; — (rek.) uit
(van een boek of muziekstuk).
een getal en een gegeven faktor den anderen faktor
DEDROMETER, m. (-s), werktuig om boomen vinden : het eene qetal op of in het andere deelen; —
te meten.
gij moet kiezen of deelen, eene beslissing nemen,
DEDUCEEREN, (deduceerde, heeft gededuceerd), Bene keuze doen uit twee onaangename dingen; (logica), 't afleiden eener bijzondere waarheid uit (fig.) deelnemen : ik deel (in) uwe droefheid; -- een
eene algemeene.
gevoelen deelen, eerie, meening deelen, van hetzelfde
DEDUCTIE, v. (-s, ...tiën) afgeleide waarheid; gevoelen, van dezelfde meening zijn, daarmed e
DEDUCTIEF, bn. de wiskunde is eene deductieve instemmen.
wetenschap, op deductiën berustend.
DEELER, m. (-s), die deelt, verdeelt; (rek.) het
1. DEEG, v. iets waaraan men wat heeft : dat getal, de grootheid waardoor men Bene andere deelt.
middel, dat drankje zal u deeg doen, zal u goed DEELSTER, v. (-s), zij die deelt of verdeelt.
doen; — gij zult er lang deeg van hebben, plezier,
DEELGENOOT, m. (-en), DEELGENOOTE, V.
genoegen, wil van hebben; — hi) heeft er deeg van, (-n), die met een ander iets doet, beleeft : deelgenoot
is er mee in zijn schik; -- van die plagerijen zal mijner rampen; — iemand deelgenoot van een geheim
hij geen deeg hebben, geen schik hebben, hij zal er maken, het hem meededen; compagnon. DEELGEzijn doel niet mee bereiken; — (gew.) op de bruiloft NOOTSCHAP, o.
heb ik deeg gehad, mij uitstekend vermaakt; er geen
DEELGEREEDSCHAP, o. (-pen), die op de deel
deeg in hebben, geen schik; — bn. hij is niet goed gebruikt, worden.
deeg, niet wijs; — 't is niet veel deegs, heeft niet
DEELHEBBER, m. (-s), DEELHEBSTER, V.
veel te beteekenen.
(-s), iemand die aandeel heeft in Bene financieele
2. DEEG, o. (-en), dooreengekneed mengsel van onderneming. DEELHEBBING, v.
eenige vaste zelfstandigheid met eene vloeistof
DEELING, v. (-en), het deelen, nl. de bewerking
(inz. van meel met melk of water); — (fig.) zij zijn of deelsom : de deeling gaat niet op, er blijft eene
allen van één deeg, (of Zuidn.) het is al koek van rest over; — (genleenz.) we zullen akte van deeling
eenen deeg, allen van dezelfde soort.
houden, den boel verdeelen; scheiding; (nat. hist.)
3. DEEG, bn. degelijk : dege degelijkheid.
voortplanting door deeling, 't zich verdeelen van een
DEEGACHTIG, bn. ( -er, -st), naar deeg gelijkende. eencellig organisme in tweeën. Deelinkje, o. ( -s) .
DEEGBAK, m. (-ken), (pap.) vierkante van
DEELLIJN, v. (-en), lijn volgens welke eene
onderen en van boven open houten bak, waarin meetkundige figuur verdeeld wordt.
men de papierbrij vast ineenslaat.
DEELNEMEN, (nam deel, heeft deelgenomen),
DEEGBAL, m. (-len), een stukje deeg, dat als meedoen, medewerken (aan iets) : aan een veldtocht,
mestvoeder voor gevogelte gebruikt wordt; ... DRA - een wedstrijd, een optocht deelnemen; (fig.) in iemands
DEN, m. mv. meelreepen.
droefheid deelnemen, die medevoelen.
DEEGHOUW, m. (-en), werktuig bij de papier
DEELNEMEND bn. ( -er, -st), belangstelling be-beridng. toonend in den voorspoed of het leed van anderen;
DEEGKLOMP, m. (-en), eene massa deeg die de medelijdend : hid zag hem met een deelnemend oog aan.
bakker bij het deegbereiden met kracht heen en
DEELNEMER, m. (-s), DEELNEEMSTER, V.
weder werpt; ...KLOPPER, m. (-s), bakkersgereed- (-s), alle deelnemers aan den wedstrijd werden feestelijk
schap om het deeg te kneden; ...KNEDER, m. onthaald. DEELNEMING, v. (ook fig.) medelijden,
(-s), eerste bakkersknecht, meesterknecht; ...MA- sympathie : zijne deelneming betuigen.
CHINE, v. (-s); ...MAN, m. (-nen), ...MAKER, m.
DEELS, bijwoord. vw. (aaneenschakelend), deels
(-s), werkman in eene broodfabriek belast met het om die reden, deels om eene andere.
kneden van het deeg; ...MANDJE, o. (-s); ...MES,
DEELSCHIJF v. (...schijven), horlogemakers o. ( -sen), om het deeg te verdeelen; ...REEPEN, werktuig hetwelk dient tot het afdeelen der raderen;
nl. mv. deegdraden, meelreepen; ...ROLLER, m. ...STREEP, v. (...strepen) (rek.) horizontale
(-s), houten rol om het deeg plat uit te rollen.
streep tusschen twee getallen, aangevende dat het
1. DEEL, o. (-en), wat kleiner is dan een geheel: bovenste door het onderste moet gedeeld worden.
een geheel is altijd grooter dan een zijner deelen; —
DEELTAL, o. (-len), (rek.) getal dat door een
een werk in vijf deelen, boekdeelen; •-- hij moet ander (den dealer) gedeeld moet worden; ...TEEzijn deel van de winst hebben, 't gedeelte der winst, KEN, o. (-s). (rek.) teeken dat de deejing aandat hem toekomt, zijn aandeel; — deel aan iets wijst (:); (taalk.) teeken dat een klinker van een
nemen, er belangstelling voor gevoelen; - deel vorigere scheidt, trema t..).
aan iets hebben, erbij betrokken zijn; — hij heeft
DEELTITEL, m. (-s), (bij een meerdeelig boeker part noch deel aan, is er niet bij betrokken, is werk, waarvan elk deel een op zich zelf afgesloten
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geheel vormt) tweede titel, die den bijzonderen
inhoud van elk deel nader opgeeft.
DEELWOORD, o. (-en), (spraakk.) vorm van het
werkwoord, die de werking als attribuut eener
zelfstandigheid voorstelt; het onvoltooid deelwoord
of tegenwoordig deelwoord stelt de werking als aan
den gang zijnde voor : een vallend blad; het voltooid
of verleden deelwoord stelt de werking als geschied
voor : een gevallen blad. (Het laatste ook tot vorming
der samengest. tijden gebruikt.)
DEEMOED, m. stemming van nederige onder
in deemoed neerknielen; groote nede--worpenhid:
righeid.
DEEMOEDIG, bn. bw. ( -er, -st), blijken van
onderworpenheid gevend; nederig : deemoedig iets
vragen; deemoedig gestemd zijn. DEEMOEDIG
nederige onderwerping, nederigheid,-HEID,v.
ootmoed.
DEEMOEDIGE, m. en v. (-n).
DEEMOEDIGEN, (deemoedigde, heeft gedeemoedigd), (iem.) vernederen en daardoor den trots
fnuiken. DEEMOEDIGING, v.
DEEMSTER, ba. (Zuidra.) donker, duister.
DEEMSTERHEID, v. (Zuidra.) duisternis.
DEEN, m. (Denen), inwoner van Denemarken; —
volksnaam voor de wilde zwaan (cygnus cygnus).
DEER, m. (Zuidn ) leed, jammer, ellende; schade,
letsel; deernis, medelijden; het was een deer om te
zien, om deernis mee te krijgen.
DEERLIJK, bn. bw. ( -er, -st), jammerlijk, bedroe
't slagveld leverde een deerlijk schouwspel-vend:
op; — in hooge mate : 't schip was deerlijk gehavend;
ze hebben hem deerlijk toegetakeld; — ik heb me
deerlijk in hem bedrogen, erg (en tot mijne spijt); —
ge vergist u deerlijk, ge zijt ver bezijden de waarheid ; — (gew.) zwak, ziekelijk : hij ziet er deerlijk uit.

DEERN, v. (-en), DEERNE, v. (-n), jonge
dochter, vrijster (dikwijls ook in verachtelijken zin) :
boerendeern, straatdeern. Deerntje, o. (-s), (gemeenz.)
't is een aardig deerntje, een lief bekje.
DEERNIS, V. (minder gebruikelijk dan) mede
-lijden
: deernis wekken, hebben.
DEERNISWAARD, ...WAARDIG, bra. ( -er, -st),
beklagenswaard : in deerniswaardigen toestand;
...WEKKEND, bn.
DEESEM, (eigenlijk DEEGSENT), m. (-s), (Zuidn.)
zuurdeeg, zuur geworden deeg als gist gebruikt; —
(fig.) die deesem heeft nog niet uitgewerkt, die wrok
bestaat nog.
DEESEMEN,(deesemde, heeftgedeesepid),(Zuidn.)
zuurdeeg in iets doen : het brood deesemen.
DE FACTO, bw. feitelijk (in tegenst. met de jure,
rechtens).
1. DEFECT, bn. bw. ( -er, -st), beschadigd, geschonden; het werk is defect, er ontbreken bladen
(afl. of deden) aan; — de machine, de leiding is
defect, er is iets niet in orde, zoodat zij niet goed
werkt; — (boekdr.) deze letter is defect, deze lettersoort is onregelmatig gegoten.
2. DEFECT, o. (-en), gebrek aan eene machine,
eene gasleiding enz.: (letterg.) defecten, de letters
die nog niet in gebruik zijn genomen, die nog in
reserve worden gehouden.
DEFECTIEF, ba. gebrekkig, onvolledig.
DEFENDEEREN, (defendeerde, heeft gedefendeerd), verdedigen, verweren (in de volkstaal
verdefendeeren).

DEFENSIE, v. verdediging : de minister heeft veel
gedaan voor 's lands defensie; Raad van defensie,

raad die belast is met het bestudeeren der defensie

-matregln.
DEFENSIEF, bn. bw. verdedigend; — defensief
optreden, ageeren, zich tot verdediging bepalen, niet
aanvallen; — een of- en defensief verbond, een
verbond waarbij partijen zich verbinden elkaar
zoowel in aanval als ter verdediging bij te staan.
DEFENSIEMIDDELEN, o. mv. middelen waar
een land verdedigt; ...PLAN, o. (-nen),-men
plan voor de landsverdediging; ...STELSEL, o.
(-s); ...WERK, o. (-en), verdedigingswerk; ...WEZEN, o. al wat tot de landsverdediging behoort.
DEFERENTIE, V. achting, eerbied : uit deferentie.
DEFICIT, o. (-s), tekort, het ontbrekende : er
is een deficit in de kas; nadeelig saldo.
DEFILÉ, o. (-'s), (krijgsk.) nauwe doorgang, bergpas; in 't algemeen elke weg die slechts met een
smal front gepasseerd kan worden; het defileeren.
DEFILEEREN, (defileerde, heeft gedefileerd), in
smalle gelederen marcheeren : de troepen defileer-

DEGENEREEREN
den voor den generaal. DEFILEERMARSCH, rn .
zekere marsch die bij 't defileeren (bij parades)
gespeeld wordt.
DEFILEMENT, o. (krijgsk.) het gedekt zijn tegen
hoogten die de vijand bezetten kan.
DEFINIEEREN, (definieerde, heeft gedefinieerd),
eene definitie of bepaling van iets geven; duidelijk
omschrijven.
DEFINITIE, v. (-s, ...tiën), (logika) nauwkeurige
samenvatting der kenmerken van een begrip,
zoodat het niet met een ander verward kan worden;
begripsbepaling.
DEFINITIEF, bn. en bw. voorgoed, vast (tegen
tijdelijk) : eene definitieve benoeming;-stelingva
die zaken zullen- later definitief geregeld worden; (bij

uitbr.) ik weet het definitief, bepaald, stellig, uit
goede bron.
DEFLAGRATOR, m. (-en), electro- magnetisch apparaat, bestemd om door ontwikkeling van groote
warmte ontplofbare stoffen te doen ontbranden,
metalen te zuiveren enz.
DEFLECTIE, v. (taalk.) weglating van buigingsuitgangen, omschrijving met voorzetsels.
DEFTIG, ba. bw. ( -er, -st), tot den aanzienlijken,
gegoeden stand behoorend en eene zekere waardigheid en statigheid van manieren vertoonend:
eene deftige matrone; de deftige stand; van deftige
familie zijn; — zooals men dat in den deftigen
stand vindt, gewoon is : deftige meubels, eene deftige
begrafenis, deftig gekleed zijn; -- statig, waardig,
afgemeten : deftige manieren; zich deftig uitdrukken;
deftige woorden, deftige stijl; — deftig doen, 't
tegengestelde van familiaar zijn; — (gemeenz.)
geducht, danig : ik heb hem deftig de waarheid gezegd, hem deftig afgerost; - hij heeft hem deftig om,
is knapjes dronken; — (iron.) hij kwam deftig met
de handen in den zak de kamer binnen, ongegeneerd.

DEFTIGHEID, V.
DEFUNGEEREN, (defungeerde, heeft gedefungeerd), niet (goed) fungeeren : wanneer een orgaan
defungeert.

DEGE, zie TERDEGE, TERDEEG.
DEGEL, m. (-s), (boekdr.) hangende plaat eener
handpers, waarmede men het papier tegen de
letters drukt; —DRUKKER, m. (-s), drukker die
met Bene degelpers werkt; —PERS, v. (-en);
—ZIJDE, v. (-n), rechterzijde van een gevouwen
bedrukt vel.
DEGELIJK, bn. bw. ( -er, -st), niet door fraaien
uiterlijken schijn misleidend, maar inderdaad zoo,
dat het aan zijne bestemming voldoet, dat men
erop vertrouwen kan : degelijk fabrikaat, eene
degelijke voeding, degelijk onderwijs, eene degelijke
leiding; — degelijke menschen, waar men staat op
kan maken. brave menschen; — een degelijk handwerksman, die zijn werk in den grond verstaat; een degelijk boek, waar men iets uit kan leeren; eene degelijke positie, een degelijk stuk, ferm, groot; —
ik heb hem wel degelijk gezien, stellig (als antwoord
op Bene bestrijding); — ik meen het degelijk, waarlijk.

DEGELIJKHEID, V.
1. DEGEN, m. (-s), in verheven stijl, als archaïsme), held, dapper krijgsman : een bepro'Jde degen,
een oud en dapper krijger.
2. DEGEN, m. (-s), stootwapen met rechte, al
of niet tweesnijdende, puntig toeloopende kling en
een gevest met korf; — iem. op (de punt van) den
degen vorderen, uitdagen tot een duel op den degen;
de degens kruisen, duelleeren op den degen; — meester
op den degen, zekere graad van bekwaamheid in
het schermen met den degen; den degen trekken,
opsteken; (fig.) hij is de degen (de verdediger) van
den Staat. Degentje, o. (-s), kleine degen.
DEGENBAJONET, V. (- ten), degen die niet
bajonetsluiting op 't geweer gestoken kan worden.
DEGENBAND, m. (-en), band waaraan de degen
gedragen wordt.
DEGENDRAGER, m. (-s), (w. g.) krijgsman;
(fig.) voorvechter.
DEGENE, bepaling aankondigend vn., (de als 't
lidw. en gene als zwak zn. verbogen): degene die zoo
handelt is prijzenswaard; is hij degene die komen zou?

DEGENERATIE, v. (-s), ontaarding.
DEGENEREEREN, (degenereerde, is gedegenereerd), ontaarden; — (biologie) langzaam achter
levensvatbaarheid, de goede eigenschap--uitgan
pen verliezen; — vooral in de crimineele anthropologie gebruikelijk voor 't langzaam voorbestemd
worden van een geslacht tot misdaad.
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DEGENGEVEST, o. (-en), bovendeel van den ...BANK, v. (-en), bovenste laag steen in eene
degen, waar men de hand om slaat; ...GORDEL, groeve; ...BATTERIJ, v. (-en), batterij op het
m. (-s); ...GREEP, v. (...grepen), degengevest; opperdek opgesteld; ..BED, o. (-den), veeren
...HANGER, m. (-s), korte lederen koker of lus, bovenbed; ...BLAADJE, o. (-s), ...BLAD, o. (-en),
waarin een degen gedragen wordt; ...K.LING, V. schutblad, buitenblad van eene sigaar; vgl. omblad;
(-en), de degen zonder het gevest; ...KNOP, m. ...BORD, o. (-en), dakbord.
DEKAARDE, v. (suikerf.) witte leemachtige
(-pen), knop boven het gevest.
DEGENKOLIBRIE, m. (-s), eene 22 cM. lange aarde, gebruikt om de brooden bij het klaren af
kolibriesoort, waarvan de degenvormige snavel te dekken.
DEKDELEN, v. mv. planken van het dek;
10 cM. en de staart 6 cM. lang is (docimastes ensifer).
DEGENKOPPEL, m. (-s), ceintuur voor 't dragen (ook) van een dakbeschot.
gestikt,
m.
(-en),
DEKDORPEL, m. (-s), eikenhouten dekstuk op
een
degen;
...KWAST,
van
geborduurd versiersel aan den degen; ...RIEM, m. een vurenhouten dorpel.
1. DEREN, v. (-s). rechthoekig kleed tot be(-en), over den schouder geslagen riem waaraan
schutting tegen de koude : wollen en katoenen
de musketiers den degen droegen.
DEGENSCHEEDE, v. (-n); ...SLIKKER, m. (-s), dekens op een bed; reisdeken, paardedeken; -- onder
iem. die op kermissen een degen in zijn keel laat de dekens kruipen, gaan, naar bed gaan; --- bedelaars glijden; ...SMID, m. (...smeden); ...STEEK, m. deken, deken, uit een aantal veelkleurige stukken
(...steken), degenstoot; ...STOK, m. (-ken), stok gevormd; -- (fig.) te Zamen onder ééne deken liggen,
waarin een degen verborgen is; ...STOOT, m. (-en). het met elkander eens zijn (ten kwade); eerie natte
DEGENVISCH, m. (...visschen), (nat. bist.) deken, een borrel. Dekentje, o. (-s).
pijlstaart : een Amerikaansche visch.
2. DEKEN, m. (-s, -en), oudste, overste, hoofd:
DEGOMMEEREN, (degommeerde, heeft gedegom- deken van het brovuersi ild; — (Zuidn.) hoofd van
kleverig
van
het
een ambachtsgilde of dergelijke vereeniging; —
meerd), door afkoken ontdoen
deken (decaan) eerher faculteit; (kerk.) hoofd van
omhulsel (van zijde). Zie AFKOKEN.
DEGRADATIE, v. (-s, ...tiën), verlaging, ont- een kapittel van kanunniken; — de deken van de
een
in
rang
(van
orde der advocaten. de voorzitter van den raad
zetting van een post; verlaging
van toezicht en discipline (zie DISCIPLINE); —
militair).
DEGRADEEREN, (degradeerde, heeft gedegra- (in de R.-K. kerk) geestelijke. belast met het toedeerd), in rang verlagen; van een post ontzetten. zicht over eenige parochiën. DFKENIJ, v. gebied
DEIKTISCH, bn. (in de paedagogiek) de deiktische waarover het toezicht van een deken zich uitleervorm, leervorm van het aanwijzen en voordoen. strekt; (ook) woning, verblijfplaats van een deken.
DEIMT, DEIMAT, v. (gew.) Nederl. vlaktemaat. DEKENSCHAP, o. (-pen), waardigheid van deken.
3. DEKEN, o. (-s), vaste gedeelte van de bevloering
Zie DAGMAAT.
DEIMTDEIMTSGELIJK, bw. van elke deint van eerre visscbersschuit, waaronder de bun is.
DEKENFABRIEK, v. (-en); ...FABRIKANT, m.
evenveel dijkslasten (te betalen).
DEINEN, (deinde, heeft gedeind), in onregelmatige (-en); ...INDUSTRIE, v.; ...KOOPER; ...VERgolving zonder schuimkoppen op en neer bewegen KOOPER, m. (-s), koopman in dekens; ...KOOP
...RUWER, m. (-s), werkman die-STER,v.(s);
(van den waterspiegel) : de zee deinde sterk, er was
zeker een storm te wachten; zacht golvend op en aan de wollen dekens het ruig aanzien geeft; ...VLAG
neer gaan, wiegen, wiegelen : haar deinende gang V. (plantk.) benaming voor de wieren van het
bekoorde hem. DEINING, v. (-en), lange golfbe- geslacht Conferra, wijl ze op een weefsel gelijken,
weging zonder schuimkoppen, zonder dat er wind flab; ...WASSCHERIJ, v. (-en); ...WERKER, m.
is; dubbele deining, die van verschillende kanten (-s); ...WEVER, m. (-s); ...WINKEL, m. ( -ia).
tegen elkaar ingaan; — (bij niet-zeelieden) licht DEKGOED, o. waarmee gedekt wordt; dekblad.
golvende beweging, wiegeling.
DEKGELD, o. (-en), wat voor het dekken van
DEINER, DEINOOR, m. stijfkop, onhandelbaar een huisdier betaald wordt.
persoon die zijn zin altijd wil doordrijven.
DEKGLAS, o. (...glazen), (zeew.) dikke glazen
DEINIET, o. ontplofbare stof voor schietladingen, schijf, in het dek van een schip aangebracht om
beneden licht te krijgen; ...GLAASJE, o. (-s),
bestaande uit picrinezuur en trinitro-toluol.
DEINZEN, (deinsde, heeft gedeinsd), achteruit
vierkant glaasje op een microscopisch preparaat
teruggaan, zich langzaam verwijderen.-wijken; gelegd.
DEINZING, v. (-en), terugwijking; langzame afDEKHAAK, m. (...haken), haak bij het riet- of
tocht.
stroodekken gebruikt; ...HAMER, m. (-s), Bene
DEISME, o., DEïSTERIJ, v. (wijsbeg.) geloof soort van nijptang en hamer der leidekkers.
DEKHENGST, m. (-en), hengst die voor 't dekken
aan één God (zonder openbaring).
DEIST, m. (-en), iemand die alleen door de rede gebruikt wordt.
DEKHUIS, o. (...huizen), verblijf op het dek
aan één God gelooft. DEÏSTISCH, bn.
DEJEUNÉ, (-'s), DEJEUNER, o. (-s), ontbijt; van een schip gebouwd; ...HUT, v. (-ten), hut op
promenadedek van eene stoomboot.
het
servies tot een ontbijt; — dejeuné à la fourchette.
DEKJONGEN, m. (-s), een werkman in de tabakswaarbij vleesch of viscri gebruikt wordt; — dejeuné
dinatoire, ontbijt da= de plaats van middagmaal fabriek, die het dek moet uithalen, sorteeren, afmoet vervangen. Dejeuneetje, o. (-s), ontbijtstel, wegen en aanvochten.
DEKKEN, (dekte, heeft gedekt), eene bedekking
bijeenbehoorend ontbijtbord, kop en schotel.
DEJEUNEEREN, (dejeuneerde, heeft gedejeu- over iets uitbreiden : een huis met pannen, met
dekken; zich voor de koude dekken; — teere
stroo
neerd), ontbijten.
DEK, o. (-ken), bedekking : een sneeuwdek, een planten 's winters met stroo dekken; — alleen een
plantendek; buitenste blad van eene sigaar; — sluier dekte haren boezem; -- eene bedekking vormen
deken : een koedek, paardedek; — de dekens van voor : de sneeuw dekt de teere plantjes; — de tafel
een bed : onder dek kruipen; -- (spr.) ze heeft deks dekken, er een tafellaken over leggen en verder
genoeg voor twee, ze heeft geld genoeg om er met voor 't maal aanrichten (bij verkorting ook) :
een man getrouwd van te kunnen leven; — (gew.) de meid heeft al gedekt; er is gedekt; zich dekken,
iets op het dek halen, het laten zien; — (zeew.) zijn hoed opzetten; — (spr.) het potje gedekt houden
(ook mv. deks) scheepsvloer : scheepszoldering : de eene bedenkelijke zaak niet verder onderzoeken; —
bemanning was op (het) dek, aan dek; een schip met van eene ondoorzichtige verflaag voorzien; goed
vier dekken (van boven af) : het opperdek, kuildek, dekkende verf, die lucht en licht volkomen afsluit; —
tusschendek, koebrugdek; — gestreken dek, glad dek, die begrippen, woorden dekken elkander, komen
dat onafgebroken doorloopt; — gebroken dek, dat ^ geheel overeen; —
bedekken, verbergen, aan het gezicht ontop zijne lengte is afgebroken; — de stortzeeën maken
glad dek, schoon dek, slaan alles van 't dek af — trekken; — (krijgsk.) tegen een vijandelijken aanval
: de troepen waren in den rug door een
beschermen
in
't
tvsschendek
de verdiepingen van een schip :
gehuisvest zijn; — zekere beweegbare boom in moeras gedekt; -- den aftocht dekken, zorgen dat die
ongehinderd
kan plaats hebben; — (spr.) de vlag
eene weefmachine. Dekje, o. (-s).
DEKAAK, v. (.. .aken), aak die van een dek dekt de lading, een schip onder onzijdige vlag
voorzien is; ...BALK, m. (-en), (zeew.) dwarsbalk varend mag niet bemoeilijkt worden, (fig.) een bewaarop het dek rust; ...BALKKNIE, v. (...knieën), roemde naam kan ook het minder goede (in een
(scheepsb.) gebogen stuk hout waarop de dekbalk boek b. v.) vrijwaren voor aanmerkingen; — de
steunt; ...BAND, m. (-en), (zeew.) banden aan inkomsten kunnen de uitgaven niet dekken, ver
ertegen opwegen; -- een tekort, een verlies-goedn,
voor- en achterschip tot bevestiging van het dek;
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dekken, vergoeden, aanvullen; eene schuld dekken,
pot, dat klopt; — (spr.) geen pot zoo scheef, of er
eigendommen aanwijzen, waarop die schuld zoo
past een deksel op, ieder kan wel eene wederhelft
noodig verhaald kan worden; — een beleend effect
vinden, (ook) aan alles is eene mouw te passen; —
dekken, een bedrag storten om bij mogelijke koers
(gemeenz.) te deksel ! tusschenwerpsel dat verbazing,
houder ervan voor verlies te vrijwaren; —-daling,e
bewondering uitdrukt : — wat deksel is dat ! wat
de nietigheid van een verzuim dekken, daaraan elke
drommel is dat.
kracht ontnemen; — ik ben gedekt, voor verlies
DEKSELS, tw. deksels, wat is het • koud!
gevrijwaard, (ook) voor mogelijke aanmerkingen; —
DEKSELSCH, bn. dekselsche jongen ! dromni lde deurwaarder is door den advocaat gedekt; — hij
sche, dluivelsche jongen!
zocht zijn vriend te dekken, voor verlies, tegenspoed,
DEKSLOOF, v. (...slooven), (waterb.) sloof die
aanmerkingen te vrijwaren; — zich dekken, zich
eene houtbeseboeiing van boven afdekt.
voor mogelijke verliezen (ook voor aanmerkingen
DEKSORTEERDER, m. (-s), (tab.) werkman die
op zijne handelingen) vrijwaren; —
dek sorteert.
eene merrie laten dekken, laten bevruchten,
DEKSPAAN, v. (...spanen), (Z. A.) klophout
bespringen. DEKKING, v. het dekken; bedekking:
der rietdekkers, om liet riet van een dak gelijk te
zonder kleed of dekking.
kloppen.
DEKKER, m. (-s), die een huis dekt met riet,
DEKSTEEN, m. (-en), steen die eene opening
leien, pannen, enz. vgl. leidekker. DEKSTER, v. (-s).
toedekt; ...STIER, m. (-en); ...STOEL, m. (-en),
DEKKERSLAT, v. (-ten), liniaal van den leimailstoel; ...STOPPER, ni. (-s), (zeew.) vaste
dekker; ...LIJN, v. (-en), lijn die de leidekker
stopper; ...STROO, o. stroo voor daken; ...STUK,
o. (-ken), (bouwk.) waterbord, schoeiing; zerksteen
veiligheidshalve ombindt; ...STOEL, m. (-en),
eene soort van dakladder.
of nabootsing daarvan in cement, dat een pilaar
van boven afdekt; ...STUT, m. (-ten), (zeew.)
DEKKLAARSEL, o. (suikerb.) verzadigde suiker
bij liet klaren van suikerbrooden gebruikt.-oplsing,
berkoen, rondhout; ...TALIE, v. (-s), (zeew.)
DEKKLEED, o. (-en), linnen doek dat men over
steeds op het dek aanwezige talie.
iets uitspreidt; ...KNECIIT, m. (-s), knecht aan
DEKTEGEL, m. (-s), kleine, platte, rechthoekige
boord van rivierstoombooten; ...KNIEËN, v. mv.
dakpan; ...TERREIN, o. (-en), laag grond die
Bene minerale laag bedekt : het dekterrein dier
(zeew.) (eigenlijk DEKBALKKNIEËN), kromkolenlaag bestaat uit drijfzand; ...TIJD, m. geschikte
houten; ...KRACHT, v. hoeveelheid tabak benootijd om Bene merrie te laten dekken.
digd om 1000 sigaren te dekken; -- dekkracht eener
verfsoort, ondoorschijnendheid.
DEKVEDEREN, ...VEEREN, v. mv. vederen
die de slagpennen gedeeltelijk, en de donsveeren
DEKLAAG, v. (...lagen), bedekkende verflaag; —
(waterb.) bovenste laag van rijswerken en zink
geheel bedekken; ...VERF, v. (...verven), -verf
op de grond-verf; ...VERNIS, o. vernis dat Bene
bovenste rij steenen van een muur; —-stuken;—
bovenste laag steenen in een oven.
etsplaat tegen het etswater beschermt; ...VLIESJE,
o. (-a), vliesje dat bij vele varens de sporenhouders
DEKLADING, v. (-en), lading op het dek van
een schip; ...LAST, m. (-en), goederen op het dek
bedekt; ...VOGELTJE, o. (-s), (gew.) baardmees;
...VLOER, m. (-en), vloer over eene losse brug;
van boot of schip geladen; ...LAT, v. (-ten), dunne
...VRUCHT, v. klaver met haver tot dekvrucht,
lat waaraan riet of stroo op een dak bevestigd
zie bij ONDERVRUCHT.
wordt; — bedekkende lat over gleuven, waarin
DEKWACHT, v. wacht op het dek; ...WAGEN bv. electr. geleidraden liggen; ...LEI, v. daklei;
TJE, o. (-s), sterke kruiwagen op ,zeer lage wielen
...LIJN, v. (-en), lijn die de richting en de plaats
van een of het dek aangeeft; ...LIJST. v. (-en),
om zware lasten op dek te veeplaatsen; ...WATER,
lijst die een gevel van boven afsluit; ...LOOD, o.
o. (zeew.) water dat bij storm op het dek komt;
...WERK, o. blindeering; ...WORP, m. (zeev► .
geplet lood, bladlood voor dakbedekking.
DEKMANTEL, m. (-s); (fig.) voorwendsel, glimp.
worp waarop het dek rust.
schijn : onder den dekmantel van heiligheid; — de
DEKZEIL, o. (-en), zeil dat over iets gelegd wordt;
...ZERK, v. (-en), zerksteen die een steenen begodsdienst is voor hem een dekmantel der zonde,
schoeiing van boven afdekt; ...ZODE, v. (-n),
bedekt de zonde; ...MAT, v. (-ten), strotien mat
bij tuiniers, steen- en pannenti e kkers; (mil.) strooien
bovenste zode welke met het gras naar boven
wordt gelegd; ...ZWABBER, m. (-s), zwabber om
bivakhut; ...MOS, o. eene soort van bladmossen
het dek mede schoon te maken; benaming voor
(hypnum) dat in bosschen grootendeels den grond
het groot stormstagzeil.
als een groen bekleedsel bedekt; ...NAALD, v•
1. DEL, v. (-len), duinvallei, laagte, dal tussctben
(-en), lange naald der rietdekkers; ...NAAM,
de duinheuvels; kuil of gat in een weg; — lage
m. (...namen), schuilnaam, pseudoniem; ...OFFIslootkant die een paar maal 's jaars moet opgehaald
CIER, m. (-en), (zeew.) onderofficier van hoogeren
worden.
rang op een oorlogsschip, zooals stuurman, schipper.
bootsman enz.
2. DEL, v. (-len), slons, slordige vrouw, slet;
gemeene laaghartige vrouw : een del van een wijf.
DEKPAN, v. (-nen), dakpan; ...PASSAGIER,
3. DEL, v. (-len), klungels, vodden, flarden : de
m. (-s); ...PLAAT, v. (...platen), vloersteen,
dellen hangen er bij.
vloertegel ter bevloering van kerken, gangen enz.; —
(zeew.) stuk hout dat de koppen der beting dekt; —
DELAISSEMENT, o. (verz.) akte waarbij de
buitenplaat van een slot: ...PLAATJE. o. (-s).
verzekerde aan den verzekeraar de voor uitkeering
in aanmerking komende goederen overlaat, op
voorplaat van het slot waarin het sleutelgat is
voorwaarde dat de uitkeering van de schade binnen
aangebracht; ...PLANK, v. (-en). Dekplankje, o.
(-s).
een zekeren termijn geschieden zal.
DELCREDERE, bw. uitdr. (handel) op krediet; -DEKPLANTSOEN, o. struiken en heesters in
o. vergoeding die een commissionnair, een handels
plantsoen om open vakken te vullen; ...PLOEG,
m. (-en), smalle ploeg om mede aan te aarden.
ontvangt, wanneer hij borg staat-reizgn.
voor de betaling der door hem verkochte goeDEKRIET, o. riet voor dakbedekking; ...RUIMT , v. beschikbare ruimte aan dek.
deren.
DELEATUR, o. (-s), haal door (naam van een
DEKSALON, o. (-s).
teeken op drukproeven).
DEKSCHAAL, v. (...schalen); ...SCHAALTJE,
o. (-s); schaal, schaaltje met deksel; ...SCHILD,
DELEGATIE, v. (-s, ...tiën), . opdracht om in
o. (-en), (nat. hist.) vleugelschild der kevers;
Bene bepaalde zaak voor een ander op te treden; —
schuldoverdracht op een derden, het aanwijzen
...SCHOOR, v. (...schoren), dekstijl; ...SCHUB,
V. (- ben), (plantk.) schubben aan den voet van
van een ander die nu de schuld betalen moet, of
den kelk; — de onderste schub van den kegel der
de som gelds moet ontvangen.
DELEGEEREN, (delegeerde, heeft gedelegeerd),
naaldboomen; (dierk.) bovenste schubben op een
met Bene volmacht afzenden; — een gedelegeerde
vlindervleugel; ...SCHUIVER, m. (-s), (zeew.) korte
van de staatsloterij, iem. die gemachtigd is om
plank met eene reep leder of gummi voorzien, aan
een langen steel, waarmede het scheepsdek wordt
loterijbriefjes te verkoopen; — overdragen van
gedroogd, ook oud wijf geheeten; ...SCHUIT, v.
schuld.
(-en), schuit met een dek.
DELF, v. (delven), (gew.) sloot.
DEKSEL, o. (-s), al wat tot dekking dient, hood DELFSTER, v. (-s), graafster, spitster.
DELFSTOF, v. (-fen), mineraal, stof die uit den
deksel, kleedenen; — (Zuidn.) al het deksel naar
zich trekken (of halen), al het voordeel voor zich
grond gegraven wordt; soms in 't algemeen: onbewerktuigde stof : planten, dieren en delfstoffen.
nemen; — (ook m.) een houten deksel, (op
een pot enz.); — dat sluit als een deksel op een
DELFSTOFFELIJK, bn. het delfstoffelijk rijk (een
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der drie rijken van de natuur), liever DELF
-STOFENRIJK.
DELFSTOFFENLEER, v. wetenschap die zich met
de kennis der delfstoffen bezig houdt, mineralogie.
DELFSTOFFENRIJK, o. de onbewerktuigde
natuur.
DELFSTOFKUNDE, v. mineralogie.
DELFT, (gew.) hij is naar Delft geweest, heeft
zijne haren laten knippen.
DELFTSCH, o. zekere soort van fijn aardewerk
en tegels, oorspr. alleen te Delft gebakken : oud

Delftsch.

DELGEN, (delgde, heeft gedelgd), teniet doen;
schulden delgen, afbetalen; — schulddelging, amortisatie. DELGING, v.
DELI, bn. bw. delicieus.
DELIBERATIE, v. (-s, ...tiën), beraadslaging,
overleg.
DELIBEREEREN, (delibereerde, heeft gedelibereerd), delibereeren over, beraadslagen, overleggen,
redeneeren.
DELICAAT, bn. bw. (...cater, -st), lekker,
smakelijk; dat eten is delicaat; verfijnd genot gevend;
teer, gevoelig, zwak : eene delicate constitutie hebben;
— eene delicate taak, die veel kieschheid vereischt; —
iets delicaat behandelen; — een delicaat punt, kiesch,
netelig.
DELICATESSE, v. (-n), lekkernij; handel in
delicatessen, fijne worst- en vleeschwaren; — (w. g.)
teederheid, fijnheid; (fig.) kieschheid.
DELICIEUS, bn. bw. (...cieuzer, -t), verkort
tot DELI, welsmakend, overheerlijk, kostelijk,
een delicieuse, naam voor zeker fijn gebak.
DELICT, o. (-en), overtreding eener wetsbepaling;
misdrijf.
DELICTI (CORPUS), o. datgene waarop of waar
misdaad is gepleegd, voorwerp waardoor-med
de schuld overtuigend blijkt.
DELINEATIE, v. (-s, ...tiën), grondteekening;
afbakening.
DELINEAVIT, heeft geteekend (onder platen
enz.)
DELINQUENT, m. (-en), dader, bedrijver (eener
misdaad).
DELIREEREN, (delireerde, heeft gedelireerd),
jjlen, in ijlhoofdigheid spreken.
DELIRIUM, o. waanzinnigheid, ijlende koorts; delirium tremens, dronkemanswaanzin.
DELLIG, bn. (gew.) deluw.
DELLING, v. (-en), (gew.) del, inzinking van
den bodem, laagte, kuil; (Ind.) glooiing; — (schild.)
ornament uit twee C/)-vormige spiraalkoppelingen
(met ongelijke spiraalritsen) bestaande, waarbij de
kleine spiralen in het midden geplaatst zijn.
DELOYAAL, bn. bw. (...aler, -st), oneerlijk,
,onoprecht; op oneerlijke wijze.
DELPHINEN, v. mv. handvatsels (aan kanonnen).
DELPHININE, DELPHINE, o. zeker alcaloïde,
een sterk vergif (uit de ridderspoor).
DELTA, v. (-'s), de 4e letter van het Grieksche
alphabet; (aardrijksk.) land ingesloten door de
.armen waarin zich eene rivier bij hare uitmonding
verdeelt. DELTA-EILAND, o. (-en).
DELTAMETAAL, o. metaallegeering van 56
deelen koper, 40 deelen zink, 1 deel ijzer en 1 deel
lood, waarbij soms nog wat mangaan en nikkel
gevoegd wordt.
DELTASPIER, v. (ontl.) eene der schouderspieren,
waardoor de arm geheven wordt; ...VORMIG, bn.;
...VORMING, v. (-en).
DELTE, v. (-n), (Zuidn.) bergzolder voor hooi
.of stroo; hooischelf; — BALK, m. (-en); —
VENSTER, o. (-s).
DELTOÏDE, v. (-n), (meetk.) vierhoek bestaande
uit twee gelijkbeenige driehoeken die gelijk van
basis, doch ongelijk van hoogte zijn.
DELUW, bn. (veroud.) loodkleurig, vaal, bleek.
DELVEN, (dolf of delfde, heeft gedolven), graven,
spitten : een kuil, eene sloot delven; een graf delven;
hij delft zijn eigen graf, brengt zich zelf ten ondergang; — uitspitten, opgraven : keien, klei delven;
goud delven; — aardappels delven, rooien; — konijnen
delven, uitgraven.
DEM, m. en o. (Zi^idn.) kleinigheid: geen dens,
geen zier, niets.
DEMAGOGIE, V. de kunst het volk te leiden;
(staatk.) het in beweging brengen der massa voor
,leugenachtige en valsche leuzen.

DEMAGOGISCH, bn. volkleidend, oproerstokend.

DEMAGOOG, m. (...gogen), volksleider, -menner;
valsche volksvriend.
DEMANG, m. (-s), (Ind.) districtshoofd.
DEMARCATIE, v. (-s, ...tiën), afbakening, grensscheiding; (zeew.) de berekening der plaats waar
een schip zich in open zee bevindt; —LIJN, V.
(-en), eene lijn, door twee of meer oorlogvoerende
partijen vastgesteld, die gedurende een wapen
niet mag overschreden worden; —TROE--stiland
PEN, m. mv. grenstroepen.
DEMARQUEEREN, (demarqueerde, heeft gedemarqueerd), grenslijnen trekken; (bil j .) punten tellen
bij aftrekking.
DEMASKEEREN, ontmaskeren; DÉMASQU£,
o. op een gemaskerd bal het oogenblik dat de
maskers afgenomen worden (meestal na 12 uur).
DEMEE, bw. (gew.) aanstonds : hij komt demee;
demee was hij nog hier, een oogenblik geleden.
DÉMENTI, o. logenstraffing, loochening; — iem.
een démenti geven, in het aangezicht van logen
betichten, (ook) in iemands afwezigheid zijn onrecht
bewijzen.
DEMI-MONDAINE, v, -s) , vrouw van verdachte
zeden.
DEMI-MONDE, m. verzamelnaam voor de vrou-

wen van verdachte zeden.
DEMIJOHN, (gew.) DEMIZJON, v. (-s), groote
buikvormige flesch of kruik in mandewerk ter
verzending van zuren, jenever enz.; die demijohns
hebben 25 L. inhoud.

DEMI, DEMISAISON, v. (-s), overjas van dunne
stof voor het voor- en najaar.
DEMISSIE, v. (-s, ... siën ), ontslag, ontzetting,
uit den dienst treden : zijne demissie geven, nemen,
krijgen.
DEMITTEEREN, (demitteerde, heeft gedemit-

teerd), ontslaan (uit een post); zijn ontslag nemen.
DEMOBILISATIE, v. het op voet van vrede
terugbrengen van een leger.
DEMOBILISEEREN, (demobiliseerde, heeft gedemobiliseerd), (een leger) op den voet van vrede
terugbrengen; (recht.) roerend goed tot onroerend
verklaren.
DEMOCRAAT, m. (... craten ), aanhanger, voorstander der volksregeering (in tegenst. met aristocraat ).

DEMOCRATIE, v. volksregeering, - heerschappij,
(ook) een staat ws arin het volk regeert.
DEMOCRATISCH, bn. bw. tot de volksregeering
behoorende; — de democratische partij, die de
volksregeering voorstaat; ook democratische beginselen; een democratisch gezind staatsman; een democratisch bestuurde stad.

DEMON, m. (-s, -en), duivel; booze geest; (fig.)

demonen met duivelsche plannen.

DEMONETISEEREN, (demonetiseerde, heeft gedemonetiseerd), veld of geldswaardig papier buiten
omloop stellen.
DEMONISCH, bn. bw. duivelsch, duivelachtig.
DEMONISME, o. geloof aan demons, duivels.
DEMONOMANIE, v. vrees voor duivels, geloof
aan spoken, booze geesten, kwade invloeden.
DEMONSTRATIE, v. (-s, ...tiën), (wick.) recht
bewijs-Voering; — (geneesk. en nat.) 't-strekch
aantoonen van iets door eene proef op, eene ontleding van het voorwerp zelf; — (krijgsk.) beweging
met het doel den vijand te misleiden of te imponeeren; -- volksbetooging, gezamenlijk optreden
eener partij, eener volksmenigte om door een optocht,
meeting enz. hare meening te kennen te geven.
DEMONSTRATIEKAMER, v. (-s).
DEMONSTRATIEVELD, o. (-en).
DEMONSTRATIEF, bn. (taalk.) aanwijzend.
DEMONSTREEREN, (demonstreerde, heeft gedemonstreerd), betoogen, aantoonen, aanwijzen; eene demonstratie uitvoeren.
DEMONTEEREN, (demonteerde, heeft gedemonteerd), uit elkander nemen : eene machine, een
luchtschip demonteeren; — onbruikbaar maken,
vernagelen (van kanonnen).
DEMORALISATIE, v. zedenverbastering; moede
-losheid.
DEMORALISEEREN, (demoraliseerde, heeft gedemorali seerd), de zedelijkheidsbegrippen bederven,
afstompen, zedeloos maken : die omgang heeft hem
gedemoraliseerd; een demoraliseerende invloed; moedeloos maken : gedemoraliseerde troepen.
DEMPEN, (dempte, heeft gedempt) : eene sloot,
gracht dempen, dicht maken door vulling met
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aarde; (fig.) als het kalf verdronken is, dempt men
den p act, men gaat eene zaak verbeteren als eesrt

ieder denkt er het, zijne van; hoe denkt gij er over ? —
dat had ik niet van u gedacht, mijne meening over

door den slechten toestand een ongeluk is gebeurd;
-- eene kloof tusschen twee partijen dempen, die
partijen tot elkaar brengen door de verschilpunten
op te lossen; — een geluid dempen, minder sterk,
minder helder maken; — met gedempte stem, bijna
fluisterend; — een oproer dempen, bedwingen; —
(zeew.) een zeil dempen, langs de ra halen om er
den wind uit te nemen en zoo gemakkelijker te
beslaan. DEMPING, v.
DEMPER, m. (-s), (stoomw.) ijzeren plaat die de
trekking regelt; (muz.) sourdine, toestel dat de
tonen van een muziekinstrument minder krachtig
maakt; — (electr.) inrichting om de eigen slingeringen eener dynamo te dempen.
DEMPGORDING, V. (- s, -en), (zeew.) touw waarmee het zeil gedempt wordt.
DEMPIG, bn. ( -er, -st), (gew.) dampig (van paar
ook van menschen). DEMPIGHEID, v.-den,
(gew.) dampigheid.
1. DEN, m. (-nen), kegeldragende boom in Midden en Noord-Europa: de grove den (pinus silvestris) en
de zeeden (pines pinaster).
2. DEN m. (-nen), bergzolder, bergvloer; inz.
zoutbergplaats; (gew.) dorschvloer.
DENAPPEL, m. (-s), dennenappel.
DENATUREEREN, (denatureerde, heeft gedenatureerd), (spijzen en dranken) onbruikbaar maken
voor het gebruik als voedsel, doch niet voor industrieele doeleinden : gedenatureerde suiker voor de

u is zoo, dat ik zoo'n daad niet verwacht had; —
in aanmerking nemen, gedenken : denk toch,
dat zijn plicht hem roept; — denk eens ! stel u voor; —
ik dacht hem thuis te vinden, verkeerde in de meening
dat hij thuis was; -- vermoeden : ik denk dat het
wel goed weer blijft; -- dat is niet te denken, vrij
onwaarschijnlijk; — daar valt niet aan te denken,
daar kan geen sprake van zijn; — dat kan (moest)
je denken ! dat is zoo niet, dat doe ik niet (al denkt
gij het); — van plan zijn : ik denk dit jaar examen

gymkers; gedenatureerde spiritus om te branden.

DENDEREN, (denderde, heeft gedenderd), (van
rijtuigen) dreunend schokken.
DENDRIET, m. (-en), steepen welke figuren in
den vorm van kleine boomen of struikgewas ver - toonen, oxydatieproducten van verschillende metalen, meest van mangaan en ijzer; vaak geslepen
en tot kunstvoorwerpen verwerkt.
DENDROGRAPHIE, v. boombeschrijving.
DENDROLIETEN, m. mv. versteende boomstam
heesters; ...METER, m. (-s), werktuig om-men
de dikte en lengte van boomen nauwkeurig te meten.
DENG-DENG, v. (Ind.) gedroogde reepjes buffel
-vlesch.
DENK, m. (gew.) elk heeft er zijn denk over, mee
-nig.
DENKBAAR, bn. wat men zich denken kan:
met alle denkbare invloeden rekening houden; er is
geen grooter leugen denkbaar dan de zonde; — allerlei
denkbare en ondenkbare dingen, allerlei dingen, van
.alle mogelijke soorten; (bij uitt,r.) mogelijk : 't is
niet denkbaar, dat onze troepen de nederlaag zullen
lijden. DENKBAARHEID, v.

DENKBEELD, o. (-en), (zielk.) alles wat door het
denken wordt voortgebracht; (in de gewone taal)
meening omtrent eene zaak : zijne denkbeelden
omtrent den politieken toestand; (ook) voorstelling
die men van iets heeft : ik kan me geen denkbeeld
vormen, maken van een hooggebergte; — plan, wenseh :
zijne denkbeelden verwezenlijken; iem. op een denk
brengen, op de gedachte brengen.
-beld

DENKBEELDIG, bn. ( -er, st), slechts in het
begrip bestaande : denkbeeldige grootheden in de
wiskunde; — een denkbeeldig succes, dat niet werkelijk is; — een denkbeeldig gevaar; — ( verz.) denkbeeldige
winst, vermoedelijke winst, die men bij den inkoopsprijs optelt, om de te vervoeren goederen te
verzekeren. DENKBEELDIGHEID, v.
DENKELIJK. bn. bw. denkbaar, waarschijnlijk
't is niet denkelijk, dat hij komt; ik kom denkelijk met
.den laatsten trein.

DENKEN, (dacht, heeft gedacht),'t beschouwen der
zielebeelden om verschil. overeenkomst, oorzakelijk
verband te vinden en begrippen en oordèelen te
vormen : een groot aantal duidelijke waarnemingen
vormt den grondslag van juist en grondig denken; hij
bidt zonder er iets bij te denken; een kind denkt nog
zeer onlogisch; over iets denken; -- nadenken : denk
er nog eens goed over; --- aan iets of iemand denken,

de zaak, den persoon voor lien geest hebben; —
heb je aan dezen verjac- rdag, aan je boodschap gedacht
(ook met om), niet vergeten; — denk er maar eens
om, let er bij gelegenheid maar eens op; — denk
.even om het kind, pas er even op; -- denk er om, struikel niet, pas op !; — denk bij gelegenheid eens aan
me (om me te bevoordeelen); — op iets denken, naar

de verwezenlijking er van streven, zinnen op, be,dacht zijn op; — eene meaning over iets hebben :
Van Dale.

te doen.

DENKEND, bn. denkende wezens; 't denkend deel
der natie; — denkende koppen, menschen die scherp
en veel denken.
DENKER, m. (-s), scherpzinnige geest., vooral
iem. die de uitkomsten van zijn denken openbaar
maakt : Kant was een groot denker; de groote denkers
der eeuwen. DENKSTER, v. (-s).
DENKFOUT, v. (-en), fout in het denken.
DENKKRACHT, v. kracht van het denkvermogen:
zijne denkkracht verminderde op zijn ouden dag
volstrekt 'tiet.

DENKVERMOGEN, o. 't vermogen om te denken;.
...VORMEN, m. mv. algemeene begrippen waar
iemands gedachten zich richten; ...WET--nar
TEN, mv. v. wetten die ten aanzien van het
denken gelden.
DENKWIJZE, v. (-n), ...WIJS, v. (...wijzen),
gezamenlijke meeringen, gevoelens, oordeelen (van
een tijd, een volk, een persoon) : die daad strookt
geheel met de denkwijze van dien tijd; zich in de denk
-wijzevan
een vreemd volk verplaatsen.

DENNEBAST, m. (-en); ...BOOM, m. (-en);
...KEGEL, m. (-s).
DENNEN, bn. van dennenhout.
DENNENAALDEN, v. mv. bladeren der dennen;
---OLIE, v. (gew.) vluchtige olie door distillatie
uit dennenaalden verkregen.
DENNENAPPEL, m. (-s, -en), vruchtkegel van
den den, dennekegel; ...BASTERDRUPS, v. (-en),
benaming der larven van de dennenbladwesp;
...BLADWESP, v. eene soort van wesp (lophyrus
pini); . ..BOSCH o. (...bosschee); ..DUNSEL, o.
jonge dennen die gerooid of geveld zijn om een boseb
te dunnen; ...GROEN, o.; ...HARS, o.v.; ...HOUT, o.
DENNENHOUTEN, bn. van dennenhout.
DENNENLUCHT, v. met dennengeur doortrokken lucht; ...PAPEGAAI, m. (-en), (gew.) kruisbek
(lor-la curvirostra); ...PLANTSOEN, o.; ...RUPS,
v. (-en), (nat. hist.); ...SCHEERDER, m. (-s),
eene soort van schorskever (myleophilus piniperda)
die op de dennen leeft; ...STROOISEL, o. dennenaalden, als strooisel onder het vee gebruikt;
...WOUD, o. (-en); ...ZWAM, v. uitwas van den
denneboom.
DENNETAK, m. (-ken), tak van den den; ...ZAAD,
o. (...zaden).
DENNING, v. (-en), (gew.) moutzolder; —(gew.)
vloer in het ruim van een schip.
DENOMINATIEF, o. (...tieven), (taalk.) werk
dat van een naamwoord is gevormd, als-word
huizen, steenigen, witten, benauwen.

DENONCEEREN, DENUNCIEEREN, (denonceerde of denuncieerde, heeft gedenonceerd of gedenuncieerd), aangeven; verklikken.
DEN S IMETER, m. (-s ), (nat. )werktuig om den graad
der dichtheid van vloeistoffen te bepalen.
DENSITEIT. v (nat.) dichtheid DEPARTEMENT, o. (-en), gewest.: frankrijk is
verdeeld in departementen; — afdeeling eener ver
: de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen-enig
is verdeeld in departementen; — afdeeling van bestuur, ministerie : het departement van oorlog; — dit
behoort niet tot mijn departement, tot mijne afdeeling,
tot mijn bestuur, (ook fig.) tot mijne bevoegdheid.
DEPARTEMENTAAL, bn. tot een departement,
behoorende, ervan uitgaande; — departementale
scholen, door eene afdeeling der Maatsch. tot Nut
v. 't Alg. bekostigd en beheerd.
DEPARTEMENTSCHEF, m. (-s), (Ind.) ambtenaar die aan 't hoofd eener afdeeling staat.
DEPARTEMENTSSCHOOL, v. (...scholen), departementale school.
DEPARTITIE, v. (-s, ...tiën), omslag, overslag
(van belastingen).
DEPÉCHE, v. (-s), bericht; ambtelijke mede
-deling;tram.
27
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DEPENDEEREN, (dependeerde, heeft gedependeerd), (bureau- stijl) afhangen : het dependeert niet

van mij.

DEPENDENTIE, v. (-s, ...tiën), afhankelijkheid;
een huis met ap- en dependentiën, met al wat tot het
huis en zijn erve behoort.
DEPILATORIA, mv. scheikundige middelen om
het overvloedige haar van de huid te verwijderen.
DEPOLARISEEREN, (depolariseerde, heeft gedepolariseerd), (nat.) de polariteit opheffen.
DEPONEEREN, (deponeerde, heeft gedeponeerd),
in bewaring geven; bij de overheid inleveren (b v.
een handelsmerk); overleggen (in eene vergadering);
getuigenis afleggen; — (ter griffie) deponeren. (bij
de Staten- Generaal) (fig.) niet in behandeling nemen,
ter zijde leggen,
DEPONENT, m. (-en), die in bewaring geeft,
deponeert; die in een academisch proefschrift eene
stelling oppert en tegenover den opponent verdedigt.
DEPORTATIE, v. straf, oestaande in het overbrengen naar eenti afgelegen plaats, die de gestrafte
niet mag verlaten.
DEPORTEEREN, (deporteerde, heeft gedeporteerd), naar eene strafkolonie brengen; — een gedeporteerde, een banneling.
DEPORTHANDEL, m. het leenen van effecten
onder voorwaarde, ze na een bepaalden tijd tegen
lageren prijs terug te nemen.
DEPOSITIE, v. (-s, ...tiën), getuigenis, verklaring in rechten.
DEPOSITO, o. (-'s), 't in bewaring geven van een
kapitaal; -- geld á deposito geven, bij iem. geld op
rente uitzetten, die het dan weer aan anderen
leent.
DEPOSITO-BANK, v. (-en), die zich met deposito's
belast.; ...-GELD, o.; ...-RENTE, v.
DEPOT, o. (-s), (hand.) voorraad van waren aan
een derden ten verkoop gegeven; eene zaak, waar
koopwaren in 't klein voor rekening van den groot
verkocht worden : een thee-depot, een-handelr
depot van wijnen; — pl•. ats waar iets in voorraad
gehouden wordt; --- (krijgsk.) plaats waar troepen
voor den dienst bestemd, verzameld, gekleed en
geoefend worden : ' t koloniaal depot te Harderwijk; —
depot van discipline, strafbataljon, de klasse; ver
-zamelptsvn
paarden en krijgsmaterieel.
DEPOTBATALJON, o. (-s), bataljon dat de recruten opneemt, ze oefent en anderen bataljons de
noodige manschappen levert om geleden verliezen
aan te vullen; ...HANDEL, m.; ...HOUDER, m. (-s);
...HOUDSTER, v. (-s); ...TROEPEN, m. mv.
DEPOUILLEEREN, (depouilleerde, heeft gedepouille , ;rd), beroov .n, uitkleeden; — de stembus
depouilleeren, de stembriefjes openen. DEPOUILLEMENT, o.
DEPPEN, (depte, heeft gedept), (gew.) betten.
DEPRECIATIE, v. waardevermindering, van
geld, geldswaardig papier, edele metalen: de depreciatie van het zilver drukt de markt.
DEPRECIEEREN, (deprecieerde, heeft gedeprecieerd), de waarde, den koers verlagen (van
muntspeciën enz.).
DEPRESSIE, v. (-s, ...siën), (weerkunde) gebied
van lagen luchtdruk; (hand.) gedruktheid van de
markt ; (nat,) depressie van den horizon, het zich
lager vertoonen dan deze werkelijk is, kimduiking;
depressie van de pool, het dalen van de pool voor
wie den evenaar nadert.
DEPRESSIEGEBIED, o. (-en), gebied van lagen
luchtdruk ; ...INVLOED, m. (-en).
DEPRIMEEREN, (deprimeerde, heeft gedeprimeerd), neerdrukken, ontmoedigen.
DEPRIVATIE, v. het ontzetten van een geestelijke uit zijne prebende.
DEPUTAAT, m. (...taten), afgevaardigde.
DEPUTATENVERGADERING, v. (-en), vergadering van afgevaardigden van anti-revolutionnaire
kiesvereenigingen.
DEPUTATIE. v. (-s, ...tiën), eenige personen die
door eene vereeniging, vergadering (met eene zekere
volmacht bekleed) worden afgevaardigd; bezending.
DEPUTEEREN, (deputeerde, heeft gedeputeerd),
afvaardigen; zie GEDEPUTEERDE.
DER, tweede nvl. vr. en meerv. van de; — (volkst.)
bez. vnwd., haar, hun : der moeder; — bw. daar, er.
DERAILLEEREN, (derailleerde, is gederailleerd), ontsporen. DERAILLEMENT, o. (-en),
ontsporing.

DERTIENAVOND.

DERANGEEREN, (derangeerde, heeft gederangeerd), (iem.) storen, hinderen, lastig vallen.
DERDE, (rangtelw.) het is nu de derde week; gij
zijt de derde; die brief is van den derden (dag dezer
maand); dit is gewijd aan Willem den Derde(n) (III);
(gesch.) de derde stand, de burgers; --- iets uit de derde
hand koopen, van den tweeden eigenaar na den
producent; — de derde man brengt de spraak an,
een gesprek vlot beter tusschen drie dan tusschen
twee personen; — een ander, een vreemde: wat behoeft
een derde dit te weten ?; (recht.) ieder die buiten de
handeling, verbintenis staat; — een derde, een derde deel; twee en twee derden; -- de prijs werd met een
derde verhoogd;— (kaartsp.) drie op elkander volgende
kaarten van dezelfde kleur : ik roem een derde; is
mijn derde goed I — ten derde, in de derde palats.
DERDEDEEL, o. (-en).
DERDEHALF, telw. twee en een half.
DERDEHALFMASTER, m. (-s), (zeew.) brik
met barkstuig, korvetbrik; ...HAN- DTAKEL. m.
(-s), met ééne schijf in elk blok.
DERDEMACHT, v. (-en), (wisk.) een produkt
van drie gelijke factoren.
DERDEMACHTSVERGELIJKING, v. (-en), waarin de onbekende tot de derdemacht voorkomt;
... WORTEL, m (-s), getal. dat tot de derdemacht
verheven, een ander bekend getal geeft; ...WORi TELTREKKING, v. bewerking om den derde machtswortel te berekenen.
DERDENDAAGSCH, bn. om de drie dagen terug keerende : de derdendaagsche koorts; (spr.) verbeelding is erger dan de derdendaagsche koorts, men heeft
vaak meer last van dingen die men zich verbeeldt
dan van werkelijken hinder.
DERDEPART, o. (-en), derdedeel.
DERELICTIE, v. (recht.) eigendomsverlating.
DEREN, (deerde, heeft gedeerd), schade doen,
ongeluk brengen : wie zou hei (vogeltje) willen deren ?;
dat zal mij niet deren; — leed doen, verdriet doen:
hun afgunst deerde hem niet; wat niet weet, wat niet
deert, zaken waarvan men onkundig blijft, geven
geen verdriet; — medelijden inboezemen : uien
deert uw onheil niet ? — pijn doen : wat deert v 1
wat scheelt u I.
DERG, m. (-en), (gew.) drijvend eiland van riet,
of veen.
DERGELIJK, bepaling aank. vn. overeenkomende
met iets wat te voren genoemd is : wijn, bier en
dergelijke dranken; ik hou niet van dergelijke affaires;
deze en dergelijke redenen; iets dergelijks.
DERHALVE, voegw. bw., op dien grond: 't huis
is omsingeld en vluchten is derhalve onmogelijk;
(minder goed) om die reden : ' t regent, derhalve blijf
ik thuis.
DERIVANTIA, mv. afleidende geneesmiddelen.
DERIVATA, mv. afgeleide woorden.
DERIVATIE, v. woordafleiding; (krijgsk.) zijde
-lingseh
afwijking van projectielen.
DERMATE, bw. in die mate, in zoo beogen
graad : hij was dermate opgewonden, dat hij onze
waarschuwingen niet hoorde.
DERMATITIS, v. ontsteking der huid.
DERMATOL, o. eene bismutverbinding, als
antiseptisch en adstringeerend geneesmiddel aan.gewend.
DERMATOLOGIE, v. leer der huidziekten.
DERRIE, v. darink, eene minder goede veensoort, kortvezelig, min of meer met klei vermengd
laagveen; onder de duinen; onderste laag van laag
veen; witte derrie, blauwe kleiachtige onvruchtbare
grondsoort die zwavelijzer bevat; -- modderachtig
vuil; — hoop faecaliën : pas op, trap niet in die derrie.
DERRIEACHTIG bn. op derrie gelijkende; derrie
bevattende : een derrieachtige bodem.
DERRIEBANK, v. (-en) ; ...GROND, m.;;
VEEN o.
DERTIEN, telw., hoofd- of grondgetal: tien plus
drie; door t volksgeloof als ongeluksgetal beschouwd; -- als ranggetal voor dertiende : hij is
van (het jaar) dertien, van 1813; vgl. acht; hij is er
nummer dertien, men ziet er hem liever niet, dan
wel; — zoo gaan er dertien in een dozijn, gezegd van
alledaagsche, onbeduidende personen of zaken; —
twaalf ambachten, dertien ongelukken, zie ambacht..
DERTIENAVOND, m. (-en), (Zuidn.) driekoningenavond; --- KONING, m. de koning door
het lot aangewezen op dertienavond; --LIEDJE,.
o. (-e); —ZOT, m. de zot bij het koningtrekken.
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DERTIENDAAGSCH, bn. (w. g.) dat dertien
dagen duurt, oud is, om de dertien dagen komt.
DERTIENDAG, m. (Zuidra.) Driekoningendag,
dertien dagen na Kerstmis.
DERTIENDE, ranggetal; heden is het de dertiende
(dag der maand); Lodewijk de dertiende (X I I I);
dertiende deel; een en een dertiende, 1' /, 3 , — ten
dertiende, bijw. uitdrukking : in de dertiende
plaats; —, o. (-n), dertiende deel.
DERTIENDEHALF, m. (...halven), (dertiend'half) oude Holl. munt (= 12'/9 stuiver of
f0.621/ 2 ).
DERTIENEN, het telw. DERTIEN, beschouwd
als een zelfstandig gebruikt bn in het meervoud dertien personen : wij waren met (ons) dertienen; —
de dertienen, eene vergadering uit 13 leden bestaande.
DERTIENHONDERD, teiw dertienmaal honderd.
DERTIENJARIG, bn. dertien jaren durende, oud.
DERTIENMAAL, bw. van herhaling.
DERTIENTAL, o. (-len), eene verzameling van
dertien.
DERTIENVOUD o. (-en), het dertienvoud van iets,
dertienmaal iets; (rek.) een dertienvoud, een getal
dat door dertien deelbaar is.
DERTIENVOUDIG, bn. bw. van herhaling:
dertienmaal zooveel.
DERTIENWERF, bw. van herhaling : dertienmaal.
DERTIG, telw. hoofd- of grondgetal.; een en dertig,
twee en dertig; de dertig (stuks) kosten mij... ; over de
dertig personen; --- een dertig boeken, ongeveer dertig; — hij is in de dertig, hij is eenige jaren ouder
dan 30 jaar; — diep in de dertig, bijna 40 jaar; -het dertig (wijze van verkoop : bij dertig.)
DERTIGDAAGSCH, bn. (w. g) dertig dagen
durend; om de 30 dagen.
DERTIGEN, het telw , DERTIG, beschouwd als een
zelfstandig gebruikt bira. in het meerv. : dertig personen : zij waren met hun (d. i. hen) dertigen.
DERTIGER, m. (-s), lid eener vergadering van 30
leden; (ook) wie of wat 30 jaar oud is : hij is een goede
dertiger, meer dan 30 jaar oud.
DERTIGJARIG,bn. dertig jaren oud; -- de dertigjarige oorlog, (godsdienstoorlog in Duitschland
van 1618 tot 1648).
DERTIGMAAL, bw. van herhaling.
DERTIGPONDER, m. (-s), (zeew.) zoldernagel; —
kanon dat kogels van 30 pond werpt.
DERTIGSTE, rangtelw. : heden is het de dertigste
(dag der maand); -- o. dertigste deel : zeven dertig
dertigste, bijw. uitdr; (spr.) op zijn elf-en--sten;
dertigst, zie aldaar
DERTIGTAL, o. (-len); — een dertigtal, dertig van
zekere eenheden, (ook) ongeveer dertig.
DERTIGVOUD, o. (-en), dertigmaal iets; (rek.)
een getal door 30 deelbaar.
DERTIGVOUDIG, bn. bw. van herhaling : 30
maal zooveel.
DERTIGWERF, bw. van herhaling : dertigmaal.
DERVEN, (derfde, heeft gederfd), (dicht. of in
hoogeren stijl) ontberen, missen : alles, alles kan
ik derven, u mijn vaderland, u niet; winst derven,
zich winst zien ontgaan. DERVING, v. gemis.
DERVER, m. (-s), hij die (iets) derft, mist; (oudt.)
(spraakti.) ablativus.
DERWAARTS, bw. (deftig) daarheen : derwaarts
richtte ik gaarne mijne schreden; — zij liepen her- en
derwaarts, hier en daar.
DERWIJZE bw. (w. g.) zoodanig, zoozeer.
DERWISCH, m. (-en), Mohammedaansche bedel
Turkije en Perzië.
-monik
1. DES, (muz.) een halven toon lager dan d.
bepaaldheid
;
des
2. DES, verbogen lidw. van
reders. (van den vader); de zoon des huizes; des
avonds, des morgens ('s avonds, 's morgens), bijw.
uitdr. van tijd : hij verdient twintig gulden 'r maands,
per maand.
3. DES, (veroud.) verbogen aanw. vnw. : de 2de
naamval mannel. en onzijdig enkelv. van die : des
verheug ik mij, daarom, daarover; opdat hij des getroost mocht zijn, gedacht hij slechts zijn huwelijkszegen; des te beter, zooveel te beter; des te erger. Zie
de volgende samenst.
DESA, zie DESSA
DESAANGAANDE, bw. dienaangaande.
DESALNIETTEMIN, bw. evenwel, nochtans.

DESASSIMILATIE, v. (physiologie) 't overgaan

der weefselbestanddeelen in anorganischen toestand.

DESAVOUEEREN, (desavoueerde, heeft gedesavoueerd), loochenen, niet erkennen, wraken.
DESBELUST, bn. daarin lust of zin hebbende.
DESBETREFFENDE, bn. betreffende die zaak.
DESBEVOEGD, bn. daartoe bevoegd; ...BEWUST, bn. daarvan bewust.
DESCENDENTEN, m. mv. nakomelingen.
DESCENDENTIE, v. afstamming; — descendentieleer, zie AFSTAMMINGSLEER.
DESERTEEREN, (deserteerde, is gedeserteerd),
(van soldaten en schepelingen) wegloopen, met
het bewuste doel zich blijvend aan den dienst te
onttrekken; (ook) naar den vijand overloopen; (bij
uitbr.) zich wegpakken, de plaat poetsen.
DESERTEUR, m. (-en, -s), iemand die gedeserteerd is; — (plat) onwillekeurige zaàdloozing. gedurende den nacht (bij jonge mannen) : een deserteur slaan. DESERTIE, v. (-s, ...tien), het deserteeren.
DESERVITOR, m. ( -si, (R. K). waarnemend
pastoor.
DESESPEREEREN, (desespereerde, heeft gedesespereerd), wanhopen, den moed verliezen:
ende desespereert niet (devies van Koen).
DESGELIJKS, bw op dezelfde wijze; evenzoo.
DESGENEN, Zie degene.
DESGEVORDERD, ...GEVRAAGD, bw. indien
het gevorderd, gevraagd wordt, noodig is.
DESIDERATUM, o. (...ta), iets dat gewenscht
wordt.
DESILLUSIE, v. (-s), ontgoocheling; tegenvaller.
DESINFECTEEREN, (desinfecteerde, heeft gedesinfecteerd). de smetstof (bij eene besmettelijke
ziekte) vernietigen of werkeloos maken; -- eene huid,
iemand desinfecteeren, ontsmetten.
DESINFECTEERINRICHTING, v. (-en); ...MIDDEL, o. (-en); ...OVEN : m. (-s).
DESINFECTIE, v. ontsmetting; —LEER, v.;
—MIDDEL, o. (-en); —TECHNIEK, v.
DESKUNDIG, bn. met kennis van zaken over iets
kunnende oordeelen. DESKUNDIGE, m. en v.
(-n); — de deskundigen bij een examen, de vakmannen
die examineeren, zonder beslissende stem te hebben.
DESNIETTEMIN, ...NIETTEGENSTAANDE,
vw. bw. (beperk. tegenst.) niettegenstaande het
gezegde, in weerwil daarvan; echter, toch.
DESNOODS, bw. (van voorwaarde), zoo noodig;
in het uiterste geval; wat mij betreft, voor mijn part.
DESOLAAT, bn. (...later, -st), troosteloos, diep
bedroefd of terneergeslagen, wanhopig, berooid:
den boel in een desolaten toestand achterlaten; — zij
is desolaat van hem, doodelijk verliefd op hem; —
(gew.) er desolaat uitzien, er slecht uitzien.
DESOLATE-BOEDELKAMER, v. (-s), zie BOE
-DELKAMR.
DESONDANKS, voegw. bw. (beperk. tegenst.),
ondanks dat, niettegenstaande dat : er waren slechte
voorteekenen gezien, desondanks werd de onderneming

toch doorgezet.

DESORDER, V. alles was in desorder, in wanorde,
in verwarring.
DESORGANISATIE, v. ontbinding, rotting van
organische stof; (fig.) toestand van verwarring,
ordeloosheid in een staat, een leger, eene vereeniging.
DESORGANISEEREN, (desorganiseerde, heeft
gedesorganiseerd), in de war sturen, uit zijn verband
rukken: zoo iets werkt desorganiseerend op den

dienst.

DESOXYDATIE, v. (scheik.) reductie, 't wegnemen der zuurstof uit eerre verbinding. DESOXY DEEREN, (desoxydeerde, heeft gedesoxydeerd),
gloeiende kool werkt desoxydeerend.
DESPADERO, m. (-'s), waaghals, stoute roover.
DESPERAAT, bn. bw. (...rater, -st), (gemeenz.)
wanhopig, hopeloos, radeloos.
DESPERATIE, v. hopeloosheid, radeloosheid.
DESPOOT, m. (despoten), alleenheerscher; (met
de bijgedachte aan.willekeur en onredelijkheid); een
verlicht despoot, die van zijne macht een heilzaam
gebruik maakt; — een heerschzuchtig persoon.
DESPOTISCH, bn. bw. willekeurig, eigendunkelijk; heersehzuehtig : despotisch optreden.
DESPOTISME, o. dwingelandij; alleenheersching.
DESSA, DESA, v. (-'s),. Oostindisch gehucht of
dorpsgemeenschap op Java; —BESTUUR, o.;
—HOOFD, o. (-en); --PRIESTER, m. (-s);
--SCHOOL, V. (...scholen).
DESSENDIAAN, v. (boekdr.) lettersoort ter
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hoogte van tien punten, tusschen garmond en
mediaan.
DESSERT, o. (-en), nagerecht.
DESSERTBLAD, o. (plantk.) eenjarige, ruim
2 M. hooggroeiende plant (malv:i crispa) met fraaie
fijngekrulde bladeren, waarmede dessertschaaltjes
met fruit versierd worden.
DESSERTBORDJE, o. (-s); ...KOOL, v. (plantk.)
bonte, rood-en-wit-gevlekte sierkool; ...LEPEL,
m. (-s); ...MANDJE, o. (-s); ...MESJE, o. (-s);
...SCHAALTJE, o. (-s), kleiner, vaak sierlijker
van vorm, bij het dessert in gebruik.
DESSIN, o. (-s), teekening; patroon : stoffen in
verschillende dessins.
DESTIJDS, bw. (v. tijd), in dien tijd; vgl. indertijd.
DESTILLATIE, v. (nat.) 't afscheiden der meest
vluchtige bestanddeelen door verdamping; — droge
destillatie, 't ontleden van hout, kolen enz. door ver
bij afsluiting der lucht. Zie DISTILLATIE,-hitng
DISTILLEEREN,
DESTINEEREN, (destineerde, heeft gedestineerd), bestemmen, beschikken.
DESVERKIEZENDE, bw. als men het verkiest;
...VERLANGD, bw. (van voorwaarde), wanneer
men dat verlangt.
DESWEGE, [niet : DESWEGENS] redengev.
voegw. bw., daarom, om die reden : hij was in de
oogen der regeering gevaarlijk, deswege is hij het land
uitgezet.
DESZELFS, tweede nvl. van het zelfst. aanw.
vnw. dezelve (veroud.) : de Koning met Hoogstdeszelfs gevolg.
DETACHEEREN, (detacheerde, heeft gedetacheerd), (krijgsk.) tijdelijk indeelen, in garnizoen
1 eggen : bij het Indische leger gedetacheerd worden.
DETACHEMENT, o. (-en), troepenafdeeling, met
eene bijzondere taak ergens heengezonden.
DETAIL, o. (-s), bijzonderheid (meest mv.); iets
in details bespreken, vertellen; verkoop en detail, in het
klein.
DETAILCRITIEK, v. critiek die meer in details
treedt, tot de bijzonderheden afdaalt.
DETAILLEEREN, (detailleerde, heeft gedetailleerd), eene gedetailleerde beschrijving, teekening,
waarin de details aangegeven zijn; eene machine
delailleeren, de ondercleelen ervan in teekening
brengen. DETAILLEERING, v. (-en).
DETAILHANDEL, m. kleinhandel; ...KWESTIE,
V. ( s), kwestie van ondergeschikten aard, de details
betreffende; ...PRIJS, m. (...prijzen), prijs in den
kleinhandel; ...STUDIE, v. meer de bijzonderheden
betreffende; ...TEEKENING, v. (-en); ...VERKOOP, m.
DETECTIVE, m. (-s), rechercheur van politie
in Engeland en N. Amerika; —ROMAN, m. (-s);
—VERHAAL, o. (...verhalen).
DETENTIE, v. (militaire) gevangenisstraf : huis
van detentie.
DETERMINANT, m. (-en), zekere voorstelling
van eene som in de hoogere wiskunde.
DETERMINATIE, v. (-s), bepaling, vaststelling,
besluit.
DETERMINATIEF, bn. (taalk.) bepaling-aankondigend.
DETERMINEEREN, (determineerde, heeft gedetermineerd), bepalen, vaststellen, bestemmen; (in
't bijz.) 't bestemmen van familie, geslacht, soort
eener plant; (log.) 't toevoegen van bijzondere
kenmerken aan een algemeen begrip.
DETERMINISME, o. (wijsbeg.) leer volgens welke
onze wilsbepalingen en handelingen geheel door
voorafgaande omstandigheden bepaald worden,
die dus de vrijheid van den wil ontkent.
DETERMINIST, m. (-en), aanhanger van het
determinisme.
DETERMINISTISCH, bn. eene deterministische
levensopvatting, in overeenstemming met het determinisme.
DETINEEREN, (detineerde, heeft gedetineerd),
gevangen, opgesloten houden; — een gedetineerde,
een gevangene.
DETONATIE, v. (-s, ...tiën), ontploffing; -(muz.) afwijking van den toon.
DETONATOR, m. (-s), ontploffer, ontplofbare
stof, inz. kwikzilver, dat als tusschenstof dient
om andere brisante stoffen te doen ontploffen.
DETONEEREN, (detoneerde, heeft gedetoneerd),
valsch zingen, uit den toon raken; — ontploffen;
afgaan (van vuurwapenen).

DETRACT, o. (-en), korting (op pensioen dat
buitenslands verteerd wordt).
DETREMPEEREN, (detrempeerde, heeft gedetrempeerd), aan een lichaam (b. v. gehard staal)
zijne hardheid ontnemen.
DETRITUS, m. (nat.) overblijfsels van verweerde
lichamen.
DEUGD, v. (-en), zielstoestand van den mensch
die het goede nastreeft, zoekt te verwezenlijken :
deugd verheugt; (fig.) het pad der deugd bewandelen,
zedelijk, deugdzaam leven; — in alle eer en deugd
vrijen, zonder aan verkeerde lusten toe te geven;
-- eene bepaalde goede zedelijke eigenschap: naastenliefde is de hoogste deugd; dapperheid behoort
niet tot zijne deugden; — hij heeft de gebreken zijner
deugden, zijne goede eigenschappen die door overdrijving ontaarden; met al zijne deugden en gebreken;
-- van den nood eene deugd maken, iets onvermij delijks schijnbaar blijmoedig op zich nemen; —
goede kwaliteit eener waar, duurzaamheid : ik sta
u in voor de deugd van dit laken; - ( Zuidn.) eene
deugd van een wijn, een lekker wijntje; — de deugd
van dat bier is heelemaal weg, de deugdelijkheid; —
(veroud.) dapperheid (nog in) : krijgsmansdeugd; —
(volkst. en Zuidn.) dat doet me deugd, dat doet
me goed aan 't hart; — dat doet deugd, brengt
voordeel; — (Zuidn) (spr.) doet eenen ezel deugd,
hij schijt in uw hand; — de deugd in 't midden,
schertsend gezegd tot dengene van drie personen
dien men in 't midden laat loopen; -- lieve deugd!
uitroep van verwondering, (ook) van ongeduld,
van lichte afkeuring.
DEUGDELIJK, bn. bah- . ( - er, st), (inz. Zuidra.)
deugdzaam, braaf, goed, degelijk : een deugdelijk
man; — degelijk, aan zijn doel beantwoordend:
deugdelijke spijzen; deugdelijk laken; — aan alle
vereischten voldoende : eene deugdelijke uitvoering
dier werken; iets in deugdelijken staat houden; deze
rekening is deugdelijk en onvergolden; — volkomen
vaststaand; eene deugdelijke overtuiging; -- dit is
deugdelijk bewezen; hij is het mij deugdelijk schuldig;
als bevestiging : hij heeft wel deugdelijk gelijk.
DEUGDELIJKHEID, v.
DEUGDLIEVEND, bn. ( -er, -st), die de deugd
lief heeft.
DEUGDRIJK, bn. rijk in deugd.

DEUGDZAAM, bn. bw. (...zamer, -st), vol deugd,
tot deugd geneigd, goede zeden bezittende : een
deugdzaam meisje; deugdelijk : deugdzame stof.
DEUGDZAAMHEID, v. deugd; (fig.) duurzaamheid.
DEUGEN, (deugde, heeft gedeugd), (meestal ontkennend gebruikt) braaf zijn, goed oppassen : die
jongen heeft nooit willen deugen; — geschikt zijn voor
iets : die man deugt niet voor onderwijzer; dit hout
deugt niet voor timmerhout; -- in orde zijn, goed zijn:
die oplossing deugt niet; dat woord deugt hier niet;
eetbaar zijn : die noot deugt niet.
DEUGNIET, in. en v. (-en), slecht mensch; -zeer ondeugende knaap; — scherts. liefkoozend
gebruikt tegenover wie ons een weinig plaagt.
Deugnietje, o. (-s)
DEUGNIETENSTREEK, m. (...streken), guiten
-strek.
DEUGNIETERIJ, v. (-en), schelmerij, guitenstreek.
DEUK, v. (-en), holligheid in eene effen opper
een stoot veroorzaakt) : die hoed heeft-vlakte(dor
eene deuk gekregen; — ( gemeenz.) slag, stomp :
iemand eene deuk op zijn tronie geven; — (fig.) die
ziekte heeft hem eene leelijke deuk gegeven, hij heeft
er erg van geleden, is ervan achteruitgaan; dat gaf
de onderneming eene heele deuk, knak; — zijn naam
heeft eene leelijke deuk gekregen.
DEUKEN, (deukte, heeft gedeukt), deuken maken;
(fig.) een duw, een knauw geven, nadeel doen.
DEUKHOED, m. (-en), hoed die van boven
ingedrukt is.
1. DEUN, m. (-en), zangwijze, liedje; (fig.) hij
zingt altijd denzelfden deun, hij komt altijd op
hetzelfde terug; — ergens zijn deun in hebben, zijn
pleizier; -- (gew.) om den deun, uit de grap, uit
kortswijl. Deuntje, o. (-s), liedje, wijsje : deuntjes
spelen, een deuntje fluiten; — 't is het oude deuntje,
't is weer net als altijd; — ik zing geen twee deuntjes
voor één cent, ik zeg het voor de tweede maal niet
weer; — hij ging een deuntje huilen, een poosje.
2. DEUN, bn. bw. ( -er, -st), gierig, inhalig : hij
blijft deun op een cent, wil niets missen ; — het ziet
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er deun bij hem uit, armoedig. DEUNHEID, v.
karigheid, gierigheid.
1. DEUNEN, (deunde, heeft gedeund), zingen,
neuriën; — (gew.) met iemand deunen, met hem
sollen, hem voor den gek houden.
2. DEUNEN, (deunde, heeft gedeund), (touw,
weefgaren) strak spannen.
DEUNKLAMP, m, (-en), (in de zeildoekweverij)
klamp terzijde van het weeftouw om het garen te
deunen, strakker te spannen.
DEUNSTOK, m. (-ken), stok van een paar voet
lengte, waarmee het ga-ren gedeund wordt.
DEUNT, v. (-en), (gew.) landmaat van 3 / 4 Hectare.
DEUNTJES, bw. (gew.) karig, gierig.
DEUR, V. (- en), door draaien of schuiven beweegbaar verticaal deel, toegang gevende tot een
huis, vertrek, kast enz. : door de deur binnenkomen;
de deur uitgaan; de deur openen, sluiten, toedoen;
den ketting, den grendel op de deur doen; — dubbele
deur, met twee naast elkaar gelegen beweegbare
deelen; — gebroken deur, met twee boven elkaar
gelegen beweegbare deelen; (ook) alleen het beweegbare gedeelte : de deur uit hare hengsels lichten; —
met de deuren gooien, ze toesmijten (in verbeten
woede); — eene glazen deur, waarvan de bovenhelft
ruiten bevat; — zoete deuren, de binnendeuren eener
zeesluis; de zoute deuren, de buitendeuren eener
zeesluis; — de deur aanzetten, niet geheel sluiten; —
(R.-K.) schuif in den biechtstoel; het deurtje
krijgen, niet geabsolveerd worden; —
in 't bijzonder : de huisdeur, de deur die toegang
tot de woning verleent : — in de deur staan, op
den drempel van het deurkozijn staan; — aan,
bij de deur staan, in de nabijheid der deur (ook
in de deur); een praatje aan de deur; — aan de deur
kloppen, als verzoek om binnengelaten te worden; —
buiten de deur, buiten deur, op straat; — met het
bijdenkbeeld van de geheele woning : er komen
geene bedelaars aan mijne deur; — bij iem. de deur
(den drempel) plat loopen, hem buitengewoon vaak
bezoeken; — iem. de deur (het gat van de deur) wijzen, met het verzoek zich te verwijderen; — iem.
de deur voor den neus toedoen, hem op eene bruske
wijze buitensluiten; — de stok staat achter de deur,
hem wacht bij zijne thuiskomst geene prettige
ontvangst (vooral van zijne wederhelft); — bijna
deur aan deur heerschen de mazelen, bijna huis aan
huis; — hij gaat van deur tot deur, van huis tot
huis; — ik kom de deur niet uit, kom niet buiten; —
bij de deur blijven, niet ver van huis gaan; -- dat
gaat mijne deur voorbij, dat komt niet in mijn huis,
(fig.) dat valt mij niet te beurt; -- zijne deur voor
iemand sluiten, iem. niet in zijne woning toelaten; —
hij is de deur uit, niet meer in huis, inz. heeft voorgoed het ouderlijk huis verlaten; — de beren loopen
om zijne deur, zwerven om zijne woning, (fig.)
zijne crediteuren maken het hem lastig; —
eene rechtszaak met gesloten deuren behandelen,
zonder toelating van publiek; — met de deur in
huis vallen, (eigenl.) door de straatdeur onmiddellijk
in 't woonvertrek komen, (fig.) zonder voorafgaande
inleiding met een verzoek, eene mededeeling voor
den dag komen; — dat is aan eene doovemans deur
geklopt, dat verzoek vindt in 't geheel geen gehoor; — iem. voor de roode deur hebben, nemen, hem
kapittelen, de les lezen; — (gemeenz.) dat is nogal
niet naast de deur, nogal ver weg,nop grooten afstand;
(ook) dat is geene kleinigheid; — de winter, de
armoede staat voor de deur, is nabij; — de deur
openzetten voor allerlei knoeieri,,, er gelegenheid toe
geven ; — dat doet de deur toe, dat geeft den doorslag ; (ook) dat is nog het ergst van alles ; —
(spr.) een zilveren hamer verbreekt ijzeren deuren,
voor geld krijgt men alles gedaan; de open deur roept
den dief. gelegenheid waakt den dief; —open deuren
inloopen, zich inspannen om iets onnood igs te doen,
te betoogen enz .; als armoede de deur binnenkomt,
vliegt liefde 't venster uit; vgl. schuifdeur, vleugeldeur,
valdeur, balkondeur, tuindeur, straatdeur; branddeur; onderdeur, bovendeur, paneeldeur, voordeur,
achterdeur, enz.
DEURBEL, v. (-len), bel in den post der huisdeur
aangebracht; ...BESLAG, o. (-en), slot, grendels,
hengsels, knieren, ook metalen plaatwerk tot
versiering aan eene deur; ...BUFFER, m. (-s), gummikussentje om het slaan van deuren te voorkomen.
DEURCONTACT, o. (-en), aan eene deur bevestigde inrichting voor het sluiten van een electrischen
stroom.
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DEURDORPEL, ...DREMPEL, m. (-s); ...DUIM,
m. (-en), waarop het hengsel draait; ... GAT, o.
(-en); ...GEWICHT, o. (-en), een gewicht aan
eene deur, om haar van zelve te doen dichtvallen;
...GORDIJN, v. en o, (-en); ...GRENDEL, m. (-s);
...HAMER, m. (-s), deurklopper; ...HENGSEL,
0. (- s).
DEURKAS, v. ( -sen), (waterb.) holte, ruimte
waarin eene sluisdeur draait : bij open stand moeten
de sluisdeuren in uitgespaarde deurkassen geborgen
worden.
DEURKETTING m. (-en), ketting aan den
deurpost bevestigd en waarvan men 't andere
einde aan de deur kan vastmaken om deze zoo
te sluiten of slechts ten deele veilig te kunnen
openen; ...KLINK, v. (-en); ...KLOPPER, m.
(-s); ...KNOP, m. (-pen), knop dien men bij het
openen der deur aanvat om de knip los te maken
of de klink op te lichten; ... KOORD, o. (-en),
kort touw waarmede de portier de deur opent;
...KOZIJN, o. (-en); ...KRUK, v. (-ken), kruk vormig handvat met dezelfde bestemming als de
deurknop.
DEURLIJST, v. (-en), lijstwerk aan eene deur.
DEURMAT, v. (-ten), mat voor eene deur.
DEUROPENING, v. (-en), deurgat.
DEURPANEEL, o. (-en); ...POST, m. (-en),
verticaal gedeelte van het kozijn; ...RAAM, o.
(...ramen), deurkozijn; (ook) glazen deur, venster
...RING, m. (-en), ring aan eene deur om-deur;
deze open of toe te trekken.
DEURSCHEL v. (-len), deurbel; ...SLOT, o.
(-en); ...STIJL, m. (-en), deurpost.
DEURVEER, v. (-en), veer die eene deur vanzelf
sluit.
DEURVLEUGEL, m. (-s), eene der deelen van
eene dubbele deur.
DEURWAARDER, m. (-s), ambtenaar die gerechtelijke aanzeggingen, bekendmakingen en protesten
doet, belastingschuldigen vervolgt, gerechtelijke en
vrijwillige verkoopingen van roerend goed houdt
en ook in 't burgerlijk leven bij verpachtingen enz.
optreedt: ik zal u den deurwaarder sturen; — zijne
vorderingen met den deurwaarder halen, door tusschenkomst van; ...WAARDERSCHAP, o.
DEURWAARDERSEXPLOOT, o. (...ploten), aan
een deurwaarder, krachtens zijn-zegindor
ambt verricht.
DEURWACHTER, m. (-s), (w. g.) portier;
...WACHTERES, v. ( -sen); ...WACHTSTER, v.
(-s), portierster; ...WERK, o. deurversiering.
DEUS EX MACHINA, (bij de Ouden) god, geest
die op het einde van een treurspel verscheen om
den knoop te ontwarren; kfig.) iem. die op een
beslissend oogenblik als 't ware uit de lucht komt
vallen en aan een verwarden toestand een einde
maakt.
DEUTEL, m. (-s), pennetje in een houten nagel
geslagen om dezen beter te doen sluiten. Ook 't
werkw. deutelen wordt gebruikt.
DEUVEKATER, m. (-s), eene soort van koek:
een fijn brood met veel krenten, kerstbrood, ook
duivekater; -- te deuvekater ! tw. drommels!
DEUVEKATERSCH, bn. (gemeenz.) die deuvekatersche meid ! (ook) die duvekatersche meid.
DEUVEL, m. (-s), (kuip.) houten pin waarmede
planken van den bodem van een vat worden aan
-enbvstigd.
DEUVELEN, (deuvelde, heeft gedeuveld), (knip)
met deuvels bevestigen.
DEUVIK, m. (-en), (kuip.) pin, stop in het spongat
van een vat; — deuvel.
DEUVIKEN, (deuvikte, heeft gedeuvikt), door
een deuvik zonder kraan aftappen; deuvelen.
DEVALVATIE, v. waardevermindering (van
regeeringswege) van in omloop zijnde munt.
DEVEINE (Fr.), v. deveine hebben, tegenspoed
in het spel hebben, niet gelukkig zijn; (ook
fig.).
DEVESTEEREN, (devesteerde, heeft gedevesteerd), ontzetten (uit eene priesterlijke waardigheid).
DEVESTITUUR, v. ontzetting (uit Bene priesterlijke waardigheid).
DEVIATIE, v. t-s, ...tiën) (stern, nat., zeew.)
afwijking.
DEVIES, o. ,deviezen) zinspreuk onder een
wapen of blazoen; leus; rijmpje (in ulevellen);
(kooph.) wissel op het buitenland: — (zeew.) kaart
waarop de voornaamste afmetingen, de wapening
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en de uitrusting, alsmede de eigenschappen van
het schip aangegeven zijn.
DEVOLUTIE, v. (...tiën), (recht.) overgangsrecht,
overgang van een goed of recht door erfenis.
DEVOLUTIERECHT, o. recht om eene zaak
van een lagerera naar een hoogeren rechter te
brengen; — (R.-K.) bevoegdheid van den bisschop
tot het vergeven van eene vacante geestelijke
betrekking, wanneer daarin niet binnen den bepaalden tijd door den bezitter van het patronaat voorzien is.
DEVOLVEEREN, (devolveerde, heeft gedevolveerd), (recht.) toevallen, overgaan, versterven op.
DEVOOT, bn. bw. (devoter, -st), vroom: in eene
devote stemming zijn; een allerliefst devoot gezichtje;
(bij uitbr.) stil onderworpen, geheel iemand toegewij d.
DEVOTIE, v. vroomheid; stille toewijding; —
zijne devotie doen, (vooral bij Kath.) godvruchtige
oefeningen volbrengen en meer bepaald: tot de
sacramenten (b ieoht en communie) naderen.
DEWELKE, betr. vnw. (in hoogeren stijl). Zie
WELKE.
DEWIJL, vw. omdat, daar (dewijl meer in
deftigen, afgemeten stijl).
DEXTRINE, v. (scheik.) gomachtige stof waarin
zetmeel door de inwerking van zuren, oxyden enz.
wordt omgezet : door de werking van verdunde
zuren verandert dextrine in druivensuiker.
DEXTROSE, v. druivensuiker.
DEY, m. (-'s), landvoogd, vorst (in de Barbarijsche staten).
DEZE, aanw. vnw.; dit of deze voor nabij zijnde,
die, dat of gene voor meer verwijderde zaken; —
bij dezen meld ik u, hierbij, door dezen brief; —
nooit voor dezen vertoond, nooit voor dit tijdstip; —
na dezen, na dit tijdstip; — toonder dezes, van dezen
wissel enz.; — brenger dezes, van dezen brief; den
twaalfden dezer (maand).
DEZELFDE, (bepalingaank. viiw.) duidt identiteit of gelijkheid aan : ik ben in dezelfde stad geboren
als hij; hij heeft dezelfde opvoeding gehad als zijn
broer; -- (met onderdrukking der vergelijking) wij
zijn in dezelfde stad geboren, op hetzelfde meisje
verliefd; hij draagt altijd dezelfde soort van hoed; —
(zelfst. gebruikt, van personen) we bedoelen niet
denzelfde; — ik ben nog steeds dezelfde, ik houd
mijne vroegere eischee, voorstellen nog staande.
DEZELVE, aanw. vnw. (in hoogeren stijl nog)
deze, hij.
DEZERZIJDS, bw. van deze zijde, van de zijde
van den sprekenden, of zoo even genoemden
persoon.
DEZERZIJDSCH, bn. geen bezoeken kunnen
worden afgewacht dan na dezerzi jdsehe oproeping.
(slot eener oproeping van sollicitanten).
DEZULKE, (bepalingaank. vnw., zelfsi.), (ver
sommigen vertrouwen u reeds bij eerste-oudern)
kennismaking allerlei geheimen toe : dezulken zijn of
onnoozel of niet te vertrouwen, zulke menschen (als
die zijn).
DIABAAS, o. (min.) mengsel van veldspaat en
augiet.
DIABETES, m. suikerziekte; —BROOD, o.,
—GEBAK, o. speciaal bereid voor lijders aan
suikerziekte.
DIABETOMETER, m. (-s), (gew.) polarisatie
bepaling der hoeveelheid suiker in-werktuigo
de urine.
DIABOLEEREN, (diaboleerde, heeft gediaboleerd),
met een diabolo spelen.
DIABOLISCH, bn. bw. duivelsch; op duivelsche
wijze.
DIABOLO, m. (-'s), speelgoed, bestaande uit twee
met de toppen vereenigde kegels die men al draaien
een koordje in evenwicht houdt, in de hoogte-deop
werpt en weder opvangt met dit koord of elkander
toewerpt en weer op een koordje opvangt, steeds
draaiende; -- SPEL, o. het diabolospel zag men een
paar jaar geleden overal; —WEDSTRIJD, m.
DIACONAAT, o. (R.-K.) de tweede der hoogere
orden, onmiddellijk in rang op het priesterschap
volgend; vgl. DIAKEN.
DIACONES, V. ( - sen), (in de oude Christ. kerk.)
weduwen of jongedochters die de wijding der handoplegging ontvangen hadden en de armen en kranken van haar geslacht verpleegden; -- (eert.)
(Kath.) nonnen die voor 't altaar zorgen; — (Protest.) pleegzuster.
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DIACONESSENHIUS, o. (...zen), ziekenhuis op
orthodex-protestantschen grondslag.
DIACONIE, v. (...nieën), armbestuur eener hervormde gemeente; — aan de diaconie vervallen,
kerkelijke bedeeling noodig krijgen; (scherts.) er
tis hier veel diaconie, er zijn veel niet -betalenden
onder het publiek (b. v. in een schouwburg).
DIACONIE-ARME, m. en v. (-n), arme di , onder
krijgt van de diaconie; ... -HUIS, o. (...zen),-stand
armhuis der diaconie.
DIACONIESCHOOL, v. (...scholen), armenschool
(eener kerkelijke gemeente); ...-WEESHUIS, o.
(...zen).
DIADEEM, m. (...demen), met edelgesteenten
enz. versierde band welken de vorsten vroeger om
het hoofd droegen; thans : het zinnebeeld der koninklijke waardigheid; (dicht.) kroon, heerschappij,
regeering; (ook) vrouwelijk haartooisel in dien
vorm.
DIAERESIS, v. (taalk.) breking eener lettergroep,
bv. horen voor hoorn.
DIAETETIEK, v. leer der leefregelen en der
voedingsmiddelen.
DIAGNOSE, v. (-n), het onderkennen eener ziekte
of beleediging uit de verschijnselen; — de diagnose
von een geval opmaken, de opsomming der waargenomen verschijnselen om daaruit tot den aard der
ziekte te besluiten; — (biol.) beschrijving van de
hoofdkenmerken van eene soort, een geslacht enz.
DIAGNOSEEREN, de diagnose opmaken; kenmerken in het kort beschrijven.
DIAGNOSTIEK, v. leer der diagnose; kunst eene
diagnose op te maken.
1.DIAGONAAL, v. (...nalen), (meetk.) hoeklijn, lijn
die twee niet opeenvolgende hoekpunten van een
veelhoek verbindt.
2. DIAGONAAL, bn. bw. schuin, tegenovergeeteld ►
3. DIAGONAAL, o. (...nalen), wollen gekeperde
weefsels met schuinloopende, fijne strepen.
DIAGONAALMACHINE, v. (-s), (nat.) werktuig
om het parallelogram van krachten aanschouwelijk
voor te stellen; ...VLAK, o. (-ken), vlak dat een
regelmatig lichaam in twee gelijke dealen verdeelt;
...STOF, v. (-fen).
DIAGRAM, o. (-men), (meetk.) teekening dienende
tot bewijs eener stelling of tot oplossing van een
vraagstuk; (muz.) notenbalk; — (plantk.) schets,
schema: het diagram eener bloem, teekening waaruit
aantal en stand der bloemdeelen blijkt; -- diagram
van den polsslag, golvende lijn die dezen voorstelt.
DIAKEN, m. (-s, -en), degene die in eene hervormde gemeente met de armverzorging belast is; -(Kath.) iem. die de vier lagere en twee der drie
hoogere orden ontvangen heeft, en daardoor tot
verschillende bedieningen (doopen en het Evangelie
verkondigen enz.) gerechtigd.
DIAKENHUIS, o. (...zen), gesticht ter verpleging
van diaconie-armen; —MANNETJE, o. (-s).
DIAKENBANK, v. (-en), kerkbank, bestemd tot
zitplaats voor de diakens; ...POST, m. diakenschap;
...WERK, o. DIAKENSCHAP, o.
DIALECT, o. (-en), de bijzondere spraak eener
streek, voor zooverre ze afwijkt van de verwante
algemeene of landstaal, tongval; inz. de taal der
minder beschaafden.
DIALECTIEK, v. redeneerkunde, systematische
wijze te redeneeren of begrippen te ontwikkelen;
vaardigheid in het voeren van twistgesprekken; —
(wijsb.) oplossing van de innerlijke tegenstellingen
van een begrip of van een toestand in eene hoogere
eenheid.
DIALECTICUS, m. (...el), die de dialectiek beoefent.
DIALECTISCH, bn. bw. tot de dialectiek behoorende; (ook) aan een bijzonderen tongval eigen:
eene dialectische uitspraak hebben; 't woord komt
slechts dialectisch voor.
DIALECTSTUDIE, v. studie betreffende een of
meer dialecten; ...WOORDENBOEK, o. (-en).
DIALYSE, v. methode tot scheiding van stoffen
in kristalloïden en colloïden; — (gen.) tot den dood
leidend verval van krachten.
DIALOGISCH, bn. bw. bij wijze van tweespraak.
DIALOOG, m. (...logen), tweespraak, samen spraak; — de dialoog van een roman, gedeelte waarin
de personen sprekende opgevoerd worden.
DIAMAGNETISME, o. (nat.) eigenschap van sommige lichamen om door een sterken magneet
afgestooten te worden. DIAMAGNETISCH, bn.
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DIAMANT, (o. als stofnaam), m. als voorwerpsn.
(-en), buitengewoon hard, meestal doorzichtig en
kleurloos edelgesteente, zuivere gekristalliseerde
koolstof; — een diamant van 't eerste (zuiverste)
water, volkomen doorzichtig en zonder eenig gebrek;
een ruwen, een geslepen diamant; diamant klooven,
slijpen, zetten; -- diamantsplinter in een handvat
gezet en gebruikt om glas te snijden; (timmervak)
diamantkop; -- (fig.) een ongeslepen diamant, iemand
met een uitstekenden zedelijken (of verstandelijken)
aanleg die nog achter ruwe vormen schuilgaat;
(scherts.) grove (amersfoortsche) diamanten, keisteenen.
DIAMANTBALANS, v. (-en), zeer gevoelige
balans om diamanten te wegen; ...BEWERKER,
m. (-s), in de spreektaal gewoonlijk : diamantwerker.
DIAMANTBOOR v. (...boren), boor voor harde
gesteenten, eindigende in een stalen ring die van
boort is voorzien; ...BOORT, o. diamantpoeder
waarmede men diamanten slijpt; ...BRONS, o.
harde bronssoort, bestaande uit 88°/ ° koper,
10 °/ o aluminium en 2 °/ o silicium.
DIAMANTDRUK, m., ...EDITIE, v. druk,
kleine uitgaven in diamantletters.
DIAMANTEN, bn. van diamant; met diamanten
bezet : eene diamanten broche; de diamanten bruiloft,
gedenkdag van eene 60 jarige echtvereeniging.
DIAMANTGLAS, o. ruitvormig geribd glas;
...GRAVER, m. (-s); ...GROEVE, V. (- n); ...GRUIS,
o. afslijpsel van diamant; ...GRACHT, v. (-en),
(vest.) kleine gracht om een vrijstaande escarpe;
...HANDEL, m:; ...HANDELAAR, m. (-s);
...INDUSTRIE, v.; ...KLOOFSTER, v. (-s);
...KLOOVER, m. (-s); ...KOP, m. (-pen), schuin
afgestoken oplegstuk als sieraad.
DIAMANTLETTER, v. (-s), (boekdr.) naam van
eene zeer kleine druklettersoort, van 4 punten.
DIAMANTMIJN, v. (-en); ...MOLEN, m. (-s),
molen waardoor de diamantschijf wordt rondgedraaid.
DIAMANTPEER, v. (...peren), zekere zachte
handpeer; ...PEN, v. (-nen), fijne schrijfpen;
...POEDER, ...POEIER, o. diamantgruis; ...ROOS
-JE,o.(s)
diamant als roset geslepen.
DIAMANTSCHIJF, v. (...schijven), plaat waarop
men met boort diamanten slijpt; ...SLIJPEN, o.;
...SLIJPER, m. (-s); (ook fig.) straatlooper, veelal
grove diamantslijper geheeten; ...SLIJPSTER, v.
(-s); ...SLIJPERIJ, v. (-en); ...SNIJDER, m. (-s);
...SNIJDSTER, v (-s); ...SPAAT, o. als stofnaam;
m. (-s), als voorwerpsnaam : een meestal appelgroene
steen uit China en Koromandel; ...STAAL, o. zeer
harde staalsoort, 8 à 10°/ ° wolfram en 1,8°/ ° koolstof
bevattende.
DIAMANTTUILTJE, u. (-s), een pluimvormige
damestooi van diamant; ...VAK, o.; ...VELD, o.
(-en), terrein waar diamanten gevonden worden;
...VERSTELLER, m. (-s), werkman die don tc
slijpen diamant telkens zóó in den dop vastzet,
dat het te slijpen vlak boven ligt; ...VINK, m.
(-en), ...VOGELTJE, o. (-s), eene soort van pracht
uit Australië (habropyga guttata), 13 cM. lang;-vink
...WERKER, m. (-s); ...WERKSTER, v. (-s);
...ZAAG, v. (...zagen), zaag die met behulp van
diamantpoeder snijdt ...ZAAGMACHINE, v. (-s),
toestel om diamanten te zagen; ...ZETTEN, o.
het zetten van diamanten in gouden of zilveren
omlijstingen; ...ZETTER, m. (-s); ...ZETSTER,
v. (-s).
DIAMETER, m. (-s), middellijn : rechte lijn
tusschen twee punten eener kromme lijn (of gebogen
vlak) door liet middelpunt getrokken.
DIAMETRAAL, bn. en bw. eene diametrale doorsnede, volgens den diameter; — twee diametraal
gelegen punten, aan de beide uiteinden eens diameters;
(fig.) dat ligt, staat er diametraal tegenover, dat is
juist het tegenovergestelde ervan.
DIANA, v. jachtgodin; maan; (scheik.) zilver;
(oorl.) ochtendwake; — boom van Diana, kristal
zilver door b.v. een reep zink in eene-schietngva
oplossing van zilvernitraat te steken; —AAP, m.
(...apen), eene sierlijke soort van meerkat (cercopithecus diana), ongeveer 5 dM. groot.
DIAPALMPLEISTER, v. (gen.) deze pleister
wordt gemengd uit loodglid tot poeder gebracht,
water en reuzel of olijfolie; stukje van deze pleister.
DIAPASON, m. (muz.) de algemeene toonomvang
van eene stem of een instrument; toon van de
stem-cork; — stemvork; — algemeen aangenomen
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toonhoogte der a bij het stemmen van muziek
-instrume;—(fg.)alnestmi
DIAPHAAN, bn. (nat) doorschijnend; ...PHANOMETER, m. (-s), toestel om de doorschijnendheid
van den dampkring te meten.
DIAPHORA, v. (-'s), (stijlleer) herha.ing van eenzelfde woord, maar in eene andere beteekenis, by.
een edelman zij een edel man
DIAPHRAGMA, o. (-'s), (ontl.) middelrif; —
(nat.) plaatje met nauwe opening bij microscopen,
verrekijkers enz. om de randstralen tegen te houden.
DIAPOSITIEF, o. (...tieven), doorzichtig (meestal
glazen) plaatje met eene photographie, voor den
tooverlantaarn enz.
DIARIO, o. (-'s), (R.-K.) lijst met opgaven der
kerkelijke plechtigheden en feestdagen in de kerken
eener stad; bekend is de diario romano, de kerklijst van Rome.
DIARIUM, o. (...ia), dagboek, legger.
DIARRHEE, v. buikloop, loslijvigheid; —
schertsende uitdrukking bij 't kaartspel voor eene
lange rij kaarten van dezelfde kleur.
DIASPONGELATINE, v. ontploffingsmiddel, bestaande uit 92 °/ o nitroglycerine, 7 °/ o nitrocellulose
en 1 °/ o alcohol.
DIASTASE, v. (scheik.) eiwitachtig ferment in
kiemende granen, aardappelen enz., dat zetmeel in
dextrine en gistbare maltose omzet.
DIASTIMETER, m. (-s), afstandsmeter (werktuig).
DIASTOLE, v. (physiol.) uitzetting eener hartkamer en der slagaderen.
DIATHERMAAN, brr. (nat.) de donkere warmte
-stralen
doorlatend.
DIATOMEEËN, mv. familie van kleine eencellige
gele of bruine algen, zoowel in zoetwater als in
de zee levende.
DIATOOM, bn. (delfst.) in ééne richting deelbaar.
DIATONISCH, bn. bw. (muz.) uit eene natuurlijke
opeenvolging van tonen bestaande.
DIATRIBE, v. (-n), uitval, hevige critiek; geleerde
verhandeling.
DIAVOLO, m. duivel.
DIBBELMACHINE, v. (-s), zaaimachine die
gaten in den grond maakt en daarin het zaad laat
vallen.
DICHOGAMIE, v. (plantk.) het niet tegelijk rijp
zijn van de meeldraden en stampers eener bloem.
DICHOTOMISCH, brr bw. gaffelwijze verdeeld;
(plantk.) vertakking waarbij een stengel zich in
twee gelijkwaardige stengels verdeelt; (fig.) dichotomische methode, sleutel, wijze van determineeren
waarbij telkens uit twee (soms meer) kenmerken
eene keus gedaan moet worden.
1. DICHT, bn. en bw. ( -er, -st), weinig tusschenruimten overlatend : in dichte drommen oprukken;
een dicht bosch; de boomen staan dicht op elkaar,
dicht aaneen; dit gewas moet niet te dicht gezaaid
worden; de sneeuw valt in dichte vlokken; ook eene
dichte bevolking; — een dichte wind, gelijkmatig,
zonder vlagen of stooten; — eene dicht geweven
stof, vast ineengeweven; — een dicht gedrukt boek,
waarvan de letters, woorden, regels dicht aaneen
staan; dicht in elkaar schrijven; — (nat.) een groot
soortelijk gewicht bezittend : goud is eene dichte
stof; zuurstof is dichter dan stikstof; —
niet open, toe : de deur is dicht; de gordijnen zijn
dicht; knoop je jas dicht; -- de pot is dicht, het
deksel ' is erop; (fig.) hij is zoo dicht als een p9t,
laat niets los, deelt niets mee; — den mond dicht
houden, niet spreken; -- mondje dicht ! verklap
het niet; — ' t schip, de emmer is niet dicht, 't is
lek; vgl. waterdicht, luchtdicht; — de huizen zet
men tegenwoordig licht en dicht ineen, wel heel,
goed gesloten en zonder scheuren of gaten, maar
ook niets meer (tegenst. met hecht en sterk); de
kousen, kleeren zijn weer dicht, hersteld; —
in de onmiddellijke nabijheid : we zijn dicht bij
de stad; — wij zijn er dicht aan toe geweest, wij
hadden het bijna gedaan; 't liep tot dicht aan de
honderd gulden; ze vlijde zich dicht tegen mij aan; —
(zeew.) dicht bij den wind houden, zoo scherp mogelijk
op den wind zeilen, (fig.) 't onderste uit de kan
willen hebben; — niet al te dicht aan den wind
houden, niet te veel verlangen;
(dicht vormt met vele werkw. samenstellingen in
de bet. toe, gesloten, niet open; alleen enkele zijn
hier opgenomen).
2. DICHT, o. (-en), gedicht : heldendicht, lierdicht;
--- dicht en ondicht, poëzie en proza.
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DICHTADER, V. (- en), (dicht. of scherts.) de
dichtader vloeit, het dichten gaat vlot, gemakkelijk.
DICHTBEVOLKT, bw. sterk bevolkt; ...BEWOOND, bn. waar de bevolking dicht bijeen
woont; ...BEZET, bn. in eene dichtbezette kamer,
zaal, waarin veel menschen zijn.
DICHTBIJ (DICHTEBIJ), bw. nabij : op kleinen
afstand : hij woont hier dichtebij; (voorz.) hij woont
dichtbij de kerk.
DICHTBINDEN, (bond dicht, heeft dichtgebonden), door binden dichtmaken.
DICHTBUNDEL, m. (-s), bundel gedichten.
DICHTDOEN, (deed dicht, heeft dichtgedaan),
sluiten; — dat doet de deur dicht, dat is nog wel
het ergste.
1. DICHTEN, (dichtte, heeft gedicht), verzen
maken; (iets) in dichtmaat behandelen; (scherts.)
een brief dichten, samenstellen; — uitdenken,
verzinnen : een leugentje dichten.
2. DICHTEN, (dichtte, heeft gedicht), dichtmaken,
stoppen; (kuip.) een vat dichten; (zeew.) een schip
dichten, kalfaten; de naden dichten; — eene scheur
dichten, dichtmaken.
DICHTER, m. (-s), DICHTERES, v. ( -sen),
iemand die (goede) verzen maakt.
DICHTERIJ, v. (minachtend, spottend) dichtkunst; dichtwerk.
DICHTERLIJK, bn. bw. ( -er, -st), van een dichter : dichterlijke nalatenschap; dichterlijke ontboezemingen; dichterlijke voorstellingen; — denkend,
gevoelend, sprekend als een dichter : eene dichterlijk
gestemde natuur; dat is zeer dichterlijk gezegd; —
tot de dichtkunst behoorend : dichterlijke uit
die de dichters gebruiken, doch die in-drukinge,
de gewone taal niet gebezigd worden; -- dichterlijke
vrijheid, iets dat den dichter en niet den proza
geoorloofd is, (ook) vrijheid die men zich-schrijve
bij het spreken of schrijven permitteert.
DICHTERSCHAAR, v.; ...STOET, m. de gezamenlijke dichters.
DICHTGAVE, v. begaafdheid tot dichten;
... GEEST, m. (-en), aandrang tot dichten : de
dichtgeest wordt vaardig over hem (vaak spottend);
...GENOOTSCHAP, o. (-pen), vereeniging tot
beoefening der poëzie.
DICHTGOOIEN, (gooide dicht, heeft dichtgegooid), gooiend, met geweld dichtdoen : zijn boek,
eene deur dichtgooien.
DICHTHEID, v. het dicht zijn, gesloten zijn; zucht
tot geheimhouding geslotenheid van karakter; —
(nat.) soortelijk. gewicht : de dichtheid der dampkringsluch bepalen; — ( aardr.) dichtheid van bevolking, betrekking tusschen het aantal inwoner - en
de oppervlakte eener streek, betrekkelijke bevolking.
DICHTHEIDSMETER, ...WIJZER, m. (-s), toestel dat de spanning van den stoom in den ketel
aanwijst, manometer.
DICHTKLAPPEN, (klapte dicht, is en heeft
dichtgeklapt), met een klap dichtslaan : de deur
klapte dicht; een boek, een lessenaar dichtklappen.
DICHTKNIJPEN, (kneep dicht, heeft dichtgeknepen), de handen dichtknijpen, stevig dichtdoen,
(fig.) erg met iets in zijn schik zijn; — een oogje
dichtknijpen, niet alles willen zien, wat door de
vingers zien.
DICHTKNOOPEN, (knoopte dicht, heeft dichtgeknoopt), zijne jas dichtknoopen, met knoopen
dichtmaken.
DICHTKUNDE, v. leer der poëzie, poëtica; ook
dichtkunst; ...KUNST, v. poëzie; ...KUNDIG, bn.
DICHTLAKKEN, (lakte dicht, heeft dichtgelakt),
een brief dichtlakken, met een lak sluiten.
DICHTLIEVEND bn. de dichtkunst beminnend,
beoefenend : dichtlievende genootschappen der 18e
eeuw.
DICHTLUIM, v. (-en), korte, voorbijgaande lust
tot dichten; ...LUST, m.
DICHTMAAT, v. maat der verzen, metrum : de
dichtmaat der Ouden; — iets in dichtmaat behandelen,
in poëzie.
DICHTMAKEN, (maakte dicht, heeft dichtgemaakt), maken dat iets dicht, gesloten wordt.
DICHTREGEL, m. (-s, -en), voorschrift voor het
dichten; regel van een vers.
DICHTSLAAN, (sloeg dicht, heeft en is dichtgeslagen), met een slag dichtdoen of dichtgaan : de
deur is dichtgeslagen, door den wind.
DICHTSLIBBEN, (slibde dicht, is dichtgeslibd),
de mond van het kanaal, het zeegat is dichtgeslibd,
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door slibafzetting ondieper, voor schepen ontoegankelijk geworden.
DICHTSLUITEN, (sloot dicht, heeft dichtgesloten), dichtmaken door middel van een slot.
DICHTSOORT, v. (-en), soort van gedicht.
DICHTSPIJKEREN, (spijkerde dicht, heeft dicht
spijkers dichtmaken : eene kist,-gespijkrd),mt
eene deur dichtspijkeren; (gemeenz.) spijker de kist
die
zaak
maar verder rusten; (gemeenz )
dicht, laat
hij woont waar de wereld dichtgespijkerd is, aan 't
eindje van de wereld, zeer ver weg.
DICHTSTIJL, m.; ...STUK, o. (-ken), gedicht,
vers; ...TAFEREEL, o. (-en); ...TRANT, m.;
...VORM, m. (-en); ...VUUR, o. bezieling des
dichters; ...WERK, o. (-en) gedichten; groot
gedicht.
DICLINISCH, bn. (plantk.) diclinische bloemen,
die alleen meeldraden of alleen stampers bezitten.
DICOTYLEDONEN, mv. (plantk.) tweezaadlobbige planten.
DICTAAT, o. (...tata, ...taten), de handeling van
dieteeren : onder, volgens dictaat van professor K;
wat gedicteerd wordt; (meest uitgewerkte) aanteekeningen van 't geen door een professor behandeld
is : dictaat maken; —BOEKJE, o. (-s); ---SCHRIFT,
o. (-en); —SCHRIJVER, m. (-s).
DICTATENHANDEL, m. handel in dictaten;
...STUDIE, v.
DICTATOR, m. (-s), (Rom. gesch.), iem. die voor
een bepaalden tijd de onbeperkte macht, ook over
leven en dood, verkreeg; later ook bij andere
volken : de Hongaarsche dictator Kossuth; 1 Tankrijk
wacht op een dictator.
DICTATORIAAL, ...TORISCH, bn. bw. als
(van) een dictator : met dictatoriale macht bekleed;
een dictatorisch optreden.
DICTATORSCHAP, o. waardigheid van dictator.
DICTATUUR, v. dictatorschap.
DICTEE, o. (-s), wat iem. voorzegt aan een ander
die het opschrijft; inzonderheid als taaloefening bij
het onderwijs : een dictée geven, opschrijven; zinnen
als dictée gebruiken.
DICTEEREN, (dicteerde, heeft gedicteerd), voorzeggen wat een ander moet opschrijven; (bij uitbr.)
in de pen geven; ingeven; (fig.) voorschrijven : een
recept dieteeren.

DICTIE, v. zegging, wijze van voordragen, van
uitspreken : het spel van die actrice is goed, maar
aan de dictie moet zij nog meer zorg besteden; (bij
uitbr.) wijze van schriftelijke uitdrukking.
DICTIONNAIRE, m. (-s), woordenboek waarin
de woordenschat van twee of meer talen wordt
vergeleken.
DIDACTICUS, m. (...ei), íem. die de kunst van
onderwijzen verstaat; de didactici, leerende wijs
-gern.
DIDACTIEK v. kunst van onderwijzen; leerende
richting in de dichtkunst.
DIDACTISCH, bn. bw. leerend, onderwijzend; -didactisch gedicht, leerdicht.
DIE, aanw. vnw. (zelfst. en bijvoegl. verbuiging
als de, maar gen. mnl. en onz. : diens), duidt in
tegenst. met deze aan, dat iets verder van den
spreker af is, of wisselt ook wel eenvoudig met
deze af, zonder dat er van eene grootere verwijdering
sprake is : ik zal dezen boom vellen, maar dien ouden
knaap bij de schutting laten staan; welke bloem wilt
ge hebben I deze I of deze I of die I; — bij eene
enkelvoudige aanwijzing, zonder tegenstelling, gebruikt men meestal die : hier heb ik een brief, lees
dien eens; in dit geval wordt die steeds gebruikt,
als er nadruk op gelegd moet worden : deze tabak
krijg ik uit A.; die moet je eens probeeren; mijn
broer is een leepe vos, die laat zich niet beetnemen; -die is goed ! uitroep na een gehoorden kwinkslag,
eene bijgewoonde grap; — in dier voege, met dien
verstande, te dien einde enz., zie op voeg enz.; zie
verder : indien, bovendien, bijaldien, buitendien,
mitsdien, naardien, dienaangaande, diensvolgens,
enz.; — (spreektaal) en die, uitdrukking achter
den naam van een persoon gevoegd om andere
personen, makkers, vrienden aan te duiden, (vgl.
en zoo) - ik ben met mijn broer en die uit visschen
geweest; — ook overtollige herhaling na het onderwerp : Jan die sloeg Lijsje en Lijsje die sloeg

Jan: —

bepalingaank. vnw. (zelfst. en bijvoegl.) : mijn
oude tuin en die, welken ik erbij gelcocht heb; mijne
kleeren en die van mijn broer; die menschen, die
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altijd den mond vol hebben over anderen, (die) vertrouw
ik niet; —
betrekk. vnw. (gen., dat., en acc. na voorz. door
vormen van wie vervangen) : de menschen die ik
spreek, met wie ik omga; vertrouwen wij op Hem in
wiens hand onze dagen zijn; — aan 't hoofd van een
bijvoegt. bijzin welks antecedent is weggelaten:
die 't glas gebroken heeft, betaa't het (de spreektaal
gebruikt hier door elkaar die en wie).
DIEET, o. leefregel met betrekking tot het
gebruik van spijs en drank; — een streng dieet in acht
nemen, zich bepaalde spijzen geheel, ontzeggen; —
iemand op dieet stellen, hem zekere spijzen en dranken verbieden, (scherts.) iem. niet genoeg te eten
geven.
DIEF m. (dieven), iemand die iets steelt: de
dief heeft zich door inbraak toegang weten te verschaffen; is de dief van dat geld al bekend ?; die dame
is bang voor dieven; houdt den dief ! vgl. boterdief,
wilddief, houtdief; — ( spr.) wie eens steelt, is altijd
een dief, wie eenmaal eene zekere fout begaan heeft,
behoudt altijd den daardoor verkregen naam; —
(spr.) elk is een dief in eigen nering, ieder zoekt
zijn voordeel, al is het ten koste van anderen; —
(spr.) de gelegenheid maakt den dief, de gelegenheid om kwaad te doen verleidt er den mensch
toe; — kleine dieven hangt men op en groote laat
men loopen; — ik heb er zooveel zin in als een dief
in het hangen, volstrekt geen zin in; — hij komt
eels een dief in den nacht, ongemerkt, onverwacht; —
die kwalijk neemt is een dief, gewoon antwoord op
jëeem mij niet kwalijk; — een dief aan de kaars,
vezel van de verkoolde pit die ombuigt en daar
laat afdruipen; — (drukpers) snippers-dor'tve
papier tusschen vorm en drukblad, waardoor de
inkt daar niet vat ; -- dieven in de klaver, woeker planten; -- waterloot aan een wingerd, tomaat
enz.; -- uitlooper aan eene aardbeiplant; -- jong
blad aan eene tabaksplant, nadat de groote bladen
al geplukt zijn; — (metselaarswerk) stokje onder
den draad langs welken men de steenera legt.
DIEFJE, o. (-s), kleine dief; ook gebruikt als
liefkoozende benaming voor kleine kinderen,
vogels enz. : aardig diefje; vgl. ook hartedief.
DIEFACHTIG, bn. en bw. ( -er, -st), geneigd tot
stelen : een diefachtig kind, eene diefachtige natuur;
(w. g.) tersluiks, op verholen wijze.DIEFACHTIGHEID, v.
DIEFIJZER, o. (-s), (w. g.) breekijzer.
DIEFJESMAAT, m. 't is dief en dief]esmaat,
de een is al even diefachtig, even erg als de ander.
DIEFJESSPEL, o. krijgertjesspel.
DIEFPLANT, v. (-en), (w. g.) woekerplant.
DIEFSCH, bn. (w. g.) diefachtig.
DIEFSTAL, m. (-len), de daad van stelen : een
diefstal begaan; van diefstal beschuldigen.
DIEFTE, v. (-n), (Zuidn. en Z. A.) diefstal.
DIEGENE, (met meer klem dan) degene. Zie
aldaar.
DIEK, V. (- en), gewestelijke benaming voor
goudpluvier (charadrius pluvialis).
DIËLECTRICITEIT, v. (nat.) moleculaire electriciteit, gepolariseerd in isoleerende lichamen.
DIËLECTROLYSE, v. (gen.) methode om langs
electrolitischen weg medicamenten in de weefsels
te brengen.
DIEMIT, o. als stofn., [— (-en), in de bet. van
soorten van diemit] zekere witte katoenen stof
waarin een patroon is geweven, ook diemet.
DIEMITEN, bn. van diemit.
DIEMITFABRIEK, v. (-en); ...FABRIKANT,
m. (-en); ..WEVER, m. (-s).
DIENAANGAANDE, bw. wat die zaak betreft:
ik heb hem dienaangaande (hierover) gesproken.
DIENAAR, m. (dienaren, -s), persoon die iemand
of iets dient, beambte : de koning is de eerste dienaar
van den staat; — dienaar van de kroon, minister; —
dienaar des konings, hofbediende; — dienaar van
't gerecht, die de bevelen der justitie ten uitvoer
brengt; — dienaar des Goddelijken woords, Protestantsch geestelijke; .-- dienaar des altaars, R.-K.
geestelijke; — dienaar der dienaren Gods, benaming die de Paus zich geeft in pauselijke stukken; — een dienaar der waarheid, die overal de
waarheid zoekt en verbreidt; — een dienaar der
wetenschap, die haar met groote voorliefde beoefent
en mededeelt; — een dienaar van den Mammon,
die in 't geld het hoogste ziet; — een dienaar van
den buik, gulzigaard, lekkerbek; — ik ben uw die-

DIENST.
naar, uw gehoorzame, dienstwillige, onderdanige
dienaar, (beleefdheidsformulen); — (dicht.) bediende,
knecht : de slotvoogd riep zijn dienaren in de groote
zaal bijeen ; -- een dienaar maken, kniebuiging uit
beleefdheid; -- (Zuidn.) zin dienaar aan iets doen,
van eene spijs flink eten. DIENARES, DIENARESSE, v. (. . .ressen).
DIENBAK, m. (-ken), bak waarin men spijzen
enz. naar de eetkamer brengt.
DIENDER, m. (-s), gerechtsdienaar; politieagent;
(steeds in minachtenden zin): — een stille diender,
agent in burgerkleeding, (ook) een verklikker; —
(Zuidn.) helper, dienaar: tafeldiender enz.; — (plat)
een dooie diender, een vervelende. saaie vent.
DIENEN, (diende, heeft gediend), in eene afhankelijke betrekking tot iemand staan en op zijn
bevel of te zijnen behoeve zekere handelingen verrichten : die minister heeft zijn vorst trouw gediend;
die knecht heeft ons lange jaren trouw gediend; —
bij iem. dienen, als dienstbare (knecht, meid, kok,
tuinman enz.) bij hem aan huis zijn; — den Staat,
de Kerk dienen, een staatsambt, kerkelijk ambt
bekleeden; — de waarheid dienen, haar overal zoeken en verbreiden; — de zonde dienen, een zondig
leven leiden; — God dienen, Hem vereeren, en zijn
gebod trachten te volbrengen; — (Zuidn.) (zonder
object) eene bedevaart doen; -- afgoden dienen,
vereeren, aanbidden; men kan geen twee heerera
dienen; — ( van een - misdienaar) de mis dienen,
bij den heiligen dienst helpen; — (zonder object)
soldaat zijn : hij heeft zes jaar gediend; de oudste
zoon heeft moeten dienen; (ook in dezen zin) het
vaderland, den koning dienen; — (zonder object)
de tafel dekken en de spijzen en dranken onder
den maaltijd opbrengen; vgl. tafeldienen, opdienen,
voordienen; —
iemands belangen dienen, bevorderen, voor
— iemand met iets dienen, hem er voordeel,-stan;
een enoegen mee doen; — waarmee kan ik u dienen ? wat wilt ge gebruiken ?; --- hij was er niet
mee gediend, hij was er ontevreden over; — hij was
er niet van gediend, hij had er geen zin, geen trek
in, moest er niets van hebben; -- zich laten
dienen, zijn gemak zoeken ; — iemand van
antwoord dienen, hem antwoord, bescheid geven;
(ook) van bericht, van advies dienen; --- om ei te dienen, beleef.dheidsformule; — da ir zal ik hem op
dienen, ik zal hem met duchtige argumenten weerleggen, (ook) naar aanleiding daarvan zal ik hem
eens de waarheid zeggen; —
dat dient .rij, komt mij te pas; — die knecht
dient mij niet, zoo een knecht is niet geschikt
voor mij; — dat voedsel dient niet voor zwakke magen,
is niet geschikt, niet dienstig; — die bewering
dient niet tot de zaak, betreft de besproken zaak
niet, brengt ons niet verder; — die feiten dienen tot
bewijs, zijn als zoodanig bruikbaar; — waartoe
dient die machine ? waarvoor wordt zij gebruikt ? -dat dient nergens toe, is nutteloos; — deze (brief)
dient om u te melden, is dienende u te melden, dat...,
strekt daartoe; — ijs en weder dienende, wanneer
ijs en weder gunstig zijn (vaste formule bij het
uitschrijven van hardrijderijen op schaatsen); —
behooren, moeten : dat dient gij te weten; eene
bewijsvoering dient volkomen logisch te zijn; — dat
dient gezegd, dat kan men niet ontkennen; —
door de rechtbank in behandeling genomen
worden : wanneer zal die zaak dienen ? voorkomen;
zijne zaak heeft voor 't kantongerecht gediend; — oir
den dienenden dag, waarop de zaak behandeld wordt.
DIENOVEREENKOMSTIG, bw. overeenkomstig
dat : B. en W. adviseerden tot inwilliging van fret
verzoek; dienovereenkomstig werd besloten.
DIENST, m. het dienen, dienstbaar zijn : in
iemands dienst treden, hem als ondergeschikte gaan
dienen; iem. in dienst nemen; in dienst van den Staat
overgaan; in dienst der waarheid, der liefde, van Gods
woord; vgl. ook hoerendienst, godsdienst, beeldendien., -t,
loondienst, krijgsdienst, zeedienst, slavendienst, staatsdienst; — ( in 't bijzonder) het dienen als soldaat:
hij is in dienst geweest; hij heeft den dienst verlaten,
is uit dienst; dienst nemen voor Indië; — hij heeft
twaalf jaren dienst, twaalf jaar gediend; — het verrichten van militaire werkzaamheden op een bepaald tijdstip : de korporaal kon niet uitgaan, daar
hij dienst had; (bij uitbr.) ook van politieagenten
en andere ambtenaren; dienst gaat voor; — de adj udant van dienst, die de wacht heeft; — het verrichten van kerkelijke plechtigheden, godsdienstoefe-
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ning : er is van avond dienst (vooral in de Bath.

kerk); — (R.-K.) lijkdiensf: iem. met den laagsten
dienst begraven, hem eenvoudig begraven, (lig.)
hem armoedig, slecht onthalen; — onder eene
zekere leiding verrichte werkzaamheden (op
spoorwegen , schepen enz.) : de dienst heeft door
't ongeluk slechts kort stilgestaan; — bij een anderen
tak van dienst komen; —
— m. (-en), de positie die men in iemands huis
als dienstbare (knecht, meid, kok enz.) inneemt:
een nieuwen dienst zoeken; naar eene meid in haren
vorigere dienst informeeren; — een goede dienst,
waar men 't goed heeft; — er zijn meer goede diensten
dan kerken, zegswijze van dienstboden, om te
kennen te geven dat het hun onverschillig is, hun
dienst te verlaten; — wat men ten behoeve, ten
nutte van iemand verricht : ge hebt me daar een
goeden dienst gedaan (bewezen); — iem. een kwaden,
slechten dienst doen, hem benadeelen in de meening
dat men hem bevoordeelt; — ontslagen onder dankbetuiginq voor de vele diensten, den lande bewezen; —
(spr.) de eene dienst is den anderen waard, een dienst
geeft eenig recht op wederdienst; — (spr.) een
aangeboden dienst is zelden aangenaam; — iem.
zijn goede diensten aanbieden, zijne hulp, bemiddeling; — dat boekje is me van dienst geweest, heeft
me geholpen, ik heb er nut van gehad; — waarmee
kan- ik u van dienst zijn I; wat is er van uw dienst 9
wat verlangt u I; --ten dienste staan, ter beschik king; -- gooi dat oud papier niet weg, het kan nog
wel eens dienst doen, gebruikt worden, van nut zijn; —
een touw deed dienst als trapleuning, werd ervoor
gebruikt; —
(financiewezen) het jaar van dienst 1912, het boekj aar; (ook) posten overschrijven op den dienst van
1913.
DIENSTAANBIEDING, v. (-en), het aanbieden
van zijne diensten voor loon; advertentie daarvoor.
DIENSTAANGELEGENHEID, v. (...heden), zaken den dienst betreffende; ...AANVAARDING,
V. (- en), het in dienst treden; ...AANWIJZING, v.
(-en); ...AFDEELING, v. (-en), afdeeling van een
openbaren tak van dienst.
DIENSTBAAR, bn dienende, ondergeschikt; dat
meisje is dienstbaar, is ergens in dienst; — de dienstbare stand, de stand der bedienden; (fig.) een volk
dienstbaar maken, onderwerpen, onder het juk brengen; -- de omstandigheden dienstbaar maken aan
zijne plannen, er tot uitvoering zijner plannen
gebruik van maken. DIENSTBAARHEID, v.
slavernij; afhankelijke staat als dienstbode : het
brood der dienstbaarheid eten. DIENSTBARE, m.
en v. (-en).
DIENSTBETOON, o. hulpbetoon; ...BEWIJS,
o. (...bewijzen), blijk van hulpvaardigheid.
DIENSTBODE, m. en v. (-n), iem. die bij een
ander in dienst is voor grof huishoudelijk werk,
inz. meid.
DIENSTBODENHUIS, o. (...huizen), waar men
dient; ...JAPON, v. (-nen); ...KAMER, v. (-s);
...VOLK, o. de bediendenin'talgemeen; ...WERK, o.
DIENSTBRIEF, m. (...brieven) ambtelijk schrijven, vooral met het oog op de vrijstelling van port.
DIENSTCONTRACT, o. (-en), contract, overeenkomst aangegaan bij het in zijn dienst nemen van
personen.
DIENSTDOEND, bn. iem. die dienst doet, die
werkzaam is : de dienstdoende priester; de dienst
officier; — (eertijds) dienstdoende schutterij,-doen
tegenover rustende.
DIENSTDOENER, m. (-s), iemand die een overdreven ijver in zijn dienst toont, inz. zoo dat hij
het ondergeschikten moeilijk maakt of zich hi de
gunst zijner meerderen dringt; --- (Ind.) flink
werkpaard.
DIENSTENVELOPPE, V. (-n), enveloppe voor
dienstbrieven.
DIENSTGEHEIM, o. (-en), ambtsgeheim.
DIENSTIG, bn. (-er, -st), nuttig, kunnende dienen,
geschikt : waartoe is dat dienstig I; dat middel is
dienstig voor die kwaal, geschikt om haar te bestrij den; (zeees.) dienstige (gunstige) wind. DIENSTIG
-HEID,v.nut
DIENSTIJVER, m. ijver in het waarnemen van
zijn dienst.
DIENSTJAAR, o. (...jaren), jaar in dienst doorgebracht : in oorlogstijd telt elk jaar voor twee dienstjaren; recht op pensioen verkregen na 40 dienstjaren; —
(financ.) boekjaar, zie dienst; ...BLEEDING, v.
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(-en), ambtskleeding, inz. uniform; ...KLOPPER
m. (-s), (minachtend) dienstdoener.
DIENSTKNECHT, m. (-en), ondergeschikte (vooral in verheven stijl), een dienende; — (bijb.) een
dienstknecht des H.eeren, die Gods gebod betracht; —
een onnutte dienstknecht, iem. die geheel ongeschikt
is voor de diensten die men van hem vordert (inz.
met het oog op de verbreiding van het Godsrijk.)
DIENSTLOON, o. huur, werkloon.
DIENSTMAAGD, v. (-en), (deftig, ook wel schertsend) dienstbare vrouwelijk persoon : eene bejaarde
dienstmaagd opende de deur; — eene dienstmaagd
des Heeren, die Gods gebod betracht; ...MAN,
m. (nen), (leenstelsel) vazal; — (in groote steden)
persoon die door het gemeentebestuur gemachtigd
is tegen vast tarief boodschappen voor particulieren
te doen; ...MEID, v. (-en), minder edele. uitdrukking voor dienstmaagd; ...MEISJE, o. (-s), (jonge)
vrouwelijke dienstbode
DIENSTNET, o. (-ten), (aan boord van groote
zeestoombooten) electrisch net naar de lampen
voor de seinen, de veiligheid, de machine- en ketel
kooien der bemanning enz.
-ruimten,d
DIENSTORDER, v. (-s), order houdende voor
voor te verrichten werkzaamheden;-schriften
...PAARD, o. (-en), paard dat een officier voor
het gebruik in den dienst moet onderhouden;
...PERSONEEL, o.; ...PET, v. (-ten)
DIENSTPLICHT, m. plicht van bij het leger of
de marine te moeten dienen : algemeene dienstplicht,
waarbij elk burger eenigen tijd onder de wapens
moet komen; persoonlijke dienstplicht, waarbij hij
die een dienstplichtig nummer trekt, zelf moot
dienen, en geen plaatsvervanger mag aanstellen.
DIENSTPLICHTIG, bn. tot den (militairen)
dienst verplicht; (ook) een dienstplichtig nummer
trekken, een nummer dat tot den dienst verplicht.
DIENSTREGELING, v. (-en), regeling van den
dienst, (in 't bijz.) regeling der uren van vertrek
en aankomst der treinen, booten enz.; ...REGLEMENT, o. (-en), reglement dat den dienst regelt;
...REIS, v. (...reizen), reis in opdracht van of ten
behoeve van een openbaar lichaam; ...ROOSTER,
m. (-s), rooster betreffende den tijd dat men dienst
moet doen.
DIENSTSTEMPEL, m. (-s), stempel waarmede
munten geslagen worden, in tegenst. met den oor
gesneden stempel; ...STUK, o. (-ken);-spronkelij,
...TELEGRAM, o. (-men).
DIENSTTAK, m. (-ken), tak, afdeeling van dienst.
DIENSTTIJD, m. tijd, gedurende welken men
dient, gediend heeft of dienen moet.
DIENSTVAARDIG, bn. bw. ( -er, -st), bereid
om iem. een dienst te bewijzen. DIENSTVAARDIGHEID, v.
DIENSTVAST, bn. niet geneigd van dienst te
veranderen.
DIENSTVERBAND, o. door eenigen dienst
verbonden, niet vrij om dadelijk een nieuwen dienst
te aanvaarden : hij is zonder eenig dienstverband;
...VERBINTENIS, v. ( -sen).
DIENSTVERBREKING, v. verbreking eener
dienstverbintenis; ...VERRICHTING, v. kantoor
voor dienstverrichting, dat zich belast met het doen
verrichten van kleine werkzaamheden voor parti-culieren; ...MAATSCHAPPIJ, v. (-en).
DIENSTVOORSCHRIFT, o. (-en), (mil.) alles
wat in den dienst is in acht te nemen.
DIENSTVRIJ, bn. tegenst. van dienstplichtig;
vrij van dienst.
DIENSTWEEK, v. (...weken) (mil.) week gedurende welke men dienst heeft : rapport over de afgeloopen dienstweek.
DIENSTWEIGERAAR, m. (-s), iem die weigert
aan zijne militaire verplichtingen te voldoen;
...WEIGERING, v. weigering van een ambtenaar,
de hem opgedragen diensten te verrichten, ongehoorzaamheid in dienst : dienstweigering kan een reden
tot ontslag zijn.
DIENSTWERK, o. (bijb.) beroepswerkzaamheden; ambtswerk, inz. van predikanten.
. DIENSTWILLIG, bn. uw dienstwillige (dienaar),
tot dienst bereid (onderschrift van brieven).
DIENSTWILLIGHEID, v.
DIENSTZAAK, v. (...zaken), zaak die op den
dienst betrekking heeft : in dienstzaken kan men
niet te nauwkeurig zijn; (scherts.) we zullen er maar
geene dienstzaak van maken, het niet officieel behandelen.

DIENTAFELTJE.

427

DIER.

eene diepe stem, basstem; — diepe tonen, lage
DIENTAFELTJE, o. (-s), tafeltjewaarop men bij het
opdienen borden, schotels enz. voorloopig neerzet. tonen; -- (fig.) de diepe grondtoon van een gedicht,
DIENTENGEVOLGE, voegw. bw., als gevolg de ernstige of weemoedige stemming die eruit
daarvan : de man is lang ziek geweest en dientengevolge spreekt; — diepe tinten, donker; het diepe blauw
erg achterop geraakt.
des hemels.
DIENVOLGENS, voegw. bw., als gevolgtrekking
2. DIEP, o. plaats waar het water diep is; vaar
daaruit : hij heeft zijn vermogen verspeeld en is dien
vaargeul, inz. tusschen wadden, zandbanken,-water,
schorren; — het grondelooze diep, de zee; — kanaal,
zulk eene onderneming niet meer in staat-volgenst
(ook diensvolgens).
vaart, inz in de noordelijke provinciën; — (w. g)
1. DIEP, bn. en bw. ( -er, -st), zich van de opper- het binnenste : in het diep van het woud.
vlakte, den bovenrand ver naar beneden uitstrekDIEPBEDROEFD, bn. innig, zeer bedroefd;
...BEDRUKT, bn.; ...BETREURD, bn. enz.
kend: een diepe kuil; een diepe bak; een diepe afgrond;
DIEPBLAUW, bn. intens blauw : een diep
eene diepe gracht; het water is hier diep, (ook) het is
-blauwe
hier diep; een schip op diep water brengen; —diepe
hemel.
plaatsen, diepe gronden, waar veel water boven
DIEPDENKEND, bn. diepdenkende wijsgeeren.
staat; — (spr.) stille waters hebben diepe gronden, in
DIEPDOORDACHT, bn een diepdoordacht betoog.
de ziel van stille menschen gaat soms veel om (in
DIEPDRUK, m. plaatdruk.
't bijz. met 't oog op slechte hartstochten); — te
DIEPDRUKGEBIED, o. depressie.
diep in 't glaasje kijken, onmatig drinken; — een
DIEPEN, (diepte, heeft gediept), (w. g.), diep
diep bord, soepbord; — zich van den voorkant ver maken; uithalen, baggeren; (vgl. uitdiepen, ver
naar achteren uitstrekkend : de kamer, de kast is
zeew.) al peilende het land naderen; ---diepn);—(
nogal diep; een diep huis; een diep woud; — in 't
(schil d.) schaduwen; (spr.) dat kan niet diepen,
algemeen van de oppervlakte ver naar binnen noch drogen, dat verandert niets aan de zaak.
DIEPING, V. (- en), het diepen, schaduwing.
gaande : eene diepe wond, (ook fig.) eene groote
smart; diepe rimpels; eene diepe insnijding in iets
DIEPER, m. (-s), (gew.) baggeraar, iem. die een
maken; --- met eene bepaling van maat (waarbij
kanaal uitdiept.
DIEPERIK, m. (Zuidn.) den dieperik ingaan,
het denkbeeld, dat de afmeting groot is, wegvalt) :
de gracht, het water is drie meter diep; de wond was naar den dieperik gaan, naar den kelder gaan,
een halven decimeter diep; —
ondergaan, (ook) sterven.
op een punt, eene plaats ver beneden de opper
DIEPGAAND, bn. (van schepen) diep in 't water
liggend; -- eene diepgaande redeneering, grondig,
: de schat lag diep onder den grond; de zand -vlakte
ligt hie? twee meter diep; --• diep in de aarde door--lag
(soms ook) duister.
DIEPGANG, m. (zeew.) een vaartuig van 20 voet
dringen, tot eene groote diepte; — het schip ligt,
gaat diep (in het water); — diep in den zak moeten diepgang, dat 20 voet diep in 't water ligt of kan
tasten, veel moeten uitheven, moeten betalen; — liggen.
diep zinken, vallen, (fig.) tot een ellendigan, zedelooDIEPGANGSMERK, o. (-en), teekens aan den
voor- of achtersteven van een schip, die aanwijzen
zen staat vervallen; -- tot in zijne diepste diepten,
zoo diep mogelijk; --- ver van den omtrek, de grens hoe zwaar het schip mag geladen worden.
in het algemeen : diep in het vijandelijke land doorDIEPGANGSMETER, m. (-s), (zeew.) toestel om
dringen; diep in het woud; — zijne oogen lagen diep den diepgang van een schip binnensboords aan te
(in 't hoofd), ver in de oogkassen; — dat is me diep wijzen, bestaande uit eene buis die met het buitenin 't hart gegrift, ik zal er steeds aan denken, het water in verbinding staat, en waarin een van
steeds betrachten; -- diep in eene zaak doordringen,
merken voorziene drijver zich bevindt.
haar volkomen, tot in haar eigenlijk wezen zoeken
DIEPGEZONKEN, bn. een diepgezonken booswicht.
te begrijpen; (evenzoo) diep denken; -- dat gaat
DIEPGRONDEN, den grond diep omtwerken, diep
-spiten.
tamelijk diep, dat is slechts met inspanning te begrijpen; — die woorden hebben een diepen zin, dien
DIEPGRONDIG, bn. (w. g.) zeer diep.
DIEPLIGGEND, bn. diepgaand : diepliggende
men niet op 't eerste gezicht doorgrondt; — het zit
er niet diep, hij weet niet veel, niet grondig; — hij schepen; — diepliggende oogen, die diep liggen.
zoekt het diep, denkt diep, haalt veel overhoop om
DIEPLOOD, o. (-en), (zeew.) werktuig om de
iets eenvoudigs te verklaren; — ver naar beneden: diepte van het water te peilen, peillood.
DIEPPLOEG, m. (-en), bijzondere soort van
de plank boog diep door; diep buigen, (uit beleefd
ploeg om den grond diep om te werken.
met diep gebogen hoofd (uit smart, schaamte);-heid);
den hoed diep in 't voorhoofd gedrukt; — iem. diep
DIEPPLOEGEN, (ploegde diep, heeft diep vernederen, zóó, dat hij zichzelf klein, laag voelt; geploegd), om de heide te ontginnen ging men eerst
Bene diepe vernedering; — hij zit diep in de schuld, diepploegen, tot een maximum van 0.80 M.
DIEPSEL, o. (-s), (w. g.) (schildersw.) schaduw.
(ook) hij zit er diep in, heeft zeer veel schulden; —
DIEPSPITTEN, zeer diep spitten : van diepspit
(gew.) diep onder iem zitten, veel aan hem schuldig
-tenwas
zijn; —
geen sprake.
(van pijnlijke aandoeningen) het gemoed sterk aan
DIEPTE, v. (-n), het diep zijn (in verschillende
als 't ware geheel doordringend : eene diepe-grijpend,
beteekenissen): de diepte van een kanaal vergrooten;
de diepte van een huis; eene onpeilbare diepte; eene
smart; met een diep leedwezen; diep gekrenkt; diep
verontwaardigd; (bij uitbr.) een diep gevoel van dank- diepte van 2000 M. boden; de diepte der gedachten; —
baarheid; — diep mededoogen, medelijden met iem. plaats, bepaald door den afstand tot de opper
: die visch komt gewoonlijk voor op eene-vlakte
hebben; sterk, innig : diep geroerd; diep bewogen
diepte van 100 M.; — het diepe water, een diepe
zag hij haar aan; — in hooge mate (met het bijdenkbeeld van diep buigen): met diepen eerbied; in diepen afgrond : alles zonk in de diepte weg; de verborgen
ootmoed, groot; — (met het bijdenkbeeld van zich diepten des Oceaan; -- (fig.) de diepten van 't mendiep in de laagte bevinden) diep ongelukkig zijn; schelijk hart, het ondoorgrondelijke, verborgene
zich diep ellendig gevoelen, diepe ellende, zeer groot; — daarvan; --- uit diepten van ellenden (Psalm 130).
in diepen rouw, zwaar (zoowel van het gevoel ais
DIEPTECIJFER, o. (-s), (zeew.) cijfer dat op eene
van de rouwkleeding); — een diepe zucht, sterk, zeekaart de diepte der wateren aanduidt.
.als uit het diepst van het hart opwellend; — diep
DIEPTEMETER, m. (-s), een werktuig om de
groote diepten der zee te meten.
adem halen, sterk, lang; —
stad
lag
in
de geheele
DIEPTEMETING, v. (-en), kunst om de diepte
diepe rust, volkomen, als 't
ware geheel erin verzonken; (evenzoo) eene diepe stilte der zee te meten; bepaling eener diepte.
heerschte in het woud, volkomen, onafgebroken; — een
DIEPVOREN, het land diep omploegen.
diep stilzwijgen bewaren, in 't geheel niet spreken; —
DIEPZEEFAUNA, v. de fauna in den diepen
iets diep geheim, diep verborgen houden, volkomen; — oceaan; ...ONDERZOEK, o. het onderzoek van
een diepe slaap, vast, niet gemakkelijk af te breken; den oceaan op groote diepten; ...PEILING, v. (-en).
— in diepe gedachten, diep gepeins verzonken, waar DIEPZINNIG, bn. bw. ( -er, -st), van een diepen
door men ais 't ware aan de buitenwereld onttrokken zin, afgetrokken : een diepzinnig vertoog; diepzinnig
is; -- eene diepe duisternis, nacht, volslagen; — hij redeneeren; — peinzend : een diepzinnige blik; —
kwam diep in den nacht thuis, toen er reeds een groot
(scherts.) een diepzinnig gezicht zetten, alsof men
deel van den nacht voorbij was; — die twisten duur- diep over iets moet denken. DIEPZINNIGHEID, v.
den tot diep in de 15e eeuw, ver; — hij is diep in de
1. DIER, o. (-en) Levend wezen, niet tot de planzeventig, dicht bij de tachtig; — wij kunnen dit ten behoorend, inz. begaafd met bewuste gewaargebruik tot diep in de Oudheid nasporen, tot een wording en willekeurige beweging (alleen in weten
ver terugliggend tijdstip; -zin met insluiting van den mensch) :-schapelijkn
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de bouwkunst der dieren; de dieren des velds; redelooze
dieren; de mensch staat boven het dier; plaag het
arme dier niet (vgl beest); doe het stomme dier geen
kwaad; — vrouw, meisje (steeds met eene minder
gunstige bepaling) : 't is een leelijk, een onbeschoft
dier; — (gemeenz.) een lekker dier, een appetijtelijke meid of vrouw.
2. DIER, bn. (-der, -st), (in Noordn. alleen dichterlijk) duur, dierbaar : de dierste belangen; dier
Holland !

DIERAGE, o. (-s), leelijk, boosaardig wijf; ondeugend, boos meisje, kind.
DIERBAAR, bn. (-der, -st), waaraan men groote
waarde hecht, dat men liefheeft : de vrijheid is ons
dierbaarst kleinood; ons dierbaar vaderland; een eenig
kind, een dierbaar pand; de wetenschap blijft mij
dierbaar; — mijne dierbaren, vader, moeder, kinderen. DIERBAARHEID, v.
DIERENAANBIDDER, m. (-s); ...AANBID
...AANBIDDING, v. goddelijke eer-STER,v.(s);
aan de dieren bewezen.
DIERENBESCHERMING, v. het streven om de
dieren geen onnoodig leed aan te doen : vereeniging
voor dierenbescherming; ...BESCHERMER, m. (-s),
lid eener vereeniging voor dierenbescherming;
...BESCHRIJVER, m. (-s); ...BESCHRIJVING, v.
DIERENCHEMIE, v. physiologische chemie,
leer van de in de dierlijke weefsels en vochten
voorkomende verbindingen.
DIERENEPOS, o. episch gedicht met een of meer
dieren als hoofdpersonen : Van den vos Reinaerde
is een keurig dierenepos uit de Middeleeuwen;
...FABEL, v. (-s); ...GEOGRAPHIE v. leer van
de verspreiding der dieren over de aarde; ...GEVECHT, o. (-en), gevecht met of tusschen dieren,
bij wijze van publieke vermakelijkheid; ...HUID,
V. (-en).
DIERENKENNER, m. (-s); ...KENNIS, v. (w. g.),
zoölogie; ...KWELLER, m. (-s); ...KWELLING, v.
(-en); ...KWELSTER, v. (-s).
DIERENOFFER, o. (-s), offer uit een of meer
dieren bestaande.
DIERENPLAAGSTER, v. (-s); ...PLAGER, m.
( s); ...PLANfSTEEN, m. (nat. bist.) zoöphiet.
DIERENRIEM, m. (sterrenk.) denkbeeldige gordel
van twaalf sterrenbeelden waarin de schijnbare
zonneweg of ecliptica ligt : de 12 teekens van
bestaan.
den dierenriem.; ... RIJK, o. alle dieren die er
DIERENSAGE, v. (-n).; ...SCHILDER, m. (-s),
die hoofdzakelijk dieren schildert; ...SPROOKJE,
0. (-s); ...STUK, o. (-ken), schilderstuk, hoofdza
een of meer dieren voorstellende.
-kelij
DIERENSYMBOLIEK, v. zinnebeeldige beteekenis der dierenbeelden, bv. de leeuw is het zinnebeeld van kracht en waardigheid, de haan van
waakzaamheid, het lam van onschuld, de slang
van sluwheid en voorzichtigheid, enz.
DIERENTEMMER, m. (-s), ...TEMSTER, v.
(-,․ ); ...TENT, v. (-en), kermistent waarin men dieren
laat zien, kermismenagerie; ...TUIN, m. (-en),
plaats, hof waar (meestal) vreemde dieren worden
gehouden, zoölogische tuin.
DIERENVEL, o. (-len), dierenhuid; ...VER
-STAND,o.instc
DIERENWERELD, v. de wereld der dieren, de
dieren.
DIERENZIEKTE, v. ziekte aan het dier, en niet
aan den mensch eigen.
DIERGAARDE, v. (-n), dierentuin.
DIERGELIJK, aanw. vnw. dergelijk.
DIERHALVE, bw. derhalve.
DIERKOOP, bn. (dicht.) duur.
DIERKUNDE, v. wetenschap die de dieren tot
voorwerp van studie heeft, zoölogie; ..,.KUNDIG,
bn. (w. g.) de dierkunde betreffend : dierkundige
leerboeken; ...KUNDIGE, m. en v. (-n), die de
dierkunde beoefent, zoöloog.
DIERLIJK, bn. bw. ( -er, -st), tot het dier (in
den ruimen wetenschappelijken zin) behoorend:
dierlijke stoffen, vetten; — dierlijke olie, van dieren
afkomstig; — dierlijke warmte, electriciteit, in het
dierlijk lichaam voortgebracht; — dierlijk voedsel
gebruiken, uit de dierenwereld afkomstig; — (physiologie) het dierlijk leven, het animale leven, de
gezamenlijke betrekkingsverrichtingen (gewaarwording en willekeurige beweging); — (als tegenstelling
met menschelijk) grofzinnelijk, vleeschelijke lusten
betreffend : aan zijne dierlijke lusten voldoen; --

D IFFERENTIAALSCHROEF.
dat is dierlijk, beestachtig; — het dierlijke iii den
mensch, vgl. verdierlijken. DIERLIJKHEID, v.
beestachtigheid; — in dierlijkheid verzonken, grove
zinnelijkheid.
DIERMENSCH, o. (-en), dierlijk mensch; -- een
prachtig diermensch, iem. met een prachtig ontwikkeld lichaam.
DIERSOORT, v. (-en), (nat. hist.) soort van dier.
DIERVERSTEENING, v. (-en), versteening van
inz. voorwereldlijke dieren.
DIES, 2de naamv. (onz.) enkelv. van die; en
wat dies meer zij, en wat er meer dergelijks te
noemen zou zijn; (in verheven stijl) daarom, derhalve : de Heer heeft groote dingen aan ons gedaan,
dies zijn wij verblijd.
DIES IRAE, oordeelslied, hymne van het wereldgericht in den jongsten dag, zoo geheeten naar
de aanvangswoorden.
DIES (NATALIS), m. stichtingsdag (van hoogescholen, studentenvereenigingen enz.) : de Dies
der Leidsche Hoogeschool; ...FEESTEN, o. mv.;
...VIERING. v.
DIËTEN, m. mv. toelage der ambtenaren buit€i slands.
DIËTISCH, bn. bw. volgens den voorgeschreven
leefregel (met betrekking tot spijs en drank).
DIETS, bn. (alleen in) iem. iets diets maken,
wijsmaken, op de mouw spelden.
DIETSCH, bn., — o. als zelfstnw., Middelnederlandsch : Jacob van Maerlant, de vader der Dietsche
dichters altegader; (bij Zuidn. dichters) Neder landsch, Vlaamsch.
DIEVEGGE, v. (-n), meisje, vrouw die steelt.
DIEVEN, (diefde, heeft gediefd), stelen, ontfutselen; — de dieven afplukken (van eene tabaksplant).
DIEVENAANGEZICHT, ...GEZICHT, o. (-en),
gezicht waaruit sluwheid of diefachtigheid spreekt.
DIEVENBENDE, v. (-n); ...GEBROED, o.; ...GESPUIS, 0.
DIEVENHERBERG, v. (-en), ...HOL, o. (-en),
verblijf, verzamelplaats der dieven.
DIEVENJACHT, v. jacht op dieven.
DIEVENLANTAARN, ...LANTAREN, v. (-s),
dievenlantaarntje, o. (-s), kleine handlantaarn die
slechts naar ééne zijde licht geeft, dat men nog
door eene klep of schuif kan afsluiten.
DIEVENLEIDER, m. (-s), (w. g.) politieagent;
...NEST, o. (-en), dievenhol.
DIEVENOOGEN, o. mv. oogen waaruit diefachtigheid spreekt; (ook fig.) sluwe, slimme oogen.
DIEVENPAK, o. dievengespuis; ...PEER, v.
(...peren), eene wrange peer; een mondprop; hheervormige ijzeren bal, in den mond gestoken, om het
schreeuwen te beletten.
DIEVENROT, o. (-teil), dievenbende.
DIEVENSLEUTEL, m. (-s), valsche sleutel;
...STREEK, m. (...streken); ...STUK, o. (-ken),
vermetele diefstal.
DIEVENTAAL, v. opzettelijk veranderde, verminkte taal, door misdadigers onder elkaar gebruikt
om door anderen niet verstaan te worden , bargoensch, argot.; ...TRONIE, v. (-s, ...niën), dievengezicht.
DIEVENVIJL, v. (-en), inbrekersvijl; ...WAGEN,
m. (-s), wagen voor het overbrengen van gedetineerden, aan alle zijden gesloten en aan de achterzijde met 2 zitplaatsen voor politiedienaren;
...WEER, o. ruw weer, donker, regenachtig stormweer, dat den dieven bij hun werk gunstig is.
DIEVERIJ, v. (-en), diefstal.
DIFFERENT, bn. bw. verschillend, onderscheiden.
DIFFERENTIAAL, v. (...tialen), (wick.) de oneindig kleine aangroeiing van eene veranderlijke
grootheid.
DIFFERENTIAALLAMP, v. (-en), electrische
booglamp, waarbij de koolspitsen op gelijken afstand
van elkander blijven; ...QUOTIËNT, o. (-en);
...RAD, o. (spinnerij) zeker rad eener spillenbank.
DIFFERENTIAAL-REKENING, v. een tak der
hoogere wiskunde : het nagaan van de betrekking
der aangroeiingen van twee veranderlijke en van
elkander afhangende grootheden op het oogenblik
dat de aangroeiing verdwijnt of gelijk nul wordt.
DIFFERENTIAALSCHROEF, v. (...ven), schroef
waarop twee schroefdraden in gelijke richting met
verschillenden spoed gesneden zijn; beide bewegen
zich in een moer waarvan de een beweeglijk, de
andere vast is.
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DIFFERENTIAALTAKEL, m. (-s), takel waarbij
het vaste blok uit twee schijven bestaat, waarvan
de stralen weinig verschillen en die een gemeen schappelijken as hebben.
DIFFERENTIAALTARIEF, o. (...ven), stelsel
van vervoer (op spoorwegen inz.) waarbij het
tarief over grootere afstanden naar verhouding
minder wordt.
DIFFERENTIAALTHERMOMETER, m. (-s),
werktuig om geringe temperatuurverschillen aan
te geven, gewoonlijk bestaande uit een tweemaal
rechthoekig omgebogen glazen buis in twee bollen
eindigende, in het midden een weinig gekleurde
vloeistof bevattende.
DIFFERENTIE, v. (...tiën), verschil, onderscheid;
(bij fondsenhandelaars) koersverschil.
DIFFERENTIEEL, bn. differentieele rechten, verschillende invoerrechten.
DIFFERENTIEERING, v. het aannemen, het
vormen van verschillen; — (biol.) het feit dat de
verschillende organen alle uit eenzelfde eicel zijn
ontstaan.
DIFFERENTIEMETER, m. (-s), diepgangsmeter.
DIFFESSIE, v. (recht.) verklaring onder eede,
dat een bij de rechtbank overgelegd stuk valsch is.
DIFFRACTIE, v. (nat.) buiging van het licht
langs den rand van een lichaam of wanneer het
door eene kleine opening gaat.
DIFFUNDEEREN, (diffundeerde, heeft gediffundeerd), (nat.) vloeistoffen diffundeeren door een
dierlijk vlies heen, dringen er door heen om zich
met elkander te vermengen (wanneer twee ongelijksoortige vloeistoffen door een dierlijk vlies
van elkander gescheiden zijn).
DIFFUSIE, v. (nat.) vermenging van twee
ongelijksoortige vloeistoffen of gassen tot een
volkomen homogeen mengsel; — verstrooiing of
ongelijkmatige terugkaatsing van warmte of licht.
DIFFUUS, bn. (...fuzer, -t), (nat.) diffuus licht,
verstrooid, onregelmatig teruggekaatst licht; —
duister, wijdloopig (van stijl).
DIGEREEREN, (digereerde, heeft gedigereerd),
matig verwarmen (bij eene warmte van 35 tot 45° C.
DIGEREEROVEN, m. (-s), oven waarin eene
natgemaakte chemische stof door matige warmte
zacht gemaakt wordt.
DIGERENTIA, mv. middelen om de spijsvertering
te bevorderen.
DIGESTEN, o. mv. de groote verzameling van
Romeinsche wetten, op last van Justinianus geordend.
DIGESTIE, v. oplossing; spijsvertering; — (gen.)
het bevorderen van de ettering; —KOORTS, v.
(-en), koorts als gevolg eener onvoldoende spijs
VISITE, v. (-s), (scherts.) bezoek-verting;—
dat men iem. brengt, bij wien men gedineerd heeft.
DIGGEL, v. (-en, -s), (gew.) grof aardewerk,potten
en pannen; de diggelen bij elkaar houden, goed op
zijne zaken passen, niets verloren laten gaan; —
scherf (van aardewerk, porselein); — aan diggelen
vallen, in scherven (stukken) vallen; — (gew.)
bikkel; —SCHIPPER, m. (gew.) pottenschipper;
...SCHUIT, v. (-en), (gew.) pottenschuit.
DIGGINGS (Eng.), mv. diamant- of goudvelden.
DIGITALINE, V. (geneesk.) middel tegen hartkwalen en waterzucht (uit Digitalis of vingerhoedskruid bereid).
DIGNITARIS, m. ( -sen), waardigheidsbekleeder:
hofdignitarissen; — de tegenwoordige dignitaris, die
nu dit ambt, bekleed.
DIGRESSIE, v. breede uitweiding, omhaal van
woorden; (sterrenk.) schijnbare afstand van eene
planeet tot de zon.
1. DIJ, pers. vnw. 2e p. enk., 3e en 4e naamw.,
ook DI, niet zelden bij Zuidn. schrijvers voorkomende, overigens bijna verouderd; (spreekw.)
heden mij, morgen dij, heden geldt het mij, morgen u.
2. DIJ, m. (gew.) er zit geen dij in, het dijt niet
uit; (ook) het kind groeit niet.
3. DIJ, v. (-en), (vleezig deel van het) bovenbeen
(van de knie tot de bil) : stevige, dikke dijen; —
overeenkomstig lichaamsdeel van andere dieren
(nagenoeg alleen in de nat. kist.). Dijtje, o. (-s).
DIJADER, v. (-s, -en), (ontl.) ader tot afvoering
van het bloed uit de onderste ledematen; ...SLAGADER, V. (- en), aanvoerend vat der onderste
ledematen; ...BEEN, o. (- deren), been in de dij
(van heupkom tot knieschijf); ...BEENZENUW, v.
(-en), zenuwstam uit de lendenvlecht naar de dijen
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loopend; ...BREUK, v. (-en), breuk van het
dijbeen.
DIJEN, (dijde, is gedijd), opzwellen, uitdijen :
rijst moet dijen; — gedijen, tieren : die planten dijen
hier niet; — 't zal er nog heel wat aan moeten dijen,
eer..., 't zal nog heel wat ten goede moeten keeren.

DIJER, m. (-s), volkstaal, (alleen in de uitdr.)
spijers zijn dijers (of gedijers), zuigelingen die veel
spuwen, groeien 't best. DIJING, v. (-en), zwelling.
DIJHARNAS, o. ( -sen), dekstuk der dijen (bij
de oude ridders); ...HARST, m. (-en), achterbout
van een slachtdier.
DIJK, m. (-en), aarden wal (vaak met eene steenglooiing versterkt), dienst doende als waterkeering
langs of om eenig water (hooger dan eene kade) :
zeedijk, rivierdijk, slaperdijk; een groene dijk, een
slaperdijk; binnen of buiten den dijk; op of beneden

den dijk wandelen; aan den dijk liggen; een dijk
leggen, aanleggen; dat brengt (zet) geene zoden (of
geene aarde) aan den dijk, dat helpt niet, spijkert
niet bij; -- (gew.) het water over den dijk laten
loopen, tranen schreien; — de dijk breekt door, het
water maakt er een gat in; — de dijk loopt over,
t water loopt erover: — de dijken doorsteken, er

opzettelijk gaten in maken om het land onder
water te zetten; — de spade op den dijk zetten,
(oudt.) (ten teeken dat men zijn dijkplicht niet
kon vervullen; (thans) 't bijltje er bij neerleggen,
niet langer werken; — (gew.) weg in 't algemeen; —
(fig.) iem. aan den dijk zetten, uit zijne betrekking
ontslaan; — (veend.) de turf staat in dijken, in
lage, lange hoopen, reeds halfdroog. Dijkje, o. (-s).
DIJKAARDE, v. aarde geschikt tot vorming der
dijken.
DIJKACHT, v. gebied waarover het gezag van
een dijksbestuur zich uitstrekt.
DIJKAGE, v. (-s), dijkwerken.
DIJKBAAS, m. (...bazen), opzichter der dijkwerken; ...BERM, m. (-en); ...BESLAG, o. buiten
een dijk; ...BEZOEK, o. (-en), op-bekldingva
geregelde tijden verrichte inspectie der dijken:
...BESTUUR, zie DIJKSBESTUUR; ...BOOR,
V. (...boren), werktuig om gaten in een dijk te
boren; ...BOUW, m. aanleg van dijken; ...BOUT,
m. (-en), een stuk dat van een ouden dijk is blijven
staan; ...BREUK, v. (-en), doorbraak van een
dijk; ...DEELING, v. (-en), verdeeling van den
dijk over de onderhoudsplichtigen; ... DELVER,
m. (-s), (Zuidn.) dijkwerker; ...DORP, o. (-en),
langs een dijk gebouwd dorp.
DIJKEN, (dijkte, heeft gedijkt), bedijken; een
dijk maken; vgl. aan -, af-, indijken; (gew.) een dijk
of weg maken, gewoonlijk met takkenbossen door
eene lage moerassige streek; – (gew.) zoden, turf
dijken, in lange rijen opstapelen. DIJKING, v.
het dijken.
DIJKER, m. (-s), dijkwerker; -- eten als een dijker,
veel eten.
DIJKETTING, v. (-en), het gras langs de dijken;
vgl. grasetting; recht tot beweiding van een dijk.
DIJKGELD, o. (-en), geld. belasting tot onderhoud der dijken; ...(GE)SCHOTTEN, o. mv. vastgestelde lasten, door de ingelanden te betalen voor
het onderhoud der dijken.
DIJKGESLAAGDE, m. (-n), iem. die verplicht
is een deel van een dijk te onderhouden.
DIJKGRAAF, in. (...graven), opzichter der dijken,
voorzitter van het dijksbestuur, van een polderbestuur. DIJKGRAAFSCHAP, o. gebied dat onder
een dijkgraaf staat, heemraadschap; waardigheid
van dijkgraaf.
DIJKGRAFT, v. (-en), gracht, kanaal langs den
dijk.
DIJKGRAS, o. gras dat op de dijken groeit.
DIJKHEEMRAAD, m. (...raden), lid van den
dijksstoel; ...HEEMRAADSCHAP, o. waardigheid
van dijkheemraad; v. de vergadering van den
dijkstoel.
DIJKHORDE, v. (-n), horde voor een dijk bestemd; ...HOUDER, m. (-s), (gew.) persoon ver
een dijk te helpen onderhouden of in de-plicht
kosten daarvan bij te dragen; ...HUIS, o. (...zen),
zetel van een di.jksbestuur..
DIJKKISTING, v. (-en), aanvulling om eene
dijkbreuk te stoppen; ...KRIBBE, v. (-n); ...LAND,
o. land met dijksonderhoud bezwaard; ...LASTEN,
m. mv. zie RIJKSLASTEN; ...LEGER, o. de
gezamenlijke personen die in geval van nood opgeroepen kunnen worden, om den dijk te versterken
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of te verhoogen met eene kisting; ...MAGAZIJN,
o. (-en), magazijn van materialen tot het onderhoud
van een dijk; ...MEESTER, m. (-s), ambtenaar
belast met het toezicht op de werkzaamheden aan
een dijk; ...OMSLAG, m. verdeeling der dijksiasten;
...OPENING, v. (-en), opening waardoor het
water loopt, wanneer de molen niet maalt.
DIJKPAAL, m. (...palen), zware palen die men
in rijen voor den dijk plaatste om den golfslag te
breken; — genummerde paal, op onderling gelijke
afstanden langs een dijk geplaatst, voor de plaatsbepaling.
DIJKPLICHT, m. (-en), verplichting bij te
dragen in de kosten van een dijk.
DIJKPLICHTIG, bn. verplicht tot het onderhoud
der dijken (door arbeid, belasting enz.) : dijkplichtige
ingelanden; dijkplichtige gronden. DIJKPLICHTIGHEID, v.; ...PUT, m. (-ten), gat waaruit men den
grond voor aanleg of herstel van een dijk groef.
DIJKRECHT, o. wijze van rechtsvordering in
dijkzaken.
DIJKRECHTEN, DIJKSRECHTEN, o. mv. belastingen tot onderhoud der dijken; (ook) rechten
op het dijkwezen betrekking hebbend, zooals 't
recht van spasteking, van aardheling enz.
DIJKROERING, v. het op eene of andere wijze
werken in den grond, die tot het lichaam van
een dijk behoort.
DIJKSBELOOP, o. beloop van een dijk.
DIJKSBESTUUR, o. (...besturen), het beheeren
der dijken; de personen wien dit is opgedragen.
DIJKSCHOT,
en), belasting, hoofdelijke
omslag voor het onderhoud van een dijk.
DIJKSCHOUW, m. of DIJKSCHOUWING, v.
(-en), onderzoek, inspectie der dijken. DIJK
-SCHOUWER,m.(s)
dijkopzichter.
DIJKSCHOUT, m. (-en), dijkopzichter,
DIJKSCHRIJVER, m. (-s), secretaris, griffier
van den dijkstoel.
DIJKSCOLLEGE, o. (-s), dijksbestuur; ...GEDEPUTEERDE, m. (-s), lid van een dijksbestuur.
DIJKSLASTEN, m. mv. dijkgeld.
DIJKSLAG, m. (-en.), gedeelte van een dijk door
een ingelande te onderhouden, hoefslag; ...SLECHTING, v. het afgraven van den dijk; ...SLEUF,
V. (...ven ), tot op den vasten grond uitgegraven
geul, waarboven een dijk wordt opgeworpen.
DIJKSLOOT, v. (-en), sloot langs de binnenzijde
van een dijk; ...SPIJS, m. grond voor het maken
van een dijk.
DIJKSTOEL, m. (-en), lichaam. vergadering der
dijkheemraden; dijksbestuur.
DIJKSTAAL, o. grond waarop de dijk rust; —
(gew.) natuurlijke dam onder water dicht bij den
kant, waar gewoonlijk veel visch zit; ...STAL, m.
(-len), (gew.) lang en smal stuk weiland langs den dijk.
DÍJKSVOLMACHT, m. (-en), lid van een dijksbestuur.
DIJKTEEN, -m. benedenrand van een dijk.
DIJKVAK, o. (-ken), een bepaald stuk dijk;
...VAL, m. (-len), afschuiving of verzakking van
een dijk.
DIJKVELLING, v. bedrag dat de onderhoudsplichtigen van een buitendijk (die door bedijking
der buitengronden tot slaperdijk was geworden)
aan den eigenaar van den nieuwen dijk moeten
betalen.
DIJKVERSTOELING, v. toewijzing van dijken
aan verschillende onderhoudsplichtige colleges;
...WACHT, v. i -en ), wacht die zich in tijd van
gevaar op den dijk opstelt; —, m. beambte aan
het hoofd van zulk eene wacht geplaatst; ...WACHPER, m. (-s); ...WEG, m. (-en), een weg langs
of op een dijk; ...WERK, o.; ...WERKER, m.
(-s); ...WEZEN, o. al hetgeen de dijken en hun
bestuur omvat; ...ZAKEN, v. mv.
DIJKZAKKING, v. (-en), verzakking in een dijk,
ook dijkvalling; ...ZWALUW, v. (- en), oeverzwaluw.
DIJN, bezitt. vnw. van den 2en pers. enkele.
vooral bij Zuidnederlandsche schrijvers voorkomende; — (bij ons in) het mijn en het dijn nog niet
kunnen onderscheiden, geene heldere begrippen
van het bezitrecht hebben.
DIJSPIER, v. (-en), spier van de dij.
DIJSTUK, o. (-ken), dijharst; schapebout; —
dij harnas.
DIJZIG, bn. ( -er, -st), (gew.) mistig, nevelig,
wazig. DIJZIGHEID, v. dampigheid.
1. DIK, bn. en bw. (-ker, -st), waarvan de kleinste

o. (-

DIKBLIK.
der drie gewone afmetingen betrekkelijk groot is
eene dikke plank, een dik boek; een dikke muur,
deken; dik glas; eene dikke laag; dik ijs; eene dikke
jas; — dik gekleed, in dikke of met veel kleeren; -(fig.) eene dikke huid hebben, ongevoelig voor verwijten enz.; — (van staafvormige lichamen) Bene
betrekkelijk groote doorsnede hebbend : een dikke
stok; een dikke balk; dikke armen, kuiten; — dikke
lijnen en strepen, niet dun; — (met een bep. van
maat, ook bij kleine afmetingen): een boom van
drie voet dik; dit twijgje is nog geen halven centimeter
dik; — de sneeuw lag een voet dik, in Bene laag van
een voet; -- 't vriest een steen dik, zeer hard; —
de dikke darm, karteldarm en endeldarm; — een
dikke appel, groot; — een dik mensch, zwaarlijvig; -eene dikke tante, zwaarlijvige vrouw; -- van grooten
omvang, in 't algemeen : dikke tranen, zweetdroppels;
dikke wangen; een dikke kop; — ( gew.) dikke steenes,
de bunnebedden; — (plat) een dikken buik krijgen,
dik worden (vooral van zwangere vrouwen); —
opgezwollen : een dik gezicht, eene dikke wang; een
dikke vinger; — ( plat) zich dik eten, zat; — (fig.)
zich dik maken over iets, boos erover worden, zich
opwinden; — maak je niet dik, want dun is de mode,
gezegd tegen iem. die zich opwindt; —
van groote dichtheid, zwaar : een dikke mist,
nevel; — dik weer, mistig, nevelig; — dikke rook;
dikke duisternis; eene dikke vacht; -- dicht, samengepakt : dikke regenwolken; — 't wordt dik, de
lucht betrekt; -- de lucht is dik, met dikke regen
dik weer, weer dat het uitzicht-wolken;—(z.)
moeilijk maakt; — in groote hoeveelheid : 't vee
vindt hier dik gras; -- een dikke honderd gulden,
ruim honderd gulden; -- wij krijgen dik saus,
volop regen; — een dikke twintig jaar geleden,
ruim twintig jaar; — dikke vrienden zijn, door
innige vriendschap verbonden (steeds eenigszins
schertsend); — dik in iets zitten, er overvloed van
hebben; ook een dikke daghuur, groote; — dubbel
en dik, zeer veel, in ruime mate: iem. dubbel en
dik betalen; — (gew.) eene dikke koorts, hevige; —
een dikke boer, welgesteld; — dik gezaaid, dicht
in elkaar gezaaid, (en fig.) veel voorkomend; —
dik onder 't stof zitten, met Bene dikke stoflaag
bedekt; -(van vloeistoffen) niet zeer vloeibaar : de inkt
wordt dik; eene dikke brij; zijn bloed is te dik, daardoor is hij zoo traag; dikke melk, (ook) geronnen
melk; -- (gew.) dikwijls, vaak.
2. DIK, o bezinksel in een aftreksel: dik van
koffie, ran chocolade; — 't dik heeft geld gekost,
scherts. uitdr. tot iemand die te veel koffiedik enz.
in zijn kopje krijgt; — (oliera .) prut, dik van lijnen raapolie; — door dik en dun gaan, (eig.) door
modder en plassen gaan; (fig.) op zijn doel afgaan,
zonder op hindernissen te letten, of iets te ontzien; — met den minister door dik en dun meegaan,
hem volgen, steunen, hoever hij ook gaat; -het dik van 't been, de kuit.
DIKABROOD, o. eene op chocolade gelijkende
massa, gekneed uit de vetrijke zaadkernen van een
in Afrika voorkomenden boom (irvingia gabonensis),
en door de inboorlingen als voedsel gebezigd;
...VET, o. vet uit het dikabrood, op cacaoboter
gelijkende; het smelt bij 33 ° C.
DIKACHTIG, bn. (-er, -st), een weinig dik.
DIKBAARD, m. (-en); ...BALIE, v. (-s), balie
waarin het dik in de oliemolens wordt bewaard;
...BAST, m. en v. (-en), (plat) dikbuik.
DIKBASTIG, bn. ( -er, -st), (plantk.) dik van
peul, van schil (inz. van erwten en boonen).
DIKBEENIG, bn. ( -er, -st), met dikke beenen.
DIKBEK, m. en v. (-ken), die een dikken bek of
mond heeft; ...BEK, m. (-ken), benaming voor
den appelvink (coccothraustes coccothraustes); ...BEK
-KIG,bn.
DIKBLAD, o. (plantk.) Bene Afrikaansche soort
van huislook, ook vette kip genoemd.
DIKBLADIG, ...BLADERIG, bn. ( -er, -st), met
dikke, dichte bladeren.
DIKBLOEDIG, bn. ( -er, -st), dik van bloed en
vandaar phlegmatisch, weinig voortvarend. DIK
-BLOEDIGH,v.
DIKBUIK, m. en v. (-en), die een dikken buik
heeft. DIKBUIKIG, bn. ( -er, -st); ...HALS, m.
en v. (...halzen), iem. met een dikken hals, (fig.)
iem. die er goed bij zit; ...HALZIG, bn. ( -er, -st),
(ook) van planten; ...HARIG, bn. met dik haar.
DIKHEID, v. (w. g.) het dik zijn.
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DIKHOORNSCHAAP, o. (...schapen), eene wilde
(bij uitbr.) iem. die slechts oppervlakkige kennis
van een vak, eene kunst of wetenschap bezit.
schapensoort (ovis montane) in 't "Rotsgebergte.
DILETTANTENWERK, o. werk van dilettanten,
DIKHUIDIG, bn. dik van huid, inz. de dikhuidige
zoogdieren, tpachydermata) of de veelhoevigen; — inz. dat minder goed is, aan minder hooge eischerp
voldoet dan dat der vakmenschen.
(fig.) ongevoelig voor wat krenkt, bot, stompzinn ,,
DILETTANTISME, o. het zijn of handelen als
(ook) onbeschaamd, gevoelloos voor terechtwijzende
opmerkingen.
dilettant : het dilettantisme in de kunst, geliefhebber,
oppervlakkige beoefening.
DIKIR, godsvereering onder de Mohammedanen
DILIGENCE, v. (-s), postwagen, geregeld tusschen
in Indië, waarbij mannen en vrouwen onder trom
aanroepen van Allah en het voort--meluzik,ht
twee plaatsen rijdende wagen.
DILIGENCE- DIENST, m. (-en); ...PAARD, m.
durend bewegen van het lichaam zich in hooge
mate opwinden.
(-en).
DILIGENT, bn. eene commissie, iem. diligent
DIKKELS, DUKKELS, DIKKES, bw. (gew.
verklaren, machtiging verleenen aan, aandringen
en Zuidn.) dikwijls, vaak.
DIKKEN, (dikte, heeft en is gedikt), dik maken,
bij hem, de opgedragen taak ten einde te brengen;
de commissie zal diligent blijven, voortdurend voor
dik worden; aandikken, overdikken.
dat doel werkzaam blijven.
DIKKERD, m. (-s), dikke vent, dik manneke.
DILIGENTVERKLARING, v. (-en), verklaring
Dikkerdje, o. (- s), dik knaapje, meisje of vrouw.
eene commissie haar taak nog niet voleindigd
dat
DIKKES, bw. zie DIKKELS.
heeft, er zich nog steeds mee bezighoudt.
DIKKOP, m. en v. (-pen), iem. met een dikken
kop; ook als scheldnaam; -- iem. met beperkte 1
1. DILLE, v. (-n), buisvormig deel eener schop,
spade enz. waarin de steel wordt bevestigd.
vermogens; — koppig mensch; ...KOP, m. (-pen),
(nat. hist.) kikkervischje, jonge kikvorsch in een 1
2. DILLE, v. eenjarige schermbloemige plant,
der stadiums zijner ontwikkeling, donderpad;
op venkel gelijkende, maar anders van geur, een
verder als naam voor verschillende dikkoppige I welriekend kruid dat in de tuinen wordt gekweekt
(anethicm graveolens).
diersoorten; naam van zekere vlinders (hesperia);
DILLEWATER, o. (gen .) aftreksel van dillezaad;
— naam van zekere variëteiten van tarwe; dik
van
de
...ZAAD, o.
-kopen,
(plantk.) een der volksnamen
DILT, o. (-en), (gew.) de ruimte boven den stal.
speerdistel, eene zekere soort van vederdistel
(cirsium lanceolatum); -- een groot glas jenever; — waar het hooi geborgen wordt, gewoonlijk hooidilt;
bn.
—HOUTEN, o. mv. de losse balken of stukken
(gew.) zekere maat voor jenever; ...KOPPIG,
DIKLIJVIG, bn. (beter) zwaarlijvig. DIKLIJVIG- hout waarop het hooi rust.
DILUVIAAL, bn tot het diluvium behoorend:
HEID, v. zwaarlijvigheid.
DIKLIP, m. en v, (-pen), iem. met dikke lippen; diluviale gronden.
DILUVIAALMENSCH, m. (-en), oermensch uit
soort zeeslak, (strombvs latissimos). DIKLIPPIG,
den ijstijd; ...PERIODE, v. ijsperiode.
bn. dik van lippen.
DILUVIUM, o. (geol.) gronden in het vierde
DIKMAALS, bw. (w. g.) dikwijls, vaak.
DIKMUIL, m. en v. (-en), dikbek; ...NEK, m. tijdvak, maar nog in voorhistorischen tijd gevormd,
zooals zand, grint, leem, mergel enz. : het diluvium
en v. (-ken), rijkaard; ...NEUS, m. en v. (...neuzen).
DIKNEUZIG bn.; ...PLAKKERIJ, v. afdeeling
is in hoofdzaak ontstaan in den ijstijd.
eener papierfabriek; ...RUG, m. en v. ( -gen), die
DIME, v. (, 5), zilvermunt in de Vereenigde
een dikken rug heeft; ...RUGGIG, bn. (w. g.) Staten, gelijk aan tien dollarcenten.
DIMENSIE, v. (-s, ... siën ), afmeting.
met een dikken rug.
DIMINUENDO, bw. (muz.) afnemende in sterkte.
DIKSAP, o. ingedikt dunsap (bij de suiker
DIMINUTIEF, o. (...tieven), (taalk.) verklein-beridng).
woord; —SUFFIX, o. (-en), verkleiningsuitgang.
DIKTE, v. (-n), het dik zijn (met of zonder maat) :
de dikte van het ijs, van een boom, van den mist;
DIMORPH, bn. (nat.) in twee kristalvormen vooreene dikte van vier voet; — eene dikke, verdikte, komend : koolstof is dimorph (diamant en graphiet).
DIMORPHISME, o. (scheik.) eigenschap van
opgezwollen plaats : eene dikte aan een tak; hij
heeft eene dikte aan zijn voet. Diktetje, o. (-s).
sommige stoffen om in twee verschillende stelsels
DIKTEMETER, m. (-s), een werktuig om de te kunnen kristalliseeren: -- (dierk.) het zich
dikte van belegd spiegelglas te meten; ...PASSER, kunnen voordoen van dieren in twee verschillende
vormen; — sexueel dimorphisme, waarbij mannetjes
m. (-s), soort van timmermanspasser, dansmeester.
DIKVAT, o. (-en), vat waarin men in de olie- en wijfjes een afwijkenden vorm hebben.
DINEEREN, (dineerde, heeft gedineerd), middag
molens het dik bewaart.
als gast of op feestelijke wijze.
-malen,iz.
DIKTONGIG, bn. bw. dik van tong; --- diktongig
DINER, o. , -s), middagmaal : op, een diner vragen;
spreken, met eene dikke tong, niet geaccentueerd,
onverstaanbaar; — diktongig Hollandsch, met een diner geven. Dineetje, dinertje, o. (-s).
DINETEL, v. (-s) een der volksnamen van de
eene dikke tong uitgesproken.
wisselkleurige hennepnetel.
DIKVLOEIBAAR, bn. van vloeistoffen : dikvloei
DING, o. (-en), algemeene naam voor alles wat
-bare
verf met olie verdunnen.
een zelfstandig bestaan heeft : elk ding op zich zelf
DIKVOET, m. en v. (-en). die dikke voeten heeft;
beschouwd, heet eene eenheid; met onze zintuigen
...VOETIG, bn.; ...WANG, m. en v. (-en), die
nemen we de dingen waar; de dingen en hunne eigendikke wangen heeft; ...WAN GIG, bn.
schappen; -- vaak in tegenstelling met personen:
DIKWERF, ... WIJLS, bw. vaak : hij bezoekt mij
een goeden blik op menschen en dingen hebben; —
dikwerf; hoe dikwerf moet ik u dat nog zeggen ? zoo
iets waarvan men den naam niet kent : wat is dat
dikwijls als dit gebeurt.
DIKZAK, m. en v. (-ken). (scherts.) dik en zwaar roode ding op den toren ?; — iets dat reeds genoemd
is of waaraan althans de hoorder ook denkt (vooral
persoon.
om minachting of verachting daarvoor uit te
DIL, v. (-len), lagere deelen van een land, inz.
die bij hoogen waterstand in slootjes veranderd drukken) : heb je ook zoo'n ding gekocht ? ik heb
het ding ongelezen in de kachel gegooid; boven ligt
zijn.
DILATATIE, v. (-s), (gen.) verwijding van wonden nog Bene oude kaart,- haal dat ding eens even; vertel
mij eens, hoe dat ding werkt ! ( die machine); -- (door
of kanalen, inz. met een dilatatorium.
een bijv. nwd. voorafgegaan) dat is een mooi,
DILATEEREN, (dilateerde, heeft gedilateerd),
leelijk, kostbaar, goedkoop ding, dat (meubel b. V.)
(geneesk.) uitzetten (eene opening). DILATATOR,
m. (-s), DILATATORIUM, o. (-s), heelkundig is mooi, leelijk enz.; -- voor meisjes gebruikt
(veearts.)
(drukt Benige minachting, of voor 't minst gemeeninstrument tot verwijding eener opening;
verwijdingsschroef om klemhoeven van paarden te zaamheid uit) : kijk dat ding eens parmantig stappen !
een aardig, aanvallig, lief, lekker, heet ding; een
verbeteren.
nijdig, ijdel ding; — (volkst.) euphemisme voor
DILATORISCH, bn. uitstellend, vertragend.
DILEMMA, o. (-'s), toestand waarin tusschen geslachtsdeel; —
(bij uitbr.) ook voor abstracties gebruikt : hij
twee wegen eene keuze moet worden gedaan;
netelig vraagstuk : voor een dilemma staan; iem. mijmerde over allerlei dingen; met die dingen (omstandigheden enz.) moet een staatsman rekening
voor een dilemma stellen.
houden; gij bekommert u over vele dingen; één ding
DILETTANT, m. (-en), DILETTANTE, v. (-n),
liefhebber, liefhebster in de kunst, die eene kunst is zeker, hij komt vandaag niet; — honger lijden en
anderen zien eten is een hard ding, is hard, iets
of wetenschap uit liefhebberij beoefent (in tegen
hards; — dat is een goed, een mooi ding, dat is goed,
beroepskunstenaar, den geleerde);-Ftelingvad
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dat juich ik toe; — een lastig, moeilijk dinq, iets
DIORIET, o. (min.) hard, groen gesteente, belastigs, eene lastige taak of kwestie; — gedane staande uit hoornblende en veldspaat, ook groendingen nemen geen keer, wat gedaan is, is niet steen geheeten.
ongedaan te maken; — over die dingen spreekt men
DIPHTHERIEBACIL, m. (-len), staafvormige bacil
niet; — het was voor hem een heel ding, om ongelijk met kolfachtig verdikte uiteinden, die de diphthete bekennen, iets buitengewoon moeilijks; — ik ritis veroorzaakt.
wou om een mooi, een lief ding, dat ik weg was, ik
DIPHTHERITIS, v. (geneesk.) kwaadaardige vorm
had er iets moois voor over; evenzoo : een naar,
van slijmvliesontsteking, inz. in keelholte en strotraar, prettig ding enz., iets naars enz.; > (Zuidn.'
tenhoofd; vooral veel bij kinderen voorkomend.
voorval, gebeurtenis, omstandigheid: dat zijn toch
DIPHTHONG, v. (-en), DIPHTHONGUS, m.
dingen; er kunnen nog zooveel dinqen gebeuren; —
(...gi), tweeklank.
(Zuidn. spr.) dingen maken in (of van) iets, er 1 DIPLOMA, o. (-'s), (Rom. gesch.) officieel stuk;
gewetensbezwaar in vinden; dingen hebben (of
(tegenw.) schriftelijk bewijs van een met gunstig
maken (in iets), er verdriet over hebben; — (spr.)
gevolg afgelegd examen : diploma van ingenieur;
in
alle goede dingen bestaan
drieën (uit drie), als
bewijsstuk van eene toegekende onderscheiding op
iets tweemaal mislukt is, moet men het nog maar
eene tentoonstelling, bij een wedstrijd; bewijs van.
eens probeeren; — (spr.) doen is, een ding, praatjes lidmaatschap, van abonnement : leden hebben
vullen geen gaatjes, op het doen komt het aan; — toegang op vertoon van diploma.
dat is een ding, dat is flink, beteekent iets; — een
DIPLOMAAT, m. (...maten), staatsman; (fig.)
ding van niets, iets zonder waarde, beteekenis, iem. die behendig, langs omwegen, tusschen de
kracht; (ook) iets buitengewoon gemakkelijks; —
klippen doorzeilend zijn doel weet te bereiken (voor(Zuidn.) kleerer: hij heeft alweer zijn dingen beal door hoffelijke, maar sluw overlegde woorden).
morst. Dingetje, o. (- s), klein ding; — (gemeenz.)
DIPLOMATIE, v. werkkring der buitenlandsche
een dingetje doen, een „punt" zetten.
gezanten, consuls enz.; het regelen enz. der betrek DINGBANK, v. (-en), (veroud.) rechtbank; ...DAG;
kingen tusschen de s _aten onderling; wetenschap
m. (-en), (veroud.) zittingdag van eene rechtbank.
der staatskunst; corps der diplomaten; — (fig.)
DING-DING, o. (Ind.) zie DENG-DENG.
behendige sluwheid in den omgang met menschen:
DINGEN, (dong, heeft gedongen), onschuld en geveinsdheid.
liefelijkheid dingen bij haar om den voorrang, wedDIPLOMATISCH, ...TIEK, bn. bw, van een
ijveren; — naar eene betrekking dingen, die trachten
staatsman, op de wijze der staatslieden; — corps
te verkrijgen; — naar de hand van een meisje dingen,
diplomatique, gezamenlijke vertegenwoordigers van
staan, ernaar streven haar tot vrouw te krijgen; het buitenland bij eene bepaalde regeering ;
minder bieden. beknibbelen bij den koop. DINde nieuwe President heeft 't corps diplomaGING, v.
tique ontvangen; — langs diplomatieken weg,
DINGER, m. (-s), DINGSTER, v. (-s), die minder
met, behulp der diplomaten; eene diplomatieke
biedt; adspirant, sollicitant, gegadigde.
gedachtenwisseling tusschen Venezuela en 's- Cara DINGES, naam waarmee men iem. aanduidt venhage; — met diplomatische zekerheid, op de
wiens eigennaam men op 't oogenblik niet kan stukken berustende; — een diplomatieke afdruk,
of wil noemen : Meneer Dinges, meneer die en die.
volkomen gelijk aan het oorspronkelijk stuk; —
DINGO, m. (-'s), wilde hond in Australië (cans zeer omzichtig : een diplomatiek antwoord; diplodingo), zoo groot als een middelmatige herdershond; matiek optreden.
hij blaft niet.
DIPLOMEEREN, (diplomeerde, heeft gediploDINGSIG, bn. (gew.) van streek, uit zijn gewone
meerd), een diploma verleenen: eene gediplomeerde
doen; droevig, aangedaan; ontstemd, gemelijk; ziekenverpleegster.
verdriet over iets hebbend.
DIPPEN, (dipte, heeft gedipt), voorzichtig of
DINGSIGHEID, v. (gew.) zin, verlangen, begeerte;
eventjes indoopen.
genegenheid; begrip, vermoeden; dingetje.
DIPSOMANIE,
drankzucht, inz. die bij vlagen
DINGSPEL, ...SPIL, o. (gew.) rechtsgebied : het optreedt.
Dieverder dingspil.
DIRECT, bn. rechtstreeksch; — de directe belasDINGSTIG, bn. ( -er, -st), (gew.) oneenig. DINGtingen, die rechtstreeks worden geheven (als op
STIGHEID, v. (...heden), oneenigheid; vitterij.
huisraad, dienstboden, paarden enz.); — bw.
DINGTAAL, v. (...talen), pleidooi. pleitrede; (fig.) terstond, oogenblikkelijk.
ik heb hem dingtaal doen hooren, hem krachtig
DIRECTEUR, m. (-en, -s), iem. die eene inrichtoegesproken.
ting bestuurt, eene vereeniging leidt : directeur eener
DINGWAARDER, m. (-s), (oudt.) voorzitter van
kweekschool, gasfabriek, zangvereeniging; directeur
het gerechtshof.
van het Kabinet der Koningin; directeur van BinnenDINSDAG, m. (-en), derde dag der week: landsch bestuur, enz. (in Indië); directeur(s)- generaal
(zeew.) elk der twee planken, aan boord van vis
(der Posterijen, bij de Staatsspoorwegen enz.) .
dek tusschen de kribben-scherpn,ot
DIRECTEURSKAMER, v. (-s); ...WONING, v.
geplaatst en met deze een vierkant vormend, dat
(-en).
de op dek geworpen visschee tegenhoudt; —AVOND
DIRECTIE, v. (-s, ...tiën), bestuur, toezicht,
m. (-en); —MORGEN, m. (-s), enz.
opperleiding : dat is onder zijne directie gebeurd,
DINSDAGS, bw. eiken Dinsdag, op Dinsdag:
onder zijne leiding, toen hij directeur was; — die
hij kwam gewoonlijk Dinsdags.
personen welke met de leiding, het bestuur zijn
DINSDAGSCH, bn. van, op Dinsdag : mijn belast; — ambtsgebied van een directeur; —
Dinsdagsch bezoek.
richting; (pijpenfabr.) kneep in den koperen vorm,
DIOCEES, o. (diocesen), bisschoppelijk gebied,
die het beloop van den kop bepaalt; —KEET,
bisdom.
v. (-keten), gebouwtje waarin de aannemer of
DIOCESAAN, m. (...sanen), een die tot het opzichter van een uit te voeren werk huist; —TENT,
bisdom behoort; —CATALOGUS, m. lijst der
v. (-en), tent voor de regelingscommissie of jury
geestelijken van een bisdom; —VEREENIGING,
bij wedstrijden; —VERGADERING, v. (-en);
v. (-en), vereeniging van lieden in eenzelfde bisdom. —VLAK, o. (-ken), verticaal vlak gaande door
DIOCESE, v. (-n), zie DIOCEES.
den mond van een vuurwapen en het te treffen
DIOCTAËDER, m. (-s), kristalvorm bestaande
voorwerp.
uit 2 achtzijdige piramiden.
DIRECTORAAT, o. ambt van directeur : het
DIOPTAAS, o. (min.) kopersmaragd.
directoraat neerleggen.
DIOPTER, o. (-s), (sterrenk.) vizier, kijkspleet
DIRECTORIUM, o. voorschrift voor de godsaan mathematische werktuigen.
dienstoefeningen, tabel omtrent de dagelijksche
DIOPTERLINIAAL, v. (...alen), geelkoperen
missen.
liniaal, waarop twee metalen, van kijkspleten
DIRECTRICE, v. (-s), vrouwelijk directeur.
voorziene plaatjes zijn bevestigd.
DIRIGEEREN, (dirigeerde, heeft gedirigeerd), beDIOPTRIE, v. het vizeeren; nivelleering; hoog
sturen, richten, leiden; een orkest dirigeeren; diri -teming.
geerend officier van gezondheid, met de directie
DIOPTRIEK, v. doorzichtkunde, ]eer der straal- belast.
breking, inz. in lenzen.
DIRIGEERSTOK, m. (-ken), stok waarmee een
DIOPTRISCH, bn. dioptrische kleuren, die door dirigent de maat enz. aangeeft.
straalbreking ontstaan.
DIRIGENT, m. (-en), leider eener muziek -, zang
DIORAMA, o. (-'s), schildering, tafereel door
-uitvoerng;
orkestdirecteur.
beweegbaar licht beschenen.
1. DIRK, v. (-en), (zeew.) toppenant, piekeval,

v.

DIRK,

touw van den top van den mast naar 't uiteinde
van den giek; -- (gew.) slappe Dirk ; dunne brij,
pap; blinde Dirk, ketelkoek.
2. DIRK, m. (verkorting voor) directeur.
DIRKEN, (dirkte, heeft gedirkt), (plat) afgaan,
zich ontlasten.
DIRKJESPEER, v. (...peren), vroegrijpe soort
van zomerpeer (pirum superbicm) : enkele en dubbele
dirkjespeer; — m. de boom.
DIS, v. (muz.) de een halven toon verhoogde d.
DISAGIO, m. verlies (in het bankwezen); zie
AGIO.
DISCANT, m. (-en), (muz.) sopraan, hoogste
vrouwenstem; —SLEUTEL, m. (-s), sleutel waarbij
de tweegestreepte c op de eerste lijn staat.
DISCH, m. (disschen). tafel, waarop spijzen
staan : een goed voorziene disch; zich aan den disch

zetten, om den disch scharen; bruiloftsdisch; lem.

ten disch noodigen; — ( gew.) tafel of schragen met
planken ter uitstalling van koopwaren (op kermissen
enz.); — (gew.) die kinderen zijn op den disch, ten
laste van het weeshuis; — gereserveerde zitplaats in
het koor eener R.K. kerk, voor priesters of autoriteiten.
DISCHGENOOT, m. (-en), mede-aanzittende gast;
...GENOOTE, v. (-n); ...GERECHT, o. (-en), spijs,
gerecht, schotel; ...GESPREK, o. (-ken), tafelgesprek.
DISCIPEL, m. (-en, -s), leerling, scholier, inz.
in toepassing op de jongeren van Christus; (scherts.)
mijne discipelen, mijne jongens; zie APOSTEL.
DISCIPELIN, v. (-nen), (w. g.)
DISCIPLINAIR, bn. bw. de discipline betreffende: disciplinaire straf, in strenge tucht bestaande;
disciplinair straffen, om de discipline te handhaven.
DISCIPLINE, v. tucht, onvoorwaardelijke gehoorzaamheid aan voorschriften en bevelen, in 't bijzonder : krijgstucht : de discipline handhaven; een
troep zonder discipline; — depot van discipline,

strafbataljon, klas; — de raad van toezicht en dis
(bij de rechtscolleges inz. Bene commissie-ciplne,
uit de advocaten die is belast met de zorg voor
de eer van den stand der advocaten; tucht, orde:

discipline moet er zijn; —

(B.. K.) boetegeesel, geeselriem, geeselkoord, als
werktuig van boetvaardigheid, zelftuchtiging in
kloosters, soms ook door leeken aangewend: disci-

pline nemen, toedienen opleggen.
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teerde, heeft gediscuteerd), overwegen (te zamen),
beraadslagen.
DISHARMONIE, v. gebrek aan harmonie, aan
overeenstemming : in disharmonie zijn, niet
overeenstemmen; (fig.) oneenigheiil, vriendschapsbreuk.
DISHARMONIEEREN, (disharmonieerde, heeft
gedisharmonieerd), in oneenigheid leven.
DISJUNCTIEF, bn. (taalk.) scheidend.
DISLOQUEEREN, (disloqueerde, heeft gedisloqueerd), verrekken, verzwikken (een arm of een
been); — verleggen, verplaatsen (troepen).
DISORDE, v. (gew.) wanorde.
DISPACHE, v. (-s), contract wegens zeeschade.
DISPACHEUR, m. (-s), die zich met het stellen
en bezorgen van zee-contracten belast.
DISPARAAT, bn. ongelijk, niet (bij elkander)
passende; (volkstaal) verbastering van desperaat.
DISPENSATIE, v. (-s, ...tiën), ontheffing, vrij
een gebod of voorschrift), dispensatie-steling(va

aanvragen, verleenen.

DISPENSEEREN, (dispenseerde, heeft gedispenseerd), ontheffen, vrijstellen (van...).
DISPERSIE, v. (nat.) kleurschifting, ontleding
van het licht.
DISPLEZIER, o. displezier aan iets beleven, verdriet; iem. displezier doen, hem onaangenaam zijn.
DISPONEEREN, (disponeerde, heeft gedisponeerd), beschikken; regelen; — op iem. disponeeren,
op iem. trekken (een wissel); — over iem. disponeeren,
gebruik maken van zijne diensten; — over 't geld
zal per postquitantie gedisponeerd worden, het zal
op die wijze ingevorderd worden; — niet wel gedisponeerd zijn, niet goed geluimd zijn, (ook) geen
lust, geene geschikte stemming hebben tot....
DISPONENDA, mv. (boekh.) in commissie genomen, doch niet verkochte boekwerken, die weder
ter beschikking van den uitgever worden gesteld.
DISPONIBEL, bn. beschikbaar.
DISPOSITIE, v. beschikking, inrichting; aanleg;
ontwerp eener rede; quitantie, aangeboden met
het doel om betaling te vorderen; gemoedsstem ming; — vatbaarheid, aanleg voor eene ziekte; —
ik stel mij (ik ben) tot uwe dispositie, gij kunt over
mij beschikken : bij ministerieele dispositie.
DISPUTANT, m. (-en); ...TATOR, m. (-s), twistvoerder, die redetwist voert.
DISPUTATIE, v. (-s, ...tiën), redetwist.
DISPUTEER-COLLEGE, o. (-s), vereeniging tot
onderlinge oefening in het disputeeren (onder
studenten), ook dispuut- college.
DISPUTEEREN, (disputeerde, heeft gedisputeerd),
wetenschappelijk redetwisten.
DISPUUT, o. (...puten), redetwist betreffende
theoretische vragen : zij hadden dispuut m-et elkander;
oefening in het redetwisten : ik was heden op het

DISCIPLINEEREN, (disciplineerde, heeft gedisciplineerd), onder tucht brengen; — een goed gedisciplineerd leger, dat goed geoefend is, bij hetwelk
goede krijgstucht heerscht.
DISCONTABEL, bn. gedisconteerd kunnende
worden.
DISCONTEEREN, (disconteerde, heeft gedisconteerd), (een wissel) te gelde maken voor den
vervaltijd, tegen een zeker disconto.
dispuut van professor N. N.
DISCONTO, o. (-'s), percentsgewijze korting op
DISQUALIFICEEREN, (disqualificeerde, heeft
een wissel wegens vervroegde betaling; (in den gedisqualificeerd), ongeschikt verklaren; (bij wedgoederenhandel) korting voor het betalen vóór rennen) niet toelaten tot het ontvangen van den
den vervaldag; —BANK, v. (-en), die zich met 't behaalden prijs; (ook) niet toelaten tot den wedstrijd.
disconteeren van wissels belast; —GEVER, m. DISQUALJFICATIE, v.
(-s); —NEMER, m. (-s), die den wissel overgeeft,
DISSECTIE, v. (-s, ...tiën), lijkopening, ontleding
neemt; —VOET, m. cijfer in percenten 's jaars, van een lichaam.
waarnaar het disconto wordt berekend.
1. DISSEL, m. (-s), (kuip., timm. enz.) bijl
DISCORDANTIE, v. verzameling van tegenstrij- waarvan het vlakke of holle blad naar den steel
dige plaatsen uit den bijbel.
gekromd en van binnen naar buiten schuin afgeDISCOURS, o. (-en), gesprek.
slepen is (voor 't behakken van palen, uithakken
DISCREDIET, o. iem. in discrediet brengen, hem van goten enz. gebruikt) : platte dissel; gootdissel.
het vertrouwen ontnemen, verdacht maken.
2. DISSEL, m. (-s), disselboom : lange dissel,
DISCREET, bn. bw. (...creter, -st), bescheiden, kromme dissel.
zedig; geheimhoudend; eene discrete opdracht, die
DISSELBOOM, m. (-en), boom aan een wagen
geheimhouding eischt.
waaraan de paarden gespannen worden en die
DISCRETIE, v. zedigheid, bescheidenheid; goed
dient om den wagen te wenden.
geheimhouding : discretie gevraagd en-vinde;
DISSELEN, (disselde, heeft gedisseld), met den
verzekerd; — te uwer eigene discretie, aan uw eigen dissel bewerken; — (gew.) een wagen verplaatsen
oordeel; te uwer beschikking; —DAGEN, m. mv.
door aan den dissel te trekken of te duwen, en er
respijtdagen, dagen van uitstel na den vervaldag mee te manoeuvreeren, als ware het een scheepseens wissels; —GELD, o. (bij leerringen) geld dat roer.
men minder ontvangt dan waarvoor men eene
DISSELBOUT, m. (-en); ...HAAK, m. (...haken);
schuldbekentenis schrijft.
...NAGEL, m. (-s); ...PIN, v. (-nen); ...RIEM, m.
DISCUS, m. (oudt.) werpschijf; —WERPER,
( en); ...SJEES, V. (. . . sjeezen), sjees met dissel
m. (-s).
voor twee paarden, beugelsjees.
DISCUSSIE, v. (-s, ...siën), beraadslaging, overDISSENTERS, m. mv. andersdenkenden; alle
weging, gedachtenwisseling, inz. betreffende prac- niet tot de staatskerk behoorende Protestanten in
tische vragen : iets in discussie brengen, het tot Engeland.
onderwerp van eene gedachtenwisseling maken:
DISSERTATIE, v. (-s, ...tiën), wetenschappelijke
de discussie openen, sluiten.
verhandeling; proefschrift voor den doctoralen
DISCUTEEREN, ook DISCUSSIEEREN, (discu- graad.
Van Dale.
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DISSIDENTEN, ni mv. de niet Roomschen (in
't oude Polen).
DISSIMILATIE, v. (taalk.) verschijnsel dat van
twee gelijk) op eWander volgende medeklinkers
, er een gewijzigd wordt, bv. tooveraar werd toovenaar.
DISSIMULATIE, v. vermomming, veinzerij,
huichelarij.
DISSOCIATIE, v. het uiteenvallen eener chemische verbinding.
DISSOLVEEREN, (dissolveerde, heeft gedissolveerd), ontbinden; (scheik.) oplossen; scheiden:
eene firma dissolveeren. DISSOLVING, in dissolving
views, deze ontstaan wanneer men eene projectie
angzaam laat verdwijnen en met eene tweede
tooverlantaarn een ander beeld op het eerste
projecteert.
DISSONNANCE, v. (-n), (muz.) wanklank. DIS
wanklank, niet harmonieerend-SONAT,m.(en)
accoord, valsche toon; (ook fig.) die toespeling
dracht een dissonant in de algeni eene feestvreugde.
DISTANTIE, v. (-s, ...tiën), afstand : zich op eene
distantie houden; (ook fig.): (perspectief) afstand van
het oog tot het tafereel; —METER, m. (-s). (krijgsk.)
afstandsmeter; --PUNT, o. (-en), (perspectief)
eindpunt van de op den horizon neergeslagen
ooglijn; —RIT, m. (-ten), wedstrijd in het afleggen
van een bepaalden grooten afstand.
DISTEL, v. (-s), een plantengeslacht tot de
familie der samengesteldbloemigen behoorende
(carduus), zich kenmerkende door stekeliger stengel
en bladeren; inz. bekend als een lastig onkruid;
de tengere distel, de knikkende distel, de veeldoornige
distel en d e gekrulde distel of doornstekel, veder -,
wegdistel • -- ( spr.) onder distels en doornen zaaien,
zijne moeite verspillen; — (spr.) vijgen aan distels
zoeken, goede daden verwachten van slechte menschen; -- gedraaide punt aan prikkeldraad.
DISTELACHTIG, bn. ( -er, -st), distelig.
DISTELBLOEM, v. (-en), vgl. Mariadistel.
DISTELEN. (distelde, heeft gedisteld), tegenwerken, harrewarren, vitten; (volkst.) dwarsdrijven,
stribbelen.
DISTELHAAK, m. (...haken), (landb.) distelschaar.
DISTELIG, bn. ( -er, -st), vol distelen; (fig.)

netelig; weerbarstig.
DISTELKRUID, o. (-en); ...PLANTEN, v. mv.
DISTELS, v.. mv. (plantk.) groep der Composieten
waartoe de gesl. Cirsium ; Carduus, Onopordon en
Silybum behooren.
DISTELSCHAAR, v. (...scharen), (landb.) schaar
gezaagde tang, waarmede distels worden-vormige
uitgetrokken; ...TANG, v. (-en); ...TREKKER,
m. (-s).
DISTELVINK, m. (-en), (nat. hist.l putter, bont
vogeltje van 13 cM. lengte (fringula-geklurd
carduelis); ...VLINDER, m. (-s). (nat. bist.) dag
vlucht, helder roodbru'ne-vlindermt5à6cM.
goudkleur (vanessa cardui); de donkergrijze geel
rups leeft op distels en brandnetels.-getknd
DISTICHON, o. (-s), tweeregelig vers, een vol ledigen zin vormend, inz. uit een hexameter en
een pentameter bestaande.
DISTILLATEUR, m. (-s), iem. wiens beroep
het distilleeren (van sterke dranken) is.
DISTILLAAT, o. (...laten), product eener dis
-tilae.
DISTILLATIE, v. (...tiën), het distilleeren; droge
distillatie, ontbinding eener organische stof door
verhitting, zonder toetreding van zuurstof.
DISTILLEERDER, m. (-s), distillateur. DISTILLEERDERIJ, v. (-en), fabriek waar alcoholische
dranken gedistilleerd worden.
DISTILLEEREN, (distilleerde, heeft en is gedistilleerd), door verdamping en daarop gevolgde
condensatie gemengde . vloeistoffen van elkander
scheiden, Bene alcoholoplossing sterker maken,
ook overhalen, stoken, branden geheeten; — (fig.)
op gezochte wijze afleiden : uit iemands woorden
eene geheel andere bedoeling distilleeren, die verkeerd
en met bijbedoelingen uitleggen.
DISTILLEERFLESCH, v. (...flesschen); ...HELM,
m. (-en); ...KETEL, m. (-s); ...KOLF, v. (...kolven),
glazen werktuig om te distilleeren; ...OVEN, m.
(-s); ...TOESTEL, o. (-len); ...VAT, o. (-en).
DISTINCTIE, V. (- s, ...tiën), onderscheiding;
voornaamheid. DISTINCTIEF, o. (...tieven), onderscheidingsteeken; (inz. in 't leger) teeken dat
een rang of graad vanduidt.
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DISTINGEEREN, (distingeerde, heeft gedistingeerd), onderscheiden, reet onderscheiding behandelen; --- eene gedistingeerde houding, kleeding, .fijn,
voornaam.
DISTRIBUEEREN, (distribueerde, heeft gedistribueerd), uit -, rond-, verdeelen; (boekdr.) uitbreiden.
der inktlaag ov-.;r de inkttafel; (letterz.) het zetsel
verdeelen, de letters uit den vorm in de kast op
hun plaats leggen. DISTRIBUEERMACHINE, v
(-s); ...WALS, v. (-en), inktrol.
DISTRIBUTIE, v. uitdeeling, verdeeling : de
distributie van brieven; (stoomw.) verdeeling van
den stoom door de stoomschuif, ook distributie
geheeten; —KANTOOR, o. (...toren),-schuif
(posterijen) kantoor, afdeeling waar de brieven
gedistribueerd worden; (ook) hulpkantoor der
posterijen.
DISTRICT, o, (-en), onderdeel van een land met
't oog op een bepaalden tak van dienst, zooals
districten voor 't onderwijs, voor 't veeartsenij
-kundig
staatstoezicht enz.; kiesdistrict.
DISTRICTSBELANGEN, o. mv. de afgevaardigde
komt voor de districtsbelangen op; ...COMMISSARIS,
m. ( -sen), (in West-Indië); ...HOOFD, o. (-en) (in
Indië); ...SCHOOLOPZIENER, m. (-s); .. .VEE ARTS, m. (-en).
DIT, aanw. vnw. onz. van deze (Zie aldaar) :
dit huis; bewijs dit; dit is zeker dat hij een ezel is;
bij dit en dat ! bij hoog en laag !; — die dit en datsche
vent, die vervloekte kerel.
DITHYRAMBISCH, bn. bezield, vurig; overdreven
wild, razend.
DITHYRAMBUS, m. (...bae), eene soort van
lierdicht, Bacchuslied.
DITJE, o. (-s), er is een ditje en een datje aan,
er is iets op aan te merken; hij heeft altijd van die
ditjes en datjes, van die aanmerkingen; (ook) van
die uitvluchten; -- dan nog een ditie en een datje,
een kleinigheidje.
DITMAAL, bw. dezen keer.
DITO, brr. bw. evenzoo, dergelijk : zij droeg
valsche tanden en dito haren; — geef mij een dito,
ook zoo eentje; (vaak verdubbeld) dito, dito.
DIURESE, v. (gen.) afscheiding en loozing der
urine.
DIURETICA, mv. (gen.), urine- of pisdrijvende
middelen.
DIURETISCH, bn. het urineeren bevorderend.
DIURNAAL, o. (...naliën), gebedenboek voor
dagelijksch gebruik der R.-K. geestelijken.
DIVA, v. (-'s), gevierde zangeres.
DIVAGATIE, v. (-s, ...tiën), afdwaling, uitweiding, onzin.
DIVAGEEREN, (divageerde, heeft gedivageerd),
uitweiden, temen, onzin praten.
DIVAN, m. (-s), rijksraad : raad van state (in
Azië, Turkije enz.); Bene soort van lage rustbank
zonder leuning, sofa met losse kussens.
DIVERGEEREND, bn. (nat.) divergeerende stralen,
uiteenwijkende; -- divergeerende lens, verspreidingslens; (wisk.) divergeerende reeksen, niet tot een limiet
naderend.
DIVERGENT, bn. uiteenloopend, strijdig.
DIVERS, bn. verschillend : eene zending diverse
manufacturen. DIVERSEN, mv. (aan 't eind van
een catalogus) niet onder eene der opgenomen
rubrieken vallende boeken enz.
DIVERTEEREN, (ZICH), (diverteerde zich, heeft
zich gediverteerd), zich vermaken.
DIVERTIMENTO, o. (-'s), tot ontspanning of
vermaak samengesteld muziekwerk, of passages
van dien aard in grootere stukken.
DIVIDEEREN, (divideerde, heeft gedivideerd),
(rek.) deden; verdeelen.
DIVIDEND, o. (-en), half- of heeljaarlijksche uit
winst aan de aandeelhouders eereer-keringva
onderneming : de Delimaatschappij maakt mooie
dividenden; -- BEWIJS, o. (...bewijzen), bewijs
dat den houder recht geeft op een aandeel in het
uit te keeren dividend.
DIVIDIVI, vruchten van een Westindischen heester (caesalpinia coriaria), met een hoog looizuur gehalte; ook bij het zwartverven gebruikt.
DIVINATIE, v. vermeende kunst om de toekomst
te voorspellen; voorgevoel; het als bij ingeving
raden.
DIVISIE, v. (-s, ...siën), (rek.) dealing; — leger
vloot-afdeeling, eskader. Vgl. landings--afdeling;—
divisie. DIVISIE -COMMANDANT, m. (-en); .. .GE -
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NERAAL, m. (-s); ...VERBAND, o. de schepen

waren niet zoo geoefend in divisieverband.

DIXI, ik heb gezegd (aan 't eind eener rede).
DJAGOENG, v. (Ind.) Turksche tarwe of mais.
DJAHAT, m. (-s), (Ind.) oproerling, rebel (vooral
op Atjeh).
DJAKSA, m. (Ind.) inlandsch officier van justitie
(op Java en Madoera).
DJAMBOE, v. (-s), (Ind.) algemeene naam voor
de verschillende Eugeniasoorten; inz. van de geurige
frissche vruchten die daaraan groeien; de djamboe
bidji is de guave; de djamboe monjet is de anacardium
occidentale, waarvan de vruchten hier te lande ook
wel „Atjehnoten" worden genoemd.
DJARAK, m. (Ind.) naam voor den wonderboom

(ricinis communis).

DJATI, m. (-s), —BOOM, m. (-en), Indische
teakboom (tectona grandis) met uitstekend timmeren sierhout; —BOSCH, o. (...bosschee.); —HOUT,
o. teakhout.
DJENGKOL, m. (Ind.) eerre boomsoort (pithecolobium bigeminum) welks gekookte stinkende zaden
alom bekend zijn als toespijs bij de rijsttafel.
DJEROEK, m. (Ind.) algemeene naam voor alle
zoete of zure oranjeappelen.
DJIMAT, m. (Ind.) talisman, amulet.
DJOEROETOELIS, m. (Ind.) inlandsch schrijver; (scherts. voor) secretaris.
DJOEWAR, V. (Ind.) de cassia siamees.
DOBBE, v. (-en), (gew.) waterkom in het land;
uitgeveend turfgat, veenkuil; wed.
1. DOBBEL, (gew. voor) DUBBEL.
2. DOBBEL, m. grof spel; het dobbelen; -- een
harde dobbel, een moeilijk spel; --- een kwaden dobbel
hebben, ongelukkig spelen; (ook fig.) hij zal een harden
dobbel, kwaden dobbel (ook dobber) hebben, hij zal
het hard te verantwoorden hebben, het is te vree zen, dat hij (voor de ziekte, in den strijd enz.)
bezwijken zal.
DOBBELAAR, m. (...laren, -s), DOBBELAARSTER. v. (-s), die dobbelt, die grof speelt; speler -,
speelster van beroep.
DOBBELAARSTROEP, m. (-en), een gezelschap
dobbelaars.
DOBBELARIJ, v. (-en), het dobbelen; gemeen,
grof spel; speelzucht.
DOBBELBEKER, m. (-s), een bekertje van
hoorn of leder waarmede men de dobbelsteenen
werpt, dobbelkroes.
DOBBELEN, (dobbelde, heeft gedobbeld), met
dobbelsteenen werpen om daarvan winst of verlies
te laten afhangen; - (van jongens op straat) om
centen spelen, waarbij 't toeval winst of verlies

bepaalt; grof spelen; — ongelukkig dobbelen, tegen
hebben; — (spr.) tegen twaalf oogen dobbelen,-spoed
gevaar loopera, dat men zijn doel niet zal bereiken; —
de zieke dobbelt tegen twaalf oogen, zal een harden
dobbel hebben.
DOBBELHOORN, m. (-s); ...HUIS, 0. (...huizen),
speelhuis; .KROES, m. (...kroezen), dobbelbeker;
...SCHULD, v. (-en).
DOBBELSPEL, o. (-len), spel mei dobbelsteenen; (bij uitbr.) spel waarbij winst of verlies door
het toeval wordt bepaald, hazardspel: de staatsloterij is een dobbelspel.
DOBBELSTEEN, m. (-en), kubus waarvan de zes
vlakken respectievelijk met 1-6 punten voorzien
zijn kgebruikt voor hazardspelen), ook teerling; —
met dobbelsteenen gooien, spelen; — aan of tot dobbelsteenen snijden, in vierkante stukjes; — dobbel steentjes, min of meer kubusvormige stukjes spek,
boekdeeg enz.; ook zekere geruite stof; (zeew.)
bovenste deel eener streng; ...TAFEL, v. (-s),
speeltafel.
DOBBELZIEK, bn. ( -er, -st), aan dobbelspel
verslaafd.
DOBBER, m. (-s), (vissch.) licht voorwerp (doorgaans eene kurk met doorgestoken ganzeschacht)
aan een hengelsnoer bevestigd en bij 't uitwerpen
op 't water drijvend; drijvend stuk kurk met een
koord aan een onder 't water gelegen voorwerp
(een net b. v.) bevestigd; ton, boei; hout vaa het
anker; - de dobbers, bossen riet om te leeren zwemmen; (fig.) 't zal een harde dobber zijn, 't zal er om
spannen, het is zeer de vraag of het goed zal gaan,
zal lukken; vgl. dobbel. Dobbertje, o. ,.-s).
DOBBEREN, (dobberde, heeft gedobberd), drijvende zachtjes op en neder gaan (in het water); op
zee zwalken : hij dobbert al op de baren; - in een
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bootje ronddrijven (voor plezier), spelevaren; —
tusschen vrees en hoop dobberen, nu vreezen, dan
hopen; — ik heb al wat gedobberd, rondgedoold,
gezworven; — hij wist zijne zaak zoowat dobberende
te houden, met moeite hield hij zich staande, wist hij
een faillissement te voorkomen; — de spelling van
dit woord is dobberend, staat nog niet vast. DOBBERING. v. (-en).
DOBBERLIJN, v. (-en), (visscb.) lijn met kurk
boven aan het net; ophouder, vlotlijn; ... VREUGD,
v. genoegen van het spelevaren, van het hengelen.
DOCEEREN, (doceerde, heeft gedoceerd), 't
onderwijzen eener wetenschap door mondelinge
voordracht, ook als tegenstelling van vragend
onderwijs.
DOCENT, m. (-en), leeraar bij 't middelbaar (of
hooger) onderwijs; — hij is een kranig docent, doceert
goed; docent aan de Theol. School; privaatdocent.
DOCENTEN-KAMER, v. (-s), kamer voor de
leeraars aan H. B. S., Gymn. of Kweekschool
... VEREENIGING, V. (-en).
DOCH. vw. van het beperk. tegenst. zinsverband;
ik heb hem genoeg gewaarschuwd, doch hij heeft
niet willen luisteren, (doch is deftiger dan maar en
legt meer nadruk op de tegenstelling). Vgl. nog
't voegw. bw. toch.
DOCHT, v. (-en), roeibank; zie DOFT.
DOCHTER, v. (-s), kind van het vrouwelijk geslacht (steeds met betrekking tot de ouders) : bevallen van Bene welgeschapen dochter; — meisje beneden
10 à 12 jaar ongeveer : ik zal mijn dochtertje naar
school brengen; vooral van groote meisjes : met zijne
dochter op reis gaan; zijne dochter uithuwelijken; eene
huwbare dochter; -- jonge dochter, meisje, huwbaar
meisje, vrijster, (ook) tegenstelling van weduwe; —
eene aangetrouwde dochter, schoondochter; — zij is
haar vaders dochter, aardt sterk naar haar vader; —
eene dochter Eva's, eene vrouw, aardende naar Eva;
— de dochteren Israëls, maagden en vrouwen van
het Israëlietische volk; -- (fig.) onzedelijkheid is eene
dochter der armoede, komt eruit voort; - Dochtertje,
o. (-s), ook dochterken, dochterke, o. (-s).
DOCHTERKERK, v. (-en), kerk uit eene andere
voortgekomen; ...LIEF, v. lieve dochter.
DOCHTERSGOED, o. erfdeel der dochter; (ook)
uitzet; ...KIND, o. (-ers, - eren), kleinkind; ...MAN,
m. (-nen), behuwdzoon, schoonzoon; ...ZOON, m.
(-s).

DOCIEL, bn. bw. ( -er, -st), leerzaam; gedwee.
DOCILITEIT, v. leerzaamheid; meegaandheid.
DOCTOR, m. (-en), eig. een leeraar; titel van den

hoogsten academischen graad in de godgeleerdheid,

letteren enz.; — doctor honoris causa, iem. Wien de
doctorsgraad als eerbewijs verleend is; vgl. dokter.
DOCTORES, v. ( -sen).
1. DOCTORAAL, brr. bw. van een doctor: de
doctorale graad; (fig.) deftig, geleerd : doctoraal
spreken.
2. DOCTORAAL, o. zijn doctoraal doen, het laatste
academisch examen vóór het promoveeren.
DOCTORAAT, o. (...raten), waardigheid of graad
^ van doctor.
DOCTORANDUS, m. student die tot de promotie
is toegelaten.
DOCTOR DJAWA, m. (Ind.) inlandsch genees kundige, afkomstig van de school tot opleiding van
inlandsche artsen te Weltevreden.
DOCTOREEREN, (doctoreerde, heeft gedoctoreerd), den graad van doctor verkrijgen : een gedoctoreerd persoon.
DOCTORSGRAAD, m.: ...HOED, m. (-en);
...MUTS, v. (-en).
DOCTRINAIR, bn. bw. streng vasthoudend aan
een eenmaal ontworpen politiek, economisch of
wetenschappelijk stelsel (of formule), geene afwijking daarvan duldend : de doctrinaire en de vooruit
liberalen; eene doctrinaire opvatting; —-strevnd
(bij uitbr.) bekrompen en hardnekkig vasthoudend.
DOCTRINAIREN, m. mv. partij der gematigden
in Frankrijk (na 1830); aanhangers van het doctrinarisme.
DOCTRINARISME, o. het doctrinair zijn.
DOCUMENT, o. (-en), oorkonde, ieder (geschreven of gedrukt) bewijsstuk : iets met de documenten
staven; kostbare documenten voor de kennis onzer geschiedenis (bij uitbr. ook van andere voorwerpen
gebruikt).
DODAARS, m. (...aarzen), een zeer zwaarlijvige
vogel, van de grootte eener zwaan, met eene dot
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veeren aan den aars, (didus ineptus) op Mauritius en
Bourbon, ook doedoe., dodo, struiskazicaris, walgvogel
en basterdstruis geheeten, nu uitgestorven; — benaming voor een zoetwaterduiker, den kleinen fuut
(colymbus fluviatilis).
DODDE, v. (-n) (plantk.) lischdodde, kannewasscher, Thypha; (gew.) liefkoozend woord tegen kinderen.
DODDEGRAS, o. (plantk.) geslacht van de fain.
der grassen (phleum), met zeer dichte rolronde aren;
in ons land komen inz. voor het zanddoddegras of
kleine zandhalm (phleum arenarium) en het timotheegras of lammerstaart (phleum pratense).
DODDER, v. (plantk.) ook DOTTER, gewone
huttentut, camelina sativa; — Spaansche dodder,
(plantk.) een der volksnamen van eene soort van
radijs, (raphanus sativus).
DODDERIG, bn. bw. ( -er, -st), sufferig, slaperig.
DODDERIGHEID, v. sufheid, slaperigheid.
DODDIG, bn. bw. aantrekkelijk door kleinheid,
liefheid, molligheid enz.: een doddig kind; een
doddig hoedje; zij kan zoo echt dqddig doen, schattig,
snoezig, lief.
DODE CAËDRUM, o. (meetk.) twaalfvlak.
DODEI, o. (- eren), (gew.) vuil ei.
DODIJNEN, (dodijnde, heeft gedodijnd); — een
kind dodijnen, heen en weer schudden (op den arm,
in de wieg) en in slaap zingen, (gewest. ook douw
-dijne,ol).
DODO, m. (-'s). dodaars, walgvogel.
die
's
zoServische
meisjes
DODOLEN, v. mv.
mers onder dansen en zingen rondgaan, terwijl zij
alleen met kransen en bloemen bekleed zijn.
DODOOR, m. en v. (-en), sufferig, vadsig mensch.
DOEDEL, m. (-s), doedelzak.
DOEDELEN, (doedelde, heeft gedoedeld), op den
doedelzak spelen; fluiten.
DOEDELS, v. mv. (plantk.) dodde.
DOEDELZAK, m. (-ken), blaasinstrument, bestaande uit een lederen zak waarin de speler lucht
blaast, die hij dan door drukking met den arm in
Bene soort schalmei met vier of meer toongaten
blaast; bovendien zijn er nog eenige schalmeien
aan den zak, die - in den bastoon blijven ruischen;
—BLAZER, m. (-s); — SPELER, m. (-s).
DOEJOENG, DOEJONG, m. (Ind.) zeekoe.
DOEK, o. als stofnaam : alle geweven stof, als
vlaggc(dun)doek, behangdoek, wasdoek, neteldoek,
smaldoek; zeildoek, schildersdoek, zie aldaar; —
iets op 't doek brengen, schilderen; - — (met mv.)
schilderstuk : eenige doeken uit de Hollandsche
school; -- vlag; tooneelsoberm, inz. tooneelgordijn; —
—, m. (-en), als voorwerpsn.; een regelmatig
gedeelte van een grooter stuk stof afgenomen tot
een bepaald gebruik, vgl. hals-, zak-, hoofd-, omslag-,
vaat -, handdoek; — hij werd zoo wit als een doek,
zeer bleek; — luier, windsel : het kind Jezus, in
doeken gewonden; een kind een schoonen doek geven; —
(Zvidn.) iem. in de doeken leggen, hem beetnemen,
bedotten; — een doek voor de oogen hebben, niet zien,
s erblind zijn. DOEKJE, o. (-s), kleine doek; —
(spr.) er geen doekjes om winden, ronduit ermede
voor den dag komen; — dat is slechts een doekje
voor het bloeden, een uitvlucht, een verzinsel, (ook)
waarachter men zijne spijt wil verbergen, een mooi
praatje om het pijnlijke van iets, inz. een gezegde
weg te nemen.
DOEKBOOM, m. (-en), (weverij) boom waarop
't geweven doek gerold wordt.
DOEKEN, (doekte, heeft gedoekt), eene kamer
doeken, met behangdoek bekleeden; — een schilderstuk doeken, op nieuw doek overbrengen; vgl.
verdoeken; (w. g.) bedriegen, blinddoeken. DOEKING, v.
DOEKER, m. (-s), DOEKSTER, v. (-s), die met
doek bezet; (fig. w. g.) fopper, bedrieger, bedriegster.
DOEKJE- ACHTER, o. kinderspel waarbij de
spelers in een kring staan, één speler onder 't zingen van een deuntje eromheen loopt en aan 't einde
van 't liedje een zakdoek achter een speler laat
vallen, die hem dan nazet en wiens plaats hij moet
innemen, ook zakdoekje-leggen genoemd.
DOEKMAKER, m. (-s), wever; ...RAAM, o.
(...ramen), raam waarop het doek voor eene schil
gespannen wordt; ...SCHEERDER, m. (-s),-derij
droogscheerder, lakenscheerder; ...SPELD, v. (-en),
sieraad waarmee een omslagdoek wordt vastgespeld;
dasspeld.
DOEKOE, v. (Ind.) op Java zeer verbreide fruit-

soort zoo groot als Bene noot, geelbruin van kleur
en met leerachtige schil, groeiende aan den lansrum
domesticum..
DOEKOEN, m. en v. (-s), (Ind.) man, vrouw op
Java die de empirische geneeskunst uitoefent op
zeer primitieve en bijgeloovige wijze en voor zeer
vele gevallen geraadpleegd wordt.
DOEL, o. schijf waarop men schiet; — een drijvend doel (bij schietoefeningen der marine); — voor
waarop men schiet : de jager miste nimmer-werp
zijn doel; — hij was het doel hunner spotterrnijen,
het mikpunt; — het doel eener reis, 't punt waarheen men reist; — (Zuidn.) achterste, aars; (ook)
de wortels van een boom met de aanklevende
aarde; — (sport) ruimte, waardoor men bij sommige balspelen den bal moet zien te brengen; —
datgene waarnaar men streeft, dat men zoekt te
bereiken, te verwezenlijken : opheffing der graan
doel waarnaar Cobden streefde; een-rechtnwas
doel beoogen, najagen; naar een doel jagen; zijn doel
bereiken, missen; zich een doel stellen, zich iets ten
doel stellen; — zijn doel voorbijstreven, door overdrijving zijn doel missen; — bestemming, doeleinde:
tot wat doel wordt dat gebruikt; — bedoeling : met
dat doel heb ik het niet gezegd; — (spr.) het doel
heiligt de middelen, tot bereiking van een goed doel
zijn alle middelen geoorloofd (stelregel inz. den
Jezuïeten toegeschreven).
DOELAANWIJZEND, bn. (taalk.).
DOELEINDE, o. (-n), doel (steeds voor 't meerv.
van doel); bestemming : die stof wordt tot velerlei
doeleinden gebruikt, men doet er alles mee.
1. DOELEN, (doelde, heeft gedoeld), mikken,
streven (naar iets); — (sport) met een prachtschot
doelen, een doel, een punt winnen, den bal door
het doel brengen; — op iets doelen, iets beoogen,
in het schild voeren; — dat doelt op mij, dat gezegde
is op mij gemunt.
2. DOELEN, m. (-s), plaats waar men zich (eertijds) vereenigde om naar het wit te schieten :
handboogs-, kloveniers -, St.- Jorisdoelen, enz.; naam
van hotels.
DOELENSTUK, o. (-ken), schilderstuk uit de
16de en 17de eeuw, waarop schutterstooneelen,
corporatiën enz. weergegeven zijn.
DOELIJZER, o. (-s), mikijzer.
DOELIST, m. (-en), naam der aanhangers eener
democratische partij die in 1747 in den Kloveniers
doelen te Amsterdam vergaderden.
DOELLIJN, V. (- en), (sport) breedtelijn van een
voetbalveld.
DOELLOOS, bn. bw. (... bozer, -t), zonder doel:
een doelloos leven; doelloos ronddwalen. DOELLOOSHEID , V.
DOELMAN, m. (-nen), (sport) verdediger van het
doel bij een voetbalspel, keeper.
DOELMATIG, bn. bw. ( -er, -st), geschikt voor het
doel waartoe het gemaakt is : doelmatige werktuigen; 't huis is zeer doelmatig ingericht.
DOELPAAL, m. (...palen), (sport) paal die het
doel begrenst; ...PIJL, m. (-en), pijl gebruikt bij
het schieten naar het doel; ...PUNT, o. (-en),
(sport) punt dat men bij balspelen behaalt, door
den bal door het doel te brengen; ...SCHIETING,
V. (Zuidn.) het schieten naar het doel; ...SCHOP,
m. (-pen), ...TRAP, m. (-pen), schop, trap var
uit het doel bij het voetbalspel.
DOELTREFFEND, bn. bw. ( -er, -st), waarmee
men zijn doel bereikt : doeltreffende maatregelen,
voorschriften, bepalingen; ...VERDEDIGER, m.
(-s), (sport).
DOELWIT, o. (verhevener dan) doel.
DOEM, m. (in hoogeren stijl) het doemen, oordeel, vonnis.
DOEMA, v. (-'s), rijksvergadering in Rusland;
—LID, o. (...leden).
1. DOEMEN, (doemde, heeft gedoemd), veroordeelen: ter dood doemen; -- ik ben gedoemd mijn
leven in eenzaamheid te slijten, het lot heeft mij ertoe
veroordeeld. DOEMING, v. (-en), (w. g.).
2. DOEMEN, zie OPDOEMEN.
DOEMVONNIS, o. ( -sen) scherp veroordeelend
vonnis.
DOEMWAARD, ...WAARDIG, bn. en bw. ( -er,
meer —, -st, meest —), waard vervloekt te worden,
vloekwaardig, misdadig : doemwaardig streven; doem
pogingen. DOEMWAARDIGHEID, v. -wardige
1. DOEN, (deed, deden, gedaan), de op den voorgrond tredende oorzaak eener werking zijn, eene
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werking verrichten (syn. handelen, uitvoeren, ver
maken, bewerken); (tegenstellingen) doen-richten,
en ondergaan, doen en laten; doen en denken, willen,
praten, zeggen; — ( spr.) doen is een ding, zieDING;zeggen en doen zijn twee, eene belofte (bedreiging
enz.) wordt niet altijd vervuld; —
verbonden met een substantief dat eene werking,
eene daad uitdrukt : een gebed doen, bidden; -- eene
vraag doen, vragen; boete, een eed, een greep, een
goed huwelijk, eene gelofte, een moord, zonde, eene
poging doen enz.; — den vijand afbreuk doen, hem
verliezen berokkenen; — iem. bescheid doen, zijn
dronk beantwoorden; — zijn gevoeg doen, aan eene
natuurlijke behoefte voldoen; — zaken doen, handel
drijven., winst behalen; — met wien doet hij ? handelt
hij ; een winkel doen, winkelier zijn; — zijn plicht
doen, doen wat de plicht eischt; — zijn wil doen,
doen wat men wil; — met vnw. of telw., dat de
verrichte werking aanduidt : Jan heeft het gedaan;
iets, niets, veel, alles doen; — het zijne doen, wat men
behoort te doen; — ik heb veel te doen, vele bezigheden; — wat heeft dat kind gedaan ? misdreven; —
wees maar niet bang, ik zal je niets doen, geen leed
doen; — (gemeenz.) het doen, de gewenschte werking
verrichten, b. v, van eene kachel die gaat branden:
hij doet het, zal het niet doen; de bal doet het; —
ik doe het ermee, ik kom ermee rond, bestrijd er
mijne uitgaven mee; — hij kan het wel doen, wel
betalen; — (volkstaal) dat doet me lol, dat vind ik
aardig, (ook) ik lach er wat om; —
vroeger (tot in de 17de eeuw) ook als hulpwerkw.
van de onbep. wijs : daer na so doet verlangen mijn
vorstelick ghemoet (Wilhelmus); — tegenwoordig
nog met voorafgaanden infinitief : begrijpen doet
hij er niets van; eten doen we alle dagen; — als
plaatsvervanger van een vroeger genoemd of reeds
bekend werkwoord : hij zingt beter dan hij vroeger
deed; liegen dat hij doet; — niets doen dan, zich
uitsluitend bezighouden met : zij deed niets dan
praten; — ( euphem.) (gemeenz.) wat doen, ontlasting hebben; moet e wat doen ? moet je naar het
privaat ; — (gemeenz.) wou je het doen ? lijfsgemeenschap hebben; — in vragen naar een werkwoord: wat doet het buiten ? — wat doe je daar ?
wat voer je uit, (ook) wat heb je daar ook
noodig; —
hij doet, alsof hij hier baas i3, uit wat hij doet,
zou mes dat opmaken, hij gedraagt zich zoo; —
ik deed maar of ik het niet hoorde, nam den schijn
aan; — hij deed zoo raar, zoo vreemd, handelde, gedroeg zich zoo; — niet zoo wild doen; — lief doen,
om iem. tot iets over te halen; — hoe moet ik doen,
als hij komt ? hoe mij gedragen; — hij doet ma , : r
zoo, hij neemt den schijn maar aan, meent het niet;
— doe wel en zie niet om; -- heb ik daar kwaad aan gedaan ? was dat slecht gehandeld, (ook) was dat
niet voordeelig ?; — ge zult wijs, verstandig, goed
doen, met nog intijds terug te treden; — (w g.)
die schilderij (die figuur) doet mooi, maakt een mooi
effekt; — iem. recht, onrecht doen, laten wedervaren;
— het doet mij goed, het doet mij aangenaam aan,
(ook) het versterkt mij, is mij nuttig; — iem.. iets
cadeau, present doen, iets schenken; — het doet mij
innig leed,het spijt mij zeer; — (w. g.) iem. kond
doen van, hem ermee in kennis stellen; — (w. g.)
als het nood doet, als 't noodig is, als de nood dringt; —
te niet doen, vernietigen, opheffen; — hij doet zijn
best, spant zich in, maakt het zoo goed hij kan; —
zich aan iets te goed doen, smullen (ook fig.); -(met eene plaatsbepaling) ergens steken, leggen,
zetten, wegstoppen enz. : iets in zijn zak doen; doe
wat in de kachel; zout in 't eten doen; water in een
emmer doen; — in den ban doen, in den ban verklaren; -- een jongen op school doen, hem laten schoolgaan; — een jongen op timmeren doen, bij een timmerman in de leer; — koeien in de weide doen,
brengen; — erbij doen, eraan toevoegen; — ik doe
er nog wat op, bied nog meer; -- (volkstaal) ik doe
er wat op, ik geef er niets om, heb er lak aan; —
veroorzaken, berokkenen : iem,. verdriet, pijn,
genoegen doen; dat heeft hem den dood gedaan; zijne
eerzucht heeft het hem gedaan, heeft zijn ongeluk ver
— dat doet het hem juist, dat is juist de-orzakt;
oorzaak, reden; — (met infinitief) veroorzaken der
genoemde werking : een steen deed hem struikelen;
wat doet u zoo spreken ?; dit doet mij voor hem vree zen; B. en W. doen te weten; — kosten, opbrengen : wat moet dat boek doen ? ; die stof doet veel geld;
wat doet dat huis van (aan) huur ? — zulke grappen
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doen opgeld, men heeft er succes mee; — de straa ,
kamer, trap enz. doen, schrobben, boenen enz.; —
(gew.) doe mij een borrel, twee pond, geven; —
dat doet er niet(s) toe, dat verandert de zaak niet,
(ook) dat is voor 't oogenblik van geen belang; —
ik kan er niets aan doen, ik kan er niet aan meehelpen, (ook) ik kan het niet verhelpen, verhinderen; — met iem. te doen hebben, eene zaak, strijd,
twist met iem. hebben; (ook) iem. voor zich hebben;
(ook) medelijden met iem. hebben; -- dan krijg je
met mij te doen, dan krijgen wij ruzie; — ik heb heel
wat met hem te doen, te stellen, ik heb moeite met
hem; — 't is hem te doen, om rijk te worden, dat is
zijn doel; — 't is omn je geld te doen, je moet opdokken; — hij doet het er om, doet het opzettelijk; —
(Zuidn.) als hij vertelt, doet hij er wat onder, ver
hij er wat leugens bij; -- kZuidn.) er onder-tel
doen, bedriegen; (ook) dwaas handelen; — (Zuidn.)
naar iets doen, het trachten te bekomen; (ook)
naar iets schieten, werpen enz.; — die zaak heeft
veel te doen, heeft het druk, zet veel om ; —
(Zuidn.) tegen iem. doen, het tegen iem. te doen
hebben, er tegen strijden, vechten; (ook) met hem
moeten afrekenen; — ernaar kijken, maar niet eraan
doen, raken, voelen; — hij doet veel aan teekenen,
teekent veel; — in brandstoffen doen, erin handelen ; — aan postzegels doen, er liefhebberij in
hebben, ze verzamelen; — er is wat te doen, er
valt iets voor, er is een feestje, een standje; — in
die stad is veel te doen, veel drukte, vertier; — over
die zaak is heel wat te doen geweest, ze heeft veel
sensatie en drukte veroorzaakt; — dat is nog eens
te doen, dat geeft niet veel moeite; (ook) dat kost
niet veel; —
ik doe het, neem den voorslag aan; — (volkst.) je
doe (doet) maar, geneer je maar niet; — dat doe ik
met je, daar wil ik om wedden; — wij doen een cent
het fiche, spelen. Zie ook GEDAAN.
2. DOEN, o. verrichting, bezigheid; —'t gazt in één
doen door, 't is ééne moeite; — iemands doen en laten
nagaan, zijn handel en wandel nagaan; -- hij is
daar (het) doen en laten, hij heeft, er alles te zeggen; —
je hebt er niets van doen, je hebt er niets noodig; —
dit is mijn doen niet, past mij niet, is boven mijne
fortuin; — er is geen doen aan, er is niets tegen te
doen; (ook) men kan er niet mee klaar komen; —
(kooph.) boekweit in één doen, van denzelfden prijs; —
in goeden doen zijn, komen, welvaart genieten, geld
verdienen; — het is het oude doen, als altijd.
DOENBAAR, bn. (w. g.) uitvoerbaar, mogelijk:
zoo iets is niet doenbaar.
=J
DOENDE, bw. bn. bezig : hij is ermee doende; —

(spr.) al doende leert men, door iets te doen, leert
men 't langzamerhand beter doen; — 't welk doende
(slot van een verzoekschrift). (Volledig luidde dit
slot oudtijds : 't Welk doende, zoo zult Gij weldoen,
en wij zullen God (de maagd Maria enz.) voor U

bidden).

DOENER, m. (-s), vgl. boosdoener, kwaaddoener,
weldoener, dooddoener.
DOENIET, m. en v. (-en), iem. die niets nuttigs
doet, luiaard, leeglooper.
DOENIETERIJ, v. het leven als een doeniet:
van die doenieterij heb ik een hartgrondigen afkeer.
DOENING, v. wijze van doen, bezigheid; — (Zuidra..)
boerenhoeve; (ook) winkel, herberg, enz
DOENLIJK, bn. uitvoerbaar, (alleen praedic. en
ontkenn.) : in zoo korten tijd het werk af te maken
is met gewone middelen niet doenlijk (ondoenlijk).
DOENLIJKHEID, v.
DOEPA, V. (Z. A.) zekere stof door de Maleiers
als reukwerk gebezigd, wierook; —(fig.) doepa gooien,
een meisje het hof maken, op zich doen verlieven.
DOERAK, m. (-ken), gemeen, laaghartig mensch :
't is zoo'n doerzk; een doerak van een vent; ook
scherts. tegen een kind gezegd.
DOERIAN, v. (-s), groote stekelige vrucht in den
Indischen Archipel; binnen eene dikke schil zitten
een aantal zaden met eetbaren zaadrok; bij de
inlanders hoog aangeschreven ; doch moeilijk verteerbaar; boom waaraan deze vruchten groeien

(durio zibethinus).

DOERIAS, v. (Z. A.) gebloemd neteldoek.
DOERRA, v. negerkoren, plant (sorghum vulgare)
tot d familie der grassen behoorende. De zaden
worden gemalen en gebakken tot brood.
1. DOES, m. poedelhond.
2. DOES, v. (doezen), metalen sluitstuk met
gaatjes : does eener brandslang, van een gieter; does
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van een gasgloeilichtbrander, metalen kegeltje met
de gaatjes voor den gastoevoer.
3. DOES, bn. bw. (gew.) het paard ziet does uit
zijne ogen, suf, niet levendig.
DOESGAATJE, o. (-s), gaatje in eene metalen
does : de doesgaatjes zijn verstopt, daardoor heb je
minder licht.
DOESOEN, (-s), (Ind.) (op Sumatra) dessa.
DOETEBOLTEN, v. mv. (plantk.) (gew.) benaming voor de groote lischdodde (typha latifolia).
DOETJE, o. (-s), het is een doetje, een onnoozel
meisje (vrouw), die niet flink is, wie men alles kan
wijsmaken.
DOEZELAAR, m. (-s, ...laren), (teek.) opgerold
stuk zeemleer of papier, aan beide einden toegespitst en gebruikt om bij krijtteekeningen (pastel)
de tinten door wrijven gelijkmatig te verdeelen.
DOEZELBOEKJE, o. (-s), voorwerp in den vorm
van een bandje van een boek, van binnen met stof
bekleed, waarop men 't doezelkrijt kan brengen
om het daaruit op den doezelaar te nemen.
1. DOEZELEN, (doezelde, heeft gedoezeld), eene
droge kleurstof op eene teekening met een doez laar
dun uitwrijven; — (fig.) vervagen, niet helder meer
voor den geest staan.
2. DOEZELEN, (doezelde, heeft gedoezeld), loom,
slaperig zijn; — soezen, suf zijn, niet meer helder
denken; zich vaag herinneren.
1. DOEZELIG, bn. (w. g.) zacht getint; niet
scherp begrensd : doezelige omtrekken.
2. DOEZELIG, bn. bw. slaperig, loom; dommelig,
soezerig, suf.
DOEZELKRIJT, o. zacht teekenkrijt.
1. DOF, m. (-fen), niet helder klinkende slag of
stoot; -- zachte stoot, duw met de vuist.
2. DOF, v. (-fen), (naais£erst.) ingehaalde en
daardoor bolstaande strooken, op de mouwen of
rokken der japonnen; soms in rozetvorm : dofjes
op een japonlijf; hoofdje, opstaande kant : dofjes
op de mouwen, op een gordijn.
3. DOF, bn. bw. (-fer, -st), niet opgewekt, lusteloos : ik voel me zoo dof vandaag; — eene doffe herinnering van iets hebben, niet scherp, niet helder; --eene doffe onverschilligheid; in doffe berusting neer
lusteloos, onverschillig; — dat maakt den-ziten,
geest dof, dat men niet scherp meer waarneemt,
onderscheidt, oordeelt; — niet licht, niet helder:
de lamp is dof, brandt niet helder; — niet glanzig,
mat : dof goud; in doffe tinten; doffe schoenen;
hare oogen werden dof, zagen niet meer helder; —
een dof geluid, gedempt, niet scherp te onderscheiden; — (Z. A.) een dof paadje, een onbereden weg;
-- een dof gebrul, van verre komend; — met doffe
stem spreken, met klanklooze stem, inz. als gevolg
van neerslachtigheid; — een dof gemompel ging
door de zaal, gesmoord. DOFHEID, v.
1. DOFFEN, (dofte, heeft gedoft), (naaisterst.)
doffen maken.
2. DOFFEN, (dofte. heeft gedoft), (gew.) bonzen,
stooten; iem. ongemerkt een zachten stoot geven.
1. DOFFER, m, (-s), DOFSTER, V. (- s), die slaat
of stoot.
2. DOFFER, m. (-s), mannetje van eene duif,
op vele plaatsen arend geheeten; — (volkst.) hoeren
laatste wals aan eene kaardmachine, die-jager;—
de gekaarde katoen van den tamboer opneemt,
kamrol, afnemer.
DOFGEEL, ...GROEN, bn. niet helder van
kleur.
DOFFIG, bn. ( -er, -st), dof, niet helder van geest:
doffig van geest zijn. DOFFIGHEID, v. matheid.
DOFMOUW, v. (-en), mouw met doffen.
DOFROOD, bn. niet helder rood.
DOFT, v. (-en), roeibank; —KNIE, v. (...knieën),
roeiknieën, zekere stukken van eene galei, die
aan beide einden dikker zijn dan in het midden;
—WEGER, m. (-s), rib waar de doften op rusten.
DOFWEG, bw. dofweg iets zeggen, met gedempte
stem, (ook) lusteloos, onverschillig.
DOFWIT, brr. vuilwit, witachtig; ... ZWART, bn.
DOG, m. ( -gen), eene soort van grooten kort
hond : Deensche, Duitsche, Ulmer dog; —-harigen
(w. g.) een dog van een vent, groote zware vent; —
vechten als doggen, met groote woede vechten
(vooral van kinderen).
DOGCART, (-s), DOGKAR, v. ( -ren), een tweewielig licht rijtuig voor één paard; — (Ind.) dosa-dos.
DOGE, m. (-s), hertog; (eert.) bestuurder van
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Genua, Venetië enz. DOGESCHAP, o. ambt of
waardigheid van doge.
DOGGE, v. (-n), (gew.) rob, zeehond.
1. DOGGER, m. (-s), visscher ter kabeljauw
soort van hoekwant voor de zoet -vischerj;—
-watervischj.
2. DOGGER, m. (-s), (veroud.) vischpink, doggerboot.
DOGGERBOOT, v. (-en), (veroud.) vaartuig,
bestemd voor de kabeljauwvangst op de Doggers bank.
DOGGERSBANK, v. groote zandbank in de
Noordzee, waar veel naar kabeljauw wordt gevischt.
DOGMA, o. (-'s, -ta), vast omlijnd, aan geen
beredeneering meer onderworpen geloofsartikel; -R. K.) alle godsdienstige waarheden, waarvan de
kerk plechtig heeft verklaard, dat zij van God
geopenbaard zijn en derhalve door (:en mensch te
gelooven; — geloofsleer; — leerstuk dat op gezag
wordt aangenomen als onaantastbare waarheid:
het dogma der onfeilbaarheid; — zich aan een dogma
vastklampen, erin opsluiten, blind de geloofswaarheden aannemen; — het dogma regeert, het blind
geloof regeert, er wordt niet onderzocht of verkondigde stellingen waar zijn.
DOGMATICUS, m. (...tici), verkondiger van een
wijsgeerig of godsdienstig leerstelsel; iem. die aan
dogma's hangt; iem. die alleen met de theorie
te rade gaat (tegenst. met empiricus).
DOGMATIEK, v. leerstellig onderricht in het
geloof; geloofsstelsel; -- (R. K.) wetenschappelijke
behandeling der geloofsleer.
DOGMATISCH, bn. bw. leerstellig; (opvoedk.)
dogmatische leervorm, waarbij de onderwijzer de
feiten eenvoudig meedeelt (tegenst. heuristisch).
DOGMATISEEREN, (dogmatiseerde, heeft gedogmatiseerd), leerstellig onderricht geven, iets leerstelligs voordragen; (bij uitbr.) apodictisch beweren zonder eenig bewijs, iets als onomstootelijke
waarheid verkondigen, op meesterachtigen toon
spreken.
DOGMATIST, m. (-en), een aanhanger der dogma's
in 't algemeen; een stout beweerder.
1. DOK, o. (-ken), besloten ligplaats voor schepen, van sluizen voorzien; — droogdok, dok waaruit
het water weggepompt kan worden en waarin
men een schip, behoorlijk geschoord, droog kan
laten staan, om het uitwendig na te zien of te
herstellen.; — drijvend dok.
2. DOK, V. (- ken), eene stroowisch met dichtgebonden kop die men tusschen de kieren der
pannen steekt, om het dak beter dicht te maken.
3. DOK, m. (-ken), (Zuidn.) slag: iem. eengin dok
op zijn rug geven; --- geld uitbetalen: in de fabriek
zijn zij aan den dok, men betaalt er uit; vgl.
2 DOKKEN.
DOKBEDRIJF, o. het exploiteeren van dokken;
... DAG, m. (-en), dag dat een schip dokt.
DOKEN, (dookte, heeft gedookt), met doken
vastmaken.
DOKGELEGENHEID, V. (...heden), gelegenheid
voor een schip om te kunnen dokken.
DOKHAVEN, v. (-s), dok; haven waarin zich
dokken bevinden.
DOKKEBLADEREN, ...BLAREN, o. mv.
(plantk.) klein hoefblad (tussilago farfara) en groot
hoefblad (petasites officinalis).
1. DOKKEN, (dokte, heeft gedokt), (zeees.) in
het dok brengen, liggen (van schepen).
2. DOKKEN, (dokte, heeft gedokt), betalen,
geld uitgeven : hij moest dokken; voor iets dokken
moeten, betalen, inz. met tegenzin.
3. DOKKEN, (dokte, heeft gedokt), pannen
daken van dokken voorzien.
4. DOKKEN, (dokte, heeft gedokt), (gew.) -door
tasten onderzoeken, betasten : meekrap dokken.
DOKKER, m. (-s), (Zuidn.) zware, klotsende
schoen.
DOKKEREN, (dokkerde, heeft gedokkerd),
(Zuidn.) ratelen, inz. van het stooten van wielen
op straatsteenen gezegd.
DOKLEIERS, m mv. dokmerken.
DOKMEESTER, m. (-s), bestuurder der dokken;
...MERKEN, o. mv. teekene op het land, om den
schepen den weg te wijzen bij het invaren van
een dok.
DOKSAAL, DOKZAAL, o. (...alen). galerij of
tribune voor de koorzangers; zie OKSAAL.
DOKSCHAAL, v. (...schalen), peilschaal, eene
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DOLCE, bn. bw., (muz.) zacht, lieflijk; — dolce
schaal in het dok, die de hoogte van het water
aanwijst; ...SLUIS, V. (...sluizen), sluisdeuren die far niente, het zoete niets-doen,
DOLDRIEST, bn. zeer onbezonnen, stout, voorttoegang tot een dok geven; ...STELSEL, o. (-s).
stelsel waarop de constructie van een drijvend varend , gewaagd.
DOLDRIFTIG, bn. ( -er, -st), al te voortvarend.
droogdok berust.
DOLE, v. (-n), (gew.) kauw, kerkkraai, toren
DOKTER, m. (-s), geneesheer : mijn dokter is de
-krai.
heer A ., doctor in de medicijnen; — aan den dokter
DOLEANTIE, v. (...tiën), klacht, klaagschrift,
zijn, onder geneeskundige behandeling zijn; —
der
kerkelijke
beweging
veedokter, paardendokter, (voor 't meer gebruik olijke) bezwaarschrift; inz. de
veearts, paardenarts; — (Ind.) dokter djawa, in- doleerenden; — in doleantie gaan, gaan doleeren.
DOLEEREN, (doleerde, heeft gedoleerd), zijne
landsche geneeskundige; -- Honcaarsche dokter,
oliekoop, kwakzalver; — (gew.) hooipeiler, iem. die klachten inbrengen (b. v. over te hoogen aanslag
een hooiberg op broeien onderzoekt; zie DOCTOR. in de belastingen); -- in 't bijz. gezegd van die
DOKTEREN, (dokterde, heeft gedokterd), de gemeenten welke zich omstreeks 1886 uit het synogeneeskunst uitoefenen: (ook) vaak van een genees- daal verband der Ned. Herv. Kerk hebben losgeheer gebruik maken : hij doktert nu al een paar jaar; maakt omdat de synode de vrijheid in de leer Nuns
inziens te ver uitstrekt, en onder protest, dat hun
zich arm, zich dood dokteren.
niet de beschikking over de kerkgoederen is gelaten:
DQKTERES, v. ( -sen), vrouwelijke dokter.
DOKTERSGANG, m. (-en), zijn gang is geen doleerende gemeente; een doleerende dominee; —
doktersgang, 't is zoo erg niet dat hij een vergeef - in 1892 vereenigden zich de doleerenden met de
schen gang gedaan heeft; ...HANDEN, v. mv. christelijk afgescheidenen en vormen thans de Ned.
onder doktershanden zijn, onder geneeskundige Gereformeerde Kerk; — (bij uitbr.) doleerende leden
behandeling.
eener vereeniging, die eruit loopen. DOLEERENDE,
DOKTERSKOETS, v. (-en); ...KOETSJE, o. (-s); m. en v. (-n).
...REKENING, v. (-en); (fig.) hooge, gepeperde
DOLEERSCHRIFT, o. (-en), bezwaarschrift.
rekening; ... RIJTUIG, o. (-en).
DOLEN, (doolde, heeft gedoold), (inz. onopzetteDOKTERSVISITE, v. (-s), bezoek van een dokter; lijk) dwalen; (ook fig. ); — de dolende ridders, ridders die rondzwierven om avonturen te zoeken; —
(fig.) een kort bezoek.
(Zuidn.) ijlen in koorts: (ook) suffen, krankzinnig
DOKUMENT, o. (-en), zie DOCUMENT.
DOKWAGEN, m. (-s), droogdok op wielen, voor of kindsah worden. DOLING, v. (-en), dwaling,
dokwagen
zou
met
:
de
verkeerdheid
het vervoer van zeeschepen
: terugkeeren van de dolingen huts.'
360 wielen over 10 parallelloopende rails gaan.
weegs: — (Zuidn.) het sukkelen, ijlhoofdig zijn, enz.
DOLERIET, o. jongvulkanisch basaltgesteente,
DOKWERKER, m. (-s), havenarbeider, bootwerker.
een grofkorrelig grijs of groen gesteente.
DOLFIJN, m. (-en), eene familie der tandendraDOKZAAL, v. (...zalen), doksaal.
1. DOL, bn. bw. ( -Ier, -st), zinneloos, krankzinnig: gende walvisschen (delphinidae) met een enkel
't is om dol te worden; — buiten zich zelf van drift, blaasgat, waartoe o. a. behooren : de bruinvisch,
van woede : ik word dol, als ik het zie; de stier is de zwaardvisch, de grindwal of rondkop, de witte
dol; — dolle hond, aan watervrees lijdend; — onbe- en de gewone dolfijn (delphinus delphis) die eene
zonnen en driest : een dol waagstuk; een dolle streek; lengte van 2 M. bereikt; --- (Zuidn.) elleboog ondereen dolle Dries; — dwaas, buitengewoon lachwek- aan eene afvoerbuis, vaak in den vorm van een
kend : 't was eens dolle vertooning; een dol stukje dolfijn; — vroeger gebruikelijke vertaling voor
uithalen; 't is te dol, 't kan niet waar zijn; te dol dauphin, titel van den Franschen kroonprins.
om los te loopen; zij zijn door het dolle heen; —
DOLFIJNVISSCHEN, mv. benaming voor enkele
dol verliefd zijn op iem., totaal opgaan in zijne soorten der goudmakreelen (coryphaena).
DOLGAT, o. (-en), gat in het dolboard waarin
verliefdheid; — 't is dol goedkoop, buitengewoon; —
dol op iets zijn, het graag hebben of doen, er verzot de riemen steunen; ook gat in de roeiriemen, waarin
op zijn; — dol op iem. zijn, hem graag bij zich heb- de dolpen gestoken wordt.
DOLGRAAG, bn. bw. zeer graag.
ben; (ook) zeer verliefd op iem. zijn; (ook)
DOLHAMER, m. (-s). hamer om slachtvee mee
zeer boos op hem zijn; — die schroef is dol,
de schroefdraad is versleten, hij pakt niet te dollen.
DOLHEID, v. (...heden), krankzinnigheid; dwaas
meer; — (gew.) die grond is dol, te doorweekt om
-heid;
dwaze streek, gezegde.
bewerkt te kunnen worden; — (van planten) verDOLHEIDSBLAREN, o. mv. (geneesk.) zoogegiftig : dolle kervel; dolle bessen; — niet eetbaar,
in tegensi met tam : dolle kastanje; dolle peen; — naamde blaren onder de tong van personen die door
afkorting voor dolprettig : die partijtjes waren dol; een dol dier gebeten zijn, tongpokken.
DOLHOOFDIG, bn. ( -er, -st), dolkoppig. DOL
muziek vond ze dol; — dat is niet zoo dol, nogal
-HOFDIGE,v.
onpleizierig.
DOLHUIS, o. (...huizen), thans minder gebruike2. DOL, m. (-len), pop.
3. DOL, m. (-len), (molenb.) langwerpige houten lijke naam voor gekkenhuis : hij is rijp voor 't
blokjes langs den rand, dwars door een horizontaal dolhuis, hij is gek, hij is niet wijs; —KUREN, v.
liggend wiel gestoken; (gew.) krom handvatsel mv. gedragingen als van een gek; —STREEK, m.
aan een zeisboom; — (zeew.) roeipen (aan eene boot); (...streken).
DOLIK, v. een der volksnamen van melampyrum
halfcirkelvormige uitstekende rand : trottoirband
arvense, ook zwartkoorn, paardsbloemen of wilde
wordt meestal met hollen en dollen gelegd.
4. DOL, m. (-len), (Zuidn.) benaming voor de weit genoemd; — ook voor de gemeene bolderik
verschillende soorten van spitsmuizen (sorex); — (agrostemma githago), ook wel bolderd, bol en koorn(Zuidn.) benaming voor de blauwe vleeschvlieg, roos geheeten; — evenzoo van het raaigras (lolium);
-- ook van het bedwelmend raaigras of hondsdravik
bromvlieg.
5. DOL, m. (gew. en Zuidn.) last, moeite; — uit- (lolium temulentum).
DOLINEN, v. mv. (aardr.) ketel- of trechtervorgelaten pret; — werkstaking.
DOLAPPEL, m. (-s), (plantk.) doornappel (datura mige verdiepingen in karstplateaux en berghellinstramonium). vergiftige eenjarige plant. tot 1 M. gen, dikw ij ls dicht bij elkander voorkomende:
hoog wordend, in Juli en Aug. bloeiend, komt dolinen zijn meest ontstaan door instorting van onder
holen in kalkgesteente, waarmee zij nog vaak-ardsche
veel op mesthoopen en braakliggend bouwland
in verbinding staan.
voor; —VERGIFTIGING, v.
DOLK, m. (-en), kort, spits stootwapen, met
DOLBESSENKRUID, o. een der volksnamen van
het meest in 't wild voorkomende bitterzoet (sokk , num scherp geslepen twee- of driezijdig lemmet : iem.
dulcamara), ook alf- of elfrank, hoe- langer-hoe-liever, den dolk in het hart boren, (ook fig.) ism. een grievend
rek op, walshout, eigjeshout, elgjeshout, weerhout, leed aandoen; — de dolk wordt gewet, geslepen,
kwalster, sluchter, hondebeishout, bitter zoethout, wild men zint op wraak, op sluipmoord. Dolkje, o. (-s).
DOLKAST, v. (-en), plaats van het boord eener
zoethout en oerhout geheeten.
boot, dat de dollen omvat.
DOLBLIJ, bn. in de hoogste mate blij.
DOLKLAMPEN, m. mv. (zeew.) plankje waarop
DOLBOORD, o. (-en), eikenhouten rand of verdubbeling aan den bovenrand eener boot, boord de riem bij 't roeien op den kant der boot rust.
DOLKMES, o. ( -sen), spits toeloopend, tweesnijwaarin de dollen bevestigd worden.
DOLBROEK, v. (-en), wijde broek die Friesche dend mes.
DOLKOP, m. en v. (-pen), wild, onberaden ;
visschersvrouwen over haar rokken aandoen, als
onbesuisd mensch.
zij wormen tot aas gaan zoeken.
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DOLKOPPIG, bn. bw. ( -er, -st), wild, onbesuisd.
DOLKRUID, o. een der volksnamen van de
zwarte nachtschade (solanum nigrum), ook dolle
beien, hondsbeien en walschot geheeten; evenzoo
van het bilzenkruid (hyoscyamus niger), ook malkruid en zwijnenboonen geheeten; — oude schimp
voor de tabak.
-nam
DOLKSTEEK, m. (...steken), iem. met een dolkeek afmaken; (fig.) zijne woorden waren zoovele
dolksteken, griefden diep; ...STOOT, m. (-en);
...WESP, v. (-en), (nat. hist.) sluipwesp.
DOLLAR, m. (-s), Noordamerikaansche zilveren
munt (= f 2.50 Ned.); het rijk van den dollar,
Noord-Amerika; —CENT, m. (-s, -en), koperen
munt, honderdste deel van een dollar.
DOLLARPRINSES, v. ( -sen), dochter van een
millionnair (in N. Amerika).
DOLLE -BONDSBEET, m. (...beten), beet van
een dollen hond.
DOLLEKERVEL, v. (plantk.) eene vergiftige
schermbloemige plant, ook tweede watereppe, gemeenti
waterscheerling en groote waterscheerling geheeten
(cicuta eirosa) die vooral in moerassige veenstreken,
aan de kanten van plassen, slooten en vaarten enz.
groeit; -- naam voor de hondspeterselie of tuinscheer
— evenzoo voor de , bruine-ling(aethuscypm);
of verdoovende kervel of ruigachtig ribzaad (ehaerophyllum temulum), de gevlekte scheerling, eene vergiftige schermbloemige plant welke tamelijk algemeen aan dijken, wegen, langs weilanden enz. voorkomt (conium maculatum), ook dolle peterselie en
pijpkruid genoemd; -- en de Roomsche kervel
(myrrhis odorata), ook wel Spaansche kervel en wel
mirre genaamd.
-rieknd
DOLLEMAN, m. (-nen, -s),o nbesuisd, wild mensch.
D OLLE MAN SP RAAT1 m. gekkenpraat; ...WERK,
o. gekkenwerk.
1. DOLLEN, (dolde, heeft gedold), razen; (fig.)
met iem. dollen, stoeien; — iem. lastig zijn, voor den
gek houden; — een os dollen, doodslaan met een
moker voor den kop; visch dollen, met een stok
doodslaan.
2. DOLLEN, (dolde, heeft gedold), (gew.) aardappels dollen, delven, rooien; --- aas dollen, den
grond loswoelen om de wormen te vangen,
vgl. dolbroek, dolmes; -- (gew.) hooi dollen,

het uit den hooiberg halen, luchten, omkeren en

weer in den hooiberg opsteken, om hooibroei te
voorkomen.
DOLLEPRAAT, m. gekkenpraat.
DOLLIGHEID, v. (...heden), zie DOLHEID.
DOLMAN, m. (-s), met tressen versierd huzarenbuis.
DOLMEN, v. (-s), hunnebed, steentafels uit den
voortijd, meestal een groote platte steen, horizontaal neergelegd op 6, 8, 10 zelfs tot 20 of meer
staande steenen, ongeveer een r achthoek vormende:
de dolmens treft men niet alleen in Zweden, Duitsehland en Frankrijk, maar zelfs in Algerië, Indii' en
Japan aan.
DOLMES, o. (-sen), mes met stompen punt om
wormen te dollen.
DOLMETSCHER, m. (-s); ...METSCH, m. (-en),
(w. g.) tolk.
DOLOMENT, o. naadlooze vloerbedekking, eene
soort van steenhout.
DOLOMIET, o. soort van bitterkalk, vooral in
de Ital.-Oostenr. Alpen; het bestaat uit 54°/ calcium en 46'/ ° magnesiumcarbonaat : dolomiet
schijnt eene vorming van vroegere koraalriffen te zijn.
DOLPRETTIG, bn. bw. bijzonder prettig, uit
-gelatn.
DOLSPIJKER, m. (-s), korte spijker met breeders
kop, niet dienende om iets aaneen te hechten, maar
om de oppervlakte met ijzer te bekleeden.
DOLWORTEL, m. (plantk.) waterscheerling;
eenbes.
DOLZINNIG, bn. bw. ( -er, -st), onzinnig, onbesuisd, onbezonnen. DOLZINNIGHEID, v.; —,
(...heden), in de bet. van dolzinnige daden.
1. DOM, v. (-men), naaf van een wiel.
2. DOM, m. groote bisschoppelijke kerk, kathedraal; (ook) toren eener hoofdkerk (mv. domkerken,
...torens); — (bij stoommachines) stoomhouder,
koepelvormig gedeelte op een stoomketel.
3. DOM, m. Portugeesche adellijke titel, voor de
leden der koninklijke familie,
4. DOM, bn. bw. (-mer, * -st), niet gemakkelijk
begrijpend ; beperkt van verstand : domme leerlin-

gen; — hij is te dom om voor den duivel te dansen,
hij is buitengewoon dom; -- zoo dom als een ezel;
-- (Zuidn.) zoo dom als het paard van Christus (de
ezel) ; — zoo dom als 't kalfke Mozes, zoo dom als
het achterste van een zwijn, enz, -- de domme menigte,
het onontwikkelde volk; — ook van iets dat van
domheid getuigt: een dom antwoord geven; een
dommen streek uithalen; een dom gezicht zetten; een
dom uiterlijk; — dom geweld, ruw; -- (scherts.)
ik kan er met mijn domme verstand niet bij, ik begrijp
het werkelijk niet; — blijf eraf met je domme vingers;
-- hij houdt zich van den domme, doet of hij niets
van de zaak afweef; — het domme dier; — (Zuidn.)
vermoeid van geest, suf : ik ben vandaag zoo dom
in mijn hoofd; zich dom lezen; -- wat dom
maakt; het is vandaag dom weer; — (gew.) mijne
vingers worden zoo dom, door koude eenigszins gevoelloos, zoodat men er b.v. geen touwtje meer mee
kan knoopen; — (veroud., Zuidn.) stijf, onbewegelijk. DOMHEID, v. —, mv. (...heden), domme
zaak (die men zegt of doet) : welk eene domheid
hebt gij daar weder begaan!
DOMDEKEN, m. (-s), deken van een kapittel,
oudste der domheeren.
DOMANIAAL, bn. tot het domein behoorende
de domaniale steenkoolmijnen in Limburg.
DOMEIN, o. (-en). onroerende goederen, den
staat of het hoofd daarvan toebehoorende : koninklijke domeinen; vgl. kroondomein, staatsdomein; ontvanger der registratie en domeinen; — publiek domein,
straten, wegen, vaarten enz.; — (fig.) eens wetenschap, kunst wordt publiek domein, komt buiten
den kring der vakmannen; — (fig.) het domein der
kunst, gebied; — dat behoort niet tot mijn domein,
tot mijne bevoegdheid.
DOMEINBESTUUR, o.; ...GOED, o. (- eren);
...GROND, m. (-en); ...RECHT, o.; ...VERPACHTING, v. (-en).
DOMESTIEK, m. en v. (-en), (Zuidn.) bediende.
DOMHEER, m. (-en), lid van 't kapittel eener
domkerk. DOMHEERSCHAP, o.
DOMICILIE, o. (.-s, ...liën), wettig woonverblijf;
huisvesting; -- plaats waar een wissel moet betaald
worden; — (recht.) domicilie kiezen ten huize van,
voor 't uitoefenen van rechten of ftinctiën eene
bepaalde plaats als zijn verblijf aanwijzen (zonder
dat men er werkelijk woont); — domicilie van
afkomst, waar men geboren is; -- domicilie van
onderstand, plaats waar men armlastig is.
DOMICILIEEREN, (domicilieerde, heeft gedomicilieerd), (kooph.) een wissel domicilieeren, de wettige betaalplaats van een wissel aanwijzen; — hij is
te A. gedomicilieerd, zijne vaste woonplaats is te A.;
— zich domicilieeren, zich metterwoon vestigen;
(recht. ) zijn domicilie kiezen.
DOMICILIEWISSEL, m. (- s), (kooph.) wissel
die door den betrokkene op eene andere plaats dan
zijne gewone woonplaats betaalbaar wordt gesteld.
DOMINANT(E), v. (schild.) overheerschende
kleur; — (muz.) hoofdtoon; groote quint; dominantakkoord, op de dominant gebouwd akkoord.
DOMINEE, (van DOMINUS), m. (-s), titel van'
de Hervormde predikanten (in Nederland); -- daar
gaat een dominee voorbij, gezegd wanneer het eens
stil in een gezelschap wordt; — dominee,-klaps
brand je bekje niet, gemeenzame uitroep om aan te
duiden, dat de spijs of drank heet is; — een
blikken dominee, scheldnaam voor een zeer recht
predikant, ook voor een evangelist, iem.-zing
die voorgaat in Bene godsdienstoefening zonder
dominee te zijn; — wie is dominee? wie heeft het
(domino) spel gewonnen ; -- volksbenaming voor
den kramslijster of beflijster.
DOMINEEREN, (domineerde, heeft gedomineerd),
overheerschen, gebieden, op den voorgrond treden;
hij domineert zijne geheele omgeving; die berg domineert den geheelen kring, is van alle kanten goed
zichtbaar; — (muz.) de bassen domineeren te veel,
hoort men te veel, komen te veel op den voorgrond;
— (fig.) domineeren als een aal in de tobbe; -- domino spelen. (ook) dominoën en domineeën
genoemd.
DOMINEESBEF, v. (-fen); ...BRIEFJE, o. (-s),
lijstje der predikbeurten.
DOMINEEËN, (gew.) domino spelen.
DOMINEESCHE, v. (gew.) domineesvrouw.
DOMINEESKLONTJE, o. (-s);... STEEK, m.
(...steken); ...STUKJE, o. (-s), stukje fijn mager
rundvleesch uit de bil; ...TOON, m. zalvende toon.
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DOMINICAAN, m. (...eanen), een monnik, tot
de orde van Sint-Dominicus (gesticht in 1215) behoorende, ook Predikheeren genoemd.
DOMINICALE, v. (-n), (R. K.) witte avond
-malsdoek.
DOMINICANER, m. (-s), Dominicaan. Bijvoeglijk
in dominicaner monnik, dominicaner non.
DOMINICANESSE, v. (-n), dominicaner non.
1. DOMINO, m. (-'s), lange (zwarte) mantel met kap
of puntmuts, voor gemaskerd bal; persoon die hem
draagt.
2. DOMINO, o. (-'s), spel met 28 zoogenaamde steeen van ivoor, been of hout, die op één zijde met
oogenof punten zijn gemerkt (van dubbel blank tot
dubbel zes), alzoo genoemd, omdat ieder speler tracht
domino (heer of meester) te worden, d. i. zijne stee nen het eerst af te zetten; domino zijn, al zijne
steenera afgezet hebben; —BORD, o. (-en), —
PLANKJE, v. (-s). waarop men domino speelt;
—SPEL, o. (-len).
DOMINOËN, (gew.) domino spelen.
DOMINOSTEEN, m. (-en), een steen van het
dominospel.
DOMJUFFER, v. (-s), (vroeger) die door inkoop
zich in een klooster heeft gevestigd, zonder zelve
non te worden; kanonikes.
DOMKAPITTEL, o. (-s), college van domheeren,
bestaande uit proost, deken, scholasticus, cantor,
custos en domheeren of kanunniken (adviseerend
lichaam). Zie KAPITTEL.
DOMKERK, v. (-en), hoofdkerk, kathedraal;
...KLOK, V. (- ken), klok eener groote of bisschop
kerk; ...KOSTER, m. (-s), koster eener-pelijk
domkerk.
DOMKOP, m. en v. (-pen), dom mensch.
DOMMEKRACHT, v. (-en), werktuig bestaande
uit eene zware houten kast met ijzeren beslag en
waarin eene getande ijzeren stang door raderwerk
omhoog of omlaag wordt gebracht; deze staaf
grijpt met een klauw in of onder het op te lichten
voorwerp; ook wind of aardwind genoemd; —
sterk gestel van palen en buffers aan het einde van
eene spoorbaan om den wagens het verder voort
te beletten; — (fig.) dom, plomp mensch; —-gan
persoon met machtigen invloed, maar zelf door
anderen bestuurd en geleid.
DOMMEL, m. dutje : zij waren allen aan of in
den dommel, in slaap gevallen.
DOMMELAAR, m. (-s), die gonst; die dut.
1. DOMMELEN, (dommelde, heeft gedommeld),
dutten, ingesluimerd zijn. ROMMELING, v.
2. DOMMELEN, (dommelde, heeft gedommeld),
(w. g.) (mompelen); (gew.) gonzen als de bijen.
3. DOMMELEN, (dommelde, heeft gedommeld),
(schild.) kleuren doen ineenvloeien, eene kleur of
eene partij iets zachts of wazigs geven : het vleesch
is gedommeld, smeltend greinig; — een flauw schijnsel
geven : het licht van het schemerlampje dommelde
over de tafel.
1. DOMMELIG, bn. ( -er, -st), slaperig, half sluimerende. DOMMELIGHEID, v. slaperigheid.
2. DOMMELIG, bn. bw. (van kleuren of omtrek
ineensmeltend; die schilderij-ken),ivlod
is malsch en dommelig gedaan; — dommelig licht,
niet helder, schemerlicht.
DOMMELIJK, bn. (Zuidn.) het had weer den
dommelijken dag geregend, den heelen dag, den
godganschelijken dag.
DOMMERIK, m. (-en), domoor; lomperd.
DOMMIGHEID, v. (...heden), domme streek.
DOMOOR, m. (-en), dom mensch (dit klinkt minder hard dan domkop).
1. DOMP, m. (-en), (Zuidn.) damp.
2. DOMP, v. (-en), hefboom om palen uit den
grond te trekken.
3. DOMP, m. (-en), (gew.) roerdomp of domphoorn.
1. DOMPEL, m. (Zuidra.) op den dompel zijn,
geraken, aan den sukkel zijn, geraken, zie dom pelen.
2. DOMPEL, o. mengsel van kalk, fijngehakt
werk en jarakolie om scheepsnaden te stoppen.
DOMPELAAR, m. (-s), duiker (zekere watervogel); (w. g.) geoefend zwemmer of duiker; (werk
cilindervormig stuk hout of metaal dat den-tuigk.)
zuiger in eene pomp kan vervangen. ook plunier
geheeten; — grondduiker; — (Zuidn.) stakker,
sukkelaar, snul.
DOMPELDOOP, m. (w. g.) (godg.) doop bij indom
-peling.

DONDER.
DOMPELEN, (dompelde, heeft gedompeld), in,
onder water (ook andere vloeistoffen) steken; vgl.
indompelen, onderdompelen; -- in diepen slaap
gedompeld, gezonken; — in armoede, in schulden
gedompeld, verkeerende; — eene weduwe in zwaren
rouw gedompeld; — (fig.) iem. in ellende dompelen,
hem in ellende doen verzinken; — (Zuidn.) in een
moeras dompelen, zakken, zinken; (ook) verdwalen;
(ook) aan het sukkelen raken, aan den dompel
zijn. DOMPELING, v. (-en).
DOMPELSTEK, o. (-ken), ijzeren bout aan een
radploeg, waarmee de diepgang der ploeg gewijzigd
kan worden.
1. DOMPEN, (dompte, heeft gedompt), smoren,
uitdooven : het vuur dompen; eene brandende sigaar,
kaars dompen, uitdooven.
2. DOMPEN, (dompte, heeft gedompt), eene kar
dompen, het vooreinde naar beneden doen gaan;
die kar dompt, is van voren te zwaar geladen, slaat
over; -- den vuurmond dompen, het vooreind van
een stuk geschut laten zakken; — (gew.) met het dompen van de week, aan 't eind der week; — met een
domper palen uit den grond trekken.
3. DOMPEN, (dompte, heeft gedompt), dampen,
damp afgeven; walmen; sterk rooken; (vgl.) een
bedompt vertrek.
DOMPER, m. (-s), kegelvormig of vingerhoed
dekseltje om eene kaars- of spiritusvlam te-vormig
dooven; -- blikken doosje om daarin eerre brandende
sigaar te dooven en daarna gaaf te bewaren; —
(fig.) duisterling, bevorderaar van domheid en
bijgeloof.
DOMPERRIDDER, m. (-s), (w. g. gemeenz.)
domper.
DOMPERTJE, o. (-s), uitdoover van het kaarslicht.
DOMPHOORN, m. (-s), (veroud.) dompertje,
waarmee iets uitgedoofd wordt; — (gew.) roerdomp

(botaurus stellaris).

DOMPIG, bn. ( -er, -st), (Zuidn.) dampig, mistig:
dompig weer; — ( w. g.) somber, niet licht, een benauwenden indruk gevend, klamvochtig : dompige
kamers; dompige keldergewelven. DOMPIGHEID, v.
DOMPLUCHT, v. (Zuidn.) benauwde, bedompte
lucht.
DOMPNEUS, m. (...neuzen), (veroud. en gew.)
stompneus; -- m. en v. (...neuzen), die zulk een
neus heeft.
DOMPROOST, m. (-en), proost van een dom
-kapitel.
DOMSCHOOL, v. (...scholen), (bist.) in de M. E.
school verbonden aan een bisschopszetel.
DON, m. (-s), heer, adellijke titel in Spanje:
zonk, snoevende Dons, u het hart in de schoenen 9
— (fig.) Don Quichot, dolende ridder, iem. die blindelings ijvert voor hersenschimmige idealen; Don
Juan, iem. die de dames 't hoofd op bol brengt,
vrouwenverleider.
DONA, v. (-'s), titel van adellijke dames in
Spanje.
DONATEN, mv. menschen die al hun bezittingen
aan een klooster gaven en daarvoor levenslang
onderhouden worden, zonder eene volkomen gelofte te doen.
DONATEUR; m. (-s), schenker; -- donateur eener
vereeniging, iem. die eene vereeniging door geldelijke
bijdragen steunt (en daarvoor vaak zekere rechten
geniet). DONATRICE, v. (-s).
DONATIE, v. (-s, ...tiën), schenking.
DONDER, m. (-s), dreunend geluid dat met een
bliksemslag gepaard gaat; (ook) onweder; rollende
donder; de donder gromde; als van den donder getroffen, geslagen, geheel verbijsterd; — de eerste donder
in Maart, grijpt de -elft bij den staart; — er is donder aan de lucht, fig. er dreigen onaangenaamheden; — in toepassing op geluiden, die aan den
donder doen denken : de donder van het geschut;
de donder van dien geweldigen redenaar; —
in tal van aanwendingen als krachtwoord voorkomend : wat donder is dat nu weer; kom hier voor
den donder; — daar kun je donder op zeggen, daar
kun je vast op aan; — je weet er geen donder van,
totaal niets; — je krijgt geen donder; — hij met zijn
dikken donder, lichaam; — wacht, jou donder, ik
zal je krijgen; 't is zoo'n gemeene donder, kerel; -i,k heb op mijn donder geha!, op mijn lichaam.
klappen, slaag gehad, (ook fig.) ik heb er van langs
gehad; — iem. op zijn donder geven, afrossen; -op je donder ! dat kun je begrijpen, dat krijg je niet; —
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ook in samenst. als verwenschende benamingen:
DONDERKETTING, m. (-en), (zeew.) bliksem
donderhond, dondersteen.
vorm van een geelkoperen ketting,-afleidrn
. DONDERAAL, m. (...alen), groote modderkrui- vroeger op schepen in gebruik.
per (cobitis fossilis), een visch die bij naderend
DONDERKOP, m. (-pen), de ronde koppen der
onweer onrustig wordt en naar boven komt, ook stapelwolken die onweer voorspellen.
DONDERKNAL, m. (-len), korte donderslag.
weeraal, weervisch genoemd.
DONDERKRUID, o. donderbaard; (ook) fijn
DONDERAAR, m, (-s), dondergod, naam aan
Jupiter gegeven; ook aan Thor; — iem. die veel
(erigeron); ...LUCHT, v. onweerswolk;-stral,
vloekt en raast; — inz. plager, kweller : de donderaars ...METER, m. (-s), een toestel om den graad van
electriciteit des dampkrings -gedurende een onweder
der groenen.
waar te nemen; ...PAD, v. (-den), kikkervischje,
DONDERACHTIG, bn. met donder dreigende.
dikkop; — een visschengeslaclit (cottus); — (Z. A.)
DONDERBAARD, v. huislook (sempervivum tectorum), dat volgens het bijgeloof tegen het onweer een oploopend, driftig mensch; ...POEDER, o.
(scheik.) dondergoud, donderzilver; ...ROEDE, v.
beschermt.
DONDERBEESTJE, o. (-s), zeer klein zwart (-n), (Zuidn.) bliksemafleider.
kevertje die soms. bij onweersachtig weer in groote
1. DONDERS, tw. (gemeenz.) donders ! dat heb
ik vergeten!
menigte neerstrijken, tot de franjevleugeligen
behoorende.
2. DONDERS, bw. (gemeenz.) zeer, buitengewoon:
DONDERBEITEL, m. (-s), pijlsteen, lynxsteen, dat is donders moeilijk.
DONDERSCH, bn. (gemeenz.) vervloekt, verwigvormige voorwerpen, hier en daar op of onder
den grond aangetroffen, oude wapens; (ook) belem- doemd : die dondersche vent rijdt me altijd in de
nieten, zekere versteeningen; oorspr. wapen van wielen; — dondersch worden, boos. nijdig; — 't is
een dondersch werk, 't is een satansch werk, men zou
Thor.
er ongeduldig bij, woedend om worden; in dezelfde
DONDERBLAD, o., zie DONDERBAARD.
DONDERBOLK, m., ...BOUTEN, mv. (gew.) beteekenis ; 't is toch op zijn dondersch en (verzacht.)
't is een donderdagsch werk.
glazenmaker, waterjuffer.
DONDERSCHERM, o. (-en), (gew.) bliksemafleiDONDERBOONEN, v. mv. (plantk.) volksbenaming voor hemelsleutel (sedum purpureum), ook der; ...SCHOER, m. (-s), (gew.) donderbui; ...SLAG,
donderkruid, huislook, smeerwortel en wolfsboonen m. (-en), donder van één bliksemstraal : een ratelende
geheeten; — evenzoo benaming voor den smeer- donderslag; — (fig.) onverwachte verpletterende
wortel (symphytum officinale), ook duivelsboon, tijding; — (scheldwoord) vervloekte vent; ...SPIL,
V. (-len),, (gew.) bliksemafleider; ...STAR, v. ( -ren),
ezelsoor en waalwortel geheeten.
DONDERBUI, v. (-en), saamgepakte donder- (vuures.) eene soort van vuurpijl, springraket.
DONDERSTEEN, m. (-en), donderbeitel; meteowolken; regenbui van donder vergezeld; (fig.)
stortvloed van bestraffende woorden; ... BUIS, v. riet; — (gemeenzaam) kwelduivel: 't is een echte
(...zen), donderbeitel; ...BUS, v. ( -sen), ouderwetsch dondersteen; een valsche dondersteen, een valsch,
laaghartig mensch; — (in werkwoordelijken vorm)
klein bronzen kanon.
DONDERDAG, m. (-en), vijfde dag der week; — dondersteen op, donder op, ruk uit; lig niet te
Witte Donderdag, Donderdag vóór Paschen; — dondersteenen, te zeuren, zaniken.
DONDERSTEM, v. donderende, bulderende stem.
vette Donderdag, Donderdag na Aschdag; — des
DONDERSTRAAL, m. (...stralen), plat scheldDonderdags, op eiken Donderdag; — basterdvloek :
woord : lamstraal, dondersteen.
vooruit, voor den donderdag!
DONDERVLAAG, v. (...vlagen), (w. g.) donderDONDERDAGS, bw. op Donderdag : ik zie hem
bui; — (Zuidn.) 't zal overgaan lijk eene dondervlaag,
alleen Donderdags.
DONDERDAGSCH, bn. eiken Donderdag terug - het zal niet van langen duur zijn.
DONDERWEER, o. drukkend, onweersachtig
keerend : mijn Donderdagsch bezoek; -- (als verbloemd krachtwoord) donderdagsche jongen ! weer- weer; ...WICHELAAR, m. (-s), (oudh.) een priester
je
werk
!
die de onweersverschijnselen raadpleegde en daaruit
gasche jongen !; — 't is een donderdagsch
de toekomst voorspelde; ...WERK, o. lastig, ver
zou er nijdig om worden.
onaangenaam werk : 't is toch donderwerk; —-velnd,
DONDERDISTEL, v. (-s), (plantk.) volksbenaming
tuim,elook
't wordt weer donderwerk, 't loopt mis, 't valt tegen,
(eryngium
campestre),
voor kruisdistel
...WOLK, v. (-en), onweerswolk; ...ZAAD, o.
distel en veldkruisdistel geheeten.
DONDEREMENT, o. (plat) iem. op zijn dondere- (plantk.) fijnstraal (erigeron acer); ...ZILVER, o.
ment komen, geven, zitten, op zijn donder, zijn (scheik.) knalzilver; ...ZWART, o. (Zuidn.) donkere
wolken, onweerslucht.
lichaam.
DONG, m. (gew.) mest.
DONDEREN, (donderde, heeft gedonderd), geraas
DONGA, V. (-' s), (Z. A.) droge zijrivier.
van den donder : het dondert; (spr) hij kijkt of hij
DONGEN, (dongde, heeft gedongd), (gew.) mesten.
het te Keulen hoort donderen, hij staat hoogst ver
donderend
geraas
naar
DONGHOOP, v. (-en), (gew.) mesthoop.
-basd
te kijken; — met
1. DONK, m. (Zuidra.) ineengerold of gedraaid
beneden komen : de waterval donderde in den
afgrond; het donderen van het geschut; — ( Zuidn.) bundeltje (stroo, vezels); (ook) ongebuild meel.
2. DONK, v. (in aardr. namen) moeras; hoogte
te dom, leelijk enz. zijn om te helpen donderen. zeer dom, leelijk enz. zijn; — (fig.) tie- nabij een moeras.
ren, razen, schreeuwen, heftige redevoeringen
1. DONKER, bn. bw. (-der, -st), (tegenst. van
houden; 't is donderen, het loopt mis, het lukt niet; — licht, helder), (van ruimten) waarin weinig licht is,
(plat) werpen, met geweld smijten : wij zullen hem duister : een donkere kerker; wat is 't hier donker; —
van de trappen donderen; ik donderde hem de deur 't is zoo donker als de hel, helsch donker, in zeer hooge
uit; — vallen, tuimelen : ik donderde naar beneden; mate donker; — 't wordt donker, de avond valt; —
ik ben van de trap gedonderd; — donder dood, val een donkere winternacht, waarin het zeer donker is; —
dood (zeer platte verwensching); — 't dondert niet, (phot.) donkere kamer, vgl. Camera; — donkere
kan me niet donderen. 't maakt niets uit, kan me dagen voor Kerstmis, waarop het bijna niet licht wordt;
niet schelen; — kwellen, plagen (vooral op hard- — weinig verlicht of weinig licht gevend : een donker
handige wijze) : ze hebben hem gedonderd; — groenen gevaarte rees voor mij op; de donkere zijde der maan; —
donderen, de pas aangekomen studenten plagen. eene donkere lucht, bewolkte, dreigende lucht; —
't was eene donkere bladzijde in zijn leven, iets droeVgl. opdonderen, neerdonderen, bedonderen.
DONDERGANS, v. (...zen), brandgans (branta vigs, sombers; — (fig.) een pessimist bekijkt alles
van den donkeren kant; — door een donkeren bril
leucopsis).
DONDERGOD, m. god van den donder (bij de kijken, alles zwart, donker inzien; — 't is donkere
Romeinen : Jupiter; bij de Germanen : Donar en maan, nieuwe maan, de maan schijnt niet; — weinig
bij de Scandinaviërs : Thor); ...GOUD, o. (scheik.) licht terugkaatsend, het zwart naderend : eene
donkere kleur kleedt mij het best; donkere kleeren; —
knalgoud; ...HOND, m. plat scheldwoord.
DONDERJAGEN, (donderjaagde, heeft gedonder- donkere oogen, donker haar, bruin, zwart; — in samen
: donderblauw; — een donkere blos, diep--steling
jaagd), kwellen, plagen, lastig maken : hij is weer
aan 't donderjagen; 't wordt donderjagen, 't loopt rood; — (w. g.) eene donkere stem, laag; —
inz.
(fig.) donker zien, kijken, een donker gezicht zetten
verkeerd, het wordt mis; — zaniken, zeuren
wanneer iemands hoofd daarnaar niet staat : lig somber, droevig, (ook) afkeurend; — donkere gewaar
die niet volkomen bewust worden: —-wordinge.
niet zoo te donderjagen; ...JOOL, m. (...jolen). jool
of fuif bij de ontgroening : de donderfiolen moest de donkere voorstellingen bepalen in hoofdzaak het
gezond verstand en ons oordeelen; — eene donkere
men afschaffen; ...KEIL, m. donderbeitel.
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toekomst, die leed, ongeluk dreigt te brengen; — de
toekomst, de zaken donker inzien, zoo dat men steeds
het ergste denkt; — iets donker kleuren, het erge
ervan overdrijven. DONKERHEID, v. het donker;
duisternis.
2 DONKER, o. de toestand van donker (in eene
ruimte of in 't algemeen heerschend), zelfstandig
voorgesteld : in (het, den) donker rondtasten; - voor
(het, den) donker thuis zijn, vóór het vallen van den
avond; — de donker overviel ons, de duisternis, de
avond; — met den donker thuis, als het donker wordt,
bij het vallen van den avond; — (fig.) hij knijpt
de kat in (het) donker, haalt in stilte gemeene streken
uit: -- het nachtelijk donker, de nachtelijke duisternis:
— tusschen licht en donker, in de schemering.
DONKERACHTIG, tin. een weinig donker of
duister.
DONKERBLAUW, bn.; ...BRUIN, bn.
DONKEREN, (het donkert), donker worden : 't
begint te donkeren, de avond valt; — zich donker
afteekenen, voordoen : zijn groot lijf donkerde in de
deuropening; — (w. g.) donker maken.
DONKERGEEL, bn. ... GRAUW, bn.; ... GRIJS,
bn.; ...GROEN, bn.; ...PAARS, bn.; ...,ROOD, bn.
DONKERTE, v. donker.
DONKERWERK, o. (Z. A.) nachtwerk : donker werk is konkelwerk.
DONKEY, v. (-s), kleine stoommachine voor de
pompen en de takels op groote schepen; inz. stoomlier; —MAN, m. (-nen), die met de bediening van
de donkeys belast is.
DONNA, DONA, v. (-'s), vrouwelijk van don:
mevrouw, edele vrouw.
DONQUICHOTTERIE, v. avontuurlijke handel
-wijze;
avontuurlijk verhaal.
DONS, o. de fijnste en zachtste veeren, inz. van
de eidereend; veeren bed; — (plantk.) fijne, wollige
vezels op sommige stengels, bladeren en vruchten; —
het eerste dons (der kin), de eerste baardharen, nog
fijn en zacht; — (Zuidn.) het fijnste meel.
DONSACHTIG, bn. ( -er, -st), naar dons gelijkende.
DONSGANS, v. (...ganzen), eidergans; ...VLINDER, m. (-s), kleine, donzig behaarde- vlindersoort
(chelonia), zeer schadelijk voor vele vruchtboomen.
1. DONZEN, v. mv. (plantk.) zie DUIKELAAR.
2. DONZEN, bn. van dons: een donzen bed; (dicht.)
zacht : een kusje van donzen lippen.
DONZIG, bn. ( -er, -st), donsachtig; donzen : het
donzig bed.
1. DOOD, m. (vroeger v.) het eindigen van het
leven, het ophouden der stofwisseling en der andere
levensverrichtingen, (syn. het sterven, overlijden) :
op iemands dood wachten; — duizend dooden sterven,
langzaam doodgemarteld worden, (fig.) duizend
angsten uitstaan; — (pleonast.) (bijb.) ten dage als
gij daarvan eet, zult gij den dood sterven; — den dood
der helden sterven, als een held; — den dood door
beulshanden; — een zachten, langzamen, natuurlijken,
gewelddadigen dood sterven, zacht, langzaam enz.
sterven; — zijn eigen dood sterven, zonder iemands
toedoen; -- de zwarte dood, pestziekte in de 14e
eeuw; — den dood vinden, omkomen; — den dood
zoeken, trachten te sterven; — zich den dood aan iets
drinken, sterven door ervan te drinken; - dat zal
zijn dood zijn, dat brengt hem in 't graf, (fig.) dat
zal hem allen levensmoed benemen; — (fig.) dut
is de dood van den handel, vernietigt dezen; — dat
zal hem den dood doen, aandoen, dat zal hem allen
levensmoed benemen, in 't graf brengen; -- iem.
den dood op 't lijf jagen, hem hevig doen schrikken,
hem zeer bang maken; - de kogels verspreidden
dood en verderf, veroorzaakten veler dood; — het
is er de dood in den pot, alle leven, handel, opgewektheid is er verdwenen; -- iem. ter dood veroordeelen, veroordeelen om door beulshanden te sterven; op straffe des doodsverboden; — hij zone een anders
wissen dood gestorven zijn, hij zou stellig omgekomen
zijn; -- zoo bleek als de dood, zeer bleek; — den dood
voor oogen hebben, zien, ieder oogenblik den dood
verwachten; - den dood onder de oogen zien, zich
op den dood voorbereiden; — die boomben zijn ten
doode opgeschreven, zullen geveld worden; — hij is
een kind des doods, moet sterven; — des doods
schuldig zijn, wegens eene halsmisdaad moeten
sterven; — de engel des doods, die naar godsdienstige
voorstellingen den dood brengt; — de zieke heeft
het bij den dood af gehaald, was bijna gestorven; —
op den dood zitten, met een doodvonnis bedreigd.
ter dood veroordeeld zijn; - (gemeenz.) ik was op
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mijn dood, dat . ..., ik was hoogst bevreesd, dat ....;
— op leven en dood vechten, zoo, dat een der strijders

moet sterven; —
de toestand na het sterven : iem. in den dood vol
(bijb.) de schaduwen des doods; getrouw tot in-gen;
den dood, zijn leven lang; — (bijb.) uit den doode
opstaan, verrijzen; —
(als personificatie) vriend Hein, magere Hein : de
dood klopt aan de deur, roept hem; de dood trad het
huis binnen; — (Zuidra.) tegen den dood vechten,
strijden, al het mogelijke doen om uit een neteligen toestand te geraken; — hij ziet er uit als de
dood van Yperen, buitengewoon bleek en mager;
(gemeenz.) hij is zoo bang als de dood, buitengewoon bang; --- dat zou ik om den dood niet willen,
volstrekt niet willen; --- oni, den dood niet ! 't zal
niet gele aren; -- hij is om den dood niet dom, vol strekt niet; ik mag hem om den dood niet lijden.
2. DOOD, bn. (in verbogen vormen In de spreek
dooie, vgl. rood, goed), gestorven, van-talsed
leven beroofd : hij moet levend of dood gevat worden;
hid is al een jaar dood; die plantjes zijn dood; - doode
takken. dood hout, doode cellen, waarin geene stofwisseling meer plaatsgrijpt; — dood hooi, kurkdroog
hooi; -- de soldaat bleef voor dood liggen, alsof hij
dood was; zich dood houden; — hij is op sterven na
dood, (fig.) van een saai mensch gezegd; — (fig.)
eene doode taal, die niet meer door een volk gesproken wordt; — hij is voor ons dood, we zien hem niet
meer, (ook) we willen nooit meer van hem hooren; —
iem. dood verklaren, hem van allen omgang uitsluiten; — half dood van den honger, van dorst enz.; --hij is zoo dood als een pier, wis en zeker dood;
hij is levend dood, hij leeft, maar staat als 't ware
buiten de wereld, is ongevoelig voor alles; -(recht. ) burgerlijk dood, voor de wet (bij verdwenen
personen); — hij was meer dood dan levend, bijna
dood van angst, zeer ontdaan, hevig verschrikt
enz.; — ergens een broertje aan dood hebben, er een
grootera afkeer van hebben; — zich blij maken met
eene doode musch, met niets; —
wat nooit leven gehad heeft : de doode stof; —
doode strijdkrachten, weermiddelen, al wat in den
krijg dienst doet buiten de levende wezens; -zon der werkzaamheid : aan de doode letter blijven
hangen (en niet tot den levenwekkenden inhoud
doordringen); -- de wet blijft eene doode letter, wordt
niet uitgevoerd; — een dood kapitaal, dat renteloos
ligt, (fig.) iets waar men geen nut van kan trekken; —
doode schuld, (staats) schuld waarvan tijdelijk Beene ,
rente wordt betaald; -- (recht.) goederen in de
doode hand, goederen die aan eene instelling behooren en zoodoende niet kunnen vererven; - (meehan.)
de doode deelen eener machine, de deelen die niet
bewegen; — het doode punt, stand van een rad
waarbij de drijfstang juist in de richting van der
kruk trekt of duwt; — (fig.) de Kamer is op het
doode punt, de beide partijen tellen juist hetzelfde
aantal leden; — (in het spel) dood zijn, niet meer magen deelnemen aan het spel; — (mecha,n.) doode gang,
gang die geen nuttig resultaat oplevert (b. v. bij eens
zaag); -- doode gang eener schroef, waarbij de schroef
niet. vooruitgaat; — dood scharnier, zonder veer; (zeew.) doode getijden, geringste afwisseling van eb
en vloed tijdens de kwartierstanden der maant
het was doode vloed, zeer lage vloed; — doods stroom,
korte stilstand der golven na den vloed, ook dood
tij, --- dood water, waar geen stroom is; — doods
last der schepen, hunne eigen zwaarte; — het doode
gedeelte van een schip. dat boven water uitsteekt; -doode kleuren, verven, mat, zonder glans; — de kalk is dood, te sterk gebrand; (ook) is vochtig, kan niet
goed gebluscht worden; — (Zuidn.) doof : doode'
kolen; — (heelk.) dood vleesch, wild vleesch; —
(kleerm.) doode stof, dood laken, niet rekbaar; -(spinn.) dood katoen, uit onrijpe vezels; — het land
is dood, er groeit niets meer; — het vak is dood,.
er valt niets meer te doen, te verdienen; — die zaak
is al lang dood, vergeten, men spreekt er niet meer
over; — Stavoren is eene doode stad, zonder het.
vroegere vertier; — (gemeenz.) eene dooie stad,
straat, vervelend, saai; 't is hier een dooie boel; —
een dooie vent, waar bijna geen leven in zit, hoogst
saai; — (zeew.) dooie lucht, zonder een aasje wind;
(ook fig.) iets dat niets te beduiden heeft; — op
zijn dooie gemak loopen, uiterst langzaam.
DOODAAS, o. (w. g.) kreng. Beter DOOD AAS.
DOODADVERTENTIE, v. (-s, ...tiën), advertentie
waarbij iemands overlijden wordt bekendgemaakt.

DOODAF.

444DOODKIST.

DOODAF, bn. uitgeput van vermoeidheid.
DOODAKTE, v. (-n), bewijs van overlijden, door
den burgerlijken stand uitgereikt.
DOODALLEEN, bn. bw. geheel alleen.
DOODARM, bn. zeer arm, bloedarm. In vele
samenstellingen heeft dood de versterkende kracht
van zeer, buitengewoon; in de meeste daarvan ligt
iets ongelukkigs. sombers of stils uitgedrukt:
doodarm, maar niet doodrijk.
ROODATTEST, o. (-en), bewijs van overlijden.
DOODBAAR, v. (...baren), lijkbaar, -berrie;
...BED, o. bed waarop men sterft of is gestorven;
(werktuigk.) vuurplaat; — (in oliemolens) massief
steenen cilinder, waarop de metalen legger rust,
waarover de molensteenen loopen; ...BEDAARD,
bn. bw. zeer, in hooge mate bedaard.
DOODBEELDEKE. o. (-n), Zuidn.) doodkaartje;
doo dprent j e.
DOODBENAUWD, bn. bw. zie doodsbenauwd;
...BERICHT, o. (-en), (mondelinge of schriftelijke)
kennisgeving . van overlijden ; doodadvertentie;
...BIDDER, m. (-s), bidder ter begrafenis, aan
een saaie kerel; ...BIDDERSGEZICHT,-sprek;
o. een doodbiddersgezieht zetten.
DOODBIJTEN, (beet dood, heeft doodgebeten),
door bijten dooden; (geneesk.) eerre wonde laten
doodbijten, met bijtmiddelen de omliggende cellen
dooden. DOODBIJTING, v.
DOODBLIJVEN, (bleef dood, is doodgebleven),
plotseling sterven, inz. aan eene beroerte : N. is
gisteren doodgebleven; sneuvelen : op de plaats dood
-hij zou op een halven cent dood--blijven;—(fg.)
blijven, hij is door en door gierig, om een halven
cent zou hij een koop laten varen, zou hij drukte
willen maken.
DOODBLOEDEN, (bloedde dood, is doodgebloed),
sterven door bloedverlies : de gewonde soldaat
bloedde dood; — (fig.) dat zaakje zal wel doodbloeden,
zal wel op niets uitloopen, er zal niets van komen,
(ook) zal wel vergeten worden.
DOODBOEK, o. register van overlijden, dat
vroeger door de Kerk gehouden werd; — (Zuidn.)
iets in het doodboek schrijven, het vergeten.
DOODBRANDEN, (brandde dood, heeft doodgebrand), (geneesk.) eens wonde doodbranden, door
branden de omgevende weefsels vernietigen; —
te sterk branden : die kalk is doodgebrand; gips
loodbranden; — (Z. A.) (van een veldbrand gezegd)
van zelf uitgaan, niet geheel doorbranden.
DOODBRANDING, v.
DOODBRAKEN, (doodbraakte, heeft gedoodbraakt), (Zuidn.) op sterven liggen.
DOODBRIEF, m. (...brieven), schriftelijke mede
overlijden; akte van overlijden; ...BUS,-delingva
V. ( - sen), lijkbus; ...CEDEL, v. (-s); ...CEEL, v.
(-en), (w. g.) doodakte; (ook) lijst van genoodigden
ter begrafenis.
DOODCIJFEREN (ZICH), zich vermoeien met cijferen; (fig.) wegcijferen, geene rekening houden ' met.
DOODDEELEN, (ZICH), zoo deelen dat er voor
zich zelf niets meer overblijft.
DOODDOEN, (deed dood, heeft doodgedaan),
(Zuidn.) doodmaken, dooden; (fig. spottend) hij
heeft ze vandaag weer doodgedaan, weinig of niets
uitgericht; (Zuidn.) iemands redeneering, argumenten ontzenuwen, krachteloos maken; iem. uit het
veld slaan, het zwijgen opleggen; — iets dooddoen,
het uitvegen, uit eene rekening schrappen; — uit
-doven:
doe de kaars maar dood.
DOODDOENER, m. (-s), lediglooper; (fig.) een
argument dat feitelijk weinig innerlijke waarde
heeft, een algemeen gezegde dat in het bijzondere
geval niets bewijst, doch waarop moeilijk dadelijk
een afdoend antwoord is te geven : hij wist hem met
een dooddoener af te schepen.
DOODDRUKKEN, (drukte dood, heeft doodgedrukt), door drukken (persen) dooden.
DOODDUWEN, (duwde dood, heeft doodgeduwd),
door duwen, drukken dooden; (Zuidn.) hij en is 't
doodduwen niet waard.
DOODE, m. en v. (-n), gestorvene, overledene:
een geliefden doode beweenen; een volk dat zijne dooden
eert; de vijand telde veel dooden en gekwetsten; (bijb.)
laat de dooden hunne dooden begraven, laat de zorg
voor de dooden ons niet terughouden van een hooger streven; (fab.) het rijk der dooden, de onderwereld; hij zag zoo bleek als een doode (ook als de dood,
een dood); — de dooden moet men laten rusten, men
moet geen kwaad van de dooden spreken.

DOODEENVOUDIG, bn. bw. hoogst eenvoudig;
...EERLIJK, bn. door en door eerlijk.
DOODEKOP, v. (caput mortuum), colcothar,
Engelschrood, Berlijnsch-rood : ijzeroxyde, eene
veel gebruikte en goedkoope verf en polijstpoeder
voor glas en metaal.
DOODELIJK, bn. bw. ( -er, -st), den dood veroorzakende : een doodelijk vergift; eene doodelijke wonde;
— (van onaangename aandoeningen) in zeer hooge
mate : ik ben doodelijk geschrokken, heb me doodelijk
verveeld; — (bij uitbr.) hij is doodelijk verliefd (de
verliefdheid hier als kwaal voorgesteld), (ook) zij
is doodelijk op (of van) hem; met den dood gepaar
gaande : een ongeval met doodelijken afloop. DOODELIJKHEID, v.
DOODEMAN, m. (Zuidn.) man die niet betaald
wordt, die niet meetelt.
DOODEN, (doodde, heeft gedood), doen sterven;
iem. dooden; slachten; — (fig.) vernietigen, doen
ophouden : allen ijver dooden; de kunst dooden; —
den tijd dooden, verdrijven; — zijne lusten dooden;
— dat is doodend om aan te hooren, geestdoodend,
in hooge mate vervelend. DOODING, v. (-en),
dooding des vleesches, zelfkastijding.
DOODENAKKER, m. (-s), (dicht.) kerkhof, begraafplaats.
DOODENBOEK, o. geschrift dat de oude Egypte
hunnen afgestorvenen meegaven, bevattende-nare
heilige formules en gebeden.
DOODENDAL, o. (-en), dal, kuil waar koolzuur
uit den grond opstijgt, zoodat dieren daarin sterven.
DOODENDANS, m. (-en), eene zinnebeeldige voor
waarin de dood, als een geraamte, personen-steling
van eiken leeftijd, stand en geslacht dansend mede voert : de doodendans van Holbein te Bazel is beroemd; ...GERICHT, o. publiek gericht, bij de oude
Egyptenaren over afgestorvenen gehouden; ...LIJST,
V. (- en); ...MARSCH, m. (-en), marsch bij het
begraven van een krijgsman; ...MASKER, o. (-s),
masker of afgietsel van een doode genomen; ...RIJK,
o. (myth.), ...STAD, v. (...eden), kerkhof; onder
...VALLEI, - v. (-en), doodendal; ...VER -werld;
-KLIER,m.(s)pot
aanspreker.
DOODER, m. (-s), DOODSTER, v. (-s), die doodt
of slacht.
DOODERGEREN, (ZICH) (ergerde zich dood,
heeft zich doodgeërgerd), zich ergeren in den hoogten graad, ook zich dood ergeren.
DOODETER, m. (-s), ...EETSTER, v. (-s),
lediglooper, -loopster die ten laste van een ander
leeft; oud nutteloos paard, knol.
DOODEXTRACT, o. (-en), doodattest.
DOODFAMILIAAR, bn. bw. zeer familiaar;
...FONDS, o. (-en), (gew.)begrafenisfonds.
DOODGAAN, (ging dood, is doodgegaan), sterven.
DOODGAARNE, bw. zeer gaarne : (Zuidn.) iem.
doodgaarne zien, veel van hem houden.
DOODGEBOREN, bn. een doodgeboren kind, dat
buiten den moederschoot niet geleefd heeft; (scherts.)
dat wetsvoorstel is een doodgeboren kind, is al voor de
discussie tot verwerping veroordeeld.
DOODGEMAKKELIJK, bn. bw. uiterst gemak
-kelij;
...GEWOON bn. bw. zeer gewoon.
1. DOODGOED, bn. door en door goed; (volkst.,
scherts.) hij is doodgoed, maar goed dood was beter.
2. DOODGOED, o. (gew.) beddegoed van een
sterfbed : zij heeft zelf het doodgoed van haar kind
gewasschen; — de kleeding, soms jaren te voren
gereedgemaakt, waarmede een doode in de kist
gelegd wordt : na haar dood vond men haar doodgoed
in een net kistje.
DOODGOOIEN, (gooide dood, heeft doodgegooid),
door een worp doodeng (mensch of dier) dooden door
(ze) te gooien.
DOODGRAVER, m. (-s), iem. die belast is met het
maken en weer dichtwerpen der graven : de meester
was vroeger klokluider en doodgraver; zekere kever
die andere dieren begraaft tot voedsel voor zijn toekomstig nageslacht (necrophorus vespillo).
DOODHONGEREN, (hongerde dood, is doodgehongerd), den hongerdood sterven : dat snoode wijf
heeft hare kinderen laten doodhongeren.
DOODJAGEN, (jaagde dood, joeg dood, heeft
doodgejaagd), een paard doodjagen, zoo jagen, zoo
hard ermee rijden, dat het aan de gevolgen sterft.
DOODJAMMER, bn. in hooge mate jammer.
DOODKAART, v. (-en), kaart die kennis geeft
van iemands overlijden; ...KALM, bn. bw. zeer kalm.
DOODKIST, v. (-en), lijkkist, kist waarin iem. be-
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graven wordt; — dat is net eene doodkist, gezegd
van eene lange, smalle en ondiepe kist; -- (fig.)
dit is een nagel aan zijne doodkist, dit grieft
hem doodelijk; — den sleutel op de doodkist leggen,
van eene nalatenschap afzien (meestal wanneer er
niets is), ook : de sleutel ligt daar op de doodkist,
er blijft niets over; — (Zuidn.) met zijne doodkist
onder den arm loopen, met den dood in de schoenen;
...KISTENMAKER, m.; ...KLEED, o. (-en), lijk
...KLOK, V. klok die bij eene begrafenis ge--kled;
luid wordt; (fig.) het doodklokje werd reeds over het
kabinet geluid, men meende dat het niet lang meer
aan het bewind zou blijven, dat de dagen ervan reeds
geteld waren; ...KLOPPERTJE, o. (-s), diertje
(kleine luis of kever) welks geluid men in het najaar
in oud huisraad enz. hoort (psocus pulsatorius).
DOODKNIEZEN, (ZICH), (kniesde zich dood,
heeft zich doodgekniesd), kniezende wegkwijnen.
DOODKNIJPEN, (kneep dood, heeft doodgeknepen), door knijpen dooden.
DOODKOORTS, v. (-en), eene koorts waaraan
men bezwijkt : hij heeft eene koorts, als eene dood
(zoo zwaar).
-korts
DOODKOUD, bn. zoo koud als een doode.
DOODKRAMP, v. kramp eens stervenden.
DOODKRANK, bn. gevaarlijk ziek.
DOODKRIJGEN, (kreeg dood, heeft doodgekregen), er in slagen te dooden : hij kon den tijd niet
doodkrijgen, hij verveelde zich gruwelijk.
DOODKRUID, o. ook wolfskers en dolmakende
nachtschade geheeten (atropa belladonna).
DOODLACHEN, (ZICH), (lachte zich dood, heeft
zich doodgelachen), lang en uitbundig lachen:
hij lachte zich dood, toen ik het hem vertelde.
DOODLAKEN, o. (-s), lijkkleed; ...LEUK, bn.
bw. zeer leuk; ...LIED. o. (-eren),, lijkzang.
DOODLIGGEN, (lag dood, heeft doodgelegen),
(een wezen) dooden door (erop te) liggen : de zeug
heeft hare biggen doodgelegen; — (van een hond) op
commando onbeweeglijk liggen; doodliggend kapitaal, nutteloos kapitaal. dat Beene rente oplevert.
DOODLOOPEN, (liep dood, heeft en is doodgeloopen), een paard laten doodloopen, zoo hard laten
loopen dat het dood neervalt; zich doodloopen; —
(fig.) iem. doodloopen, vooruitkomen in hetloopen; —
ten einde loopen, een einde nemen zonder in iets
anders over te gaan : eene doodloopende straat, aan
het einde door huizen enz. afgesloten; dat stroompje
loopt in dien polder dood, loopt niet verder. DOOD
hardloopers zijn doodloopers, zie-LOPER,m.(s)
HARDLOOPER.
DOODMAAL, o. (...malen), maaltijd na de begrafenis, lijkenaal.
DOODMAGER, bn. broodmager.
DOODMAKEN, (maakte dood, heeft doodgemaakt), dooden.
DOODMALEN, (koren) te fijn, tot poeder malen;
(papierindustrie) de pap zoolang malen, tot ze
korrelig wordt; ...MARTELEN.
DOODMOE, ...MOEDE, bn. doodelijk vermoeid;
...NATUURLIJK, bn.; ...NUCHTER, bn. geheel
en al nuchter.
DOODNIJPEN, (neep dood, heeft doodgenepen),
doodknijpen.
DOODONGELUKKIG, bn. in hooge mate ongelukkig; ...ONNOOZEL, bn. bw.; ...ONSCHULDIG,
bn. bw. volkomen onschuldig.
DOODOP, bw. volkomen uitgeput.
DOODPOOS, V. (Zuidn.) half of heel uur, dat de
doodklok luidt; — toestand van bewusteloosheid
die den dood voorafgaat.
DOODPRATEN, iem. doodpraten, zoo lang en
zoo veel tegen hem praten, dat hij er suf van is.
DOODPRENT, V. (- en), (Zuidn.) kaart waarbij
men uitgenoodigd wordt een overledene in zijne
gebeden te gedenken. DOODSANTJE, o. (-s).
DOODRIJDEN, (reed dood, heeft doodgereden),
door rijden dooden : een paard doodrijden, er zoo mee
rijden, dat het aan de gevolgen kwijnt of bezwijkt; —
eene muis doodrijden, haar zoo overrijden, dat zij
oogenblikkelijk sterft.
DOODRIJP, brr. (Zuidn. en Z. A.) overrijp.
DOODROEIEN, den stroom overwinnen door
krachtig te roeien.
DOODSANGST, m. (-en), angst des doods (van
het stervensuur); — (fig.) groote, buitengewone
angst : doodsangsten uitstaan; ...BANG, bn. bw.
zoo bang als voor den dood; ...BEENDEREN, o.
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mv. beenderen van een dood mensch; ...BEENDERHUISJE, o. (-s), knekelhuis.
DOODSBENAUWD, bn. zoo benauwd, dat men
bijna bezwijkt : de zieke was doodsbenauwd; —
buitengewoon angstig, bevreesd : hij was doods
voor dien hond; doodsbenauwd, dat hij zijn-benauwd
geld zou verliezen. DOODSBENAUWDHEID, v.
DOODSBLEEK, bn. zoo bleek als een doode,
als de dood.
DOODSCH, bn. ( -er, meest-), akelig, naar; eenzaam
en verlaten : een doodsch tafereel; eene doodsche een
wat is het hier doodsch; een doodsche-zamheid;
weg; -- eene doodsche stilte heerscht in het rond, eene
volkomen stilte, die onaangenaam aandoet.
DOODSCHHEID, v.
DOODSCHAMEN (ZICH), (schaamde zich dood,
heeft zich doodgeschaamd), zich doodelijk, zich
buitengewoon schamen.
DOODSCHIETEN, (schoot dood, heeft doodgeschoten), met een vuurwapen of een pijl dooden; —
hij is het doodschieten niet waard, 't is een ellendeling.
DOODSCHOPPEN, (schopte dood, heeft doodgeschopt), door schoppen dooden.
DOODSCHOUW, v. het schriftelijk constateeren
van den dood en deszelfs oorzaken; (w. g.) het w.
w. doodschouwen.
DOODSCHRIK, m. iem. den doodschrik op het
lijf jagen, zeer hevig doen schrikken.
DOODSCHULD, V. misdaad door de wet met de
doodstraf bedreigd; — (fig.) schuld inz. wegens
begrafeniskosten.
DOODSCHULDIG, brr. des doods schuldig.
DOODSENGEL, m. engel des doods. Zie DOOD.
DOODSGEVAAR, o. (...gevaren), gevaar dat aan
den dood blootstelt; levensgevaar : in doodsgevaar
zijn of verkeeren; ...GEWAAD, o. (...gewaden),
de kleeding van een doode; ...HEMD, o. (-en);
... HOOFD, o. (-en), geraamte van een hoofd; (fig.)
zeer mager en bleek gezicht; — (zeew.) doodshoofdblok; ...HOOFDJE, o. (-s), pijlstaartje; staartmees;
...HOOFDBLOK, o. (-ken), (veroud.) (zeew.)
stagblok; ...HOOFDVLINDER, m. (-s), (acherontia
atropos) vlinder met eene doodshoofdvormige
teekening op het borststuk; ...JAAR, o. sterfjaar;
...KLEEDEREN, ...KLEEREN, 0. mv.;
...KLEUR, v. lijkkleur; ...KOP, m. (-pen), hoofd
van een geraamte; (ook fig.); (zeew.) blok om 't
want op aan te zetten, wantjuffer; ...KLEURIG, bn.
DOODSLAAN, (sloeg dood, heeft doodgeslagen),
door slaan dooden; — (fig.) stempels vernietigen
(van obligatiën enz.); — eene f eseh doodslaan,
haar leegdrinken; — iem. doodslaan (in een rede
mond snoeren, hem tot zwijgen-twis),hemdn
brengen.
DOODSLAAP, m. de dood als slaap beschouwd:
den doodslaap ingaan, ontslapen; slaap die met den
dood overeenkomt, diepe slaap : 't is alsof ik uit een
doodslaap wakker kom; — (fig.) Brugges doodslaap.
DOODSLAG, m. (-en), slag die den dood ten
gevolge heeft; — (recht.) algemeene term voor het
(door geweld) veroorzaken van iemands dood :
wegens doodslag veroordeeld; — daar komt moord en
doodslag van, dat zal de hoogste ruzie geven; ...SLAGER, m. (-s), moordenaar; (ook) knuppel, dikke
lange stok.
DOODSMARE, v. bericht van den dood.
DOODSMIJTEN, (smeet dood, heeft doodgesmeten), door een worp dooden; (mensch of dier) dooden door (ze) te smijten.
DOODSNOEIEN, zoo snoeien dat de boom of
plant geen vruchten draagt, doodgaat.
DOODSNOOD, m. het zieltogen, buitengewoon;
hooge nood : in doodsnood verkeeren; — kijken als
een uil in doodsnood, zeer mistroostig kijken.
DOODSOORZAAK, v. (...zaken), oorzaak van
den dood; ...SPONDE, v. sterfbed.
DOODSSCHRIK, m., zie DOODSCHRIK.
DOODSSLAAP, m. zie DOODSLAAP.
DOODSSNIK, m. snik des doods, laatste snik,
zucht : den doodssnik geven; ...STOND, m.; ...STON.
DE, v uur des doods : iemand in zijne doodsstonde
bijstaan; ...STRIJD, m. zieltoging; (ook fig.);
...STUIP, v. (-en), stuip die den dood onmiddellijk
voorafgaat, veroorzaakt; — (fig.) laatste poging
waarop ondergang volgt.
DOODSTAMPEN, (stampte dood, heeft doodgestampt), door stampen dooden.
DOODSTEEK, m. steek (met een scherp werktuig)
die den dood veroorzaakt; (fig.) grievende hoon,
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hartzeer; - (fig.) die maatregel was een doodsteek
voor den handel, deed den handel stilstaan, ophouden.
DOODSTEKEN, (stak dood, heeft doodgestoken),
met een scherp werktuig dooden. DOODSTE KING, v
DOODSTEKER, m. (-s); ...STEEKSTER, v. (-s).
DOODSTIJDING, V. (- en), tijding, bericht van
den dood.
DOODSTIL, bn. volmaakt stil, zwijgend, rustig; houd u doodstil, verroer u niet, spreek niet; het is in
den handel doodstil, er wordt niets verkocht, omgezet;
...STILTE, v.
DOODSTRAF, v. (-fen), straffe des doods : op
doodstraf iets verbieden.
DOODSTREK, m. (-ken), trek die den naderenden
dood aankondigt.
DOODSTROOM, m. (-en), (myth.) een van de
vier stroomen der onderwereld, bij welks wateren
de goden een onverbrekelijken eed zwoeren; doodtij; (nagenoeg verouderde zegsw.) 't is dood stroom, er gaat weinig of niets om; - 't is hier
doodstroom, er is hier niets te doen, er is hier geene
handelsbeweging, geen leven, geene bedrijvigheid.
DOODSUUR, o. (...uien), doodsstond: ...VALLEI, v. vallei waar de dood heerscht; ...VERACHTING ; V. moed die met geen doodsgevaar rekening
houdt : met doodsverachting den vijand tegemoet
trekken; ...VERF, v. doodskleur, doodelijke
bleekheid.
DOODSVERVIG, bn. (w. g.) lijkkleurig.
DOODSVLEK, v. (-ken), zekere vlek door den
dood ontstaan; aangeboren rood vlekje op de huid.
DOODSVREES, v. vrees voor den dood; ...WIL,
ik zou het om doodswil niet doen, in 't geheel niet;
...ZWEET, o. het laatste zweet (in den stervensnood); - (fig.) angstzweet : het doodszweet brak
hem aan alle kanten uit; ...ZWIJM, v.; ...ZWIJMEL, m (dicht.).
DOODTIJ, o. doodstroom; (ook) dood getijde.
DOODTOEVALLIG, bw. gewoon, zeer toevallig.
DOODTRAPPEN, (trapte dood, heeft doodgetrapt), door trappen dooden : hij is het doodtrappen
niet waard, gezegd om verregaande minachting
uit te drukken.
DOODVALLEN, (viel dood, is doodgevallen), een
doodelijken val doen : de schilder A. is doodgevallen
van den toren; - (in verwenschingen) val dood; (fig.) op iets doodvallen, doodblijven.
DOODVERF, v. grondverf; (schild.) eerste aanleg
van een schilderstuk waarop de groepeering enz.
reeds in hoofdzaken te zien is : 't stuk staat nog in
de doodverf.
DOODVERGETEN, bn. bw. heelemaal vergeten.
DOODVERKLAREN, (verklaarde dood, heeft
doodverklaard), doen alsof iem. niet meer bestaat,
allen omgang met hem afbreken. DOODVERKLARING, v.
DOODVERLEGEN, bn. bw. zeer verlegen : om
iets doodverlegen zijn, het zeer noodig hebben;
...VERMOEID, bn.; ...VERSLETEN, bn. (Zuidn.)
zeer versleten ; ...VERVELEND, bn.
DOODVERVEN, (doodverfde, heeft gedoodverfd),
de grondverf leggen; (schild.) aanleggen; (fig.)
schetsen, niet uitvoerig beschrijven; - (fig.) iem.
met een ambt, een post doodverven, hem er voor
bestemd houden; (ook) iem. als den dader (van
iets) noemen.
DOODVIJAND, m. (-en), ergste vijand dien men
doodelijk haat : zij zijn doodvijanden (van elkander); ...VIJANDIN, v. (-nen); ...VIJANDSCHAP,v.
DOODVISSCHEN, een vischwater doodvisschen, er
alle visch fait wegvangen. ...VLAG, v. ( -gen), (zeew.)
vlag ter halver steng geheschen; (ook) rouw-, zwarte
vlag; ...VONNIS, o. ( -sen), vonnis waarbij iem.
tot den dood is verwezen; ...VRETER, m. (-s),
doodeter.
DOODWAAIEN, (waaide dood, is doodgewaaid),
het spoor is doodgewaaid, uitgewischt, onzichtbaar
geworden door den wind.
DOODWADE, v. (-n), doodkleed. ...WATER,
o. kielwater, opborreling achter een zeilend schip;
...WERK, o. (zeew.) gedeelte van het schip dat
zich boven water bevindt.
DOODWERKEN (ZICH), (werkte zich dood, heeft
zich doodgewerkt), overmatig werken, zoodat men
er uitgeput, doodziek van kan worden; hij werkt
zich niet dood, hij voert niet veel uit; - (van kunstwerken) er zoolang aan werken, tot alle leven er
uit is.
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DOODWERKER, m. (-s), ...WOND, v. (-en),
...WONDE, V. (- n), wonde die den dood veroorzaakt; (ook fig.) het is geen doodwonde, 't is zoo erg
niet, het kan mij zooveel niet schelen.
DOODZAT, bn. (Zuidn.) smoordronken.
DOODZEILEN, (zeilde dood, heeft doodgezeild),
(zeew.) den stroom, het tij doodzeilen, tegen stroom,
tegen tij zeilen.
DOODZIEK, bn. zwaar, doodelijk ziek.
DOODZTEKTE, V. zware ziekte, die den dood
tengevolge kan hebben : zich eene doodziekte op den
hals halen.
DOODZITTEN, ( zat dood, heeft doodgezeten),
(Z. A.) iem. den mond snoeren, in het nauw
brengen.
DOODZONDE, v. (-n), (R. K.) zonde die de berooving van de heiligmakende genade Gods of den
geestelijken dood der ziel, ten gevolge heeft; in
doodzonde sterven, zonder absolutie voor eene begane doodzonde ontvangen te hebben; - (in 't
gewone leven) eene erge zonde: hij beschouwde
het als eene doodzonde, onnoodig geld uit te geven; dat is geene doodzonde, dat is zoo erg niet.
DOODZUINIG, bn. bw. zeer zuinig; ...ZWAK,
bn. in hooge mate zwak.
DOODZWEETEN (ZICH), (zweette zich dood,
heeft zich doodgezweet), buitengewoon zweeten.
DOODZWIJGEN, (zweeg dood, heeft doodgezwegen), over iets geheel zwijgen.
DOOF, bn. bw, (doover, -st), door een organisch
gebrek niet kunnende hooren, (ook minder absoluut)
slecht hoorende : dat kind is altijd doof geweest; oude
menschen worden vaak wat doof; een doof moedertje;
- zoo doof als een kwartel, als een pot, zeer doof; ik ben niet doof, ge behoeft zoo hard niet te spreken,
of : ge behoeft het mij geen tweemaal te zeggen; wie niet doof is, moet veel hooren; - -- doof aan één
oor zijn, met dat oor niet kunnende hooren; (fig.)
aan dat oor ben ik doof, daar wil ik niets van weten,
van hooren; - zich doof houden, doen of men een
geroep, eene vraag enz. niet hoort; in dezelfde
l eteekenis : hoorende doof en Oost -indisch doof zijn;
- doof zijn voor alle vermaningen, ze in den wind
slaan; - doof blijven voor eene bede, haar niet ver
-horen;
(veroud.) zonder de werkzaamheid die iets wezen lijks van 't voorwerp uitmaakt; nog over in : doove
kolen, niet meer gloeiend; (Zuidn.) doof hout, dor;
(gew.) eene doove noot, zonder pit; leeg; - (fig.) saai
persoon, waar niets bijzit; (fig.) er voor doove noten
bijzitten, voor spek en boonera; - (Z. A.) hij doet
dat niet om doove noten, voor niets; - doovenetel,
lipbloemig plantengeslacht waarvan de bladeren
op brandnetels gelijken, doch niet branden, (lamium); - doove vingers, waarin men tijdelijk geen
of weinig gevoel heeft; - (Z. A.) donker : dat kleed
is te doof voor den zomer; - (Z , A.) dof, ondoorschij nend (van ruiten); - (Z. A.) eene doove lucht, somber,
betrokken; - (Z. N.) met doove stem, dof klankloos.
Vgl. nog dooven, verdooven, uitdooven, doofpot.
DOOFHEID, v. eigenschap van niet of slecht te
kunnen hooren : met doofheid geslagen zijn.
DOOFACHTIG, bn. ( -er, -st), een weinig doof.
DOOFACHTIGHEID, v. geringe graad van doofheid.
DOOFGEBOREN, bn. bij de geboorte reeds doof.
DOOFSCHREEUWEN, (schreeuwde doof, heeft
doofgeschreeuwd), zeer hard schreeuwen, zoodat
men er doof van zou worden.
DOOFPOT, m. (-ten), pot waarin men turven of
ko jen dooft; - (fig.) die zaak is in den doofpot,
door of ter wille van hen die er nadeel (schande enz.)
door zouden lijden, is gezorgd, dat men niets meer
van de zaak hoort : iets in den doofpot stoppen; (scherts.) benauwd, klein vertrek; - kleine vesting.
DOOFSTOM, bn. stom door aangeboren doofheid.
DOOFSTOMHEID, v.
DOOFSTOMME, m. en v. (-en), iem. die doofstom
is : de vingerspraak der doofstommen.
DOOFSTOMMEN- ALPHABET, o. teekens der
vingerspraak waarvan men zich vroeger bij 't doof
onderwijs bediende.
-stomen
DOOFSTOMMEN- GESTICHT, o. (-en), ...INSTITUUT, o. (...tuten), ...SCHOOL, v. (...scholen),
inrichting voor het verplegen en onderwijzen van
doofstommen (waar men hen tegenwoordig ook leert
spreken); ...ONDERWIJS, ...ONDERRICHT, o.;
...ONDERWIJZER, m. (-s).
DOOGEN, (doogde heeft gedoogd), (gew.) lijden
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dulden, doorstaan; --- toelaten, gedongen-, vgl.
mededoogen.
1. DOOI, m. intreden en aanhouden eener temperatuur boven 't vriespunt en als gevolg daarvan
smelting van sneeuw en ijs : als de dooi invalt, is
't uit met de pret van schaatsenrijden.
2. DOOI, bn. (gew.) ontdooid: die glazen zijn dooi.
DOOIEN, (het dooide, heeft gedooid), het dooit,
sneeuw en ijs verdwijnen door de hoogere temperatuur; -- het dooit hard, ze smelten snel weg; (ook)
de sneeuw dooit, in plaats van : dooit weg. DOOI ING, v.
DOOIER, m. (-s), door een vliesje omgeven een
gedeelte van het vogelei, geel of geelachtig-tral
gekleurd en In een gedeelte ervan (den vormingsdooier) de kiem voor den jongen vogel bevattend;
ook zoo bij andere dieren; —VLIES, o. (...vliezen).
DOOIREGLEMENT, o. (-en), (gew.) reglement
omtrent maatregelen bij dooiweer te nemen.
DOOIWATER, o. water door 't smelten van
sneeuw en ijs ontstaan.
DOOIWEDER, ...WEER, o. weer waarbij het
dooit.
1. DOOK, v. (doken), (zeew.) kram; (van een
ijzer) het aan een einde naar de zijden zwaarder
toeloopend gedeelte dat in hardsteen wordt bevestigd ; onderling worden de hardsteenblokken met
ijzeren doken vereenigd.
2. DOOK, m. (gew.) mist, nevel, over het veld
hangende dauw; (gew.) er was volk als dook, zeer
veel volk.
DOOKBOUT, m. (-en), bout met eene dook in
den steen bevestigd.
DOOL, m. het dolen, doling; — hij is op den dool,
is aan het dolen, op den doolweg.
DOOLGANG m. dwaalweg : de doolgangen zijner
jeugd betreuren, de afdwalingen zijner jeugd.
DOOLHOF, m. en o. (...hoven), kunstig aangelegde hof of tuin met kronkelpaden, labyrint; —
(ook fig.) dit boek is een doolhof, men kan er zich
niet in terechtvinden; de doolhoven der politiek;
een doolhof van twijfel; de doolhof der zelfzucht; —
(ontl.) deel van den gehoorgang; ...PAD, o. (-en),
iem. op een doolpad brengen, verleiden (tot ondeugd);
...WEG, m. (-en), dwaalweg.
DOOM, m. (Zuidn.) damp, mist, nevel; — (Zuidn.)
damp, wasem (van verwarmde vloeistoffen); —
damp, uitwaseming (van het menschelijk of dierlijk
lichaam). DOOMIG, bn. klam, bezweet.
DOOMEN, (doomde, heeft gedoomd), (Zuidn.)
damp doen opgaan : 't weiland lag te doornen; —
(w. g.) doemen, opdoemen, flauw zichtbaar worden.
DOON, bn. ( -er, -st), (gew.) klam, niet goed droog;
loon waschgoed.
1. DOOP, m. (christ. kerk) besprenkeling van
het hoofd met water (vroeger geheele indompeling)
als zinnebeeld van de afwassching der erfzonde
(door Christus' bloed gezoend) en de heiliging tot
lidmaten van Christus' kerk; (R. K.) sacrament in
hetwelk door de afwassching en het uitspreken
der woorden van het doopformulier de mensch gezuiverd wordt van de erfzonde en tot kind van God
en lid der Kerk wordt aangenomen; (in de H. Schr.) bad
der wedergeboorte, afwassching der zonden genoemd) :
het sakrament des Heiligen Doops; iem. den Heiligen
Doop toedienen; — een kind ten doop houden, het
laten doopen, (in 't bijz.) het bij de ceremonie op
de armen houden; — de doop (doopsel) des bloeds,
(R.-K.) opneming in Christus' gemeenschap door
, den marteldood, ook doop (doopsel) der begeerte,
opneming in die gemeenschap door een innig ver
daarnaar; — doop van eene klok, een schip,-lange
plechtige inwijding en naamgeving; — (zeew.)
doop onder de linie, grappig ceremonieel met de
opvarenden van een schip, die voor 't eerst de
linie passeeren (dit raakt meer en meer in onbruik).
2. DOOP, v. saus; — (gew.) de doop loopt over
de visch, het loopt de spuigaten uit; — daar heb je
geene doop can, geene voldoening, geen plezier; —
(vuurwerk) vloeibaar mengsel van pek, hars, olie
en buskruit.
DOOPAKTE, v. (-n); ...ATTEST, o. (-en), doopceel.
DOOPBAARS, m. (...baarzen), waterbaars; .. .BE DIENING, v. bediening van den doop, door een
,geestelijke; ...BEKKEN, o. (-s), waterbekken bij
den doop gebruikt; ...BELOFTE, v. (R. K.) belotte door den doopeling (doopheffer) bij het doop
afgelegd; -- belofte aangaande de opvoeding-sel
van een kind, door de ouders bij den doop afge-
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legd; ...BEURT, v. (-en), predikbeurt waarbij gelegenheid is, kinderen te laten doopen; ...BOEK,
o. (-en), register, door den predikant of pastoor
gehouden van al de kinderen die in zijne kerk
worden gedoopt (vóór 1811 wettig bewijsmiddel);
...BRIEFJE, o. (-s).
DOOPCEDEL, v. (-s), ...CEEL, v. (-en) ; uit
uit het doopboek; bewijs van geboorte; —-treksl
(fig.) iemands doopceel lichten, alles vertellen, wat
men van hem weet, inz. het ongunstige.
DOOPDAG, m. (-en); .,.DEKEN, v. (-s).
DOOPELING, m en v. (-en), kind dat ten doop
wordt gehouden. DOOPELINGE, v. (-n).
DOOPEN, (doopte, heeft gedoopt), door den
Heiligen Doop tot Christen wijden (oudt. kerstenen);
— dat zijn gedoopte heidenen, zij zijn wel gedoopt,
maar in daden en opvattingen blijken zij allesbehalve Christenen; — een naam (of spotnaam) geven : hoe is hij gedoopt t hoe is zijn naam I ook
een schip doopen; — indompelen : beschuit in melk
doopen; — zijne pen in gal doopen, scherp en
bitter schrijven; — meth, wijn doopen, er water
onder mengen. DOOPING, v.
DOOPER, m. (-s), die doopt; -- Johannes de
Dooper, de wegbereider des Heeren.
DOOPFEEST, o. (-en), feestelijke viering van den
doop; ...FORMULIER, o. woorden die de bedienaar
bij de toediening van den doop uitspreekt.
DOOPGELOFTE, v. (-n), door de ouders bij den
doop van 't kind afgelegd; ... GETUIGE, m. en v.
(-n), peter en meter; ...GOED, o. kleederen die het
kind bij den doop draagt.
DOOPHEFFER, m. (-s), ...HEFSTER, v. (-s),
die het kind ten doop houdt; peetoom, peettante;
...HEK, o. (-ken). door een hek afgesloten deel der
ruimte in eene kerk, om den kansel, waarbinnen de
kinderen ten doop gehouden -worden; .. .HEKJE t
o. (-s), hekje waarin Goudsche pijpen in de fabriek
na afwassching staan te drogen; ...HUIS, o. (...buizen), doopkapel; ...HEMD, o. (-en).
DOOPJURK, v. (-en); ...KAARS, v. (-en), (R. K.
kaars die den doopeling (doopheffer) in de hand
wordt gegeven (als ziunebeeld van het licht des
geloofs) ; ...KAN, v. (-nen); ...KAPEL, v. (-len),
besloten ruimte (in een R.-K. kerk) waarin men
doopt; ...KELK, m. (-en); ...KIND, o. (- eren),
kind dat men ten doop houdt of gehouden
heeft; petekind; ...KLEED, o. (-en), doopjurk;
(ook) doopsluier; —, (- eren), de kleeren waarin een
kind gedoopt wordt; ...KUSSEN, o. (-s), waarop
de doopeling ligt.
DOOPMAAL, o. (...malen), gastmaal ter gelegen-

heid van den doop; ...MANTEL, m. (-s), witte mantel dien men het te doopen kind omhangt ;...MOEDER v. (-s), peettante; ...MUTSJE, o. (-s); ...
NAAM, m. (...namen), voornaam : iem. hij zijn
doopnaam noemen (als teeken van gemeenzaamheld); ...PLECHTIGHEID, v. (...heden); ...REDE,
v. (-nen); ...REGISTER, o. (-s), doopboek.
DOOPSEL, o. doop, zie aldaar.
DOOPSGEZIND, bn. de Doopsgezinde Gemeenten,
Nederlandsche sekte (met enkele vertegenwoordigers
in Duitschland, Rusland en Amerika) welke onder
meer den doop aan volwassenen voor alleen geoorloofd en den eed voor ongeoorloofd houdt (eertijds
volgelingen van Menno Simonsz.); de Doopsgezinde
kerk; hij is Doopsgezind. DOOPSGEZINDE, m. en
v. (-en).
DOOPSLUIER, m. (-s); ...SNEETJE, o. (-s), een
sneetje brood, ter indompeling in water, melk, wijn
of in een zacht ei.
DOOPSTER, v. (-s), vrouw die in eene fabriek
van Goudsche pijpen, de pijpen die uit den oven
komen, wascht.
DOOPVADER, m. (-s), peetoom, gevader; ...VERBOND, o. (godg.) verbond, wijding door den doop;
...VISCH, v. visch met saus gestoofd; ...VONT,
v. (-en), ...VONTE, v. (-n), doopbekken; ...WATER, o. het voor den doop bestemde (in R.K.
kerken gewijde) water.
1. DOOR, m. o. (-en), zie DOOIER, (DOOR is
eene samentrekking van DODER. In sommige
streken luidt het enkelv. doren (mv. dorens).
2 DOOR, vz. van een punt van de eene zijde eener
r simte (voorwerp) naar een punt aan de andere
zijde, zóó dat die weg gedeeltelijk binnen die ruimte
ligt : de kogel drong door de plaat, d. i. van de eene
zijde der plaat naar dv andere zijde; iem. het zwaard
door de borst stootgin (vgl. in de borst); —
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van een punt in eene ruimte naar een ander punt
dier ruimte (of stof zonder bepaalde grenzen) (door
vestigt hier de aandacht op de beweging of op den
te overwinnen weerstand, terwijl in slechts de
plaats aangeeft) : hij liep door de kamer; de pijl
snorde door de lucht (vgl. duizenden insecten dansten
in de zoele lentelucht); door het land reizen; door het
slijk waden; door den regen loopen; door dik en dun; van de Bene zijde eener opening naar de andere
zijde : hij stak zijn hoofd door het venster; een licht -'
straal viel door het keldergat; de trein ging door de
tunnel; - door de ruiten zien; -- door een gekleurd
glas, door een verrekijker zien, met die voorwerpen
voor het oog verder liggende voorwerpen zien;
door eene buis spreken; — door den neus spreken,
bij 't spreken de neusholte laten resoneeren; (fig.) iets door de vingers zien, oogluikend toelaten,
verschoonend behandelen; — dat gaf, was eene streep
door de rekening, dat deed onze verwachtingen niet
in vervulling gaan; - de pen door iets halen, (fig.)
het als afgedaan beschouwen; — een kreet die door
merg en been ging, drong, die de hoorders hevig
aandeed; — eene gedachte schoot mij door 't hoofd,
werd mij plotseling bewust; — dat is mij door 't
hoofd gegaan, daaraan heb ik niet gedacht, dat heb
ik vergeten; —
van den tijd voorgesteld als eene ruimte die te
doorloopen is : zijn roem zal door alle tijden, eeuwen
heen blijven leven; hoe komen we door den slechten
tijd; altijd door; door de week, op gewone werkdagen;
— zij lachte door haar tranen heen, terwijl zij nog
tranen had; —
duidt de vermenging eener stof met Bene andere
aan : doe wat zout door het eten (vgl. in het eten);
- van geluiden : wilde kreten klonken door het
gebulder en geknetter; — (fig.) de jaarlijksche opbrengst
door elkander (genomen), tot een gemiddelde herleid;
door de bank, zie BANK; door den regel, zie REGEL; —
drukt een oorzakelijk verband uit : velen zijn door
de staking broodeloos geworden; hij gaat nog door
eigen schuld te gronde; — drukt uit, dat de na te
noemen werking (daad) voert tot hetgeen door 't
gezegde van den zin wordt vermeld : hij heeft door
zijn optreden alles bedorven; door harden arbeid is
hid een vermogend man geworden; door zijne tussehenkomst is de zaak geschikt; door ziekte verzwakt; door
luiheid verarmd; door den rook niet kunnen zien;
door schrik verlamd; — leidt in den passieven vorm
de bepaling in, die den werker noemt : dit meubelstuk
is door een knap werkman gemaakt; door medelijden
gedreven, heb ik hem opgenomen; - (met verzwakking van het verbaal begrip) die steden zijn door
een spoorweg verbonden; door eene straat gescheiden; (b ti uitbr.) ik weet het door mijn vriend, die het mij
verteld heeft; — hij is door zijne moeder aan de
Bickers verwant, vermaagschapt, zijne moeder vormt
den band met die familie; —
bw. hij liep den tuin door, door den tuin (maar
meer met een bepaald doel, b. v. om eruit te komen,
of om hem te bekijken); — den heelen dag door,
gedurende den heelen dag; zijn heele leven door; door en door, volledig, in den grond, zeer : ik ken
het land door en door; ik ben door en door koud; het ging door en door, geheel door; — ik ben door
en door (nat), kletsnat; - zij is door en door fatsoenlijk, in hooge mate; — ik ben het boek door, heb het
ten einde toe gelezen, bestudeerd; — de zweer is
door, doorgebroken; - de schoenen zijn door, doorgesleten; — 't is twaalf uur door, iets later dan twaalf
uur; —
er door, (ook erdoor), door iets dat te voren genoemd is : open de deur, of ik trap er door; - ik wil
er door, ik wil passeeren; — de zieke heeft het er door
gehaald, is de crisis te boven, wordt weer beter; --

verslijten (doorloopen), doorheen (doordringen).
DOOR, in onscheidbare samenstelling (klemtoon
op 't werkwoord) heeft als grondbeteekenis doorheen,
maar de beteekenis der samenstelling heeft zich
zoodanig gewijzigd, dat zij niet meer door eenvoudige
oplossing is weer te geven (vgl. b. v. doorschieten,
doorsnijden, doorsteken, doortrillen, doorzoeken).
Opmerking verdienen nog denominatieven als
dooraderen, doorspekken.
Bij het opgeven der samenstellingen is wat de
scheidbare betreft, niet naar volledigheid gestreefd..
Waar de samenst. geene andere beteekenissen heeft
dan de boven aangegevene, is zij meestal weggelaten. Men kan toch nagenoeg elk werkw. met door
verbinden : doorbidden, voortgaan met bidden;
doorblaten, voortgaan met blaten enz. De ontbrekende sla men dus bij 't hoofdwoord op.
Uit de vervoeging is de klemtoon af te leiden,
zoodat die niet is aangegeven.
DOORADEMEN, (ademde door, heeft doorgeademd), aanhoudend ademen; door ademen doen
scheuren; — (doorademde, heeft doorademd),
(dicht.) met een adem, een geur doordringen : met
balsemgeur doorademd. DOORADEMING, v.
DOORADEREN, (dooraderde, heeft dooraderd),
voorzien van aders (adervormige lijnen enz.) die er
doorheen loopen (vooral in 't verl. deelw.) : 't zacht
dooraderd marmer (vgl. geaderd).
DOORARBEIDEN, (arbeidde door, heeft doorgearbeid), aanhoudend arbeiden, doorwerken.
DOORBABBELEN, (babbelde door, heeft doorgebabbeld), babbelen zonder ophouden : ze babbelt
maar door, wie er ook spreekt; voortgaan met babbelen : wie nog doorbabbelt, moet schoolblijven.
1. DOORBAKKEN, (bakte door, heeft doorgebak ken), voortgaan met bakken : de knechts willen niet
tot twaalf uur doorbakken; -, (doorbakte, heeft
doorbakken), terdege bakken.
2. DOORBAKKEN, bn. goed doorbakken brood,
goed gaar gebakken.
DOORBARSTEN, ...BERSTEN, (het barstte of
borst door, is doorgebarsten of doorgeborsten), aan
bersten; door bersten vaneenscheuren,-houden
opengaan : 't gezwel is doorgebarsten; geheel bersten:
de schotel is doorgebarsten.
DOORBEENEN, (beende door, heeft doorgebeend),
doorstappen, in tamelijk snellen pas een afstand
afleggen : we hebben goed doorgebeend; snel voorbij
-gan.
DOORBETTEN, (bette door, heeft doorgebet),
betten
doen
door
aanhoudend betten, bevochtigen;
opengaan : een gezwel doorbetten.
DOORBEUKEN, (beukte door, heeft doorgebeukt),
voortdurend beuken; door beuken stukmaken : de
storm beukte den dijk door; iemands rug doorbeuken.
DOORBEULEN, (beulde door, heeft doorgebeuld), aanhoudend beulen, sloven.
DOORBEUZELEN, (beuzelde door, heeft doorgebeuzeld), voortdurend zijn tijd met beuzelingen doorbrengen : eene doorgebeuzelde vacantie.
DOORBIJTEN, (beet door, heeft doorgebeten),
voortgaan met bijten ; — met kracht bijten, zoodat
de tanden er doorgaan : de hond speelt maar, hij
bijt niet door; - door bijten stukmaken, verdeelen :
eene korst doorbijten; een touw doorbijten; ik kan die
pit niet doorbijten; — een zuren appel door te bijten
hebben;. - door bijtende werking (van zuren enz.)
geheel doen vergaan : het leder is doorgebeten; dit
vocht heeft de huid geheel doorgebeten; — (fig.) zich
niet door bezwaren, onaangenaamheden enz. laten
afschrikken, om iets met kracht aan te vatten of te
doorstaan : die studie is niet prettig, toch moet je
doorbijten.
DOORBINDEN, (bond door, heeft doorgebonden),
aanhoudend binden; door het aantrekken van een

genomen; —'t is ervoor, het moet er ook door, ten einde
gebracht worden; — ik ben er door, met mijn werk
klaar; ook van een voorraad gezegd : ik heb er niet
meer van; — hij is er door, door 't examen; —
het engagement is er door. zij zijn het eens geworden,
de verloving is een feit; --- het kan er door, 't is niet
beslist af te keuren, te verwerpen; - (ervan) door
zijn, gaan, vertrokken, gevlucht; vgl. (erop) nahou den, er (op) tegen hebben.
3. DOOR, in scheidbare samenstelling met een
werkw. tredend (klemtoon op door) beteekent bij
voortduring, aanhoudend (doorschrijven), verder
(doorrijden), in stukken (doorbreken), stukmaken,

DOORBITTERD, bn. met bitterheid vervuld:
een doorbitterd gemoed.
DOORBLAASKLEP, v. (-pen), ...KRAAN, v.
(...kranen), klep, kraan die geopend worden om

't is er door, de zaak is beklonken, 't voorstel aan-

band, een snoer enz. vaneenscheiden, stukmaken.

Bene stoommachine door te blazen.

DOORBLAD, o. (plantk.) benaming voor het
koekruid (vaccaria parviflora), ook doorkruid en
doorwas geheeten.
DOORBLADEREN, (bladerde door, doorbladerde;
heeft doorgebladerd, doorbladerd), aanhoudend
bladeren,_ bladen omslaan; — ik heb dit boek doorgebladerd of doorbladerd, vluchtig doorgezien.
DOORBLADERING, v.
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DOORBLAFFEN, (blafte door, heeft d orgeblaft),
aanhoudend blaffen.
DOORBLAZEN, (blies door, heeft doorgeblazen),
voortdurend blazen; krachtig, doordringend Hazen : de wind blies stevig door; — door blazen stuk
maken : de wind blies het tentdoek door; — iets ergens
doorheen blazen : eerst de buis drogen en dan tabaisrook doorblazen.

DOORBLEEKEN, (bleekte door, heeft doorgebleekt), aanhoudend bleeken; terdege bleeken : de

wasch flink doorhleeken.
(DOORBLIJVEN. Dit werkw., dat aanhoudend
blijven, niet heengaan, blijven gedurende al den tijd
zou moeten beteekenen ,bestaat niet. Blijven is
reeds een voortdurend zijn. In : hij bleef den heelen
dag door is den heelen dag door eene bepaling van
blijven. Men schrijve dus : hij is den heelen dag door
gebleven eft niet doorgebleven).

DOORBLIKSEMEN, (bliksemde door, heeft doorgebliksemd), voortdurend bliksemen : het heeft den
ganschen nacht doorgebliksemd; — ( plat) aanhoudend
vloeken en tieren; (ook) doorsmijten : hij bliksemde

DOORDAT.

doorbreking : de doorbraak van een dijk; plaats waar
een dijk doorgebroken is.
DOORBRADEN, (oraadde door, heeft doorgebraden), aanhoudend traden; door lang er in
braden stukmaken : die pan %s geheel doorgebraden: —
(doorbraadtle, reeft doorbraden), goed, terdege
braden; —, bn geed doorbraden vleesch.
DOORBRAKEN, (braakte door, heeft doorgebraakt), aanhoudendbraken (overgeven); (ook)
hennep braken en deeg braken; — door braken
wonden, breken.
DOORBRANDEN, (L randde door, heeft en >s
doorgebrand), voortdurend kranden; door en door
branden : de turf is nog nz,. doorgebrand; terdege,
branden : de kachel wil niet doorbranden; — door
branden openen, verdeelt n : bian-.l dit trniu•tje door,
(in tweeën); — door het vuur (van binnen af) verkolen, vergaan : eene houten pijp die doorbrandt;
eene doorgebrande kachel.

DOORBRASSEN, (braste door. heeft doorge-

alles de kamer door.

brast), voortdurend brassen : zij hebben den geheelen
nacht doorgebrast; verbrassen brassend doorbrengen:
hij heeft al zijn geld doorgebrast; — (zeew ) de

geheel doorgebloed.

brassen doortrekken; door veel brassen scheuren.
DOORBREEKBAAR, bn. doorbroken kunnende
worden.
DOORBREIEN, (breide door, heeft doorgebreid),
aanhoudend breien; door breien wonden : zij heeft

DOORBLOEDEN, (bloedde door, heeft of is doorgebloed), aanhoudend bloeden; door bloeden zich
openen : de wond is weer doorgebloed; met bloed dat
uit eene wonde vloeit, doordringen : dat windsel is
DOORBLOEIEN, (bloeide door, heeft doorgebloeid), voortgaan met bloeien : die maandroosjes
bloeien door. DOORBLOEIER, m. (-s), benaming
voor soorten of variëteiten van planten die langer
bloeien dan andere.
DOORBLOKKEN, (blokte door. heeft doorgeblokt), aanhoudend blokken, vlijtig studeeren;
blokkend doorbrengen : gansche nachten doorblokken.

DOORBLOUWEN, (blouwde door, heeft doorgeblouwd), aanhoudend blouwen (hennep braken);
blouwende openen.
DOORBOEMELEN, (boemelde door, heeft doorgeboemeld), zich voortdurend schokkend en stootend
voorwaarts bewegen : de trein boemelde door; (fig.)
voortdurend eene ongeregelde leefwijze volgen, aan
den rol zijn : de studentjes boemelden tot den morgen
boemelend doorbrengen : geen doorgeboe--stondr;
melde nacht.

DOORBOENEN, (boende door. heeft doorgeboend),
aanhoudend boenen; door boenen stukmaken,
openen : zijne handen doorboenen.
DOORBOEREN, (boerde door, heeft doorgeboerd),
aanhoudend boeren (den landbouw uitoefenen); —
(gew.) er doorboeren, zich arm boeren (fig.) door
eigen schuld, door het slecht behartigen zijner
zaken arm worden.
DOORBONZEN, (bonsde door, heeft doorgebonsd),
aanhoudend bonzen; door bonzen openen, stuk
-slan.
DOORBOOMEN, (boomde door, heeft doorgeboomd), aanhoudend boomera; (fig.) op ,.ts doorboomen, lang over iets praten; boomende openen,
stuk maken; — eene boot doorhoomen, doen doorgaan.
DOORBOREN, (boorde door, heeft doorgeboord),
aanhoudend boren; (niet eerre boor) door iets dringen : eene plank, metaal doorboren; —, (doorboorde,
heeft doorboord), doorsteken; doorpriemen : met
een dolk het hart doorboren; (fig.) dat doorboort mij
het hart, grieft mij innig; — door iets heenschieten :
de vestingmuren doorboren; — ( zeew.) een schip doorboren, in den grond schieten. DOORBORING, v.
(-en), (mil.) op de doorboring van de vijandelijke
bataljons volgde alras hunne vlucht, doorbreking.

DOORBOREND, bn. krachtig in iets doordringend : een doorborende blik; grievend.
DOORBORSTELEN, (borstelde door, heeft doorgeborsteld), aanhoudend borstelen; door borstelen
stukmaken, doen scheuren.
DOORBOTTEN, (botte door, heeft en is doorgebot), voortdurend botten; uitbotten, uitloopes.
DOORBOUWEN, (bouwde door, heeft doorgebouwd), voortgaan met bouwen : hoeveel huizen
er ook leegstaan, men blijft maar doorbouwen; aan-

houdend bouwen; den akker door en door bewerken; door iets heen bouwen; —, (dc;orbouwde,
heeft doorbouwd), doortimmeren; — grondig
dooreenwerken : mortel moet goed doorbouwd zijn.
DOORBRAAF, bu. door en door braaf, in alle
opzichten braaf.
DOORBRAAK, v. (...braken), het doorbreken;
Van Dale.

hare vingers doorgebreid.

DOORBREKEN, (brak door, heeft en is doorgebroken), door drukking in twee deelen gescheiden
worden, eene opening bekomen : de dijk brak door;
't gezwel is doorgebroken; — door drukking in twee
deelen scheiden : een stok doorbreken; — de dieven
wilden doorbreken, ontsnappen (door een gat in
den muur te maken); de vijanden trachtten door te
breken, zich door de liniën, gelederen een weg te
banen; (voetbalspel) door de linie der verdedigers
gaan; — die tandjes zullen gauw doorbreken, door
het tandvleesch komen; — de zon zal spoedig doorbreken, door de wolken, de nevels haar licht laten
schijnen; (fig.) een nieuwe dageraad brak door, brak
aan (na zekeren strijd); —, (doorbrak, heeft doorbroken), de gelederen des vijands zijn doorbroken,
men is er doorheen gedrongen. DOORBREK ] h G,
v. (-en).
DOORBRENGEN, (bracht door, heeft doorgebracht), door iets heen brengen, geleiden : we zullen
u wel doorbrengen (door vijandelijke liniën, door een
examen); -- verkwisten : hij heeft zijn gansche
vermogen doorgebracht; — besteden, slijten : hoe
brengt gy uwe Zondagen door ?; — beleven, lijden :
wat al bange dagen heb ik doorgebracht; ik heb heel
wat met hem doorgebracht, veel moeilijks met hem
doorgemaakt. DOORBRENGER, m. (-s), verkwister; ...BRENGSTER, v. (-s). DOORBRENGING, v. het doorbrengen; verkwisting.
DOORBRULLEN, (brulde door, heeft doorgebrul d ), aanhoudend brullen; — (doorbrulde, heeft
doorbruld), (w. g.) vervullen met gebrul: liet
gansche woud doorbrullen.

DOORBUIGEN, (boog door. heeft en is doorgebogen ), voortdurend buigen; (gy mn.) eene bulging
voortzet. ,en : die jongen kan wel dieper doorbuigen;
eene bocht aannemen onder een zwaren last : ' t

vonder/ e boog sterk door, bijna brak het.

DOORCIJFEREN, (cijferde door, heeft doorgecijferd), aanhoudend cijferen; ten einde cijferen :
ik heb dit boek doorgecijferd; verder gaan met cijferen :
cijfer door.

DOORDACHT, bn. (van daden, plannen, voorstellen), waarbij aan alles behoorlijk gedacht is :
een wel doordacht plan; in wel doordachte bewoordingen
gaf hij zijne tevredenheid te kennen, wel overwogen.

DOORDAMPEN, (dampte door, h gieft doorgedampt), aanhoudend dampen, damp opwerpen;
(ook) voortgaan met tabak rooken : zij hebben den
ganschen nacht doorgedampt.

DOORDANSEN, (danste door, heeft en is doorgedanst), aanhoudend dansen : zij hebben den heden
nacht doorgedanst; dansend doorbrengen : doorcedanste nachten; dansend Bene ruimte doorloopen :
zij zijn de zaal dooi-gedanst; (fig.) de lichtzinnige is
het leven doorgedanst; — al dansende stukmaken of
verslijten : ik heb de zolen mijner schoenen doorgedanst.
DOORDAT, ondersehiïkkend oorzaakaanduidend

voegw. : het geschut bleef steken, doordat de bodem
geheel doorweekt was (wordt vaak minder goed voor

het redengevende omdat gebezigd).
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DOORDEELEN, (deelde door, heeft doorgedeeld),
aanhoudend deelen; voortgaan met deelen : doordeelen tot in drie decimalen: deelende scheiden : (iets)
in tweeën doordeelen. DOORDEELING, v. het
doordeelen.
DOORDENKEN, (dacht door. heeft doorgedacht),
voortdurend denken : over die vraag kan hij wel
altijd doordenken; zijne denkkracht inspannen om
iets te doorgronden : als ge even doordenkt, begrijpt
ge, waarom ik niet anders kon; hebt gij wel goed
doorgedacht ? hij heeft niet doorgedacht, is tamelijk
, onberaden, onbezonnen te werk gegaan; —, (doordacht, heeft doordacht), nauwkeurig denken, wel
overwegen : hebt ge de gevolgen van uw handelwijze
wel goed doordacht ?; -- (plannen, redevoeringen
enz.) met oordeel in elkaar zetten : dit plan is goed
doordacht.
DOORDIEN voegw. (minder gemeenz. dan)
doordat.
DOORDIENEN, (diende door, heeft doorgediend),
voortgaan met dienen, in dienst te blijven.
DOORDOEN, (deed door, heeft doorgedaan),
aanhoudend doen, verrichten; doorhalen, doorschrappen, doorstrijken : dat deugt niet, doe dat
maar door; een post in het boek doordoen; ook ge kunt
hem wel doordoen, behoeft niet op hem te rekenen
(hij komt toch niet); doorbreken, doorsnijden,
doorknippen enz.
DOORDONDEREN, (donderde door, heeft doorgedonderd), voortdurend donderen; (gemeenz.)
met geweld iets doorzetten, zonder iets te sparen
zijn weg vervolgen.
DOORDOOIEN, (dooide door, heeft doorgedooid),
aanhoudend dooien; dooiende breken.
DOORDRAAIEN, (draaide door, heeft en is doorgedraaid), voorbij een zeker punt draaien, zonder
te stuiten : doordraaiende deuren; voortgaan met
draaien; draaiend door iets heen gaan of doen gaan:
de kamer doordraaien, eene schroef doordraaien;
door draaien stukmaken : die moer is doorgedraaid; —
(gemeenz.) den boel er doordraaien, doorbrengen,
opmaken, verkwisten; — ik ben er doorgedraaid,
(ook) ik heb er me doorgedraaid, ik ben er heelhuids
afgekomen, heb er me uitgeholpen; — den tijd
(vooral den nacht) zwierend doorbrengen; — eene
doordraaiende plint, die met de deur meedraait.
DOORDRAAIER, m. (-s), zwierbol.
DOORDRAGEN, (droeg door, heeft doorgedragen) ,
voortdurend dragen; verder dragen; dragend door
eene ruimte brengen; door dragen slijten, breken.
DOORDRAVEN, (draafde door, heeft en is doorgedraafd), dravende van het eene einde tot het
andere gaan : eerre straa i eene stad doordraven;
voortgaan met draven, verder draven : 't paard
is zonder ruiter doorgedraafd; — onbesuisd rede
overdreven ijver voor eene zaak, een-neri
beginsel : als hij doordraaft, is zwijgen 't best wat men
doen kan; op iets doordraven; — met volle kracht
draven; (w. g.) door draven stukmaken, wonden :
zich de beenen doordraven; ...DRAVER, m. (-s);
iem. die zonder goede gronden en zonder zelfbeperking voortredeneert; ...DRAAFSTER, v. (-s);
...DRAVERIJ, v. het doordraven.
DOORDREGGEN, (dregde door, heeft en is doorgedregd), voortgaan met dreggen; (ook) eene gracht
doordreggen, afdreggen; — (zeew.) slippen, (van het
anker gezegd, als het niet houdt en het schip doet
afdrijven).
DOORDRENTELEN, (drentelde door, heeft en is
doorgedrenteld), voortdurend drentelen : drentelend
voortgaan : ik ben nog een eindje doorgedrenteld;
drentelend doorloopen : hij heeft de stad doorgedrenteld; een tijd met beuzelingen doorbrengen : hij heeft
den morgen doorgedrenteld.
DOORDREUNEN, (dreunde door, heeft doorgedreund of doordreund), aanhoudend dreunen; zijn
gedreun door iets (heen) verspreiden : de slagen van
den smid dreunen 't geheele huis door of doordreunen
't gansche huis.
DOORDRIBBELEN, (dribbelde door, heeft en is
doorgedribbeld), aanhoudend dribbelen; dribbelend
voortgaan : ik heb haar geroepen, maar ze is doorgedribbeld; dribbelend eene ruimte doorloopen :
den ganschen dag heeft ze 't huis doorgedribbeld; door
dribbelen verslijten, stukmaken.
DOORDRIJVEN, (dreef door, heeft en is doorgedreven), voortdurend drijven; verder drijven : eene
kudde doordrijven; de boot dreef door; (zeew.) driftig
worden (van schepen), doordat het anker niet houdt;

DOOREEN.

— (fig.) doorzetten : hij wist zijn gevoelen door te
drijven, door de anderen doen aannemen, ingang
vinden; ...DRIJVER, m. (-s), iem. die zijn wi 1
doorzet, zijne meening niet naar die van anderen
wijzigt; ...DRIJFSTER, v. (-s). DOORDRIJVING, v.
DOORDRIJVERIJ, v. (-en), 't met min of meer
geweld doorzetten van zijn wil, doen aannemen
van zijn gevoelen.
DOORDRILLEN, (drilde door, heeft doorgedrild).
(w. g.) aanhoudend drillen (met de boor); (ook) in
den wapenhandel oefenen; door iets heen drillen
(met de boor).
DOORDRINGBAAR, bn. doorgedrongen kunnende
worden, te doordringen (b. v. van een hard voorwerp, de duisternis). DOORDRINGBAARHEID, v.
DOORDRINGEN, (drong door is en heeft doorgedrongen). voortdurend dringen; -- met moeite,
strijd door iets heen gaan om een zeker punt te
bereiken : hij is tot de hoofdstad des vijands doorgedrongen; (fig.) hij is in de geheimen der natuur
doorgedrongen, heeft ze ontsluierd, doorgrond ; de
regen is tot op de huid doorgedrongen; — doordrijven,
doorzetten, in weerwil van alle beletselen tot stand
brengen : hij heeft het doorgedrongen; — (doordrong,
heeft doordrongen), (fig.) volkomen bezit nemen
van, vervullen : droefheid doordrong mijn hart; —
van de waarheid eener stelling doordrongen zijn,
volkomen overtuigd. DOORDRINGER, m. (-s);
... DRINGSTER, v. (-s).
DOORDRINGEND, bn. ( -er, -st), eene doordringende koude, die door alles heendringt, scherp gevoeld
wordt, snijdend; — eene doordringende stem, schel
klinkend; — een doordringend verstand, scherp,
de zaken tot op den grond doorziende. DOORDRINGENDHEID, v. doordringend vermogen; (nat.)
de doordringendheid van het kwik.
DOORDROOG, bn. terdege, geheel droog.
DOORDROGEN, (droogde door, heeft doorgedroogd), voortdurend drogen; door en door drogen:
die stof moet goed doordrogen; — het droogt goed door,
de lucht is zoo, dat het goed flink droogt.
DOORDROOMEN, (droomde door, heeft doorgedroomd), voortdurend droomen, voortgaan met
droomen; droomend loopera, handelen; droomend
doorbrengen : eene doorgedroomde jeugd.
DOORDRUIPEN, (droop door, is en heeft doorgedropen), aanhoudend druipen; door iets druipen:
gij moet dat vocht eerst laten doordruipen . om het te
filtreeren; — die zak druipt door, het vocht druipt
erdoor; (fig. w. g.) zich stilletjes verwijderen. DOORDRUIPING, v.
DOORDRUKKEN, (drukte door, heeft doorgedrukt), voortgaan met drukken; drukkend door
iets heen brengen : hij kon met moeite de prop
doordrukken; — het papier is doorgedrukt, de letters
vertoondn zich ook aan de keerzijde; — door drukken breken, beschadigen : het gewicht daarvan heeft
de plank doorgedrukt. DOORDRUKKING, v.
DOORDRUPPELEN, (druppelde door, heeft doorgedruppeld), voortdurend druppelen; door iets heen
druppelen; door druppelen stukmaken : de lekkage
heeft den bodem doorgedruppeld.
DOORDUREN, voortduren. (In plaats van doorduren dat men eene enkele maal hoort, schrijve
men liever voortduren : dat blijft maar doorduren,
liever : dat duurt en blijft duren; dat duurt maar
voort).
DOORDUTTEN, (dutte door, heeft doorgedut),
voortdurend dutten; duttend doorbrengen.
DOORDUWEN, (duwde door, heeft doorgeduwd),
voortgaan met duwen; duwend eene opening in
iets maken : eene vensterruit doorduwen; duwend door
eene ruimte brengen : eene prop doorduwen.
DOORDWALEN, (dwaalde door, heeft en is doorgedwaald), voortgaan met dwalen; dwalend doorloopen.
DOORDWINGEN, (dwong door, heeft doorgedwongen), aanhoudend dwingen; -- iets ergens
doordwingen, met kracht doorstooten, - duwen,
-trekken.
DOOREBBEN, (het ebde door, heeft doorgeëbd),
doorzetten (van de ebbe).
DOOREEN, bw. (van omstandigheid), aanduidend dat eenige voorwerpen niet in geregelde orde
geplaatst zijn, dat het bij elkaar behoorende niet bij
elkaar is : na het ongeluk lagen steenen, balken, meubels wild dooreen; — dat eenige stoffen een mengsel
vormen : ze dronken vijf wijnsoorten dooreen; —
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(fig.) dat eenige gegevens tot een gemiddeld herleid
worden : de opbrengsten der verschillende jaren
dooreen rekenen.
Bij dooreen wordt meer op 't ontstaande geheel
gelet, bij door elkander op de samenstellende deelen.
Dooreen vormt met verschillende werkw. scheidbare

samenstellingen die dan beteekenen : door de
werking komen of brengen in den toestand, door
dooreen uitgedrukt. De voornaamste hieronder (zonder vervoeging).
DOOREENGOOIEN, (gooide dooreen, heeft dooreengegooid); ...GAAN; ...GROEIEN: ...HASPELEN, (fig.) alles verward voordragen, behandeen; ...JAGEN; ...KNEDEN; ...KNOEIEN; ...KOKEN; ...LOOPEN; ...MENGEN; ...ROEREN;
...SCHUDDEN; ...SLAAN; ...SMELTEN; ...SMIJTEN; ...STROOIEN; ...VAREN; ...VLECHTEN;
...VLIEGEN; ...VLOEIEN; ...WARREN; ...WERKEN; ... WERPEN; ...WOELEN.
DOOREERLIJK, bn. volkomen eerlijk.
DOOREGGEN, (egde door, heeft doorgeëgd), aanhoudend eggen; door eggen breken, beschadigen:
de grond is goed doorgeëgd; de wortels van die plant
zijn geheel doorgeëgd (gebroken).

DOORETEN, (at door, heeft doorgegeten), aanhoudend eten : zij hebben den ganschen avond doorgegeten; — dat kind eet goed door, wacht niet telkens;
-- doorknagen, (in deze beteek. is het verl. dw.
dooreten in pl. van doorgegeten).
DOORFIETSEN, (fietste door, heeft doorgefietst),
fietsende tot zijn weg nemen : eene straat doorfietsen;
voortgaan met fietsen, verder fietsen : wij zullen
nog een kwartiertje doorfietsen; sneller fietsen : wij
moeten doorfietsen, willen wij op tijd thuis zijn;
door fietsen stukmaken, ontvellen : hij heeft zijne
billen doorgefietst.

DOORFLIKKEREN, (flikkerde door, heeft doorgeflikkerd), voortdurend flikkeren; — (gemeenz.)
doorvallen : hij flikkerde er door naar beneden; —
(doorflikkerde, heeft doorflikkerd), met zijne flikkering eene ruimte verlichten : het bliksemlicht van
den vuurtoren doorflikkerde uren afstands; (fig.) de
hoop doorflikkerde mijne ziel.

DOORFLONKEREN, (rustiger en edeler dan),
doorflikkeren : starren doortlonkerden den winternacht.

DOORFONKELEN, (fonkelde door, heeft doorgefonkeld), voortdurend fonkelen; —, (doorfonkelde,
heeft doorfonkeld), met fonkeling eene ruimte vervullen.
DOORFOURNEEREN, (fourneerde door, heeft
doorgefourneerd), voortgaan met bijbetalen,
geld te storten; — een doorgefourneerd twintigje,
lot in de staatsloterij waarvoor alle klassen reeds
betaald zijn; — (fig. gew.) eene doorgefourneerde
meid, door de wol geverfd, die voor niets terugschrikt; ook POORFOERNEEREN.
DOORGAAN, (ging door, is en heeft doorgegaan),
zijn gang voortzetten, verder gaan : de trein houdt
hier niet op, maar gaat door; — ga maar door ! ik
kan of wil je niet helpen; — voortgaan met spreken :
ga door ! (ook) dat geloof ik niet; -- ergens op doorgaan, die zaak als uitgangspunt zijner verdere beschouwingen nemen; voortduren : dat gaat altijd
maar zoo door; dat gaat in ééne moeite door; — door
iets heengaan : wij zijn de kam(-rs doorgegaan; de
poort doorgaan; opengaan (van gezwellen); —
(drukk.) de regels laten doorloopen (zonder alinea's);
— (zeew.) snel zeilen : dat gaat er goed door; op hol
gaan : het paard is met hem doorgegaan, ook er van
doorgegaan; -- zich uit de voeten maken, vluchten:
zijne dochter is met een soldaat doorgegaan; — hij
is er van doorgegaan, vertrokken, gevlucht; — tot
stand of in zwang komen, voortgang hebben : de
zaak gaat door, het reisje ging door; —
algemeen waar of van kracht zijn : dat gaat niet
altijd door; — aangenomen worden : de wet zal wel
doorgaan; — doorgaan voor, gehouden worden voor:
hij gaat voor braaf door; hij wil voor een geleerde
doorgaan; — doorloopen : de stad doorgaan; ik heb
(ben) den ganschen tuin doorgegaan; — door gaan
stukmaken, beschadigen : ik heb mijne kousen
doorgegaan; — (fig.) vluchtig doorzien, inzien, nazien : wij zullen deze rekeningen even doorgaan.
DOORGAAND, bn. een doorgaande sleutel, waar
stift voorbij den baard doorloopt; een door--vande
gaa ede regel, waarop geene uitzonderingen voorkomen; — doorgaande rijtuigen, wagons, wagons

waarmee men een geheel traject kan afleggen
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(zonder overstappen); — gewoon, steeds voorkomend : eene doorgaande fout; dat is een doorgaand
gebrek bij hem; — ( zeew.) eene doorgaande koelte,
stijf, gelijk (thans gewoonlijk doorstaand).
DOORGAAND, ...GAANS, bw. gewoonlijk, meestal, in den regel.
DOORGALMEN, (galmde door, heeft doorgegalmd), voortgaan met galmen; een galm door iets
heen laten gaan; —, (doorgalmde, heeft doorgalmd),
met een galm vervullen : het gansche woud doorgalmen.

DOORGANG, m. (-en), het doorgaan : iem. den
doorgang weigeren; -- (w. g.) 't feest heeft geen
doorgang, gaat niet door; — (sterrenk.) het passeeren

van een cirkel aan den hemel, in 't bijz. van den
meridiaan; — het gaan eener planeet over de zonneschijf, thans gewoonlijk overgang genoemd; — engte,
plaats waar men doorheen gaat : de doorgang is
hier versperd; de doorgangen bezetten; gelegenheid
door te gaan; — (Zuidn.) beurt bij een wedstrijd.
DOORGANGSHOOGTE, v. (-n), doorgangshoogte
eener brug, hoogte der brug boven de oppervlakte
van het water, van de straat.
DOORGANGSHUIS, o. (...huizen), inrichting
waar men ter verpleging als anderszins opgenomenen
eenigen tijd in observatie neemt om hun karakter,
aanleg enz. te leeren kennen; inrichting waarin uit
de gevangenis of elders ontslagenen een tehuis
vinden, totdat zij Bene betrekking hebben, passantenhuis.

DOORGELEERD, bn. zeer geleerd; (ook) uit_gcleerd.
DOORGESTOKEN, bn. (eig.) eene doorgestoken
kaart, met een gaatje er in als kenteeken, (fig.)
dat is afgesproken werk.
DOORGEVEN, (gaf door, heeft doorgegeven),
voortdurend geven; verder geven, zoodat eene heele
reeks van personen het in handen krijgen: willen
de heergin de presentielijst maar doorgeven; -- (kinderspel) doorgeven ! een klap die A aan B geeft,
moet B aan C geven, C aan D enz., den geheelen
kring rond ; — (Zuidn.) doorzakken, niet stevig
genoeg zijn : die plank geeft door.
DOORGIEREN, (gierde door, is doorgegierd),
(zeew.) zooveel gieren, dat de wind aan de andere
zijde het zeil treft.
DOORGIETEN, (goot door, heeft doorgegoten),
aanhoudend gieten; door iets heen gieten : eerst
de buis uitspoelen en dan wat alcohol doorgieten.

DOORGIETING, v.
DOORGISTEN, (gistte door, heeft doorgegist),
voortgaan met gisten; door en door gisten; uitgisten.
DOORGLANZEN, (glansde door, heeft doorgeglansd), aanhoudend glanzen; —, (doorglansde,
heeft doorglansd), (dicht.), met den glans van iets
vervullen : de oosterkim van morgenrood doorglansd.
DOORGLIJDEN, (gleed door, is en heeft doorgegleden), voortdurend glijden; glijdend eene ruimte
doorloopen; door glijden stukmaken, verslijten:
ik heb mijne schoenen geheel doorgegleden.

DOORGLIMMEN, (glom door, heeft en is doorgeglommen; ook: doorglom, heeft en is doorglommen),
aanhoudend glimmen; — geheel in glimming geraken : de kool is geheel doorgeglommen; vreugde doorglom zijn gezicht.

DOORGLINSTEREN, (glinsterde door, heeft
doorgeglinsterd), aanhoudend glinsteren; door iets
bedekkende heen glinsteren.
DOORGLIPPEN, (glipte door, is doorgeglipt),
door iets heen glippen, sluipen : de spion is doorgeglipt, door de op hem loerende vijanden; hij wist
er juist nog door te glippen, door de mazen der wet.
DOORGLOEIEN, (gloeide door, heeft en is doorgegloeid), voortdurend gloeien; door iets heen gloeien; door en door gloeien; door aanhoudend gloeien
stukmaken : ae kachel is Geheel doorgegloeid; -,
(doorgloeide, heeft doorgloeid), met een gloed
vervullen : blinkend blauwe baren, van zonnegoud
doorgloeid; (fig.) dit gevoel doorgloeide mij het hart.

DOORGOED, bn. innig goed.
DOORGOMMEN, (gomde door, heeft doorgegomd),
aanhoudend gommen; —, (doorgomde, heeft doorgomd), terdege gommen : b j moet dit doek goed
doorgommen.

DOORGOOIEN, (gooide door, heeft doorgegooid),
aanhoudend gooien; door iets heen gooien : warm
water doorgooien om de pomp te ontdooien; stuk
gooien : het ijs met een steentje doorgooien.
DOORGRAVEN, (groef door, heeft doorgegra-
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ven), voortgaan met graven; door iets graven, door
en door graven : de konijnen groeven onze duinen
door; door graven eene opening maken in : eene
landengte, een dijk doorgraven; —, (doorgroef, heeft
doorgraven), met sporen van graven voorzien : de
grond is aan alle kanten doorgraven; (w. g.) handen
en voeten van wonden en litteekens doorgraven. DOORGRAVING, v. (-en), het graven door; het doorgegravene.
DOORGRIEVEN, (doorgriefde, heeft doorgriefd),
innig grieven, doorwonden : dit doorgriefde mijn
hart.
DOORGROEID, bn. dit vleesch is geheel met vet
doorgroeid, is vol vet; (plantk.) een doorgroeid blad,
blad waardoor de stengel heengaat; doorgroeide
bloemen, waarbij eene bloem in 't hart eener andere
groeit; doorgroeide sinaasappels, waarbij een sinaasappel binnen een anderen gegroeid is.
DOORGROEIEN, (groeide door, is doorgegroeid),
voortgaan met groeien; door iets heen groeien.
DOORGRONDEN, (doorgrondde, heeft doorgrond), iets volledig doorzien, begrijpen : zij zien
het, maar doorgronden 't niet; -- een geheim doorgronden, ontdekken; — die man is niet te doorgronden, men kan hem niet grondig leerera kennen.
DOORGRONDER, m. (-s). DOORGRONDING, v.
DOORHAALDER, m. (-s), (kaasm.) werktuig
waarmee de gestremde melk wordt doorgehaald,
gekleind.
DOORHAALSTER, v. . (-s), die waschgoed door
(blauwsel) haalt.
DOORHAGELEN, (hagelde door, heeft doorgehageld), aanhoudend hagelen : het bleef wel een uur
doorhagelen; door iets heen hagelen; aanhoudend
hagelen; stuk hagelen : de glasruiten, de tabaks
zijn doorgehageld.
-bladern
DOORHAKKEN, (hakte door, heeft doorgehakt),
aanhoudend hakken; door hakken scheiden, in
tweeën slaan : een blok hout doorhakken; (fig.)
den knoop doorhakken, eene beslissing, een besluit
nemen, zonder de moeilijkheid op te lossen. DOORHAKKING, v. (-en).
DOORHALEN, (haalde door, heeft doorgehaald),
voortgaan riet halen (trekken); door eene opening
trekken : een draad doorhalen, door 't oog eener
naald; — hij zal het er wel doorhalen, hij zal zijn
doel wel bereiken, zijn zin wel krijgen, zijn voor
aangenomen zien; --- de zieke zul het er nog wel-stel
doorhalen, za] er niet aan sterven; -- linnengoed
doorhalen, door blauwselwater halen; — vlas doorhalen, door (over) den hekel trekken; (kaasm)
doorhalen, de gestremde melk kleinen, om de wei
van de wrongel te scheiden; — eene pijp doorhalen, met een baleintje, een grasje, een bezempje
doorsteken; — een woord doorhalen, er een schrap
door doen; --- iem. doorhalen, zijn naam van eene
lijst schrappen; (fig.) hem niet meer verwachten;
(fig.) berispen, den tekst lezen, over den hekel halen : hij heeft hem duchtig doorgehaald. DOORHA
rietje, grasje enz. om pijpen door te-LER,m.(s)
steken. DOORHALING, v. (-en), het doorhalen; —
geene enkele doorhaling, niets is er
akte
er is in die
in doorgeschrapt.
DOORHAPPEN, (hapte door, heeft doorgehapt),
voortdurend happen; (iets) in tweeën bijten.
DOORHARKEN, (harkte door, heeft doorgeharkt), voortgaan met harken; flink harken : een
perkje goed doorharken; wonden door harken: zijne
vingers doorharken.
DOORHEEN, bw. (v, plaats), duidt eene beweging
aan van de grens eens voorwerps naar de tegen
grens (in verbinding met 't bw. (er:-overlignd
de massa was dicht, maar ik brak er doorheen.
DOORHEET, bn. terdege heet.
DOORHELPEN, (hielp door, heeft doorgeho]pen),
voortgaan met helpen; helpen om door iets heen
te komen : ik zal er u wel doorhelpen (door gedrang,
een examen); (fig.) moeilijkheden doen te boven
komen : wees gerust, ik zal er u wel doorhelpen; —
zich doorhelpen, (door eigen kracht of verstand).
DOORHIJSCHEN, (heesch door, heeft doorgeheschen), aanhoudend hijschen; verder hijschen;
hijschend door iets heen brengen; door - hijschen
stukmaken.
DOORHOESTEN, (hoestte door, heeft doorgehoest), aanhoudend hoesten; (iets) door hoesten
openen, wonden : zijne keel doorhoesten.
DOORHOLLEN, (holde door, heeft en is doorgehold), voortgaan met hollen, verder hollen : de
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ruiter viel, maar 't paard holde door; hollend eene
ruimte doorloopen : ze is alle kamers doorgehold; —
(fig.) hij holt maar door, hij redeneert, ratelt maar
door, redeneert als een kip zonder kop; (ook) hij
bekreunt zich nergens om.
DOORHOOIEN, (hooide door, heeft doorgehooid),
voortdurend hooien; -- het hooit mooi door, het
weder blijft gunstig voor den hooibouw.
DOORHOUWEN, (hieuw door, heeft doorgehouwen), voortgaan met houwen; in tweeën houwen.
DOORHUIVEREN, (huiverde door, heeft doorgehuiverd), aanhoudend huiveren; —, (doorhuiverde,
heeft doorhuiverd), (dicht.) met huivering vervullen : de vrees voor het ongeziene doorhuiverde here.
DOORHUPPELEN, (huppelde door, heeft en is
doorgehuppeld), aanhoudend huppelen; verder
huppelen : de moeder bleef staan, maar het kind
huppelde door; huppelend eene ruimte doorloopen:
den tuin doorgehuppeld zijn; door huppelen stukmaken, verslijten.
DOORHUTSELEN, (hutselde door, heeft doorgehutseld), aanhoudend hutselen; terdege (iets)
hutselen.
DOORIJLEN, (ijlde door, heeft en is doorgeijld),
aanhoudend ijlen : hij ijlde den ganschen nacht door
(van de koorts); verder ijlen; ijlend eene ruimte
doorloopen : de gevleugelde bode ijlt door 't luchtruim
(dichterlijker) : doorijlt het luchtruim; (fig. w. g.)
't gerucht ijlde door het land.
DOORJAGEN, (jaagde of joeg door, heeft doorgejaagd) , doorijlen; verder jagen (met eene trekschuit);
voortgaan met op de jacht zijn; door iets heen
drijven : sta stil of ik zal er doorjagen, (schieten);
jagend doortrekken : een bosch doorjagen; (fig.)
doorbrengen, verkwisten, door den drank opmaken:
hij heeft zijn fortuin er doorgejaagd; zijn gansche
vermogen er doorjagen.
DOORJASSEN, (jaste door, heeft en is doorgejast), doorijien; in snelle vaart doorzeilen, -rijden
enz.; voortgaan met ;assen (kaartspelen, aardappelen schillen); (fig.) vlug en ijverig arbeiden; —
(Zuidn.) wegjagen, wegzenden.
DOORKAAIEN, (kaaide door, is doorgekaaid),
(zeew.) gijpen, overgaan van 't zeil; — (gemeenz.)
de ra doorkaaien, (bij liet wenden van eene sloep)
aan den anderen kant van den mast brengen; —
doorvallen : 't ijs was nog niet dik genoeg, hij is (er)
doorgekaaid; — doorwerpen : ik zal hem er doorkaaien.
DOORKAATSEN, (kaatste door, heeft doorgekaatst), voortgaan met kaatsen; door iets heen
kaatsen; —, (doorkaatste, heeft doorkaatst), (dicht.)
met teruggekaatst licht, geluid vervullen.
DOORKAKELEN, (kakelde door, heeft doorgekakeld), zonder ophouden kakelen.
DOORKALLEN, (kalde door, heeft doorgekald),
aanhouden met kallen; kallend doorbreng€ n.
DOORKAMMEN, (kamde door, heeft doorgekamd), voortgaan met kammen; door iets heen
kammen; terdege kammen : goed doorgekamde wol.
DOORKAPPEN, (kapte door, heeft doorgekapt),
doorhakken: (gew.) doorpraten.
DOORKARNEN, (karnde door, - heeft doorgekarnd), voortgaan met karnen; - terdege karnen:
goed doorkamde boter.
DOORKAUWEN, (kauwde door, heeft doorgekauwd), voortgaan met kauwen; door kauwen ver
terdege kauwen.
-deln;
DOORKE GELEN, (kegelde door, heeft doorgekegeld), voortgaan met kegelen; door iets heen kegelen; doorgooien.
DOORKERVEN, (korf door, heeft doorgekorven,
ook zwak), voortgaan met kerven; terdege kerven
(tabak); door kerven verdeelen.
DOORKEUVELEN, (keuvelde door, heeft doorgekeuveld), voortgaan met keuvelen; keuvelend
doorbrengen.
DOORKIJKEN, (keek door, heeft doorgekeken),
aanhoudend kijken; door iets heen kijken; ik heb
het boek eens doorgekeken, ingezien, vluchtig gelezen;
—, (doorkeek, heeft doorkeken), ik had hem, zijn
plan gauw doorkeken, doorzien, zijne bedoelingen
geraden.
DOORKLADDEN, (kladde door, heeft doorge
met kladden; vlekken door iets-klad),vortgn
been veroorzaken : dit papier kladt door.
DOORK.LAUT]E<REN, (klauterde door, heeft en is
doorgeklauterd), aanhoudend klauteren; hooger
klauteren; door eene opening klauteren; door klau-
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teren stukmaken, wonden : hij heeft zijne broek,
hij heeft zich de huid doorgeklauterd.

DOORKLAUWEN, (klauwde door, heeft doorgeklauwd), aanhoudend klauwen; - (gew.) verder
klauwen (van paarden, schaatsenrijders). DOORKLAUWER, rn (-s)
K
DOORLEINZEN,
. . .KLENZEN, (kiehisde door,
heeft doorgekleinsd), (w. g.) aanhoudend kleinzen,
terdege (iets) kleinzen; door kleinzen stukmaken,
verdeelen, doorzijgen.
DOORKLETSEN, (kletste door, heeft doorgekletst), voortgaan roet kletsen.
DOORKLIEVEN, (kliefde door, heeft doorgekliefd), aanhoudend klieven; door klieven stukmaken
in tweeën verdeelen; -, (doorkliefde, heeft doorkliefd), snel door eene ruimte heen gaan, waarbij
men door eene stof moet dringen, waarbij geene
opening blijft: zijn schip door/:liefde de baren; de
vogels door/dieven de lucht.

DOORKLIMMEN, (klom door, heeft en is doorgeklommen), d oorklauteren.
DOORKLINKEN, (klonk door, heeft doorgeklonken), voortgaan met klinken; een nagel doorslaan; terdege klinken, vastklinken; -, (doorklonk,
heeft doorklonken), met klank vervullen : haar
gezang doorklonk het geheele huis.

DOORKLOOVEN, (kloofde door, doorkloofde;
heeft doorgekloofd, doorkloofd), voortgaan met
klooven; in stukken klooven.
DOORKLOPPEN, (klopte door, heeft doorgeklopt),
voortgaan met kloppen; door iets heen kloppen; —
terdege kloppen, afrossen.
DOORKLUTSEN, (klutste door, li-,eft doorge
-kluts),anhode ;
dooreenklutsen.
DOORKNABBELEN, (knabbelde door, heeft doorgeknabbeld), aanhoudend knabbelen; terdege knabbelen; door knabbelen stukmaken : de muizen hebben
het behang doorqekncibbeld.

DOORKNAGEN, (knaagd' door heeft doorgeknaagd), aanhol dend knagen; door iets heen knagen; -, (doorknaagde, heeft doorknaagd), door
iets heen knagen : de rotten hebben de plank doorlcnaouid; - (fig.) dat doorknaagde mij het hart, ver-

oorzaakte mij wroeging, grievend leed.
DOORKNAUWEN, (knauwde door, heeft doorgeknauwd), aanhoudend knauwen; iets in stukken
knauwen.
DOORKNEDEN, (kneedde door, heeft doorgekneed), aanhoudend kneden; terdege kneden; kned
ende vermengen.
DOORKNEED, bn. (fig.) doorkneed rijn in eene
weienschap, een bedrijf, er zeer goed in thuis, in
bedreven zijn. DOORKNEEDHEID, V.
DOORKNIJPEN, (kneep door, heeft doorgeknepen), voortgaan met knijpen; door iets heen knijpen;
stuk knijpen; door knijpen verwonden:. hij heeft
mij den vinger doorgeknepen.

DOORKNIPPEN, (knipte door, heeft doorgeknipt), aanhoudend knippen; in tweeën knippen.
DOORKNOEIEN, (knoeide door, heeft doorgeknoeid), voortgaan met knoeien; met eene minderwaardige stof vermengen.
DOORKOKEN, (kookte door, heeft doorgekookt),
aanhoudend koken; terdege koken: de soep moet

flog

wat doorkoken.

DOORKOLVEN, (kolfde door, heeft doorgekoifd),
voortgaan met kolven; bij 't kolfspel den bal doorslaan; door kolven stuk maken; (gew.) doorkalven,
doorzakken (van wallen).
DOORKOMEN, (kwam door, is doorgekomen),
door iets komen : de stoet moet hier doorkomen; jij komt hier niet door, ik laat u niet passeeren; de
menigte was zoo dicht, dat er geen doorkomen aan
was; - de zon komt door, breekt door de wolken,

den mist; - (fig.) het afmaken van een moeilijk
werk, overwinnen van zwarigheden, doorstaan van
een pijnlijken toestand : al die correctie, hoe kom
ik er door; hij is (er) doorgekomen, door het examen;—
(scherts.) zijn geld opmaken : hij leeft of er geen
doorkomen aan is; - de koorts komt niet door,
openbaart zich niet krachtig; - (Ind,.) de moesson
komt door, begint te waaien en brengt de regens.
DOORKOMST, v. (beter) het doorkomen; - er is
geene doorkomst aan, er is geen herstel, geene red-

ding mogelijk.
DOORKOUD, bn. door en door koud.
DOORKRABBELEN, ... KRABBEN, (krabde
door, heeft doorgekrabd), voortgaan met krabbelen
of krabben; door iets heen krabben; door krabben

stukinaken, wonden; openkrabben : een puisije
doorkrabben.

DOORKRIJGEN, (kreeg door, heeft doorgekregen), met moeite gedaan krijgen, dat iets door iets
anders gaat : kunt ge den draad niet doorkrijgen
(door 't oog van de naald); - ge krijgt hem de
stad niet door, hij zal 't op uw bevel, verzoek niet
doen; - ik kan dat droge eten niet doorkrijgen (door

mijn keelgat): - maken dat iets in tweeën gaat:
ik kan dot stuk hout niet doorkrijgen; — (fig.) ingang
doen vinden, (iets) doen aannemen : wij zuilen het
er wel doorkrijgen; ik hoop het bij den minister er
door te krijgen.

DOORKRIMPEN, (kromp door, is doorgekrompen), aanhoudend krimpen ; door krimpen stuk-

maken of gaan : dit laken is doorgekrompen.

DOORKRUIDEN, (doorkruidde, heeft doorkruid),

met kruiden, specerijen vermengen; (fig.) eene rede
met aurdigheden doorkruiden, ze door ingovlochten
aardigheden boeiend, pittig maken.
DOORKRULEN, (kruide door, heeft en is doorgekruid, ook sterk), aanhoudend kruien; verder
kruien : ze helben hem tot zijn huis doorgekruid;
voortgaan met kruien; met kracht voorwaarts
dringen door de menigte; door kruien stukmaken.
DOORKRUIPEN, (kroop door, is (heeft) doorgekropen), aanhoudend kruipen; verder kruipen;
kruipend (1001 iets gaan : de kamer doorkruipen; door
kruipen stukmaken, wonden : hij heeft zijne knieen
doorgekropen; -, (doorkroop. heeft doorkropen),
langzaam (iete) doorgaan, doorsnuffelen; - (w. g.)
hij heeft die wetenschappen doorkropen, tot in de
kleinste onderdeelen bestudeerd.
DOORKRUISEN, (kruiste door, heeft doorgekruist), door middel van een kruisje doorhalen; (doorkruiste, heeft doorkruist), in allerlei richtingen
doorloopen, bereizen, bezeilen : hij heeft gansch
Frankrijk, al de zeeën doorkruist: - (fig.) allerlei
gedachten doorkruisten mijn brein.

DOORKUIEREN, (kuierde door, is en heeft doorgekuierd), voortdurend kuieren; verder kuieren:
hij is doorgekuierd, zonder me te wachten; kuierend
door iets gaan : wij hebben (zijn) de stad eens doorgekuierd, (met hebben racer in allerlei richtingen,
zonder bepaald doel; met zijn om weer uit de stad
te komen).
DOORKUNDIG, bn. buitengewoon kundig.
DOORKWELLEN, (kwelde door, heeft doorgekweld), voortgaan met kwellen; - water doorlaten:
de dijken van dien polder kwellen door, het water
dringt aanhoudend door de dijken.
DOORLAAT, ni. ( ...laten), plaats waar men lots
doorlaat, sluisje.
DOORLAATBRUG, v. (-gen), brug in een spoordijk, kanaaldijk, rijweg. waaronder door alleen water
vloeit hij hoogen waterstand bij werking der overlaten of bij doorbraken.
I DOORLAATWIJDTE, v. -n), wijdte der opening
onder acne vaste brug tot doorlating van schepen.
DOORLANGEN, (langde door, heeft doorgelangd),
(gew.) verder reiken, doorgeven.
DOORLAPPEN, (lapte door, heeft doorgelapt),
voortgaan met lappen; — (fi g.) vcrkwisten : hij
heeft zijn geheele vermogen er doorgelapt.

DOORLATEN, (liet door, heeft doorgelaten),
laten passeeren, laten doordringen : hier wordt
niemand doorgelaten; deze stof laat geen water door;
doorlotende gronden, die het water gemakkelijk door-

laten. DOORLATING, v.
DOORLAVEEREN, (laveerde door, is doorgelaveerd), lavoerend verder gaan; lavcerend door iets
gaan.
DOORLEEREN, (leerde door, heeft doorgeleerd),
niet ophouden te leeren; zijne studie voortzetten;
tot het einde leeren : Ik heb het geheele boek doorgeleerd.

DOORLEKKEN, (lekte door, heeft en is doorgelekt), voortdurend lekken; lekkend doorlaten : het
lekt hier door, de zolder lekt door; lekkend doorgaan:
dat water is doorgelekt; (gew.) doorlikken.
DOORLEUTEREN, (leuterde door, heeft doorgeleuterd), voortdurend onbeteekenende, vervelende
praatjes verkoopen; weinig uitvoeren.
DOORLEVEN, (leefde door, heeft doorgebeld)
voortdurend leven; - (doorleefde, heeft doorleeld),
slijten (een langen tijd, veel jaren); ondervinden
(rampen ena.)
DOORLEZEN, (las door, doorlas; heeft doorge, lezen, doorlezen), voortgaan met lezen; ten einde
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toe lezen; terdege lezen : gij moet dien brief goed
doorlezen; ik heb dat boek slechts vluchtig doorgelezen;

lezend „- doorbrengen : ik zal mijn avond maar doorlezen. DOORLEZING, v.
DOORLICHTEN, (het lichtte door, heeft doorgelicht), voortdurend lichten, weerlichten; — iem.
ergens doorlichten, iem. met een licht ergens doorheen
brengen; — doorbeuren.
DOORLIEGEN, (loog door, heeft doorgelogen),
aanhoudend liegen; — zich er doorliegen, zich door
leugens uit de verlegenheid redden.
DOORLIGGEN, (lag door, heeft en is doorgelegen),
voortdurend liggen; --- de zieke heeft zich doorgelegen,
door het langdurig liggen is de bloedsomloop in de
huid gestoord, waardoor de voeding der huid minder werd, deze verstierf en openging; de zieke is
doorgelegen, (zijn rug enz.) is door het liggen
open.
DOORLIKKEN, (likte door, heeft doorgelikt),
aanhoudend likken; door likken openen.
DOORLOEIEN, (loeide door, heeft doorgebeld),
voortdurend loeien: —, (doorloeide, heeft doorloeid),
(dicht.) met geloei vervullen : 'de storm doorloeide
het dal.

DOORLOODSEN, (loodste door, heeft doorgeloodst), voortdurend loodsen; door iets heen geleiden.
DOORLOOP, m. (-en), doorgang, gangetje tusschen twee vertrekken; kort steegje; (ook) in dit
huis is een doorloop, men moet de woonkamer door
om in de keuken te komen.
DOORLOOPEN, (liep door, is en heeft doorgeloopen), voortdurend loopen; verder loopen : loop nog
een eindje door; (fig.) de inteekening loopt door tot; —
de aanteekeningen loopen door tot, zijn voortgezet
tot; — de pagineering loopt door, begint niet meer
van één af; — door iets heen loopen : hij heeft
(is) de stad doorgeloopen (zie doorknieren); 't papier
loopt door, do inkt trekt erdoor; — een ei loopt door,

(de verandering in den dooier na korte bebroeding); —
't loopt door bij hein, zijn verstand is gekrenkt; —
door loopen stukmaken, openen, wonden : hij heeft
zijne kousen, zijne voeten doorgeloopen; —, (doorliep, heeft doorloopen), geheel afleggen (een afstand):
de doorloopen weg is evenredig met de snelheid en
den tijd; de zon doorloopt in een jaar de 12 hemelteekens; — (fig.) vluchtig beschouwen : hij doorliep
in den geest de vervlogen dagen; een boek doorloopen,

vluchtig doorlezen, inzage nemen van, (ook scheid baar gebruikt).
DOORLOOPEN, bn. doorloopen vleesch, vleesch
waarin het vet door het mager loopt, (vgl. doorloopen in : een doorloopen ei; vgl. doorregen).
DOORLOOPEND, bn en bw. niet afgebroken,
steeds voortgaand : een doorloopend verhaal; een
doorloopende rekening; doorloopend krediet (de klemtoon wisselt, doch valt meest op 't werkw.); een
doorloopend bewijs van toegang, steeds geldig; —
een doorloopend abonnement, voor een geheel seizoen,
een geheel jaar enz.; — een doorloopende (spoor)
wagen; — hij is doorloopend dronken, steeds, voort
-duren.DORLPENHI,v.
DOORLOOPERS, m. mv. schaatsen voor hardrijders.
DOORLOUTEREN, (doorlouterde, heeft doorlouterd), (dicht.) terdege louteren.
DOORLUCHTEN, (luchtte door, _heeft doorgelucht), aanhoudend luchten; terdege luchten : de
bedden moeten eens goed doorgelucht worden.

DOORLUCHTIG, DOORLUCHT, bn. ( -er, -st),
aanzienlijk, achtbaar : doorluchtige heer ! — doorluchtige hoogheid, titel van graven en hertogen; —
doorluchtige Hoogwaardigheid, titel van bisschoppen; — doorluchtige vergadering; hij is van, doorluchtige afkomst; — de doorluchtige (of doorluchte)
school, het vroegere Athenaeum Illustre te Amsterdam; — (meest scherts.) goed luchtig„ de lucht
goed doorlatend, met gaten. DOORLUCHTIGHEID, v. (...heden), aanzienlijkheid, achtbaarheid,
hoogadellijke afkomst : de doorluchtigheid zijner
geboorte; — uwe doorluchtigheid, zijne doorluchtig heid, hare doorluchtigheid, hunne doorluchtigheid,

eeretitel van graven, hertogen enz.
DOORLULLEN, (lulde door, heeft doorgeluld),
(plat) doorkletsen, doorpraten
DOORMAAIEN, (maaide door, heeft doorgemaaid), aanhoudend maaien; terdege maaien;
voortgaan met maaien; door maaien in tweeën
snijden, stukmaken, wonden; (fig.) hij kan goed
doormaaien, vlug loopen.

DOORNBES.
DOORMAGER, bn. zeer mager : dat is doormagen
vleesch.

DOORMAKEN, (maakte door, heeft doorgemaakt),
ik heb heel wat met hem doorgemaakt, beleefd, doorstaan; -- een cursus doormaken, ten einde toe afloopen; — (gew.) verkwisten.
DOORMARCHEEREN, (marcheerde door, is en
heeft doorgemarcheerd ), aanhoudend marcheeren:
ze hebben drie uur doorgems rcheerd; verder marcheeren : ze zijn zonder he It te houden, doorgemarcheerd; door iets heen marcheeren : een bergpas
doormarcheeren.

DOORMARSCH, m. (-en), doortocht (van troepen) : op den doormarsch zijn; -- (gew.) den doormarsch nemen, de geheele week het werk verzuimen.
DOORMENGEN, (mengde door, heeft doorgemengd), voortdurend mengen; mengend in iets
brengen : hij heeft er wat olie doorgemengd; terdege
mengen (in deze bet. ook : doormengde, heeft doormengd) : de verven moeten goed doormengd zijn; (fig.)
ons leven is van goed en kwaad doormengel. DOORMENGING, v.
DOORMESTEN, (mestte door, heeft doorgemest),
aanhoudend mesten; —, doormestte, heeft doormest), terdege met mest doormengen : een goed
doormeste akker.

DOORMIDDEN, bw. middendoor, in tweeën:
iets doormidden breken, snijden.

DOORMIJMEREN, (mijmerde door, heeft doormijmerd ), aanhoudend mijmeren; —, (doormijmerde,
heeft doormijmerd), mijmerend doorbrengen : hij
doormijmerde gansche nachten.

DOORMISTEN, (mistte door, heeft doorgemist),
aanhoudend misten.
DOORN, m. (-en), DOREN, m. (-s), (plantk.)
stekelpuntig vergroeid takje of bladsteel; ook dergelijke puntige uitsteeksels der schors, stekel : de
dorens eener roos zijn eigenlijk stekels; een scherpe
doorn; hij heeft een doorn in zijn voet gekregen; —
(spr.) het leven is vol distelen en doorns, vol moeilijkheden, geeft heel wat verdriet en smart; — geen
rozen zonder doornen, geen lief zonder bijkomend
leed; — (bijb.) dat is hem een doorn in het oog, hij
kan het niet zonder ergenis aanzien; — hij is mij
een doorn in het oog, ik erger mij telkens aan hem; —
dat is hem een doorn in het vleesch, bron van ergernis,

van verdriet; — (Zuidn.) in een doorn getrapt
hebben, met het verkeerde been uit bed gestapt,
uit zijn humeur zijn; — (Z. A.) hij is een doorn bij de
dames, gezegd van een meisesgek; — (Z. A.) hij
is een doorn om te vertoonen, hij plaagt altijd; —
struik of heester waarvan de takken met dorens of
stekels bezet zijn, inz. de meidocry (cr"taegus);
gew. ook voor de distel, de speerdistel, de kruisbes,
den sleedoorn, de hondsroos en den egelantier; —
(ontl.) , min of meer puntig uitsteeksel van beenderen; — min of meer puntig uitsteeksel aan vis schen en insecten : rupsen met getakte doornen: —
puntig stalen gereedschap waarmede gaten in
metalen platen worden geslagen; -- stalen cilinder
die in eene te trekken ijzeren buis geschoven wordt,
ook kern of leest genoemd; — kegelvormig ijzeren
of stalen gereedschap om ringen enz. daaromheen
te smeden; -- (van een mes enz.) punt die in het
hecht gaat; — scherpe stift van eene gesp; -- kegelvormige massa van min der smeltbaar metaal die
zich vormt bij het uitsmelten van tinerts; -- (Zuidn.)
metalen stander in eene kerk waarop kaarsen gestoken kunnen worden. Doorntje, dorentje, o. (-s).
DOORNAAIEN, (naaide door, heeft doorgenaaid),
voortdurend naaien; voortmaken met naaien; door
iets heen naaien : goed doorgenaaide matrassen;
door naaien wonden : zip heeft zich de vingers doorgenaaid; ---, (d oornaaide, heeft doornaaid), terdege
naaien : een goed doornaaid hemd.
DOORNACHTIG. bn. ( -er, -st), op een doorn gelijkende.
DOORNAGELEN, (doornagelde, heeft doorgenageld), door nagelen stuk maken; met nagels doorboren; — een kanon doornagelen, vernagelen, onbruikbaar maken. DOORNAGELING, V.
DOORNANGEL, m. (-s, -en), een van doorn
gemaakte vischhoek.
DOORNAPPEL, m. (-s, -en), (plantk.) vergiftige
nachtschade, (datura stramonium); de vrucht dezer
plant; —BLAD, o. (-en); —ZAAD, o. (in de geneesk.).
DOORNAT, bn. zeer nat, druipnat.
DOORNBES, v. ( -sen), een der volksnamen van
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de kruis- of klapbes (ribes grossularia), ook bekend
onder den naam van stekelbes, kruisdoorn, krissen
en kruldoorns; gewestelijke benaming voor den
meidoorn (cratae us); en voor den wegedoorn.
DOORNBEZIEN, v. mv. volksnaam van den gemeenen wegedoorn (rhamnus catarctica), ook duinbessen, kraaibessen, rijnbeziëndoorn en spikkeltjes hout geheeten.
DOORNBOOM, m. (-en), boom met doornen bezet,
inz. de meidoorn (crataegus); — (in Z. A.) eene soort
van acacia.
DOORNBOSCH, o. (...bosschen), doornhaag; ook
braambosch.
DOORNDISTEL, v. (-s), een der volksnamen van
de akkermelkdistel (sonchus arvensis), ook zeug of zoogdistel, zeugijzel, hazenlatuw, ganzendistel,
roggedistel, moti3zel (d. i. zeugijzel) en melkwijd
geheeten; ook voor de melkdistel (sonchus oleraceus).
DOORNDRAAIER, m. (-s), benaming voor den
grauwen klauwier (lanius collurio).
DOORNEMEN, (nam door, heeft doorgenomen),
aanhoudend nemen; door iets nemen; -- (gemeenz.)
iens_ duchtig doornemen, berispen, doorhalen, onder
handen nemen.
DOORNEN, bn. een doornen slok, van een doorn
eene doornen haag, van doornstruiken.
-gewas;
DOORNENKROON, V. (...kronen), eene kroon
van doornen : Jezus' doornenkroon; zinnabeeld van
het martelaarschap, van smartelijke verguizing.
DOORNEUZEN, (neusde door, doorneusde, heeft
doorgeneusd), doorsnuffelen.
DOORNHAAG, v. (...hagen); ...HEG, v. ( -gen);
...HEGGE, v. (-n), heg, aanplanting van haagdoornen; — (Zuidra.) een kwaad wijf is eene goede
doornhaag, zij beschermt het huis, houdt den boel
bijeen.
DOORNHAAI, m. (-en), (nat. hist.) eene soort
van haai (acanthias vulgaris) met yen doorn of
beenig uitsteeksel voor eiken rugvin, wordt 1 M.
lang en leeft van haringen, makreelen, enz.
DOORNIG, bn. ( -er, -st), met doornen bezet:
een doornig gewas; --- (fig.) een doornig (levens)pad,
met veel verdriet, vele moeilijkheden.
DOORNKRUIPER, m. (-s), bastaard -nachtegaal.
DOORNUMMEREN, (nummerde door, heeft doorgenummerd), aanhoudend nummeren; de nummers
laten doorloopen (niet van voren weder aanvangen).
DOORNRUG, m. ( -gen), eene soort van roofvlieg
(stratiomys).
DOORNRUPS, v. (-en), rups waarvan het lichaam
doornachtige uitsteeksels heeft; —VLINDER, m.
(-s), vlinder dezer rupsensoort (nymphatidae).
DOORNSLEUTEL, m. (-s), sleutel die om eene
stift of doorn past.
DOORNSLUIPER, m. (-s), de kleinste soort van
trapgans, hier ook inheemsch, ter grootte van een
woudduif (oedicnemus), griel.
DOORNSTEEN, o. de vaste korst van gips en
dergelijke stoffen welke zich bij het gradeeren op de
doorntakken vastzet, bronnensteen; ...STOK, m.
(-ken).
DOORNSTRUIK, m. (-en), vlinderbloemige plant,
(ulux europaeus), ook gaspeldoorn, ginst, heibrem
en steekbrem geheeten; ...TAK, m. (-ken), tak van
een hagedoorn.
DOORNUITSTEEKSEL, o. (-s), (ontl.) beenig
uitsteeksel aan de rugzijde der wervels van mensehen en zoogdieren.
DOORNVINNIG, bn. (nat. bist.) stekelvinnig:
de doornvinnige visschen (b. v. de baarzen); ...VORMIG, bn. in den vorm van een doorn; (ontl.) doorn vormig uitsteeksel, doornuitsteeksel.
DOORNWIEK, v. (-en), eene uitheemsche soort
van plevier (charadrius spinosus), met een scherpen
stekel op den kant der vleugels.
DOORNZAAD, o. (plantk.) schermbloemig plantengeslacht (torilis), ook heggedoornzaad en akkerklitten geheeten.
DOORPAKKEN, (pakte door, heeft doorgepakt),
aanhoudend pakken; door iets grijpen; (ook) pakkende vermengen; terdege pakken (in die bet ook
doorpakt): die baal is goed doorgepakt; doorzetten.
DOORPAPPEN, (papte door, heeft doorgepapt),
aanhoudend pappen; door pappen openen, doen
opengaan : de zweer moet doorgepapt worden.
DOORPEINZEN, (peinsde door, heeft doorgepeinsd), aanhoudend peinzen; —, (doorpeinsde, heeft
doorpeinsd), peinzende doorbrengen : hij doorpeinsde
gansche uren.

DOORREDENEEREN.
DOORPEKELEN, (pekelde door, heeft doorgepekeld), met pekelen voortgaan; — (doorpekelde, heeft
doorpekeld), goed met pekel doortrekken : dat
vleesch moet goed doorpekeld zijn.
DOORPEKKEN, (doorpekte, heeft doorpekt),
terdege met pek behandelen : goed doorpekt touw.
DOORPENNEN, (pende door, heeft doorgepend),
voortgaan met pennen; als pen door iets drijven; —
aanhoudend schrijven : hij heeft den ganschen nacht
doorgepend of zitten doorpennen; —, (doorpende,
heeft doorpend), (w. g.) met pennen doorboren.
DOORPEPEREN, (peperde door, heeft doorgepeperd), voortgaan met peperen; — (doorpeperde,
heeft doorpeperd), terdege peperen : dit vleesch is
goed doorpeperd; inpeperen.
DOORPERSEN, (perste door, heeft doorgeperst),
voortgaan met persen; door iets heen persen; door
persen stukmaken; terdege persen. DOORPERSING, v. (-en).
DOORPEUTEREN, (peuterde door, heeft doorgepeuterd), voortdurend peuteren; — die jongen
peutert al aardig door, werkt voor zijn doen al aardig
vlug (vooral van letterzetters); — stuk. peuteren:
zijn neus doorpeuteren.
DOORPEUZELEN, (peuzelde door, heeft doorgepeuzeld), met smaak en op zijn gemak dooreten.
DOORPIKKEN, (pikte door, heeft doorgepikt),
voortgaan met pikken; door iets heen pikken; pikkende openen, stukmaken : het vogeltje heeft het
papier doorgepikt; — voortgaan met pikken : het
vellen van gerst, klaver hooi enz. met de pik;
— (fig.) ijverig naaien: zonder opkijken pikte (naaide)
zij door; — doorpekken.
DOORPLEITEN, (pleitte door, heeft doorgepleit),
aanhoudend pleiten; — iem. er doorpleiten, door
een pleidooi doen vrijspreken.
DOORPLENGEN, (plengde door, heeft doorgeplengd), voortgaan met plengen; —, (doorplengde,
heeft doorplengd), (dicht.) door plengen met een
vocht doortrekken : hare sponde was doorplengd
met tranen.
DOORPLOEGEN, (ploegde door, heeft doorgeploegd), voortgaan met ploegen; door iets heen
ploegen; door ploegen stukmaken; — (doorploegde,
heeft doorploegd), met den ploeg bewerken, vooral
met het oog op ontstaande voren; (fig.) 't krijgsgewoel doorploegde 't land; een gelaat met diepe voren
doorploegd, met diepe rimpels; — de zee doorploegen,
bevaren (met schepen van eenigen diepgang).
DOORPLUIZEN, (ploos door, heeft doorgeplozen), aanhoudend pluizen, door pluizen openen; —,
(doorploos, heeft doorplozen); (fig.) nauwkeurig
onderzoeken.
DOORPRATEN, (praatte door, heeft doorgepraat),
voortgaan met praten; — zich er doorpraten, zich
door praten .sit de verlegenbeid helpen.
DOORPRIEMEN, (priemde door, heeft doorges
priemd), doorsteken; (ook : doorpriemde, heeft
doorpriemd).
DOORPRIKKEN, (prikte door, heeft doorgeprikt),
voortgaan met prikken: door iets heen prikken;
door prikken openen: een gezwel doorprikken; de
blaar moet doorgeprikt worden; door prikken wonden:
ik heb mijn vingers doorgeprikt.

DOORPROEVEN, (proefde door, heeft doorgeproefd), voortgaan met proeven; (scherts.) een
groot getal borreltjes drinken.
DOORPRUIMEN, (pruimde door, heeft doorgepruimd), voortgaan met pruimen (tabak kauwen);
(vooral) voortgaan met smakelijk eten : de kinderen
pruimden gezellig door.
DOORRAKEN, (raakte door, is doorgeraakt), door
iets heen komen, vallen enz.; door eene opening
heen treffen; — (fig.) hij is er doorgeraakt, bij geluk
door zijn examen gekomen; (ook) hij is ontsnapt.
DOORRAMMELEN, (rammelde door, heeft doorgerammeld), aanhoudend rammelen; door rammelen
stukmaken; (fig.) doorbabbelen (snel en vrij luid);
flink heen en weer schudden (een ondeugend
kind bv).
DOORRAZEN, (raasde door, heeft doorgeraasd),
voortgaan met razen, tieren.
DOORREDDEN, (redde door, heeft doorgered),
iem. reddend door iets heen brengen; — zich er
doorredden, weten te ontkomen, zich in den strijd
tegen moeilijke omstandigheden weten door te slaan.
DOORREDENEEREN, (redeneerde door, heeft
doorgeredeneerd), aanhoudend redeneeres, praten eene redeneering voortzetten : als men doorredeveeMl;
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stuit men op eene onwaarheid; - z1t er doorrede

-ner.
doorpraten.
DOORREED, rn (gew.) schuurdeur; doorrit.
doorrijdstal.
DOORREGEN, bn. goed doorregen vleesch, waariu
vet en mager behoorlijk afwisselt: doorreqen spel.(gew.) driemetjes genoemd
DOORREGENEN, (regende door, heeft en ft
doorgeregend), voortgaan met regenen: het heeft

den heelen morgen doorgeregend; het wil niet doorregenen; - door eene opening regenen: het regent
hier door, de regen dringt in dit vertrek; - dit dak
regent door, laat het regenwater door; mijne jas
is geheel doorgeregend, mijne kleeren eronder zijn nat.
DOORREIKEN, (reikte door, heeft doorgereikt),
doorgeven. (Zie aldaar).
DOORREIS, (deftig:) IJOORREIZE, v. (...reizen), reis door een land, streek stad : de vorst hield
op ziiï, doorreis nergens op.
DOORREIZEN, (reisde door, heeft en is doorgereisd), voortdurend reizen : we hebben nacht en dag
doorgereisd; zijne reis voortzetten, niet ophouden:

Ik bn in A. geweest, maar we zijn dadelijk doorgereisd; reizend doortrekken; (ook : doorreisde, heeft
doorreisd) : ik heb geheel Europa doorgereisd of
doorreisd.

DOORREKENEN, (rekende door, heeft doorgerekend), aanhoudend rekenen; voortgaan met
rekenen; ten einde toe rekenen: een boek door-

rekenen.

DOORRENNEN, (rende door, heeft en is doorgerend), voortdurend rennen; rennend doorloopen:
hij rende 't strijdperk door; door rennen breken,
openloopen
DOORRIJDEN, (reed door, heeft doorgereden),
voortdurend rijden : hij heeft drie uur doorgereden;
verder rijden, niet ophouden. niet stilstaan: de

wagen stond niet voor de herberg stil, maar reed door;
zij reden maar door; sneller rijden: als wij wat
doorrijden, zijn wij er in een uur; rijdend door iets
heengaan : ze zijn de poort doorgereden; door rijden
stukmaken, wonden : hij heeft zijn achterste doorgereden.
DOORRIJDSTAL, m. (-len), doorrit.
DOORRIJGEN, (reeg door, heeft doorgeregen),
voortgaan met rijgen; door iets heen rijgen; -,
(doorreeg, heeft doorregen), doorsteken; - (Zuidn.)
met een lossen steek naaien.
DOORRIJP, bn. terdege rijp. overrijp.
DOORRIJPEN, (rijpte door, heeft en is doorge
rijp worden; ook met rijp (of rijm)-nipt),goed
bedekt worden.
DOORRIT, rn. (-ten), schuur waardoor men rijden
kan, (inz. bij herbergen), doorrijdstal, ook doorreed.
DOORROEIEN, (roeide door, heeft en is doorgeroeid), voortdurend roeien: ze hebben een uur doorgeroeid; verder roeien : we zijn doorgeroeid, zonder
hen te wachten; door iets heen roeien: we zijn die
gracht doorgeroeid; door roeien stukmaken, wonden:

hij heeft zich de handen doorgeroeid.

DOORROEREN, (roerde door, heeft doorgeroerd),
voortdurend roeren, ondereenmengen; terdege roeren : is het beslag goed doorgeroerd ?
DOORROESTEN, (roestte door, is doorgeroest),
geheel van roest doordrongen worden : een doorgeroest stuk ijzer; door roest stuk raken : een door-

geroest mes.

DOORROLLEN, (rolde door, heeft en is doorgerold), voortdurend rollen; verder rollen; door iets
heen rollen; - (fig.) hij zal er wel doorrollen, goed
door de wer]d komen, door zijn examen komen, enz.
DOORRONKEN, (ronkte door, heeft doorgeronkt),
voortgaan met ronken; ronkend doorbrengen.
DOORROOKEN, (rookte door, heeft doorgerookt),
voortdurend rooken : hij bleef maar doorrooken;
terdege rooken (met rcok doortrekken) : deze
bokking is goed doorgerookt; (in deze bet. ook:
doorrookte. heeft doorrookt); - eene pijp doorrooken, door rooken bruin doen worden; (ook) die
pijp rookt mooi door.
DOORROOKER, in. (-s), pijp die er bepaald op
gemaakt is, om spoedig door te rooken, eene bruine
kleur te krijgen; - (scherts.) iem. die zeer aan 't
rooken verslaafd is; - (scherts.) gelaat of neus van
een drinker; (scherts.) mager persoon van bruinachtige gelaatskleur.
DOORROTTEN, (rotte door, is doorgerot), geheel
door rotting verteerd worden; door rotten opengaan
of gescheiden worden.

DOORRUISOHEN. (ruisehte door, heeft doorgeruischt), voortdurend r'iisclien; - (doorruftchte,
heeft doorruiseht), (dicht. ) met geruisch vervullen

de lofzang doorruischt het eiken rood.

DOORRUKKEN, (rukte door. heeft en is doorge
marcheeren : door-rukt),voden ;r
iets heen marcheeren; rukkende breken, losscheuren.
DOORSOHAKEN. (schaakte door. heeft doorgescltaakt) , aanhou dend schaken; - (zeew.) verscha
ken), omseheren : de marsedraaireep wat door-

schaken.

DOORSCHALLEN, (schalde door, heeft doorgeschald), voortdurend wlinllen; door iets heen schallen: de jachthorens cloorschalden (schalden door) het

gansche woud.

DOORSCHATEREN, (schaterde door, heeft
doorgeschaterd), voortgaan met schateren; -,
(doorsehaterde, heeft doorschaterd), schaterend
doorklinken.
DOORSCHAVEN, (schaafde door, heeft doorgeschaafd), voortdurend schaven; (iets) schavende
vaneenscheiden, in tweeën verdeelen; door schaven
wonden.
DOORSCHEMEREN, (schemerde door, heeft en is
doorgeschemerd), voortdurend schemeren; met zwak
licht door iets heen schijnen; - (fi g.) hij liet doorschemeren, dat hij trouwplannen maakte, half en
half merken.
DOORSCHEPEN, (scheepte door, heeft doorge
door acne plaats vervoeren:-schept),a

er worden tegenwoordig veel goederen . doorgescheept.

DOORSCHEUREN, (scheurde door, heeft en is

doorgescheurd), in tweeën scheuren: hij scheurde den
brief door; de rokspanden scheurden door; - met een
ruk door iets trekken; —. (doorscheurde, heeft doorscheurd), ( fig.) (ongewoon) dit doorscheurde mij het
hart (van verdriet enz.).
DOORSCHIETEN, (schoot door, heeft en is doorgeschoten), voortdurend schieten; door iets heen
schieten; (gemeenz.) snel verder gaan; verder gaan,
ontsnappen, losgaan : laat de touwen doorschieten; (weverij ) het brengen van den inslag door de
schering, inschieten; (landb.) sterk en snel verlengen
van den stengel: 'Zuidn.) opschieten; doordringen:
de zonnestralen schieten door; de kaarten doorschudden; -, (doorschoot, heeft doorschoten), met
schoten doorboren : de muur was geheel doorschoten; - ( boekb.) een doorschoten boek, waar witte
bladen (voor aanteekeningen) tusschen de andere
ingenaaid (gebonden) zijn.
DOORSCHIJNEN, (scheen door, heeft doorgeschenen), voortdurend schijnen; door iets heen schijnen; -, (doorscheen, heeft doorschenen), overal
beschijnen : de maan doorscheen het geheele das.
DOORSCHIJNEND, bn. het licht doorlatend, zonder dat men een voorwerp dat erachter geplaatst
is, goed kan waarnemen: porselein is doorschijnend.
DOORSCHIJNENDHEID, v.
DOORSCHIJNENDHEIDSMETER, in. (-s), een
door De Saussure uitgevonden werktuig om de
doorschijnendheid der lucht te bepalen.
DOORSCHITTEREN, (schitterde door, heeft
doorgeschitterd) , door iets been schitteren, voortgaan met schitteren; -, (doorschitterde, heeft
doorschitterd), met een schitterglans doordringen
(vooral fig.).
DOORSCHOKKEN, (schokte door heeft doorgesebokt), aanhoudend schokken; -, (doorschokte,
heeft doorschokt), (dicht.) met schokken aandoen

eene geweldige aandoening doorschokte haar gemoed.
DOORSCHOPPEN, (schopte door, heeft doorge
stukschoppen:-schopt),vrduen ;

zijne schoenen doorschoppen; door iets schoppen;
(fig.) hij wordt er wel doorgeschopt, men zorgt weI
dat hij vooruitkomt.
DOORSCHOUWEN, (doorschouwde, heeft doorschouwd), (dicht. en fig.) doorzien, peilen, door en
door beschouwen: God doorschouwt het hart.
DOORSCHRAPPEN, (schrapte door, heeft doorgeschrapt), aanhoudend schrappen; doorhalen: een
cijfer doorschrappen. DOORSCHRAPPING, v. (-en),
doorhaling.
DOORSCHRAPSEL, o. (-s), wat doorgeschrapt is.
DOORSCHREEUWEN, (schreeuwde door, heeft
doorgeschreeitwd), voortgaan met schreeuwen; door
iets heen schreeuwen; door schreeuwen wonden:

dat kind heeft zich de keel doorgeschreeuwd.
DOORSCHRIJVEN, (schreef door, heeft doorgeschreven), voortgaan met schrijven; sneller schrij-
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Ven; ten einde toe schrijven; door schrijven wonden;

{gemeenz.) je kunt hem wel doorschrijven, op zijne
komst moet ge niet meer rekenen.
DOORSCHROKKEN, (schrokte door, heeft doorgeschrokt), voortdurend schrokken; gulzig eten; (fig.
w. g) geld opstapelen.
DOORSCHUDDEN, (schudde door, heeft doorgeschud), voortduren d schudden: schuddende stuk
maken; door schudden vermengen: een mengsel
goed doorschudden;

- de kaarten dooi-schudden,

door elkaar doen, wasschen; -, (doorschudde, heeft
doorschud), terdege schudden: die slag doorschudde

het gansehe huts.

DOORSCHUIVEN , (schoof door, heeft en is doorgeschoven), voortdurend schuiven; verder schuiven; door iets heen schuiven; (gemeenz.) verder
gaan : wij bleven staan, maar hij schoof door.
DOORSCHUTTEN, (schutte door, heeft doorgeschut), aanhoudend schutten; door acne sluis schutten.
DOORSEINEN, (seinde (loer, heeft doorgeseind),
voortgaan met seinen: - een telegram dooi-seinen,
naar een volgend kantoor seinen.
DOORSLEPELEN, . , .SIEPEREN (siepelde, sicperde door, heeft doorgesiepeld, . . .gesieperd), doorsijpelen.
DOORSIJPELEN, (DO ORSIJPEREN, DOORSIJFEREN), (sijpelde door, heeft en is doorgesijpeld), onmerkbaar doortrekken (van vochten);
(onscheidbaar) doorsijpeld stukje gronds. DOORSIJPELING, (DOORSIJPERING, D OORSIJFE RING), V.
DOORSJORREN, (sjorde door, heeft doorgesjord),
voortgaan met sjorren; - een touw doorsjorren, verder doortrekken.
DOORSLAAN, (sloeg door, heeft en is doorgeslagen), voortgaan met slaan; door iets slaan : een
spijker doorslaan; - ( smed.) ponsen of drevelen
van gaten ; slaande vaneenscheiden, stukslaan; afdoen, een einde maken; (fig.) verkwisten; - zich
dooi-slaan, zich een weg banen (door den vijand);

- ik ben overkropt van werk, ik zal er mij weer eens
moeten doorslaan, met kracht en geweld doorwerken;
- de muur slaat door, watert door; met helderen

slag zingen (ui-. van vinken, kanaries en nachtegalen); - (van personen) met heldere stem spreken;
- (gemeenz.) alles zeggen, wat maar te binnen
schiet, zonder er bij te denken : hoor hem weer eens
dooi-slaan ! hij slaat door als een blinde vink, redeneert
hoogst onlogisch; - uit den draf gaan (van paarden):

nu en dan door; - de balans slaat
door, helt over;- het papier slaat door, vloeit; mengen: de eieren goed dooi-slaan.
DOORSLAAND, tin. (-er, -st), afdoend: een door-

dat paard slaat

slaand bewijs, doorslaand blijk.

DOORSLACHTIG, bn. (Z. A.) modderig, moerassig.
DOORSLAG, in. (-en), vergiettwt; het doorslaan
cener balans; overwicht dat het doorslaan bewerkt; - (fig.) dat geeft den doorslag, dat beslist
de zaak, dat is afdoende; - (smed.) soort van drevel
om gaten in plaatijzer te slaan; - (fig.) in doorslag,
het een door het ander berekend; - (Zuidn.) er
zit geen doorslag in dien man, hij weet niet van
aanpa' - ken, van zich flink door zijn werk heen
te slaan; - (Z. A.) moerassig, drassig terrein.
DOORSLAGDOEK, m. (-en), filtreerdoek, om
aftreksels van kruiden te filtreeren.
DOORSLAPEN, (sliep door, heeft doorgeslapen),
niet wakker worden.
DOORSLECHT, bn. door en door slecht, zeer
slecht.
DOORSLEEPEN, (sleepte door, heeft doorgesleept), voortdurend sleepen; verder sleepen; door
iets sleepen; (fig.) uitredden.
DOORSLENTEREN, (slenterde door, heeft doorgeslenterd), voortdurend slenteren; verder slenteren; slenterend door iets gaan : de straat doorslenteren.
DOORSLEPEN, ba (-er, -st), doortrapt, loos,
sluw: een doorslepen gauwdief. DOORSLEPEN
REID, v. sluwheid, doortraptheid.
DOORSLEUREN, (sleurde door, heeft doorgesleurd), doorsleepen : iem. het huis doorsleuren;
sleurende breken, wonden.
DOOR SLIJPEN, (sleep (loer, heeft doorgeslepen),
voortdurend slijpen; een gat in iets slijpen.
DOORSLIJTEN, (sleet door, heeft en is doorgesleten), aanhoudend slijten; door slijten stuk gaan:
ne broek is doorgesleten; -, (doorsleet, heeft door-

sleten), verslijten : die knus is geheel doorsleten (ook
doorgesleten), vol gaten.
DOORSLIKKEN, (slikte door, heeft doorgeslikt),
slikkend door het keelgat brengen: ik kan die pil
niet dooi-slikken; Ik heb zulk
dat ik niets doorslikken kan.

eene pijn in de keel,

DOORSLINGEREN, (slingerde door, heeft doorgeslingerd), voortdurend slingeren; door iets heen
slingeren; slingerende breken; -, (doorsliiigerde,
heeft en is doorslingerd), (dicht.) met slingers doorwoven : eene hegge met bloemen doorsiinqerd
DOORSLIPPEN, (slipte door, is doorgeslipt), het
touw slipte dooi-, gleed door de opening, dooi' de hand
die liet vasthield; - zij is doorgeslipt, steelswijze
doorgedrongen, (ook) ontkomen.
DOORSLOVEN, (sloofde door, heeft doorgesloofd), aanhoudend sloven (werken en zwoegen);
slovend doorbrengen : een dog, met moeite en zorgen

doorgesloofd (ook doorsloofd).

DOORSLUIPEN, (sloop door, is doorgeslopen),
verder sluipen: door iets heen sluipen; - kruip
door, sluip door, een spelletje waarbij men onder
de opgeheven armen van een paar spelers moet
doorgaan en waarbij de laatste gevangen moet
worden. DOORSLUIPING, v.
DOORSMELTEN, (smolt door, heeft en is doorgesmolten). aanhoudend smelten; door smelten
vaneeiischeiden.
DOORSMEULEN, (smeulde door, heeft en is
doorgesmeuld), aanhoudend smeulen; smeulend
verteerd worden : de turf is doorgemeuld.
DOORSMOKKELEN, (smokkelde door, heeft
doorgesmokkeld), voortdurend smokkelen; door
iets smokkelen; heimelijk over de grenzen brengen:
hij wist

die goederen door te smokkelen.

DOORSNAPPEN, (snapte door, heeft doorge
- doorsluipen:-snapt),zoderhubln;
hij

is ongemerkt doorgesnapt

DOORSNEDE, v. (-n), het doorsnijden, doorsnijding; - vlak waarlangs een lichaam is doorgesneden; - denkbeeldig vlak door een lichaam heengebracht en de figuur die daarop ontstaat door de
punten en lijnen van het lichaam, welke in dat vlak
vallen : eene doorsnede van iets maken; eene bloem
in doorsnede voorstellen; horizontale en verticale
doorsnede; - ( fig.) in doorsnede, het een door het

ander gerekend, gemiddeld. DOORSNEEPRIJS,
rn ( ... prijzen), (germ.) gemiddelde prijs.
DOORSNEEUWEN, (sneeuwde door, heeft doorgesneeuwd), voortdurend sneeuwen : het heeft ui- en
doorgesneeuwd; doordringen (van de sneeuw) : 't
sneeuwt hier

door (vgl. dooi-regen n)

DOORSNELLEN, (snelde door, is doorgesneld),

verder snellen : ik ben naar huis doorgesneld; door
iets lieeii snellen : hij snelde de gangen door; -,
(doorsnelde, heeft doorsneld). (dicht.) hij doorsnelde de baan.

DOORSNIJDEN, (sneed doorheeft doorgesneden),
voortgaan met snijden; met een scherp werktuig
in tweeën verdeelen; - (gemeenz.) snij door, ga
door, ruk uit.; hij sneed door, ging haastig verder,
(vgl. uitsnijden); -, (doorsneed, heeft doorsneden),
door iets heen gaan (van eene lijn of wat als lijn
gedacht wordt) : een spoortrein doorsnijdt de eenzame

heide; dit land is van rivieren doorsneden; - dit
dooi-snijdt mij het hart, minder goed dan : snijdt
mij door 't hart, doet mij wee.
DOORSNIJDEND, ha. (-er, -st), (w. g.) een doorsnijdende wind, eene doorsnijdende koude, snijdend.

DOORSNIJDING, v. (-en). DOORSNIJDINGSPUNT, 0. (-en).
DOORSNOOD, bn. door en door snood.
DOORSNORI{EN, (snorkte door, heeft doorge
vast blijven door--snorkt),ahude n;
slapen.
DOORSNORREN, (snorde door, heeft doorgesnord), voortgaan niet snorren; in snelle vaart verder
gaan, eene ruimte doorloopen.
DOORSNUFFELEN, (snuffelde door, heeft doorgesnuffeld), voortgaan met snuffelen; - eens plaats
doorsnuffelen, snuffelende doorzoeken; -, (doorsnuffelde, heeft doorsnuffeld), snuffelend doorzoeken
(meest fi g.) : hij heeft alle boeken doorsnuffeld.

DOORSPEKKEN, (doorspekte, heeft doorspekt),
(iv. g.) lardeeren (zie aldaar); - (fig.) doormengen
(van iets dat gesproken of geschreven is) : zijne

taal met vloekwoorden doorspekken;
niet Latijn doorspekt.

eene redevoering

DOORSPELEN, (speelde door, heeft doorgespeeld),
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voortgaan met spelen; door iets spelen; (fig.) hij
zal het er wel doorspelen, doorkrijgen; ten einde toe
spelen; —, (doorspeelde, heeft doorspeeld), (fig. en
dicht.) de westenwindjes doorspeelden het loof, speelden
door 't loof.
DOORSPIETSEN, (spietste door, doorspietste;
heeft doorgespietst, doorspietst), voortgaan met
spietsen; met eene spiets (spies) doorboren.
DOORSPITTEN, (spitte door, heeft doorgespit),
voortgaan met spitten; met de spade door iets heen
gaan: door spitten wonden: zijne handen doorspitten;
terdege spitten : een goed doorgespitte (ook doorspitte) akker.
DOORSPLIJTEN, (spleet door, heeft en is doorgespleten), voortgaan met splijten; in tweeën
splijten, (ook doorspleet, heeft doorspleten). DOORSPLIJTING, v.
DOORSPOELEN, (spoelde door, heeft en is doorgespoeld), voortgaan met spoelen; spoelend door
iets heen brengen of gaan; eene buis reinigen door
er eene vloeistof doorheen te drijven : eene vuile
pijp doorspoelen; - zijne keel doorspoelen, een
borreltje gebruiken. DOORSPOELING, v. (-en),
doorvloeiing; (fig.) purgeermiddel.
DOORSPOREN, (spoorde door, is doorgespoord),
zijne reis met den spoortrein voortzetten; door eene
streek, land enz. sporen; niet stoppen (van den
trein).
DOORSPOUWEN, (spouwde door, heeft doorgespouwd), doorsplijten (overg.).
DOORSPRAAK, v. (...spraken), een orgel heeft
doorspraken, wanneer het geluid geeft, eer de kleppen neergelaten worden.
DOORSPREKEN, (sprak door. heeft doorgesproken), voortgaan met spreken; door eene opening,
eene buis spreken; ook van orgels : doorspraken
hebben.
DOORSPRENKELEN, (sprenkelde door, heeft
doorgesprenkeld), voortgaan met sprenkelen; overal
besprenkelen.
DOORSPRINGEN, (sprong door, heeft en is doorgesprongen), voortgaan met springen; verder springen; stukspringen (door eene drukking van binnen
stukgaan).
DOORSPUIEN, (spuide door, heeft doorgespuid),
een ververschenden stroom van lucht of water
door iets laten gaan : deuren en ramen tegen elkaar
openzetten om eens flink door te spuien. DOORSPUIING, v.
DOORSPUITEN, (spoot door, heeft doorgespoten), voortdurend spuiten; door iets heen spuiten
(b. v. eene buis); spuitende breken : de pijpgasten
hebben het venster doorgespoten.
DOORSTAAN, (stond door, heeft doorgestaan),
voortdurend staan; iets pijnlijks ten einde toe ver
(eigenlijk doorstond, doch de beide vormen-duren
worden niet scherp gescheiden); - (van den wind)
stevig doorwaaien; -- (zeew.) een schip laten doorstaan, de zeilen niet reven; —, (fig.) (doorstond, heeft
doorstaan), lijden, verduren : wat al rampen heb ik
doorstaan; eene ziekte niet kunnen doorstaan, daaraan
bezwijken.
DOORSTAPPEN, (stapte door, is en heeft doorgestapt), verder stappen : zonder op te kijken stapte hij
door; door iets heen stappen : we stapten de poort
door; flink voortmaken met loopen : we moeten
doorstappen om voor zessen thuis te zijn.
DOORSTEEK, m. (...steken), het doorsteken;
plaats waar een dijk enz. doorgestoken is; -- (Zuidn.)
plaats waar men eene kromming van de rivier
heeft recht gemaakt: de doorsteek der Schelde.
DOORSTEKEN, (stak door, heeft doorgestoken),
voortgaan met steken; door iets steken : je moet
hier een pinnetje doorsteken; men zag de beenderen
er doorsteken; - een dijk doorsteken, er een gat in
maken om het water er door te laten vloeien; -eene rivier doorsteken. corrigeeren. eeooe bocht door
een recht ceel vervangen ; - eene pijp doorsteken,
met een strootje of zoo iets dat men er doorsteekt, reinigen; — zie DOORGESTOKEN; (gew.) verwijten : hij stak hem door, dat hij in de
gevangenis had gezeten; -- (doorstak, heeft doorstoken), door en door steken (met een dolk enz.),
doodsteken. DOORSTEKING, v. (-en), het doorsteken; doorgraving.
DOORSTEKER, m. (-s), een baleintje, strootje
enz. waarmede eene verstopte pijp wordt doorgestoken.
DOORSTEMPELEN, (stempelde door, heeft door-
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gestempeld), voortgaan met stempelen; den stempelafdruk tot op den inhoud van 't couvert doen doordringen.
DOORSTEVENEN, (stevende door, is doorgeste vend), verder stevenen (zeilen); (gemeenz.) hij
stevende door, ging verder (van iemand met rustigen
gang); door iets zeilen : we zijn de zeeëngte doorgestevend.
DOORSTIKKEN, (stikte door, heeft doorgestikt),
voortgaan met stikken; door iets stikken; —, (doorstikte, heeft doorstikt), met stikwerk versieren:
met gouddraad doorstikt.
DOORSTOKEN, (stookte door, heeft doorge
met stoken. met aanhitsen; --stok),vrgan
terdege stoken; door stoken stukmaken : de kachel
is doorgestookt.
DOORSTOOMEN, (stoomde door, is doorgestoomd), verder stoomen; door eene plaats of door
een water stoomen : ik ben het Kanaal doorgestoonul.,•
met stoom doordringen (tot reiniging).
DOORSTOOTEN, (stootte of stiet door, heeft doorgestooten), voortgaan met stootent stootend., eene
opening maken : de ijskorst doorstooten; verder stooten : een bal doorstooten; door eene opening stooten;
door stooten wonden : hij heeft zijn elleboog doorgestooten; doorschudden (bijz. in het kaartspel); --,
(doorstootte, doorstiet; heeft doorstooten), doorsteken. DOORSTOOTING, v. (-en).
DOORSTORMEN, (stormde door, heeft en ia
doorgestormd ), voortdurend stormen; snel en met
gedruisch verder gaan, door iets heen gaan : zonder
te luisteren stormde hij door, stormde hij het huis
door.
DOORSTOVEN, (stoofde door, heeft doorgestoofd,
(dicht.) ook onscheidbaar), door en door stoven.
DOORSTRALEN, (straalde door, heeft en is doorgestraald), (b. v. eene buis) in eene straal door iets
gaan; -- een vertrek laten doorstralen, door flinke
ventilatie de lucht erin ververschen, doorspuien; —,
(doorstraald;, heeft doorstraald), (dicht.) met straling vervullen (ook fig.) : eene blijde hoop doorstraalt
zijn gansche wezen. DOORSTRALING, v. het doorstralen; -- (scherts.) de geregelde stoelgang.
DOORSTRENGELEN, (strengelde door, heeft
doorgestrengeld), aanhoudend strengelen; —, (doorstrengelde, heeft doorstrengeld), dooreenstrengelen,
door en door strengelen.
DOORSTREPEN, (streepte door, heeft doorgestreept), aanhoudend strepen; - iets doorstrepen,.
eene streep er doorhalen.
DOORSTRIJDEN, (streed door, heeft doorgestreden), voortgaan met strijden; ten einde toe strijden : zoo heb ik dan weer dien strijd doorstreden.
DOORSTRIJKEN, (streek door, heeft en is doorgestreken), voortgaan met strijken; sneller strijken;
strijkend door iets brengen of gaan; --- dóórloopen
zonder zich op te houden : zonder boe of ba te zeggen,
streek hij door; zich wegpakken, heengaan : hij is
met de gansche kas doorgestreken; --- iets doorstrzj ken, doorhalen, doorstrepen; door strijken stuk
wonden; - (germ.) beknorren.
-maken,
DOORSTROMPELEN, (strompelde door, is doorgestrompeld), strompelend verder gaan; strompelend
door eene ruimte, eene opening gaan; (fig.) met
moeite doorkomen: zoo strompelen die arme zielen
hun leven door.
DOORSTROOIEN, (strooide door, heeft doorgestrooid), voortgaan met strooien; door eene opening
strooien; strooiend vermengen: (fig.) hij heeft zijn
stijl met te veel bloemen doorstrooid.
DOORSTROOMEN, (stroomde door, heeft en is
doorstroomd), aanhoudend stroomen; stroomend
d oor iets heengaan : hoeveel water is er doorgestroomd
(door de kraan); (w. g.) stroomende breken (van een
dijk b.v.) : -, (doorstroomde, heeft doorstroomd),
stroomend doorsnijden : de rivier doorstroomt dit
land; (fig. en dicht.) nu doorstroomde de vreugde aller
harten, deed zich in alle harten krachtig gevoelen.
DOORSTUDEEREN, (studeerde door, heeft doorgestudeerd), aanhoudend studeeren; zijne studiën
voortzetten; ten einde toe bestudeeren; : ik heb het
boek doorgestudeerd.
DOORSTUIVEN, (stoof door, heeft en is doorgestoven), aanhoudend stuiven, stof geven; door eene
kier, eene opening stuiven; in snelle vaart voortgaan,
door iets heen gaan : hij stoof door; hij stoof de kamer
door. DOORSTUIVING, v.
DOORSTUREN, (stuurde door, heeft doorgestuurd ), aanhoudend sturen, zenden; sturend door
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iets brengen; door iets zenden; — de courant doorsturen, aan een volgenden lezer zenden; — een bedelaar doorsturen, hem (aan de deur) niets geven.
DOORSUKKELEN, (sukkelde door, heeft en is
doorgesukkeld), aanhoudend ziekelijk zijn; sukkelend
verder gaan; (fig.) langzaam en met weinig succes
werken; moeilijk loopen, zich langzaam en log bewegen.
DOORTASTEN, (tastte door, heeft doorgetast),

voortdurend tasten; door eene opening tasten; (fig.)
niet veel omwegen maken, (iets) met kracht doorzetten; gij moet niet lang dralen, maar doortasten ; --,
(doortastte, heeft doortast), tastend onderzoeken
ik doortastte zijne zakken. (ook fig. ).

DOORTASTEND, bn. bw. flink, krachtig : doortastend optreden; doortastende maatregelen.
DOORTEEKENEN, (teekende door, heeft doorgeteekend), voortgaan met teekenen; — het papier
doorteekenen, er teekenend gaten in maken.
DOORTELLEN, (telde door, heeft doorgeteld),
voortgaan met tellen; na een zeker getal verder tellen; bij eene voortgaande telling gelden : als men op
wachtgeld staat, tellen de dienstjaren door.
DOORTIMMEREN, (timmerde door, heeft doorgetimmerd), voortgaan niet timmeren; timmerwerk
door iets heen maken; — (doortimmerde, heeft doortimmerd), terdege timmeren.
DOORTIMMERD, bn. een hecht en goed doortimmerd huis, waarvan het timmerwerk solide is.
DOORTINTELEN, (doortintelde, heeft doortinteld), met tinteling vervullen, vgl. doorgloeien: eene
atmosfeer van zonnestralen doortinteld; (fig.) dit gevoel
doortintelde mij het hart.
DOORTOBBEN, (tobde door, heeft doorgetobd),
voortdurend tobben; tobbend ten einde brengen:
ik heb heel wat met hem doorgetobd; tobbend doorbrengen : het leven doortobben; (ook) doortobde nachten.
DOORTOCHT, m. (-en), het doortrekken; plaats
waar men doortrekt : den doortocht versperren; iieh
een doortocht banen; doorgang : het water heeft geen
doortocht.

DOORTORNEN, (tornde door, heeft en is doorgetornd), verder tornen; tornend openmaken; — (ge
vooral zsew.) verder gaan onder ongunstige-menz.
omstandigheden (tegenwind, slecht tij).
DOORTRAPPEN, (trapte door, heeft doorgetrapt),
voortgaan met trappen; per fiets verder rijden; voortmaken met fietsen : wij moeten doortrappen, om voor
donker thuis te zijn; — door iets heen trappen; trappend stukmaken, openen : de deur, het ijs doortrappen; - terdege trappen (kneden) : het deeg moet goed
doorgetrapt zijn.

DOORTRAPT, bn. ( -er, -st), hoogst bedreven in.
het kwade : hij is een doortrapte gauwdief. DOORTRAPTH E ID, v.
DOORTREDEN, (trad door, heeft doorgetreden),
doortrappen.
DOORTREK, m. doortocht : die vogels komen hier
alleen op den doortrek voor.
DOORTREKKEN, (trok door, heeft en is doorgetrokken), voortdurend trekken; verder trekken :
trek die lijn door tot A; door iets heen trekken (reizen) : muzikanten die 't land doortrekken; — (Zuidn.)
er van doortrekken, weggaan, vertrekken ; -- doordringen eener vloeistof in een vast lichaam : de inkt
trekt door; ---stuktrekken : een touw doortrekken; —
(gew.) er iem. doortrekken, iem. doorhalen, streng
berispen; — (ook) iem. voor den gek houden, hem
beetne^nen ; — (doortrok, heeft doortrokken), van
vloeistoffen : de spons is goed doortrokken; dat vat is
nu geheel doortrokken (van het vocht); (fig.) zijn geest
is van vooroordeelen geheel doortrokken, vooroordeelen
heerschen in zijn geest. DOORTREKKING, v.
DOORTREKKER, m. (-s), (Z A.) schaamband der
Kaffers.
DOORTREUREN, (treurde door, heeft doorgetreurd), voortgaan met treuren; treurend doorbrengen; (dicht.) : zij doortreurde haar geheele leven.
DOORTREUZELEN, (treuzelde door, heeft doorgetreuzeld), treuzelend met iets voortgaan.
DOORTRILLEN, (trilde door, heeft doorgetrild),
voortgaan met trillen; door iets heen trillen; —
(doortrilde, heeft doortrild), met trilling vervullen :
zenuwachtige bewegingen doortrillen de schoone gestalte;
(fig.) een begin van passie doortrilde zijn gemoed.
DOORTROMMELEN, (trommelde door, heeft
doorgetrommeld), voortgaan met trommelen; door
iets heen trommelen; trommelend stuk maken.
DOORVAART, v. (-en), doorgang te water ,

straat; het doorvaren : er is hier veel doorvaart. er
varen vele schepen door deze stad; —HOOGTE,
v. (-n), de doorvaarthoogte eener brug, hoogte van
het water tot den onderkant der brug; —WIJDTE,
v. (-n), de doorvaartwijdte eener schutsluis, de wijdte
voor doorvarende schepen.
DOORVALLEN, (viel door, is en heeft doorgevallen), zijn val voortzetten; door eene opening of
door iets heen vallen : die jongen is er doorgevallen,
(door 't ijs); stuk vallen : hij heeft zijne knie doorgevallen.

DOORVAREN, (voer door, is en heeft doorgevaren), voortgaan met varen : die boot heeft den
heelen winter doorgevaren; varend door eene opening,
eene ruimte gaan : we zijn die straat, die zee doorgevaren; verder varen; —, (doorvoer. heeft doorvaren), zich door 't geheele lichaam voelbaar maken
eene huivering, eene koude rilling doorvoer mij.

DOORVECHTEN, (vocht door, heeft doorgevochten), voortgaan met vechten; zich doorvechten,
vechtende zich een weg banen; —, (doorvocht,
heeft doorvochten), doorstaan, verduren: wat al
rampen heb ik doorvochten.

DOORVEGEN, (veegde door, heeft doorgeveegd),
voortgaan met vegen; door iets vegen; — waterleidingsbuizen doortegen, snel laten doorspoelen;
vegend stukmaken; terdege vegen.
DOORVET, bn. door en door vet.
DOORVETEREN, (veterde door, heeft doorgeveterd), (fig. en gemeenz.) snel voortgaan; — iem.
doorveteren, doorhalen, berispen.
DOORVIJLEN, (vijlde door, heeft doorgevijld),
voortgaan niet vijlen; vijlend eene opening in iets
maken, in tweeën vijlen, stuk vijlen : deze stang
moet doorgevijld worden. DOORVIJLING, v.
DOORVISSCHEN, (vischte door, heeft doorgevischt), voortgaan met visschen; door iets heen
visschen; overal, in alle richtingen visschen : wij
hebben al de wateren an dat dorp doorgevischt.

DOORVLAKKEN, DOORVLEKKEN, (vlakte
door, heeft en is doorgevlakt), vlekken maken,
krijgen door iets anders heen; doorvloeien : die
bladzijde is doorgevlakt.

DOORVLAMMEN, (vlamde door, heeft doorgevlamd), voortgaan met vlammen; door iets heen
vlammen; terdege vlammen, overal vlammen geven,
krijgen, maken; (gewest.) teekens op de boomera
zetten om zijn weg terug te vinden; —, (doorvlamde,
h„3eft doorvlamd), een wilde hartstocht doorvlannie
zijn ooi, ded zijn oog fonkelen; -- doorvlamd hout,
met vlamvormige teekening.
DOORVLECHTEN, (vlocht door, heeft doorgevlochten), voortgaan met vlechten; vlechtend door
iets heen brengen; —, (doorvlocht, heeft doorvlochten), dooreenvlechten met...: zijn haar was
met rozen doorvlochten; — (gew.) goed doorvlochten
vleesch, met vet doorgroeid. DOORVLECHTING,
v. (-en).
DOORVLIEGEN, (vloog door, heeft en is doorgevlogen), voortgaan met vliegen; verder vliegen;
vliegend doorloopen; snel doorloopen; (ook) (doorvloog, heeft doorvlogen), vluchtig doorgaan;
vluchtig doorlezen.
DOORVLIJMEN, (vlijmde door, doorvlijmde; heeft
doorgevlijmd, doorvlijmd), (iets) vlijmende doorboren; (fig.) doorsnijden, doorgrieven, grievend
wonden : dit doorvlijmde mij het hart. DOORVLIJMING, v.
DOORVLOEIEN, (vloeide door, is en heeft
doorgevloeid), voortdurend vloeien; verder vloeien;
doorvlakken : het papier vloeit door; (fig.) uit liet
geheugen verdwijnen; (dicht.) de beek doorvloeit
het liefelij e dal, vloeit door. DOORVLOEIING, V.
DOORVLOTTEN, (vlotte door, heeft doorgevlot),
aanhoudend vlotten, drijven; in vlotten verder
voeren : hout doorvlotten.
DOORVOED, bn. welgevoed.
DOORVOEDEN, (voedde door. reeft doorgevoed),
voortgaan met voeden; —, (doorvoed de, heeft
doorvoed), terdege, door en door voeden : een
doorvoed lichaam is bestand tegen de kou.

DOORVOEDEREN, ...VOEREN, (voederde door,
heeft doorgevoederd), voortgaan met voederen; -,
(doorvoerde, heeft doorvoerd), terdege voederen :
een doorvoerd paard, dat steeds rijkelijk voer heeft
genoten.
DOORVOER, m. (-en), vervoer door (cone plaats,
een land); — rechten van doorvoer, belasting op
doorgevoerde waren.

DOORVOERBRIEF.

DOORZAGEN.
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DOORVOERBRIEF, m. (...brieven), geleibrief
voor doorgevoerde goederen.
DOORVOEREN, (voerde door, heeft doorgevoerd),
door iets heen voeren : hij voerde mij alle zalen
door; (in 't bijz.) koopwaren door een rijk uit het
Bene land naar 't andere voeren. (Weinig aanbevelenswaardig, hoewel vaak voorkomend, zijn : een
karakter doorvoeren voor : een karakter ten einde
toe naar waarheid schetsen: eene methode streng
doorvoeren voor : haar streng volgen.) DOORVOERING, V.
DOORVOERHANDEL, m. transitohandel;
... RECHTEN, o. mv., zie DOORVOER.
DOORVOUWEN, (vouwde door, heeft doorgevouwen), voortgaan met vouwen; vouwen : een
stuk papier doorvouwen (in tweeën, drieën enz.);
vouwend stukmaken.
DOORVRAGEN, (vraagde, vroeg door, heeft
doorgevraagd), voortdurend vragen; vragen van
het begin tot het einde : eene les doorvragen.
DOORVRETEN, (vrat door, heeft doorgevreten),
voortgaan met vreten; door iets heen vreten; vretende vernielen : de wormen hebben het hout geheel
doorgevreten; —, (doorvrat, heeft doorvreten),
vretende (bijtende) verteren : de roest heeft het ijzer
doorvreten.

DOORVRIEZEN, (vroor door, heefij doorgevroren), aanhoudend vriezen : het zal wel niet doorvriezen, blijven vriezen: door vriezen breken.
DOORVUREN, (vuurde door, heeft doorgevuurd),
voortgaan met vuren (schoten lossen); door iets
heen vuren: — (doorvuurde, heeft doorvuurd),
vurig maken (van hout) : doorvuurd Zout.
DOORWAADBAAR, bn. geschikt om doorwaad
te worden (van een hater). DOORWAADBAAR HEID, v.
DOORWAAIEN, (waaide, woei door, heeft en is
doorgewaaid), aanhoudend R aaien; door iets heen
waaien; stuk waaien; — ik zal me eens laten doorwaaien, in den wind gaan loopen; (fig. ook) boe
(doorwoei of -waaide ; heeft doorwaaid),-meln;—
terdege den invloed van den wind ondergaan, door
en door waaien : de wind heeft ons geheel doorwaaid.
DOORWADEN, (waadde door, heeft en is doorgewaad), voortdurend waden; verder waden; wadend
door iets heen gaan; —, (doorwaadde, heeft doorwaad), wadend aan de overzijde van iets komen:
zij doorwaadden de rivier DOORWAD ING, V. (- en).
DOORWAKEN, (waakte door, heeft doorgewaakt), voortgaan met waken; —, (doorwaakte,
heeft doorwaakt) : wij hebben den nacht doorwaakt,
wakende doorgebracht.
DOORWANDELEN, (wandelde door, heeft en is
doorgewandeld), voortgaan met wandelen; sneller
wandelen; door iets wandelen : wij hebben (zijn) de
stad doorgewandeld (zie doorkuieren); door wandelen
wonden : wij hebben onze voeten doorgewandeld;
(doorwandelde, heeft doorwandeld), ten einde
wandelen : wij hebben het geheele veld doorwandeld.
DOORWANDELING, v.
DOORWARM, bn. in hooge mate, zeer warm.
DOORWARMEN, (warmde door, heeft doorgewarmd), voortgaan met warmen; door en door
warm maken : ik zal mijn rug eens doorwarmen (bij
de kachel); zich doorwarmen.
1. DOORWAS, m. het doorgroeien.
2. DOORWAS, V. een plantengeslacht, tot de
schermbloemigen behoorende (bupleurum,); de fijn bladige doorwas en de ovaa lbladige doorwas.
DOORWASEMEN, (wasemde door, heeft doorge«asemd), voortgaan met wasemen; zweetera; —,
(doorwasemde, heeft doorwasemd.), (dicht.) met
wasem (geur enz.) vervullen : met ambergeur doorwasemd.
1. DOORWASSEN, (wies door, is doorgewassen),
door iets heen wassen (groeien); van jonge aardappels, die, vooral bij aanhoudende warmte en regen
in den zomer uitloopes : nieuwe knollen vormen
en dan meest glazig worden : zij wassen door, zijn
doorgewassen.

2. DOORWASSEN, (waste door, heeft doorgewast),
terdege wassen (met was bestrijken) : dit linnen is
goed doorgewast.
3. DOORWASSEN, bn. doorgroeid : doorwassen
aardappel, doorgewassen, (ook doorschieters genoemd); — goed doorwassen vleesch, met vet doorgroeid; doorwassen spek, met lagen vleesch afgewisseld.
DOORWATEREN, (waterde door, heeft doorge-

waterd), voortgaan met wateren; door iets wateren; -- de muren wateren door, laten het regenwater
door; —, (doorwaterde, heeft doorwaterd), geheel
met water doordringen : goed doorwaterd hout werkt
niet meer; (ook) op zekere wijze verven, schilderen,
bloemen in stoffen weven : fraai doorwaterde zijde.
DOORWEEKEN, (weekte door, heeft doorgeweekt), voortgaan met veeeken; door en door
weeken ; —, (doorweekte, heeft doorweekt), terdege
week maken; de regen heeft den grond doorweekt;
(ook fig.) het doorweekte zijn hart. DOORWEE KING, v.
DOORWEENEN, (weende door, heeft doorgeweend), voortgaan met weenen; — de oogen doorweenen, roode gezwollen oogen krijgen van 't weenen; —, (doorweende, heeft doorweend), (dicht.)
weenend, in smarte doorbrengen : zij doorweende
ransche nachten.
DOORWERKEN, (werkte door, heeft doorgewerkt), voortgaan met werken; (scherts.) hij heeft
doorgewerkt, tot den ochtend geboemeld; — voort
maken met het werk : werk goed door; —-gan
door iets heen duwen, trekken enz.; door werken
stukmaken, openen, wonden : hij heeft zijne handen
doorgewerkt; — (w. g. voor): er door krijgen, doorzetten, tot stand brengen, gedaan krijgen : eindelijk
heeft hij het doorgewerkt; zij hebben bij den minister
zijne benoeming doorgewerkt; —, (doorwerkte, heeft
doorwerkt), verwerken, werken onder : stof met
goud en zilver doorwerkt; goed doorwerkte kalk; —
een goed doorwerkte rede, waarvan de onderdeelen
goed in elkaar sluiten.
DOORWEVEN, (weefde door, heeft doorgeweven),
voortgaan met weven; door iets weven; terdege
weven; —, (doorweefde, heeft doorweven), wevende
vermengen, ineenwerken; (meest fig.) een verhaal
met leugens doorweven; het leven is niet goed en kwaad
doorweven.

DOORWINTEREN, (doorwinterde, heeft doorwinterd), aanhoudend winter zijn; (landb.) den
winter door op 't veld laten staan : kool doorwinteren, doorwinterde kool.
DOORWOEDEN, (woedde door, heeft doorgewoed), voortgaan met woeden : de storm heeft twee
dagen. doorgewoed; (ook fig.).
DOORWOELEN, (woelde door, heeft doorge-

woeld), voortgaan met woelen; door iets woelen;
stuk woelen; —, (doorwoelde, heeft doorwoeld), in
alle richtingen door iets woelen.
DOORWONDEN, (doorwondde, heeft doorwond),
eene wonde maken, die door iets heen dringt; (fig.)
een grievend leed veroorzaken.
DOORWORSTELEN, (worstelde door, heeft en is
doorgeworsteld), voortgaan met worstelen; worstelend door iets heengaan; (fig.) met moeite, groote
inspanning iets ten einde brengen : een vervelend
boek doorworstelen; slechte tijden doorworstelen; zich
doorworstelen; (in fig. zin ook : doorworstelde, heeft

doorworsteld). DOORWORSTELING, V.
DOORWRIJVEN, (wreef door, heeft doorgewreven), voortdurend wrijven; door iets heen wrijven;
wrijvende stuk maken, wonden ; zich de vingers
doorwrijven; (ook : doorwreef, heeft doorwreven),
goed doorwreven verf, die door wrijven goed ver
-mengdis.
DOORWRIJVING, v.
DOORWROCHT, bn. ( -er, -st), naar alle vereischten bewerkt, goed doordacht : een dooru-rocht
bouwwerk; een doorwrocht opstel, vertoog, goed doordacht, logisch in elkaar zittend; een doorwrocht
geheel. DOORWROCHTHEID, v
DOORWROETEN, (wroette door, heeft doorgewroet), voortgaan met wroeten; door iets heen
wroeten; wroetend stuk maken; —, (doorwroette,
heeft doorwroet), in alle richtingen door iets wroeten : den akker doorwroeten om goud te vinden.
DOORWROETING, v.
DOORWURMEN, (wurmde door, heeft doorgewurmd), voortdurend sloven, werken; met onvoldoende krachten een werk zoeken te vol
slovend, tobbend doorbrengen.
-breng;
DOORZAAIEN, (doorzaaide, heeft doorgezaaid),
voortgaan met zaaien; door iets heen zaaien; zaad
dat men uitstrooit met ander zaad vermengen; —,
(doorzaaide, heeft doorzaaid), Lezaaien : het blauwe
veld is doorzaaid met sterren.
DOORZAGEN ; (zaagde door, heeft doorgezaagd),
voortgaan met zagen; in tweeën zagen; door werken
niet de zaag zijne handen doen opengaan : zijne
vingers doorzagen. DOORZAGING, v.

DOORZAKKEN.

DOORZAKKEN, (zakte door, is doorgezakt), door
iets heen zakken (vooral door 't ijs); verder laten
dalen : laat het blok nog wat doorzakken; — voortgaan
met buigen, langzaam neerkomen (door te zwaren
last); verzakken : de zoldering, de muur is doorgezakt.
DOORZAKKING, v. (-en).
DOORZEILEN, (zeilde door, is en heeft doorgezeild), voortdurend zeilen; verder zeilen (zonder
zich op te houden); door iets heen zeilen : de straat
van Gibraltar doorgezeild; zeilend stukmaken : een
ketting doorzeilen; (gemeenz.) verder gaan (vgl.

doorstevenen).

DOORZENDEN, .(zond door, heeft doorgezonden),
voortdurend zenden; door iets heen zenden; -- een
tijdschrift doorzenden, naar een volgenden lezer; — een
verzoekschrift ;doorzenden, naar eene hoogere autoriteit, vgl. doorgeven, doorsturen, doorseinen; — ( Zuidn.
een bediende doorzenden, hem zijn ontslag geven.
DOORZETTEN, (zette door, heeft doorgezet),
voortgaan met zetten; voortmaken met (letters)
zetten; door iets heen zetten; -- eene mestvaalt doorzetten, goed vermengen; — tamelijk snel doorloopen.
doorrijden enz. : de schaatsenrijder zette goed door; —
(zeew.) doorzakken van een schip, een katterug krijgen; — (fig.) volharden, het niet opgeven; iets doorzetten, iets met ijver ondanks bezwaren of tegenwerking doen voortgaan : wij hebben het doorgezet en

het is ons gelukt; -- wij konden het niet doorzetten,
niet tot een goed einde brengen; — de weeën zetten
goed door (van vrouwen in barensnood), volgen

elkander naar den eisch op. DOORZETTER, m. (-s),
doordrijver. DOORZETTING, v.
DOORZICHT, o. het gezicht door (iets); (fig.)
begrip, schranderheid, scherpzinnigheid : een man
vol verstand en doorzicht.

DOORZICHTBAAR, bn. (minder goed voor) doorzichtig. DOORZICHTBAARHEID, v.
DOORZICHTIG, hu. ( -er, -st), zoo, dat men een
daarachter geplaatst voorwerp er door kan zien: ge-

woon glas is doorzichtig, matglas doorschijnend; —
(fig.) een doorzichtig weefsel van leugens, dat de
waarheid niet kan verbergen; — een doorzichtig plan,

gemakkelijk te doorzien. DOORZICHTIGHEID, v.
DOORZICHTKUNDE, v. wetenschap die ons leert,
hoe de voorwerpen op een teekenvlak worden overgebracht; perspectief; ...KUNDIG, bn. op de doorzichtkunde betrekking hebbend, perspectievisch.
DOORZICHTSCHILDERING, v. het schilderen
van vergezichten, scenographie.
DOORZIEK, bn. (Zuidn.) zeer, erg, gevaarlijk ziek.
DOORZIEKEN, (ziekte door, heeft doorgeziekt),
voortdurend ziek zijn; — iem. laten doorzieken, zijne
ziekte haren loop laten gaan, zonder ze te bestrijden;
vgl. uitzieken; (ook) sommige streken heeft men (met
het mond- en klauwzeer) laten doorzieken.
DOORZIEN, (zag door, heeft doorgezien) voortgaan met zien; door iets heen zien; — vluchtig onderzoeken, nalezen, overlezen, narekenen : de candidaat
mag het te lezen stuk eerst eren doorzien; —, (doorzag,

heeft doorzien), begrijpen, doorgronden : hij doorzag

de bedoelingen van zijn tegenstander; (ook) rent doorzien, begrijpen wat bij in zijn schild voert.

DOORZIFTEN, (z 4 ft.te door, heeft doorgezift),voortgaan met ziften; eioor eene zeef doen : door ziften
terdege scheiden; (tig.) zeer nauwkeurig beschouwen,
vitten : men moet niet alles zoo doorziften.
DOORZIJGDOEK, m. (-en), een doek geschikt ter
doorzijging, filtreerdoek.
DOORZIJGEN, (zeeg door, is doorgezegen), aanhoudend zijgen; door iets hoen zijgen (van
stoffen) : ' t water zeeg door het zand; doorzakken.
DOORZIJGING, v.
DOORZIJGSEL, o. (-s), wat doorgezegen is.
DOORZIJPELEN, ...ZIJPEREN, zie DOORSIJPELEN.
DOORZINGEN, (zong door, heeft doorgezongen),
voortdurend zingen; door iets zingen; verder zingen; een boekje doorzingen, van het begin tot het
einde zingen.
DOORZITTEN, (zat door, heeft doorgezeten),
onafgebroken zitten, vergaderd blijven; zijn achterste
doorzitten, (hyperbolisch) zeer lang zitten.
DOORZOEKEN, (zocht door, heeft doorgezocht),

voortgaan niet zoeken : wij hebben den ganschen
avond doorgezocht; —, (doorzocht, heeft doorzocht),
overal zoekend doorloopen - een boschje doorzoeken
(om iets te vinden); wij hebben het gansche huis
doorzocht of doorgezocht. DOORZOEKER, m. (-s);
...ZOEKSTER, v. (-s); ...ZOEKING, v. (-en).

DOOVE .
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DOORZOUTEN, (doorzoutte, heeft doorzouten),
goed met zout vermengen, doordringen; lang in
de pekel laten liggen.
DOORZULTEN, (doorzultte, heeft doorzultl,
terdege zulten, pekelen; (fig.) doorspekken.
DOORZWAVELEN, (doorzwavelde, heeft doorzwaveld), terdege zwavelen : goed doorzwaveldewijn

DOORZWEETEN, (zweette door, heeft doorgezweet), voortgaan met zweeten; met zweet doordringen: zijne kleeren doorzweeten; — het doordringen
van eene vloeistof door een vast lichaam: doorzweetende muren. DOORZWEETING, v. de

doorzweeting der stuwmuren neemt gaandeweg af.

DOCH -r WELGEN, (zwolg door. heeft doorgezwolgeu), gulzig doorslikken; —, (zwelgde door,
heeft doorgezwelgd). voortgaan met zwelgen (brassen). DOORZWELGER, in. (-s). DOORZWELGING, v.
DOORZWEMMEN, (zwom door, heeft en is doorgezwommen), voortdurend zwemmen; verder zwemmen; zwemmend door iets gaan.
DOORZWEREN, (zwoer en zwoor door, heeft en
is doorgezworen), voortdurend zweren; door ver
opengaan, door en .door verzweren.
-zwering
DOORZWERVEN, (zwierf door, heeft doorgezworven), voortdurend zwerven; door iets heen
zwerven; (meer dicht. ook : doorzv ierf, heeft doorzworven), hij heeft het gansche land doorzworven( of

doorgezworven).

DOORZWEVEN, (zweefde door, heeft en is doorgezweefd), voortgaan met zweven: zwevend Bene
ruimte doorloopen; (fig.) met lichten, 7wevenden
gang doorloopen; (meer dicht. ook : doorzweefde,
heeft doorzweefd), de engel doorzweefde het hemel ruim; nimfen doorzweefden het woud.

DOORZWIEREN, (zwierde door, heeft en is
doorgezwierd), voortdurend zwieren, (aan den zwier
zijn); — door eerie ruimte heen zwieren : het paar
zwierde de zaal door; (dicht. ook : doorzwierde, heeft
doorzwierd).
DOORZWOEGEN, (zwoegde door, heeft doorgezwoegd), voortdurend zwoegen; doorsloven; (ook:
doorzwoegde, heeft doorzwoegd), zoo zwoegen zij

het leven door.

1. DOOS, v. (doozen), uit, eene licbte stof (karton,
dun hout, dun metaal) vervaardigd voorwerp, bestemd om iets in te bewaren of over te brengen
(lichter dan kist of kistje, minder hoog dan Bene

bus): eene ronde, eene vierkante doos; vgl. handsehoenendoos, hoededoos, kapdoos passerdoos, snuifdoos,
tabaksdoos, speeldoos, ver fdools; — bouwdoos, doos

riet blokjes enz. waaruit de kinderen iets kunnen
opbouwen; — ook gebruikt voor de doos met hetgeen erin is : eene doos postpapier; eene doos bons, — (myth.) de doos van Pandora, waarin alle
hens,
menschelijke ellenden vervat waren; bij het openen
verspreidden zich alle kwalen en ellenden over de
aarde, alleen de hoop bleef onderin liggen; (fig.
thans) alles wat onder den schijn van bevalligheid
de bron van veel ellende worden kan; — (spr.)
hoe kleiner doos, hoe beter zalf, schertsend gezegd van
kleine menschen wien men een compliment wil
maken; — een sprookje uit de oude doos, een oud
sprookje; (ook) uit de oude doos, ouderwetsch; —
(w.g.) veel in zijne doos hebben, veel in zijne mars
hebben, veel kennis bezitten; — (gew.) op zijne doos
vallen, op zijn achterste vallen; — hij zit in de doos, in
de gevangenis; — (veroud.) onnoozele vrouw, gew.
nog : wat eer' doosje ! Doosje, o. (-s), kleine doos,
vgl. pillendoosje, lucifersdoosje, schuifdoosje; een
doosje kinine; — hij is als uit een doosje, buitengewoon net en met zorg gekleed; — zijn doosje opendoen, zeggen wat men op 't hart heeft; -- (w. g.)
zijn hart kan wel in een duits doosje, hij voelt zich
buitengewoon angstig; — (gemeenz.) de wereld
in een doosje hebben, alles naar wensch hebben.
2. DOOS, v. (Ind.) gemeenzame afkorting voor

dos-a-dos.

DOOSBAROMETER, m. (-s), aneroïde -barometer.
DOOSVORM, m. in doosvorm, in den vorm eereer
doos. DOOSVORMIG, bn.
DOOSVRUCHT, v. (-en), (plantk.) enkelvoudige,
droge. openspringende vrucht waartoe behooren de
peul, de hauw, de kokervrucht en de doosvrucht in
engeren zin : de doosvrucht der papavers springt

met poriën open; hokverdeelende en schotverdeelende
doosvruchten.
DOOVE, m. en v. (-n), ieren. die doof is.
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DOOVEJUT, m. (zeew.) vroegere benaming voor
versteller (eertijds een potje met rijstdoppen) aaneen uithouder.
blijft.
DOOVEMAN, m. een doovemans oor vinden, geen
1. DOPPEN, (dopte, heeft gedopt), van den dop ontgehoor vinden; aan doovemans deur kloppen.
doen : erwten doppen; — (zeew.) meten; — (ge
afnemen om te groeten; — een-menz.)dho
DOOVEKOOL, v. (...kolen), uitgedoofde kool
(van turf), bewaard om ze later weer te laten gloeien:
gat doppen, een putje in een metalen plaat maken
doovekolen worden in den doofpot bewaard; vgl. hij
om er het boorijzer in te plaatsen.
vra"gjt niet om gloeiende, maar om doove kolen.
2. DOPPEN, (dopte, heeft gedopt), (Zuidra;) inDOOVEN, (doofde, heeft gedoofd), het branden
doopen, doopera : brood in de koffie doppen.
DOPPENHOK, o. (-ken), (in een pelmolen) bergvan iets doen eindigen (bij blusschen denkt men
meer aan de vlammen, bij dooven aan den gloed):
plaats voor de doppen van de gepelde gerst.
DOPPER, m. (-s), (zeew.) scheepsmeter; het vuur dooven; (fig.) den lust dooven, doen ver
ophouden; vgl. uitdooven, verdooven. -flauweno
doperwt; mooie doppers, zware doperwten; —
DOOVENETEL, v. (-s), lipbloemig plantenge(smed.) klinknagel, stamper; — arbeider in eene
slacht, (lamium) met blaren op die van de brandlucifersfabriek, die de koppen aan de lucifers maakt;
— (Z. A.) scheldnaam voor de leden der Gerefornetel gelijkende, doch zonder te branden; stengelmeerde Kerk aldaar.
omvattende doovenetel (hoenderbeet); paarse doovenetel (makke brandnetel); ingesneden doovenetel; ge
DOPPING, v. (sport) het toedienen van opwekwitte doovenetel (hondsnetel, suiker -vlektdon;
kende middelen aan paarden vlak voor eene hard melkbloem, engeltjesbioem, bloeiende brandekkel,-netl,
draverij, om hen bijzonder vurig te maken : dopggoudhaantjeseten, zuigjes).
ping is bij de meeste harddraverijen ten strengste
DOOVERIK, m. (-en), iem. die doof is; volks
verboden.
voor het bokje, de kleinste soort van-benamig
DOPSTEKER, m. (-s), (Z. A.) drinkebroer.
snip.
DOPVRUCHT. v. (-en). (plantk.) droge, eenzadige
niet
openspringende vrucht waarvan de vrucht DOOVIG, bn. een weinig doof. DOOVIGHEID,
V. mindere of meerdere mate van doofheid.
wand niet geheel met de zaadhuid vergroeid is:
enkelvoudige, dubbele, gevleugelde dopvrucht.
DOOZENFABRIEK, v. (-en); ...FABRIKANT,
m. (-en); ...KRAAM, v. (...kramen); ...MAAK
DOR, bn. bw. (-der, -st), onvruchtbaar door
V. (- s); ...MACHINE, v. (-s), machine . die-STER,
droogte, schraal : een dorre zandbodem; dorre heide
(van plantendeelen) uitgedroogd, zonder-veldn;
lucifersdoosjes snijdt, vouwt en plakt; ...MAKER,
m. (-s); ...PLAKKER, m. (-s), die de doosjes
levenssappen : eene dorre rank; — dor hout, doode
beplakt; ...SCHILDER, m. (-s); ...VERVER, m.
takjes; — (ook van lichaamsdeelen) de grijsaard
(-s); ...WINKEL, m. (-s).
reikte hem zijne dorre hand; een dorre boezem, ver
boezem; — (fig.) een dor onderwerp, dat-welkt
1. DOP, m. (-pen), los omhulsel van iets dat rond is
(minder edel dan schaal) : dop van een ei, eierniet veel nieuws ter beschouwing oplevert; geen
schaal ; kiekens uit den dop, die pas uitgebroed
veld is dor, waar dichtkunst zich vertreedt. DOR
een weinig dor.
zijn; --- (fig.) pas uit den dop, nog zeer jong, die nog
-ACHTIG,bn.
maar pas komt kijken; — een advokaat in den dop,
DORADE, V. (- n), goudmakreel.
toekomstig advokaat, (ook) een jongen die er aanleg
DORADO, o. (eig.) goudland, paradijs; (fig.) het
toe heeft; — aardig uit den dop komen, uit den hoek
land van belofte; meestal ELDORADO.
komen; -- heeft hij veel noten, zij zal veel doppen
DOREN, m. (-s), zie DOORN.
maken, heeft hij veel geld, zij zal het wel doorDORHEID, v. droogte; onvruchtbaarheid; (fig.)
brengen; — het is beter een half ei dan een ledige
schraalte.
dop, beter iets dan niets; — kijk uit je doppen,uit
DORISCH, bn. van (het oude) Dorië : de dorische
tongval, dorische bouworde; dorische zuil, Grieksehe
je ooggin; — notedop; -- doppen van erwten, peul schillen; — (Z. A.) druiveschil; gemeenti brandezuil zonder voetstuk en met een eenvoudig kapiteel.
DORKAS, v. (bijb.) liefdadige vrouw (Hand.
wijn; beker, nap waarin de arbeiders bij de wijn
hun rantsoen wijn krijgen; een dop steken,-boern
Ix : 36); liefdadige -vrouwenvereeniging.
sterken drank gebruiken; een flinken dop steken,
DORMEUSE, v. (-n), soort van fauteuil, waarin
stevig drinken, pooien; —
men in liggende houding kan rusten; reiswagen
dop eener pijp, uit metaaldraad of metaal ver
waarin men den nacht kan doorbrengen; - (Zuig► n.)
oorknop.
pijp geplaatst om 't uitvallen-vardigenop
van asch te voorkomen; — voorwerpen ongeveer
DORMITIEF, o. (...tieven), slaapmiddel.
in den vorm eener pijpedop, die op buisvormige
DORMITORIUM, o. slaapzaal of het geheel der
slaapc ,Illen in een klooster; kook) de gang voor de
openingen geplaatst worden om deze af te sluiten,
b. v. op een lijmpotje, een theebusje; -- (scherts.)
slaapcellen; ook DORMTER, m. (-s).
ronde hoed : een nieuwen dop koopen; — dop van
DORP, o. (-en), bebouwde kom eener gemeente
een slot, een busje aan de achterzijde, waarin de
op het platteland met eene of meer kerken (kleiner
schacht van den sleutel steunt; -- (timm.) holle
dan eene stad en grooter dan een gehucht); — (oud
iedere plaats zonder grachten, muren en-tijds)
beitel; — (veroud. en gewest) ronde verhevenheid,
meest van edel metaal, dienend als versiering aan
poorten; — (spr.) het kan beter van eene stad dan
gordels, paardentuigen enz.; -- (diam.) voorwerp
van een dorp, de vermogende kan lichter iets opofwaarin de diamant bij 't slijpen wordt `vastgezet.
feren, betalen dan wie niet zooveel heeft; — (Zuidn.)
DOPJE, o. (-s), kleine dop; — dopjes, eene soort
zorgen dat de kerk in (het midden van) het dorp
van kinderbril, om het scheelzien tegen te gaan; —
blijft staan, alles naar den eisch regelen, schikken.
kiendopjes, dopjes waarop de nummers van het
Dorpje, o. (-s), klein dorp.
DORPACHTIG, bn. bw. dorpsch : dorpsachtige
lottospel staan; — percussie-dopjes, slaghoedjes;
eierdopje, breidopje, zie aldaar.
manieren; naar een dorp gelijkende, op de wijze
van een dorp.
2. DOP, m. (Zuidn.) de daad van eens te dopDORPEL, m. (-s), drempel; (bouwk.) horizontaal
pen, in te doopen; wat met eens te doppen, gedeel van het ringhout; reg(1.
nomen wordt : een dop verf.
DORPELING, m. en v. (-en), dorpsbewoner,
DOPBOONEN, v. mv. boonen die in de peul
bewaard en later gedopt worden.
-bewoonster. DORPELINGE, v. (-n).
DORPENAAR, m. (-s), (Z. A.) dorpeling.
DOPERWTEN, v. mv. jonge erwten (pisum
sativum), die gedopt gegeten worden, in tegenstel
DORPER, m. (-s), (oudtijds) dorpeling; onbeschaafde; ongemanierde; ook bn. dorpere lieden.
peulen. Doperwtje, o. (-s), kleine, fijne-lingva
doperwt.
DORPERHEID, v. (veroud.) onnoozelheid: onbeDOPHEIDE, v. (plantk.) eene der twee soorten 1 schaamdheid; ongemanierdheid.
van heide die de uitgestrekte heidevelden in ons
DORPSJARBIER, m. (-en); ...BESTUUR, o.;
vaderland vormen (erica tetralix), ook dopjesheide,
...BEWONER, m. (-s); ..BEWOONSTER, v.
fijne heide en bezemheide genoemd.
(-s); ...BRUILOFT, v. (-en); ...BURGEMEE DOPHOUDEN, (Z. A.) een oogje in 't zeil houden,
STER, m. (-s).
iem. of iets in de gaten houden.
DORPSCH, bra. bw. dorpsachtig; zich dorpsch
DOPIJZER, o. (-s), (smed.) nagel waarmee men
kleeden, als op een dorp, niet naar de mode.
een gat dopt.
DORPSGEESTELIJKE, m. (-n); ...GENOOT,
m. (-en); ...GENOOTE, v. (-n); ...HERBERG, V.
DOPJESHEIDE, v. dopheide.
DOPJESSPEL, o. (-len), (gew.) kienspel.
(-en); ...HEER. m. (-en), bezitter eener heerlijkheid
DOPJONGEN, m. (-s), helper van den diamant
waartoe een dorp behoort; ...HOOFD, o. (-en),
hij moet zorgen dat het vuur van den-slijper:
(Ind.) hoofd van een inlandsch dorp, kepala kam-

DORPSWIJZE

DOUW.

463

pong en toerah; ...HUIS, o. (...huizen), ook ge-

meentehuis op een dorp; ...KERK, V. (-en);...KERMIS, v. ( -sen), boerenkermis; ...KLOK, v. (-ken);
...KROEG, V. (- en); ...LAND, o. (-en), akker tot
een dorp behoorende; ...LEERAAR, m. (-s, ...leeraren); ...LEVEN, o.; ...LIEDEN, m.; ...MEISJE,
•o. (-s), boerenmeisje; ...PASTOOR, m. (-s, ...toren);
...PASTORIE, v. (...rieën); ...PLEIN, o, (-en);
...PREDIKANT, m. (-en); ...RECHT, o. (-en),
recht, wet, (ook) rechtsgebied van een dorp;
...SCHOOL, V. (...scholen); ...SCHOOLMEESTER,
m. (-s); .SCHOUT, m. (-en); ...STRAAT, v.
{...straten); ...TOREN. m. (-s).
DORPSWIJZE, ...WIJS, bw. op de wijze van een
dorp : de huizen zijn met het oog op de toekomst
dorpswijze gebouwd.

1. DORREN, (dorde, is gedord), verdorren : die
bloemen dorren op haar stengel. DORRING, v.
2. DORREN, ('t Werkw. dorren (derren, darren)
dat wagen beteekende, is verouderd. De bet. van
dorren is later op durven (dorven, derven), dat
, 00rspronkelijk behoeven beteekende, overgegaan.
Vandaar dat men nu hij dorst nevens hij durfde
gebruikt).
DORSALIA, v. mv. (R. K.) rugtapijten der
koorstoelen.
1. DORSCH, m. dorsching, dorschtiid.
2. DORSCH, m. (-en) een visch die voornamelijk
de Oostzee en de kusten van IJsland bewoont, een
weinig kleiner is dan de schelvisch en een smakelijk vleesch levert, (gallus callarias), (volgens som
-migend
jonge kabeljauw).
DORSCHDEEL, v. (...delen), dorschvloer.
graan
gedorscht),
DORSCHEN, (dorschte, heeft
een dorschvlegel of -machine uit de aren-korelsmt
slaan : koren dorschen; - (fig.) hooi dorschen, nutte loos werk verrichten, den moriaan wasschen; (bijb.) gij zult den dorsehenden os niet muilbanden,
•den arbeider zijn loon niet onthouden. DORSCHING
V. (- en).
DORSCHER, m. (-s), iem. die dorscht.
DORSCHLEVERTRAAN, v. traan uit de lever
van den doi sch bereid.
DORSCHMACHINE, v. (-s), machine waarmee
graan of boonen en erwten gedorscht wordt; ...MOLEN, m. (-s), draaiend toestel waarmee in som
hoeven de d orschniachine in beweging wordt-inge
gebracht.
DORSCHSCHUUR, v. (...schuren); ...TIJD, m.;
...VLEGEL, m. (-s), twee door riemen aan elkaar
verbonden stukken hout : een lang stuk dat in de
hand gehouden en een kort dikker stuk waarmee
op het te dorschen graan geslagen wordt; ...VLOER,
m. (-en), een (meest) leemen vloer waarop 't graan
gedorscht wordt; ...WAGEN, m. (-s), dorschmachine.
DORSO, v. rug; - in dorso, op den rug (keerzijde
van wissels, akten enz.).
1. DORST, m. onaangename gewaarwording, out, staande door droogte van het slijmvlies van mond
en keel, behoefte aan drinken : ik voel, heb dorst; een dorst als een paard, hevige dorst; - zijn dorst
lessehen, dien door drinken doen ophouden; --- zijn
dorst verzadigen; - ( Zuidn.) zooveel honger heb I en als de zee dorst heeft, volstrekt geen eetlust hebben ; - (fig.) hevig verlangen om in 't
bezit van zekere zaken te komen (vgl. bloeddorst,
gouddorst) : dorst naar rijkdommen; dorst naar eer; •een appeltje voor den dorst, een spaarpenning voor

den ouden dag, voor slechte tijden.
2. DORST(LAND), o. noemt men in Afrika de
Kalihariwoestijn.
DORSTEN, (dorstte, heeft gedorst), dorst gevoelen naar...; (meest fig.) naar bloed dorsten, naar
wraak dorsten, sterk ernaar verlangen; - (bij b. )
mij (4 n.) dorst, dorst is in mij.
DORSTIG, bn. ( -er, -st), dorst gevoelend, hebbend : den dorstigen pelgrims laven; dorstige kelen;
(fig.) dorstig naar roem, (minder goed dan) dorstend
naar roem; (dicht.) het dorstig aardrijk, naar regen
verlangend; - (gew.) dorst gevend : haring is
-dorstig. DORSTIGHEID, v.
DORSTLESSCHEND, bn.; ...STILLEND, bn.;
...VERSLAAND, bn. den dorst1esschende; ...VER
-WEKND,bn.
DOS, m. fraaie kleeding, plechtgewaad, vgl.

-bruiloftsdos, feestdos, hoogtijdsdos, zondagsdos; uit .dossen; -- (ook fig.) de stad was in feestdos, met
vlaggen enz. versierd; - natuur heeft haren dos

afgelegd, haar fraai zomerkleed; lentedos, najaarsdos.

DOS -A-DOS, bw. (dansk.) rug tegen rug; -, v.
tweewielig rijtuigje met eene leuning tusschen twee
bankjes, dogcart.
DOSEEREN, (doseerde, heeft gedoseerd), eene
dosis (medicijnen) bepalen : de geneeskundigen
moeten zich van het doseeren bij lepels onthouden.

DOSIS, v. ( -sen, doses), hoeveelheid van een geneesmiddel; (fig.) eene goede dosis hoogmoed, tamelijk
veel.
DOSSEN, (doste, heeft gedost), in een dos steken,
uitdossen (steeds met eene bepaling) : in feestgewaad
gedost; (fig.) versieren : het veld in 't kleurig zomerkleed gedost; - ( gew.) het spel overdoen.
DOSSIER, o. (-s), verzameling stukken die op
eene zelfde zaak betrekking hebben; inz. van rechtszaken.
DOT, v. (-ten), kleine samenhangende hoeveelheid eener donzige, wollige of vezelige stof : eene
dot veeren; eene dot garen; iem. eene heele dot haar
uit het hoofd trekken; -- het haar in een dot doen, het tot

eene dot bijeenbinden; - een doekje waarin men
iets zoets heeft gebonden en dat men (vroeger meer
dan thans) schreienden zuigelingen in den mond
steekt om ze te sussen; - (gemeenz.) eene dot van
een kind, een snoezig kind; - je bent ook eene lekkere
dot, je bent ook eene mooie; - kom eens hier, lek
lekkere meid ; - eene dot van een hoedje,-kerdot!
zeer mooi hoedje. Dotje, o. (-s), zie aldaar.
DOTATIE, v. (-s, ...tiën), gave, begiftiging,
schenking : het Duitsche rijk eerde Koch door eene
Qeredotatie van 100.000 Mark.

DOTEEREN, (doteerde, heeft gedoteerd), schenken, van inkomsten voorzien; inz. ten huwelijk
niedegeven.
DOTJE, o. (-s), liefkoozende benaming voor een
kind : geef dat lekkere dotje eens hier; ook gezegd
voor een meisje, eene vrouw; - een aardig dotje !
een aanvallig meisje; -- (Z. A.) slappe lage manshoed
met kleinen rand.
DOTSKOP, m. en v. (-pen), (Zuidn.) domkop,
lomperd, lummel, lomp wijf.
DOTTERBLOEM, v. (-en), (plantk.) (caltha
palustris), ook groote boterbloem, waterboterbloem

geheeten.
DOTTERGRAS, o. (plantk.) een der volksnamen
van het smalbladige wollegras (eriophorum vaginaturn) en van het veenpluis (eriophorum polystachium).
DOTTERKOEZEN, v. mv. (plantk.) een der
volksnamen van de groote lischdodde (typha latifolia).
DOUAIRIÈRE, v. (-s), weduwe van aanzienlijken
huize; - scherts. voor derrière of achterste.
DOUANE, v. (-n), administratie, belast met het
heilen van in - en uitgaande rechten; de geheven
rechten zelve; tolkantoor; personeel der douane; de douanen (beter douaniers), tolgaarders, kom miezen; -FORMALITEITEN, v. mv.; -KANTOOR, o. (...toren).
DOUANENHUISJE, o. (-s), tolkantoor; ...LINIE,
V. (...niën), postenlinie der douane om liet smok kelen te beletten, tolgrens.
DOUANIER, m. (-s), tolbeambte.
DOUARIE, v. (...rieën), weduwengoed, -geld.
DOUBLÉ, o. geelkoper met eene dunne laag goud
of zilver bedekt : een armband van doublé, een
doublé armband.

DOUBLEEREN, (doubleerde, heeft gedoubleerd),
verdubbelen; - (blij .) een bal doubleeren, hem met
zijn bal zoo voortdrijven, dat hij den band raakt
alvorens te caramboleeren of in den zak te komen; eene jas doubleeren, voeren; - (toon.) een dubbel
emplooi hebben; -- (zeew.) eene kaap doubleeren,
omzeilen.
DOUBLETTE, v. (-n), DOUBLET, o. (-ten),
dubbel exemplaar van iets (bij verzamelaars), bv.
van postzegels, munten, boekwerken; -- dubbele
loupe; - (taalk.) etymologische dubbelvorm, een
woord dat etymologisch gelijkwaardig is met een
ander woord derzelfde taal : b. v. ambacht en ambt;
versch en frisch; ridder en rijder; kiesch en kuisch;
hoofsch, heusch en hupseb; - (muz.) orgelregister
een octaaf hooger staande dan het principaal.
DOUCEUR, v. (-s), fooi, geschenk (in geld) : een
aardig douceurtje; (ook) bijverdienste.

DOUCHE, v. (-s). stortbad.
DOUTERKOUSEN, v. mv. een der vele volksnamen van de coroote lischdodde (typha latifolia).
DOUW, m.. (-en), stoot, duw; iem. een douw geven,

DOUWDEINEN.

464

in zijne promotie benadeelen; een douw krijgen,
ontevredenheidsbetuiging van autoriteiten; —
(mil.) een douw krijgen, straf krijgen; --- (gew.) bed.
Douwtje, o. (-s), (gew.) wiegje : 't kind moet naar
zijn douwtje.

DOUWDEINEN, (gew.) wiegen; (ook) stoeien.
(In Zeeuwsch-Vlaanderen luidt een der algemeen in
zwang zijnde wiegeliedjes:
Douw, douw, deene
't Kindje is nog zoo kleene;
waar men ook nevens hoort:
Douw, douw, deine
't Kindje is nog zoo kleine.
In sommige streken heeft men DOUWDEINEN
gepersonifieerd. Dá4r luidt het in een wiegeliedje :
Douwdouwdeine (of Douwdouwdeene) kwam van'
Brugge Met den pappot op zijn rogge M t den lepel
in zijn hand : Zóó kwam Douwdouwdeine in 't land.)
DOUWEN, (douwde, heeft gedouwd), gemeenzaam voor : duwen; — (fig.) iem. iets in de hand
douwen, hem eene fooi geven, hem omkoopen.
DOUWVLOOT, v. (...vloten), (kaasm.) ondiep
rond houten bakje, waarin de kaas met de hand
geperst wordt.
DOVERIPOEDER, o. (gen.) licht bruinachtig
poeder. tegen , en hoest, bestaande uit 10°/° opium,
10 / , braakwo tel en 80 i ° melksuiker; het maakt
slaperig en doet zweetel; — !in de pharmacopee)
een geelgrijs poeder van 10 opium, 10 braakwortel,
80 kaliumsulfaat en 1 °/ o morphine.
DOXAAL, o. (doxalen), (R.-K.) zie DOKSAAL.
DOWN, (Eng.) bn. bw. neerslachtig, terneergeslagen : bij den minsten tegenspoed is .gij down; na
velerlei up-and-downs, voor- en tegenspoed.
DOXOLOGIE, v. verheerlijking Gods, slot van
het Onze Vader.
DOZIJN, o. (-en), twaalftal : bij het dozijn ver
spr.) zoo gt an er dertien in een dozijn,-kopen;—(
dat zijn dingen, personen van weinig waarde,
beteekenis; — zoo gaan er geen twaalf in een dozijn,
het is iets buitengewoons; -- een boerendozijn,
dertien.
DOZIJNDICHTER, m. (-s), (w. g.) prulpoëet;
...GOED, o. (-eren), marskramerswaren die doorgaans van mindere hoedanigheid geacht -worden;
...SCHILDER, ni. (-s), knoeier; ...WERK, o. (-en),
werk dat niet veel beteekent, van weinig waarde;
...WERKER, m. (-s), die veel doch slecht werkt.
DRA, bw. weldra, spoedig : het oordeel is dra
geveld; dra kust hij haar in Amstels wal; — zoo dra
mogelijk, zoo spoedig als mogelijk is (vgl. noodra,
voegwoord).
DRAAD, m. (draden), (o. als stofnaam), vlas,
hennep, katoen, zijde of andere stof tot Bene aan
lengte dun uitgesponnen: ecn katoenen-merklij
draad, wollen draad, linnen draad; — (wev.) schering : dit katoen is grof van draad; een tot op den
draad versleten rok, zoo versleten dat de schering
zichtbaar wordt; — (spr.) alle dagen een draadje,
is een hemdsmouw in het jaar, door gestagen arbeid
kan men ten slotte veel verrichten; -- gedeelte
naaigaren : den draad insteken, in de naald; draden
uithalen, rijgdraden; --- hij had geen drogen draad
aan zijn lichaam, al zijne kleerera waren doornat; —
zij n leven hing aan een draad of een draadje, hij
verkeerde in zeer groot gevaar; — (w.g.) hij is als een
zijden draadje, lichtgeraakt; — er loopt een draad
door, de zaak is niet zuiver; — voor den draad
komen, zich vertoonen, zijn gevoelen uiten; — (dicht).
de Schikgodin sneed den draad zijns levens (zijn
levensdraad) af; — ( Zuidn.) geen langen draad meer
spinnen, het niet lang meer uithouden (in een bepaalden toestand); -- hij weet het van den naald tot
den draad, hij is er tot in de minste bijzonderheden
mee bekend, hij weet het haarfijn; — (w. g.) het
scheelde haar of draad, het scheelde uiterst w€in g
(of 't was raak); — ve zei die beide deelen der
scheede van peulen en boonen verbindt; —
metaal tot eene aanmerkelijke lengte dun uitgerekt : grof, fijn, getrokken draad (vgl. gouddraad,
ijzerdraad, koperdraad; geleidraad, pooldraad, telegraafdraad); eene van draad gevlochten kooi; -- ik zal
't u per draad melden, per telegraaf; — vezel van
vleeseh, hout: het vleesch tegen den draad insnijden,
in cen e richting dwars op die der vezels (vgl. rechtdraadsch hout); -- op (met) den draad snijden, in de
richting der vezels; -- hij is altijd tegen den draad,
hij wil altijd verkeerd, dwars; — draden in glas,
vezelachtige gedeelten die lijnvormige oneffenheden
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doen ontstaan; — de draad van een mes, de lijn door
den scherpen kant gevormd; — draad eener schroef
(schroefdraad), het spiraalvormige verheven gedeelte der schroef; —
samenhang, verband tusschen op elkaar volgende
gebeurtenissen, (deelen van een verhaal, eene beschrijving); verband tusschen gelijksoortige gebeurtenissen : de roode draad van den vorstenmoord loopt
door de gansche geschiedenis; — den draad vatten,
den samenhang opmerken; — den draad kwijt zijn,
het verband niet meer zien, niet meer weten hoe
verder te gaan; — den draad van een verhaal af breken, hervatten, den geregelder voortgang: — (Zuidn.)
den draad afwinden, praten, babbelen ; — de
draden eener samenzwering, de vertakkingen, 't
verband tusschen de verschillende leiders en uitvoerders; — den draad in handen krijgen, (bij de
opsporing van iets, van eene misdaad b. v.) feiten
te weten komen, waardoor men op 't spoor komt; —
iets op een draad weten, kennen, haarfijn. Draadje,
o. (-s).
DRAADACHTIG, bn. ( -er, -st), op een draad
j gelijkende.
DRAADBAAN, v. (...banen), spoorbaan met
sterke helling (tot 60°/° reeds), waarbij de spoorwagen aan sterk staaldraad verbonden, omhoog
en omlaag bewogen wordt; ook zweefbaan, waarbij
de wagen niet op den bodem rust, doch aan staaldraad hangt en zoo voortbewogen wordt (lid.
Drahtseilbahn).
DRAADBANK, v. (-en), waarop draad wordt
getrokken; ...BEKLEEDINGSMACHINE, v. (-s),
machine om geleidraad met een gummi -omhulsel
te bekleeden; .:.BERICHT, o. (-en), telegram;
...BORSTEL, m. (-s), draadschuier; ...BRIL, m.
(-len), bril van ijzergaas, welke werklieden in Bene
smederij b. v. kunnen dragen om hunne oogen te
beschermen; ...BUS, v. (-sen), Bene bus waardoor
goud -, zilver-, koperdraad enz. wordt getrokken;
... GAAS, o. gaas van metaaldraad; ... GESPREK,
o. (-ken), gesprek per telephoon.
DRAADGLAS, o. filigraanglas, gevormd door
het samensmelten van witte en gekleurde glasstaaf jes met doorzichtig glas; (ook) glas waarbinnen
een netwerk van metaaldraad is, waardoor het
niet gemakkelijk springt.
DRAADGRAS, o. (plantenk.) spartogras, espartogras.
DRAADHALM, m. (plantk.) dwerggras of draad
Bene in Ned. uiterst-halm(cgrostina),
zeldzame plant, tot nog toe alleen in de duinen bij
Zorgvliet gevonden, tot de groep der staartgras sen behoorende; ...HEINING, v. afrastering van
ijzerdraad; ...HOU DER, m. (-s), cane soort van
zijdehaspel; ...IJZER, o. ijzer, geschikt of bereid
om tot draad getrokken te worden; draadbus.
DRAADKIEMEN, v. mv. zulke plantkiemen
waarbij de zaadlobben uit de aarde komen, maar
zich weldra in draadvormige lichamen verdeelen,
gelijk bij de mossen en varenkruiden.
DRAADLETTERS, v. mv. (papierm.) koperen
i letters of figuren, op den papiervorm aangebracht
en waarvan de afdruk op 't papier zichtbaar is.
DRAADLOOS, bn zonder draad : draadlooze telegrafie; een draadloos station, station voor draadboze telegrafie.
DRAADMAAT, v. (...maten), toestel tot het
bepalen der dikte van metaaldaad; ...MODEL, o.
(-len), teekenmodel van ijzerdraad of dunne ijzeren
staafjes gemaakt; ...MOLEN, m. (-s), zie DRAAD
...NAGEL, m. (-s), dunne spijker-TREKIJ;
van hard ijzer of staaldraad, soms drie- of vierhoekig, gewoonlijk rond in doorsnede; — (fig.)
gierigaard : een taaie draadnafel; ...ONTBLOOT +'R,
m. (-s), gereedschap van den monteur van elcctrische installaties om geleidraad te ontblooten, van
zijn isoleerend omhulsel te ontdoen; ...POP, v.
(-pen), ledepop, Bene pop met beweegbare ledematen, ter uitvoering van kleinkindertooneelstukjes;
...RAAM, o. (...ramen), tot bescherming voor een
raam aangebracht draadgaas.
DRAADSCH, bn. naar draden berekend : tweedraadscha, driedraadsch touw.
DRAADSCHAAR, v. (...scharen), groote en zeer
sterke schaar met korte bladen ter doorknipping
van metaaldraad.
DRAADSCHIJNEND, bn. (germ.) (van kleeding stoffen) zoo versleten, dat de draden van het weefsel
duidelijk zichtbaar zijn : hij was gekleed in zwart
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Zaken, dat door het gebruik zeer draadschijnend was
geworden.
DRAADSCHUIER, m. (s), graveerderswerktuig.
DRAADSGEWIJZE, ...GEWIJS, bw. draad voor
draad.
DRAADSHOUT, o. (scheepsb.) hout dat meer in
de lengte dan in de breedte gebezigd wordt.
DRAADTELLER, m. (-s), een vergrootglas om
het aantal dradenvan eenweefsel te tellen; ...TOUW,
o. touw van staaldraad gemaakt; ...TREKKEN,
o. bewerking tot (metaal)draad; ...TREKKER, m.
(-s), werktuig om dunne metaalstangen tot draad
te trekken; werkman; ...TREKKERIJ, v. het
draadtrekken; — mv. (-en), de werkplaats daartoe.
DRAADVEER, v. (-en), springveer van metaalraad gemaakt, voor matrassen bv.; ...VERSPERRING, v., ...VLECHTWERK . o. vlechtwerk van
metaaldraad; (krijgsk.) om den vijand den doortocht
te beletten.
DRAADVORM, m. (-en), stokjes die de kruiswijs
gelegde zijden draadjes in ééne richting houden; —
in draadvorm., in den vorm van een draad.
DRAADVORMIG, bn. in draadvorm, als draden.
DRAADWAS, o. (wev.) mengsel van graniet
om de scheringdraden steviger-poedr,talknws
te maken; ...WERK, o. gevlochten goud- of zilverdraad (als zoodanig gewerkt); (ook) ijzeren traliewerk; — (Z. A.) hij is vol draadwerk, vol nukken en
luimen; ...WERKER, m. (-s), die in goud- of zilverdraad werkt; .. .WIEREN, o. (plantk.) groep
der wieren, (conferven); ...WINKEL, m. (-s), waar
(metaal)draad verkoelit wordt.
DRAADWORM, m (-en), Bene orde der rond
ook wel spoel- en koordwormen geheeten-wormen
(nematodes); de meeste draadwormen leven parasietisch; de eigenlijke draadwormen (filaria) hebben
een draadvormig lichaam; de Guineesche draad
wordt wel 3 a 5 1MZ. lang-worm(filaedns)
bij Bene dikte van 2 mM. en leeft in het onderhuid sche bindweefsel van den mensch.
DRAADZWAM, v. (-men), (plantk.) groep der
wierzwammen (phycomycetae).
1. DRAAGBAAR, v. (...baren), berrie.
2. DRAAGBAAR, bn. gedragen kunnende worden:
al wal draagbaar was werd het huis uitgesjouwd.
DRAAGBAK, m. (-ken), bak om voorwerpen over
te dragen; ...BALK, m. (-en), (bouwk.) balk die
tot steun van iets dient; ...BAND, m. (-en), degenriem; zeel; galg; bretel; ...BERRIE, v (-s); ...DOEK.
m. (-en), doek waarin men iets draagt; — schouder
waarin men een kind op den rug vastbindt;-doek
in Indië slendang; ...GELD, o. (-en), draagloon.
DRAAGHEFBOOM, m. (-en), (w. g.) hefboom

van de tweede soort waarbij het lastpunt tusschen
het steunpunt en de macht ligt; ...HEMEL, m.
(-s), staatsiehemel (oudt. in gebruik bij optochten,
boven het hoofd van vorsten enz. gedragen).
DRAAGJUK, o. (-ken), emmerjuk voor waterdragers.
DRAAGKLAMP, m. (-en), kardoes, een stuk
hout waar planken of dakgoten op rusten; ...KOETS,
V. (- en), draagstoel; ...KORF, m. (...korven), korf
op den rug (waarin potten enz. te koop worden
gedragen, gewest. bagge); ...KRACHT, v. ver
om te dragen; (fig.) vermogen om belasting-mogen
te betalen : de belastinsen naar de draagkracht der
ingezetenen verdeelen; ...KUIP, v. (-en) groote
booge kuip; ...KUSSEN, o. (-s), kussen om iets
op te dragen, vooral zuigelingen.
DRAAGLIJK, bn. bw. ( -er, -st), te verdragen:
de koude is draaglijk; — tamelijk, vrijwel : hoe is
't met den zieke I nogal draaglijk; hij zingt en teekent
draaglijk, tamelijk middelmatig. DRAAGLIJK f EID, v.
DRAAGLIJST, v. (-en), dwarslijst; ...LOON, o.
(-en), betaling voor het dragen van iets; loon der
lijkdragers; (fig.) gift aan bedienden enz. ter gelegenheid eener begrafenis; ...PAARD, o. (-en),
lastpaard; ...PLAATS, v. (-en), plaats als lijkdra:ger; — vlakke waterscheiding tusschen twee rivieren;
...RAND, m. (-en), onderrand van den eigenlijken
hoornrand van een paardenhoef; ...RIEM, m. (-en),
riem waaraan men iets draagt; hang, disselriem
(aan voertuigen); ...STEEN, m. (-en), (mets.) steen
die iets steunt; ...STOEL, m. (-en), overdekt en
meest gesloten vervoermiddel waarin vroeger
personen gedragen werden; die in Indië thans nog
gebruikt wordt, is niet gesloten en heet tandoe;
...STOK, m. (-ken), stok waaraan men iets draagt;
Van Dale.
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...TOUW, o. (-en), touw waaraan men iets draagt;
...VERMOGEN, o. (werkt.) vermogen om tot Bene
zekere grens te dragen : een draagvermogen van
4000 K.G., draagkracht; ...WIJDTE, v. (-n), de
draagwijdte van een geweer, een kanon, afstand dien
een projectiel daaruit geschoten kan afleggen;
...ZEEL, o. (...zeelen), draagband, helpzeel; ...ZETEL, m. (-s), draagstoel.
1. DRAAI, v. een der volksnamen van de akker
ook kleine winde,-winde(ovlusari),
klok3eswinde, pispotjes, slingerroos en windsel geheeten; -- evenzoo voor de haagwinde (convolvulus
sepium), ook groote winde, klokwinde, slingerroos,
windsel, klimop en valbloemen geheeten.
2. DRAAI, m. (-en), wending : de weg maakt hier
een draai; — de koetsier heeft zijn draai te kort genomen, heeft den boog niet wijd genoeg beschreven
en is zoodoende tegen iets aangekomen; -- (fig.)
hij heeft zijn draai genomen, is tot Gene andere
partij, Bene andere zienswijze overgegaan: -- (Zuidn.
iem in den draai, hem paaien, verlokken door
ijdele beloften ; — (fig.) hij weet aan alles een draai
te geven, de zaken in een ander licht te stellen (om
zich te verontschuldigen); — met een draai erachter
komen, door Bene listige wending; — slag met
draaiende beweging : zwijg, of gij krijgt een draai
om de ooren, Bene oorveeg; -- (gemeenz.) hij heeft
zijn draai, is in zijn element, is opgewekt bezig,
verkneukelt zich; — hij is weer aan (gew. ook
op) den draai, aan het zwieren; — (Zuidn.) duizeling: een draai in het hoofd krijgen.
3. DRAAI, m. (-en), smalle draaibrug over eene
vaart.
DRAAIACHTIG, bn. (Zuidn.) draaierig.
DRAAIBALANS, v. (-en), wringbalans; ...BALK,
m. (-en), (bouwk.) wip; ...BANK, v. (-en), werkbank
voor het draaien (van hout, ivoor enz.) gebruikt; —
op de draaibank zitten, werken; ...BARRIÈRE, v.
(-s), draaibare afsluitboom (bij eene spoorlijn):
...BAS. v. ( -sen). (zeew.) steenstuk. mortier. (Oor
DRAAIBUS); ...BEITEL, m. (-s).-spronkelij
beitel die bij 't werken op de draaibank tegen 't
voorwerp wordt gedrukt, ook slechtbeitel genoemd; ...BOOM, m. (-en), kraan, zwengel
(hijschtoestel); draaibare afsluitboom aan spoorwegen; ...BOEI, v. (-en), boei die bij zeilwedstrijden
't keerpunt aanwijst, waar men omheen moet
varen.
DRAAIBORD, o. (-en), bord dat of waarop iets
rondgedraaid wordt; inz bij spreekmachines, waarop
de plaat gelegd wordt; -- (fig.) kind dat niet stil
kan zitten : 't is zoo'n draaibord; — bord waarop een
wijzer ronddraait, die te winnen prijzen aanwijst (op
kermissen).
DRAAIBRUG, v. ( -gen), brug die opengedraaid
kan worden; ...BOUT, m. (-en), (art.) tappen of
ooren van een stuk geschut; — (zeew.) neuten van
een ankerstok.
DRAAIEN, (draaide, heeft en is gedraaid), eene
wentelende beweging om eene as uitvoeren : de
aarde draait; een draaiend rad; — eene zoodanige
beweging doen uitvoeren : draai het wieltje nog eens
(rond) (in een kinderversje); — het spit draaien; —
ook voor een gedeelte eener wenteling, waardoor
het draaiende voorwerp een grooteren of kleineren
hoek beschrijft : draai den spiegel een weinig; —
een kring om iets beschrijven : de aarde draait om
de zon; — winden : een touwtje om zijne vingers
draaien; — wenden : hier is geene ruimte om (met)
den wagen te draaien; een schip draaien; — de weg
draait een weinig, maakt eene bocht; — de wind
is gedraaid, waait uit een anderen hoek; — door
draaien bewerken, bv. : touw draaien, de vezels
draaiend in elkaar brengen, zoodat er touw ontstaat; — ivoor, hout, metaal draaien, het voorwerp
(op de draaibank) laten wentelen en dan met een
beitel die er tegen gedrukt wordt, bewerken; in
hout, been gedraaid; knoopen draaien; gedraaid
werk; — ( Zuidn.) goed gaan, opnemen (van neringen, zaken enz.); zijn winkel draait niet ; — ( fig.)
iem. een rad voor de oogen draaien, hem door eene
valsche voorstelling beletten de waarheid te zien;
— hij draait met alle winden, verandert telkens
van partij, van inzicht (naar zijn voordeel meebrengt); — (Zuidn.) het laten draaien (en waaien),
het laten gebeuren zooals het wil, er zich niet
verder om bekommeren; --- iem. een loer draaien,
(Z. A.) iem. eene kool draaien, hem Bene poets bakken, eene kool stoven; — (w. g.) het rad draaien,
30

DRAAIEND,

466

aanvoerder, stoker, leider zijn in een oproer, eene
samenzwering (vgl. het gebruikelijke raddraaier); —
(gew.) een weinig gedraaid zijn, dronken zijn; —
bespiedend, loerend om iets of iem. heen gaan:
hij draaide voortdurend om het huis, om mij heen; —
met leugens en bedrog omgaan : wees voorzichtig
met hem, hij draait; — van verschillende zijden
beschouwen : ge moogt de zaak draaien zoo ge wilt,
er is niets meer aan te doen; — niet recht durven
beginnen, talmen : wat draait ge weer; — (Z. A.)
ergens draaien, Tin in een meisje hebben, ergens
veel aan huis komen; — 't begint me te draaien, ik
word duizelig; — (gemeenz.) die zal 't hem wel
draaien, lappen, leveren.; iets draaien, op het draaibord winnen.
DRAAIEND, bn. eene draaiende beweging.
DRAAIER, m. (-s), die draait; werkman aan eene
draaibank : hout -, ivoordraaier; — talmer, misleider, looze kwant; man zonder beginselen: — (zeew.)
werktuig om het want te bevestigen; — (ontleed.)
tweede halswervel waarop de eerste met het hoofd
draait; ---- (nat. bist.) een geslacht der trilwormen
(vortex): — soort van duiven die bij het vliegen de
vleugels met kracht aan de rugzijde samenslaap.
DRAAIERIG, bn. ( -er, ---t), telkens draaiende,
zeer beweeglijk: een draaierig kind; -- draaierig
zijn, in zulk een toestand, dat alles voor de oogen
schijnt te draaien, zoodat men zihhzelf in draaiende
beweging waant, duizelig, misselijk; -- wat is die
weg draaierig, met veel bochten; DRAAIERIG HEID, v.
DRAAIERIJ, v. (-en), werkplaats waar gedraaid
wordt; -- (fig.) looze uitvlucht, valsch voorwendsel,
slinksche streek : met draaierijen omgaan; — (gew.)
mallemolen.
DRAAIGEWRICHT, o. (-en), (ontl.) gewricht
waarbij 't eene been om 't andere als as wentelt,
b. v. tusschen spaakbeen en ellepijp; ...HALS. m.
(...halzen), Gene soort van spechtvogcl, de mieren
(jynx tt-frquilla); ...HART, v. slecht ontwik--jager
kelde bloemkool: evenzoo ...HARTERIGHEID v.
van bloemkool; ...HOUT, o. hout tot draaien
geschikt; ...HOUTJE, o. (-s), zeker kinderspeelgoed, molentje; ...IJZER, o. (-s ) , (leert.) koevoet
waarmede de huiden worden uitgewrongen; —
tweemaal rechthoekig omgebogen stuk ijzer, bij
't touwslaan gebruikt.
DRAAIINGSHOEK, m. (-en), hoek dien een
draaiend lichaam beschrijft: ...VERMOGEN, o.
(nat.) vermogen om te draaien (bij polarisatieverschijnselen).
DRAAIKAN, v. (-nen), (katoenwev.) koker waarin
de ke.toenband spiraalvormig wordt opgerold;
...KAP, v. (-pen), draaibare kap; ...KEVER, m.
(-s), (nat. hilt.) een geslacht van waterkevers
(gyrinus); ...KOLK, v. (-en), wieling, maalstroom;
(ook fig.); ...KOOI, v. (-en), ...KOOITJE, o. (-s),
kooi op eene spil draaiende: spilhuisje; kooi van een
eekhorentje- — (oude rechtsp.) drilhuisje waarin
ontuchtige vrouwen gedrild, d. i. rondgedraaid
werden.
DRAAIKRUIS, o. (-en), kruisvormig toestel op
voetpaden, aan ingangen van zalen, tentoonstellingsterreinen enz. dat slechts één persoon tegelijk
doorlaat, en vaak van een telwerk voorzien om het
juiste aantal bezoekers te controleeren, tourniquet.
DRAAIKRUK, v. (-ken), krukarm van een wiel;
...KUNST, v. kunst-, ambacht des draaiers.
DRAAILICHT, o. (-en), ronddraaiend licht (bij
vuurtorens).
DRAAIMOLEN, m. (-s), mallemolen. Zie Carousel.
DRAAINIS, DRAAIENIS, v. (Zuidn.) draaierigheid, duizeligheid.
DRAAIOOR, m. (-en), (gew.) iem. op `uien men
niet rekenen kan.
DRAAIORGEL, o. (-s), vervoerbaar mechanisch
muziekinstrument; door het omdraaien eener kruk
wordt Bene windlade gevuld, die Bene rol doet. draaien;
de hierop aangebrachte pennetjes openen de ventielen en zoo worden de tonen voortgebracht.
DRAAIPAAL, m. (...palen), (zeew.) rolpaal voor
de jaaglijn der rivierschuiten (op een hoek geplaatst):
...PEN, v. ( nen).
DRAAIPISTOOL, o. (...tolera), vroegere naam
voor de revolver; ...POT, m. ( ten), draaitol; (Z. A.)
teut, talmer; ...RAD, o. ( eren), (touwsl.) draaiend
rad; ...REEP, m. ( en), (zeew.), zie SCHINKEL;
...SCHIJF, v. (...schijven), pottebakkersschijf; —
took) schijf waarop Bene locomotief omgedraaid
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wordt; ...SCHIJFJE, o. (-s), koperen schijfloop
waarop men de stukken zet, die men draaien wil.
DRAAISEL, o.; ...SPANEN, v. mv. wat bij
't draaien van een voorwerp wordt afgenomen;
...SLIJPSTEEN, m. (-en); ...SLOT, o, (-en), draai
deur- of venstersluiting; ...SPIL, v. (-len),
-roedt
...SPIT, g. (...spitten), spit om vleesch en gevogelte
te braden; ...SPRONG, m. (-en), omzwenking op
den hiel van één voet; ...STEL, o. (-len.), draaiend
toestel; ...STOEL, m. (-en), kleine draaibank voor
horlogemakers; ...STORM, m. (-en), wervelstorm,
cycloon.
DRAAISTROOM, m. (-en), draaikolk; draaistroommotor.
DRAAISTROOMMOTOR, m. (-en), electrische
motor met omloopende polen, waarbij de ijzeren
cilinder met een krans van in de richting der as
loopende kanalen is voorzien, waardoor koperdraden die aan de uiteinden door koperen platen of
ringen onderling verbonden zijn.
DRAAITEERLING, m. (-en), twaalfzijdige dobbelsteen die de plaats van twee dobbelsteenen
vervangt; ...TOL, m. (-len). tol; ...TOL., m. en v.
(-len), iemand die altijd in beweging is of heen en
weder draait; ...TOREN, m. (-s), draaibare pantsertoren op een oorlogsschip; ...VONDER, m. (-s),
draaibare von der; ... VUUR, o. (.. ,vuren), draai
langs de kust, draaiend licht in de vuurtorens;-vuren
...WERK, o. gedraaid werk (in hout, ivoor enz.);
...WIND, m. (-en), (w. g.) wervelvind; ...WINDE,
v. (plantk.) een der namen van de haagwinde
(convolvulus sepium).
DRAAIWORM, m. (-en), (nat. bist.) blaasworm
van den hondenlintworm, (taenia coenurus), die in
den blaasvormtoestand in de hersenen der schapen
dringt en daar eene doodelijke hersenontsteking
veroorzaakt.
DRAAIZAAG, v. (...zagen), smalle zaag om langs
kromme lijnen te zagen; ...ZIEKTE, v. (-n), (veearts. ) zekere ziekte der schapen, door den draaiworm
veroorzaakt.
DRAAK, m. (draken), fabelachtig monster,
verschrikkelijk om aan te zien, gewoonlijk voorgesteld als een gevleugelde, vuurspuwende slang met
hoornen en vier pooten; — (nat. bist.) Bene soort
van Indische boomhagedis : vliegende draak (draco
volaas); — (gew.) vlieger, speelgoed voor jongens; —
naam van een noordelijk sterrenbeeld; -- een ondeugende jongen : 't is een draak (van een jongen) ! -eene leelijke vrouw : die oude draak is nog verliefd ! —
(studentent.) hospita; — een draak van een vent
een onuitstaanbare kerel; — slecht tooneelstuk,
(vooral met vreeselijke tooneelen), spektakelstuk; —
den draak steken met iem., hem voor den gek houden, tot een voorwerp van bespotting maken; —
met alle voorschriften den draak steken, er zich
vroolijk over maken, ze niet opvolgen.
DRAAKVISCH, m. (. . .visschen), kraakbeenvinnige zeevisch met rolronden romp, langen en
dunnen staart en kegelvormiger kop, (holocephalus);
de voornaamste vertegenwoordiger is de haringkoning (chimaera monstrosa), die tot 1'/ M. lang
wordt.
DRAAKWORTEL, m. (plantk.) groot of gemeen
slangenkruid (echium vulgare).
DRAALSTER, v. (-s), die draalt.
DRAB, DRABBE, v. droesem, dik; moer, grondsop.
DRABBELKOEK, v. [als voorwerpsnaam m.
(-en) ], (gew.) bros botergebak.
DRABBIG, bn. ( -er, -st), dik, niet dun vloeibaar:
drabbige inkt; modderig : eene drabbige sloot. DRABBIGHEID, v.
DRABZAK, m. k-ken), (in oliemolens) druipzak
waarin men de olie laat doorzijgen, zoodat de drab
er in achterblijft.
DRACHMA, o. (-'s), DRACHME, o. (-n), medici
gewicht, 60 grein; — oud-Grieksche zilveren-nal
munt, 1 /ij0 mina; nieuw -Grieksche munt, waarde
een franc.
DRACHT, v. (-en), zooveel als in eens gedragen
kan worden : eene dracht hout; eene dracht water,
melk, een gang, twee emmers vol; — eene dracht
slagen, een pak slaag; — er zit dracht in dat goed,
het is sterk, verslijt niet gauw; — de eigenaardige
kleeding : F'riesche dracht; welk eene leelijke dracht
is dat !; dat is geene dracht voor u; -- draagwijdte
(van een vuurwapen) : een kanon van zooveel dracht;
-- zwangerschap (inz. van dieren) : deze biggen
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zijn van ééne dracht, zijn van denzelfden worp; —
dracht in de oogen, oogetter, ettering in de ooghoeken;
— (gew.) een paard eene dracht zetten, waardoor de

kwade stoffen uit het lichaam zich verwijderen; -(zeew.) laadvermogen; --- de zeilen staan ter dracht,
vatten goed wind; — die molenwieken zijn gelijk
ven dracht, zijn even zwaar, (ook) vangen evenveel wind.
DRACHTIG, bn. zwanger (van dieren); -- etterend : drachtige oogen, 1'eepoogen; — drachtige
molenwieken, gelijk van dracht, even zwaar.
DRACHTIGHEID, v. zwangerschap.
DRACHTLIJN, v. (-en), (zeew.) zie LASTLIJN;
...VLOED, m. (geneesk.) leepoogigheid.
DRACONISCH, bn. bw. draconische wetten, zeer
streng; draconisch straffen.
DRADEN, (draadde, heeft gedraad), (gew.)
boongin draden, afhalen; van de vezels ontdoen.
DRADERIG, bn. ( -er, -st), vol draden, vezels.
DRADERIGHEID, v.
DRADIG, bn. t -er, -st), vezelig, stokkerig : vgl.
langdraderig vleesch, niet malsch. DRADIGHEID, v.
1. DRAF, m. gang van een paard, waarbij eerst
linkervoorpoot en rechterachterpoot, daarna evenzoo
beide andere worden verplaatst : in den draf zetten
of brengen; (fig.) het op een draf (of drafje) zetten,
hard gaan loopera. Drafje, o. vgl. sukkeldrafje,
I-ippe(n)drafje.

2. DRAF, m. droesem, grondsop; 'bezinksel,
bostel, bij de bierbereiding; vloeibaar varkensvoeder; (landb.) spoeling; (Zuidn.) slechte spijs: moet
ik dien draf eten? — ( gew.) hij zit in den draf,
in de verlegenheid, in de knoei.
DRAGANT, v. (plantk.) duindoren (hippohaes
rhamnoides), ook wel ananasbessen, boksdoorn,
purgeerdoorn en schijtbes geheeten; — gom uit hee
geslacht Astragalus; —POEIER, o.-stervanh
verzachtend poeder.
DRAGÉE, v. bruidsuikers; — fijne jachthagel.
DRAGEN, (droeg, heeft gedragen), iets zoo onder
dat het niet kan vallen : het ijs kan u nog-steun,
niet dragen; eene kroonlijst door beelden gedragen; --

iets naar eene andere plaats brengen, terwijl het
op een deel van het lichaam rust of omhoog gehouden wordt : een last dragen; eene baar aragen;
emmers water aragen; --- dat draagt niet gemakkelijk,

op die wijze kan men niet gemakkelijk dragen; -die muur draagt op palen, steunt, rust op palen;
de schotbalken dragen op zwaluwstaartvormige aanslagstukken van hardsteen, steunen, rusten op • —
(fig.) iem op (de) handen dragen, zeer veel niet hem

ophebben; •— een kleedingstuk, een sieraad aan
gebruiken : die jas heb ik een jaar gedragen;-hebn,
ik draag geen handschoenen; (vooral) gewoonlijk
dragen in : hij draagt eene pruik; ze draagt eene
b riesche kap; een bril dragen; — ook van iets wat
aan de kleeding bevestigd is : een lintje in 't knoopsgat dragen; — in de mode zijn: dit jaar draagt men
nauwe rokken; — bij zich hebben: hij draagt altijd
eene revolver in zijn zak; — de wapens dragen, krijgsman zijn-, -- de kroon dragen, regeerend vorst zijn; —
voorzien zijn van : 't stuk draagt zijne naamteeke-

ning; het vaandel droeg het volgende devies; het teeken
der misdaad op 't voorhoofd dragen; — de boom draagt
vruchten, brengt; vruchten voort; (ook) de boom
draagt goed; — dragend kapitaal, rentegevend; —
(fig.) mijne bemoeiingen hebben vrucht gedragen, eene
goede uitwerking gehad; -- de kosten dragen, voor
de betaling zorgen; -- de schuld van -i-ets draqen,

schuldig aan iets zijn, (ook) zich als den schuldige
laten beschouwen; — (zeew.) het dragende houden,
heen en weer zeilen op dezelfde hoogte; -- zwanger
zijn (voorel van dieren) : de merrie draagt elf maanden; — etteren : de wonde, dat oog draagt; — ( zeew.)
de zeilen dragen, staan bol door den wind; — 't
geweer draagt niet ver, brengt den kogel niet ver, —
mijn gezicht draagt niet ver, ik kan niet ver zien; —
verduren. uitstaan : die pijn, dat leed is niet te

dragen; dram, wat God u oplegt; — (fig.) zorg dragen,
hebben; — haat dragen, voeden; — hij draagt zijne
jaren wel, hij ziet er, hoewel oud, toch goed uit.

DRAGER, m. (-s), (in 't alg.) iem. die draagt,
(vgl. banierdrager, horendrager, turfdrager); (in 't
bijz.) de personen die bij Bene begrafenis het lijk
dragen; -- (fig.) de drager van een beginsel, iem. in
wien een beginsel belichaamd is; — de mensch is
de beelddrager Gods.
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DRAGERSPLAATS, V. (- en). plaats als drager
bij eene begrafenis.

DRAGOMAN, m. (-s), tolk (bij de Oostersche
volken).
1. DRAGON, v. (eig. drakenkruid) slangenkruid,
keizersalade : een gewas dat inz. in Siberië en Tartarije inheemsch is, doch ook hier voorkomt en
waarvan de jonge bladeren als toekruid bij de salade.
en als specerij gebruikt worden; — wilete dragon,
violierachtige steenraket (erysimum cheiranthoides).
2. DRAGON, v. geweven zilverstof; mv. (-s),
degenkwast bij officieren.
DRAGONDER, m. (-s), lichte ruiter (in 't Nederl.
leger niet meer); vloeken als een dragonder, sterk
vloeken; -- zoo dronken als een dragonder, smoordronken; — (fig.) groote zware vrouw, inz. die ruw
in haar mond, in haar optreden is; —APPEL, m.
(-en).
DRAGONDERKAPITEIN, m. (-s); ...OFFICIER,
m. (-s), -en).
DRAGONDERSMUTS,v. (-en); ...PAARD, o. (-en).
DRAGONIET. o, bergkristal.
DRAGONNADE, v. (-s), uitvoering van een
regeeringsmaatregel door militairen; inz. de inkwartiering van dragonders bij de protestanten onder
Lodewijk XIV van Frankrijk.
DRAIN, v. (-s), (Z. A.) afvoersloot, draineerbuis.
DRAINAGE, v. het draineeren.
DRAINEERBUIS, v. (...buizen), buis voor draineering gebruikt.
DRAINEEREN, (draineerde, heeft gedraineerd),
bouw- en weiland, alsmede pleinen ontlasten van
het overtollige water door het aanleggen van
afvoerkanalen, inz. van poreuze aarden buizen, of
takkenbossen in ééne richting gelegd onder den
grond. DRAINEERING, v. (-en).
DRAINEERPLOEG, m. (-en), ploeg bestaande uit
eene snijdende schijf, gevolgd door eene met ijzer
beslagen rol welke op zekere diepte door den bodem
getrokken wordt.
1. DRAKENBLOED, o. (plantk.) oloedzuring
(rumex sanguineus), ook wel bloedblad en bloedkruid
geheeten.
2. DRAKENBLOED, o. brooze bloedroode hars soort van de vruchten van de palmsoort calamus
draco, waaraan het in vaste massa's voorkomt:
drakenbloed wordt gebruikt als kleursel in schrijn

zekere roode Rijnwijn, van den-werkspolit;—
Drachenfels.
DRAKENBLOEDBOOM, m. (-en), boom (dracaena
draco) waaruit het drakenbloed vloeit; ook de
palmsoort calamus draco.
DRAKENHOOFD, o.: ...KOP m. (sterrenk. en
sterrenes.) kop van den draak; — punt, waar de
maan in baar loop de zonnebaan snijdt. wanneer zij in het noordelijk halfrond komt, aangeduid
( thans) klimmende knoop.
door het teeken
DRAKENKRUID, o. (plantk.) groot sorbenkruid
(poterium officinale), ook wel bloedkruid en pimpernel
geheeten.
DRAKENMAAND, v. (-en), tijd van den omloop
der maan met betrekking to* hare knoopen.
DRAKENOOG, o. (-en). het oog van een draak;
(plantk.) vrucht eener zeeplant; ...PLANT, v(-en), plantgewas dat het drakenbloed levert.
DRAKENSLANG, v. (-en), Afrik. horernslang.
DRAKENSTAART, m. (-en), (sterrenk. en
sterrenw.) dalende knoop der maan; aangeduid
door het teeken
DRAKENSTEEN, V. als stofnaam, — rn. (-en),
als voorwerpsnaam; slangensteen.
DRAKONIET, o. drakensteen, versteend skelet
van poliepen.
DRAL, bn. dral touw, stevig, vast ineengedraaid;
een dralle jongen, die stevig in zijn vleeseb zit;
ook goed gevuld: dralle kuiten; — ( gew.) vlug handig:

P;

b.

eene dralle meid.

DRALEN, (draalde, heeft gedraald), met de
uitvoering van iets wachten, talmen : gij moet niet
langer dralen. DRALER, m. (-s). DRALING, v.
DRAMA, o. (-'s), (eig.) handeling; (in 't alg.)
tooneelspel; (in 't bijz.) 't moderne drama, staande
tusschen de oude tragedie en het blijspel; -- (fig.)

aangrijpende gebeurtenis : een bloedig, een geweldig
drama.

DRAMATIEK, v. de tooneelkunst.
DRAMATISCH, bn. bw. op de wijze van het (van
een) drama : een dramatisch verhaal; iets dramatisch
behandelen.
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DRAMATISEEREN, (dramatiseerde, heeft gedramatiseerd), een onderwerp als drama bewerken,
voor het tooneel behandelen; eene handeling aanschouwelijk voorstellen : bij eene leesles moet men
soms dramatiseeren.
DRAMATURG, m. (-en), tooneelkenner, schrijver
over de regelen van de tooneeldichtkunst; tooneeldichter.
DRAMATURGIE, v. de regelen, theorie der
dramatische kunst.
DRAMMEN, (dramde, heeft gedramd), (gew.)
dwingen van kinderen.
DRANG, m. dwang, geweld, het dringen; —
aandrang; (fig.) voor den drang der omstandigheden
zwichten, zich door de omstandigheden laten dwingen iets tegen zijn zin te doen; ...KNIER, v. (-en),
spiraalscharnier, waardoor eene deur zich zelf
sluit; ... NAGEL, m. (gew.) drangreden.
DRANGREDEN, v. (-en), dringende reden, sterke
beweegreden.
DRANGWATER, o. welwater : het drangwater
kwam in den kelder.
DRANK, m. (-en), drinkbaar vocht, al wat men
drinkt : spijs en drank; water is de beste drank; bier
is mijn dagelijksche drank; — spoeling van de stijf
nat voedsel voor stal--selfabrikn;—(Zud.)
beesten: den drank koken; — geestrijke dranken,
met veel alcohol; vgl. nog minnedrank, tafel
sterke drank, alcoholische drank, als-drank;—
jenever, brandewijn; — aan den drank zijn, aan
den sterken drank verslaafd zijn; — (Zuidn.) bij
drank zijn, aangeschoten, licht beschonken zijn;
— de drank heeft hem in 't verderf gestort, het
gebruik van sterken drank; — vloeibare medicijn:
de dokter heeft hem een drank voorgeschreven. Drankje,
o. (-s), geneesmiddel dat gedronken moet worden:
een drankje innemen of gebruiken.
DRANKBESTRIJDER, m. (-s), iem. die het gegebruik van alcoholische dranken bestrijdt; ...BE STRIJDERSVEREENIGING, v. (-en); ...BESTRIJDING, v.; ... DUIVEL, m. het kwaad en
onheil door drankmisbruik ontstaan : de drankduivel heeft hem ongelukkig gemaakt; de drankduivel heeft hem te pakken, hij kan het drinken niet
laten; .FLESCH, v. k...flessehen); ..GEBRUIK,
o.; ...GELEGENHEID, v. (...heden), plaats waar
men sterke dranken kan koopen; ...GEWOONTE, v.;
...HOOFD, o. (-en), (scherts.) hoofd van een
drinker; --. m. (-en , dronkaard; ...HUIS, o. (...huizen), herberg, kroeg.
DRANKKELDER, m. (-s), waar sterke drank
verkocht wordt; ...MEESTER, m. (-s), bottelier,
keldermeester; ...MISBRUIK, o.
DRANKOFFER, m. s-s), plengoffer (wijn, melk
of olie, als offer geplengd); ...ORGEL, o. (-s),
(scherts.) dronkaard; ...VAAS, v. (...vazen);
...VAT, o. (...vaten), plengotfervaas: (scherts.)
dronkaard; ...VERBOD o.; ...VERKOOP, m.;
...VERKOOPER, m. (- s); ...VERKOOPSTER,
v. (-s); ...VERLEIDING, v.; ...VRAAGSTUK, o.
DRANKVRIJ, bn. geen sterken drank gebruikende.
DRANKWET, v. (-ten), wet op den verkoop
van sterken drank; ...WINKEL, m. (-s), kroeg;
winkel waar sterke drank wordt verkocht; (scherts. )
dronkaard; ...ZUCHT, v. onbedwingbare trek
naar sterken drank; ...ZUCHTIG, bn. inrichting
voor drankzuchtigen.
DRAPEEREN, (drapeerde, heeft gedrapeerd),
met een ruim, in plooien afhangend gewaad bekleeden (mensehen, beelden) : de schilder drapeert zijne
figuren goed; die tooneelspeler drapeert zich goed; —
een mantel drapeeren, hem in bepaalde plooien
laten afhangen; — zich in iets drapeeren, kleeden; —
van geplooid gordijnwerk voorzien: een ledikant, een
ingang drapeeren. DRAPEERING, v. (-en), het

drapeeren; omkleeding : de drapeering is goed
gekozen.
DRAPERIE, v. (...rieën), decoratie van vrij
afhangende of geplooide stoffen; geplooide stof
als bekleeding van een wand of versiering van een
ingang; geplooid bedbehangsel.
1. DRAS, v. slijk, modder, moeras, weeke grond:
ons vaderland, uit wier en dras ontstaan; — (gew.)
nu zit hij in de dras, in de benauwdheid, in angst,
nu weet hij niet wat te doen.
2. DRAS, bn. ( -ser, -t), moerassig, week (van
grond).
DRASLAND, o. (-en), weeke, moerassige grond.
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DRASSIG, bn. ( -er, -st), (van gronden) week
door het vele water (minder sterk dan moerassig).
DRASSIGHEID, v.
DRASTISCH, bn. (geneesk.) sterk en snelwerkend, hevig ingrijpend, aantastend, (vooral van
purgeermiddelen).
DRAVEN, (draafde, heeft gedraafd), in draf
gaan (zie DRAF) : een paard de markt op en neer
laten draven; bij dien wedstrijd mochten de paarden
slechts draven, niet rennen; — (minder beperkt)
hard loopen : de jongen draafde met zijne vondst
naar huis; (ook) snel gaan; — iets in groote haast,
overijld verrichten; — meedoen aan vergelijkende
examens : hij draaft nog altijd mee; vgl. nog doordraven, harddraven, hoogdravend.
DRAVER, m. (-s), hardlooper; paard dat goed
draaft; vgl. harddrave2'; -- (dievent.) hij had eenige
dravertjes gepeesd, eenige fietsen gestolen.
DRAVERIJ, v. (-en), gedraaf; wedrennen en
draverijen.
DRAVERIK, v. rogge-dravik, ook drip en drep(s)
geheeten, eene plant die in Twente als voedsel voor
paarden en koeien gekweekt wordt (bromus secalinus).
DRAVIK, v. een plantengeslacht, tot de afdeeling
der zwenkgrassen behoorende, Bromus, als : de
zachte dravik, de schrale dravik, de gerstdravik, de
akkerdravi]c, de ruwe drank, de rechte dravik, de
dakendravik; de rogge -dravik, de grove dravik, de
verwisselde dravik, de trosdragende dravik en de
ongewapende dravik.
DRAW, (Eng.), v. (-s), (voetb.) onbeslist spel,
remise -spel.
DRAWBACK, (Eng.) m. (-s), (Z. A.) hindernis,
zwarigheid.
DREADNOUGHT, v. (-s), grootste soort van
oorlogsschip.
DRECHT, TRECHT, TRICHT, v. overvaart,
doorwaadbare plaats in eene rivier (uitgang der
namen van verschillende Nederlandsche plaatsen,
als : Dordrecht, Duivendrecht, Mijdrecht, Moordrecht, Sliedrecht, Zwijndrecht, Haastrecht, Utrecht
Maastricht enz.).
1. DREEF, v. (dreven), laan, wandelpark, warande,
fraaie boschrijke streek : 's Gravenhage's heerlijke
dreven; in de schaduw der hooge dreven; (dicht.)
de aardsche dreven, de aarde.
2. DREEF, v. gang; ik kan niet op dreef komen,
niet op slag komen, 't werk wil niet vlotten; —
hij is aardig op dreef om vooruit te komen, aardig
op weg; — iem. op dreef helpen, op weg, aan den
gang helpen; — hij is niet op dreef, niet zoo welsprekend, geestig, gezellig enz. als gewoonlijk.
DREET, v. (dreten), (gew.) buikontslating;
(gemeenz.) geen dreet zal je hebben, totaal niets.
DREG, v. ( -gen), DREGGE, v. (-n), klein anker
met drie of meer armen aan den stok. werpanker
(om drenkelingen op te halen of voorwerpen die
in het water gevallen zijn) : bij den brugwachter
is eene dreg met toebehooren te bekomen. Dregje, o. (-s).
DREGDOLFIJN, m. (-en), zekere visch, ook
bootshaak.
DREGGEN, (dregde, heeft gedregd), met eene
dreg naar iets visschen : naar een drenkeling dreggen; men heeft den heelen dag vruchteloos gedregd;
vgl. afdreggen; — (zeew.) een touw vastleggen
(met een anker), vooral van 't ankertouw gestuurd
door een kleiner werpanker; vgl. anker.
DREGNET, o. (-ten), eene soort van sleepnet,
kor, kornet; ...TOUW, o. (-en).
DREIGBRIEF, m. (...brieven), brief of schrijven
waarin iem. (met den dood, het verbranden van
zijne woning enz.) gedreigd wordt, wanneer hij
niet aan zekere gestelde eischen voldoet.
DREIGEMENT, o. (-en), bedreiging.
DREIGEN, (dreigde, heeft gedreigd), te kennen
geven, dat men voornemens is iem. iets onaangenaams te berokkenen : hij dreigde mij te slaan; hij
dreigde hem alles te zullen vertellen; hij dreigde hem
met een stok; — op het punt staan van : hij dreigde
te vallen; dit gebouw dreigt in te storten; het dreigt
te regenen; — (Z. A.) ik heb al lang gedreigd u te
bezoeken, ben al lang van plan geweest; — bedreigen : als gevaren ons dreigen, is onze helper daar; —
(gew.) eene aarzelende houding aannemen voor men
tot eene daad overgaat : sta niet zoo te dreigen,
waag den sprong over de sloot maar; vgl. nog : afdreigen, bedreigen. DREIGING, v. (-en).
DREIGEND, bn. ( -er, -st), waarmede men dreigt
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een dreigend gezicht; — wat op het punt staat te
gebeuren : de dreigende verwikkelingen zijn gelukkig
opgelost; — een dreigende Europeesche oorlog;
dreigende gevaren, die ons bedreigen; Bene dreigende
onweerswolk, lucht. DREIGER, m. (-s). DREIG STER, V. (- s).
DREINEN, (dreinde, heeft gedreind), (gew.)
plagen, treiteren; — dreinen om iets, op huilenden
toon, zeurend om iets vragen, vgl. drenzen; ook
wel DRIJNEN. DREINER, m. (-s). DREIN STER, V. (- s).
DREK, m. uitwerpsel; mest (bij uitbr. ook voor)
uitschot, vuil; aanveegsel; — (fig.) in den drek
vallen, de eer verliezen (inz van meisjes); -- iem.
uit den drek helpen, hem voor oneer, straf enz.
behoeden; -- hij heeft geld als drek, is zeer rijk; —
iem. met drek werpen, hem op eene lage wijze beschimpen; — iets zooveel achten als drek. het voor
niets rekenen.
DREKBAK, m. (-ken), vuilnisbak; ... BOOM,
m. (-en), stinkboom, boom die het stinkhout levert;
...GOD, m. (-en), (bijb.) de drekgoden van Egypte,
verachtelijke, valsche goden; ...GOOT, v. (...goten), riool; ...HOOP, m. (-en), mesthoop; hoop
drek; ...KAR, v. ( -ren), vuilniskar; ...KEVER, m.
(-s), (nat. hist.) mestkever.
DREKKIG, DREKKERIG, bn. ( -er, -st), vuil,
vol vuilnis. DREKKIGHEID, v.
DREKNEST, o. (-en), (fig.) drekkige plaats;
...POEDER, o. (tuin.) fijne droge mest; ...PUT,
m. (-ten), beerput; ...REUK, m. stank van drek,
van vuilnis; ...ROLLER, m. (-s), (nat. bist.) pillenkever (ateuchus) o. a. de Egyptische heilige tor
( _4. sacer); ...STOF, v. (-fen), faecale stoffen,
poortaarde, beer; ...VLIEG, v. (-en), (nat. hist.)
vlieg die op drek en mist leeft (scatophaga); ...WAGEN , m. (-s), drekkar.
DREL, v. (-len), (gew.) lap, leur, vod; --- (fig)
gemeen vrouwmensch, ook del geheeten; -- (Z. A.)
m. fielt, schurk.
DREMMEN, (dremde, heeft gedremd), (gew.)
jagen, overhaasten.
DREMPEL, m. (-s), de houten (steenera, metalen)
verhooging waarop eene deur aan de onderzijde
rust; onderste balk van het deurkozijn; --- iemands
drempel betreden, plat loopen, den persoon (vaak)
bezoeken; — hij komt niet over mijn drempel, komt
niet in mijn huis; — tusschen deur en drempel
zitten, in de benauwdheid, in de klem zitten; —
(timm.) onderste balk ook van een raamkozijn
(de bovenste balk ook wel eens bovendrempel genoemd); — sluisdrempel, drempel eener sluisdeur; —
onderzeesche rug, ondiepte : in den mond der
rivieren vormen zich vaak hinderlijke drempels; de
drempel eener ondiepte, het hoogste deel ervan.
DREMPELBEWAARDER, m. (-s), (w. g.) portier;
...BEWAARSTER, v. (-s); ...LOOPSTER, v. (-s),
(w. g.) handlangster van de vrouw des huizes.
DREMPELSTUK, o. (-ken), (timmermanst.);
...WACHTER, m. (-s), drempelbewaarder.
DRENKBAK, m. (-ken), drenktrog.
DRENKELING, m. en v. (-en), die bij ongeluk
in het water ligt en dreigt te verdrinken of reeds
verdronken is; -- de Maatschappij tot redding van
drenkelingen. DRENKELINGE, v. (-n).
DRENKELINGHUISJE, o. (-s), huisje waarheen
men drenkelingen brengt.
DRENKEN, (drenkte, heeft gedrenkt), drinken
geven aan : het vee drenken; — bevochtigen : de
regen drenkt de aarde; den vaderlandschen bodem
met bloed drenken. DRENKING, v.
DRENKGEBIT, o. (-ten), kauwgebit, watertoom,
een uit kogeltjes en ringen bestaand mondstuk
(voor paarden); ...PLAATS, v. (-en); ...TROG, m.
( -gen), bak waaruit het vee drinkt; ...WED, o.
(-den), plaats waar het vee drinkt.
DRENTE, o. een onzer provinciën. DRENTENAAR, m. (...naren), bewoner van Drente.
DRENTELAAR, m. (-s), DRENTELAARSTER,
v. (-s), iem. die drentelt.
DRENTELACHTIG, bn. bw. ( -er, -st), drentelend : drentelachtige gang.
DRENTELEN, (drentelde, heeft en is gedrenteld), langzaam heen en weer wandelen, zonder
bepaald doel rondloopen : over de markt, op straat
drentelen; zich drentelend ergens heen begeven :
zij zijn naar huis gedrenteld. DRENTELING, v.
(-en).
DRENTELGAT, m. en v. iem. die drentelt.
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DRENTSCH, bn. van, uit Drente : de Dren.tsche
heide; Drentsche schapen.
DRENZEN, (drensde, heeft gedrensd), onophoudelijk op een huilenden toon om iets vragen
(van kinderen). DRENZER, m. (-s). DRENS STER, v. (-s).
DRENZERIG, bn. bw. ( -er, -st), lastig, dwingerig
(van kinderen); drenzerig weer, druilerig.
DREP, DREPS, v. (gew.) een lastig onkruid
op roggevelden. Zie DRAVERIK.
DRESSE, v. (Zuidra.) dressoir; — schapraai.
DRESSEEREN, (dresseerde, heeft gedresseerd),
africhten, kunstjes leerera (aan een dier): een paard,
een hond dresseeren; — op den man gedresseerd
(honden); — (letterz.) een vorm dresseeren, de
letters gelijkkloppen; (scherts.) aan orde en tucht
gewennen, (ook) voor een bepaald doel africhten (menschen). DRESSEERDER, m. DRESSEERSTER, v. (-s), iem. die dresseert. DRESSEERING , v. (-en).
DRESSEERPLANK, v. (-en), letterzettersgereedschap voor het gelijkkloppen der letters.
DRESSOIR, o. (-s), aanrechttafel; buffet.
DRESSUUR, v. africhting; opmaking (van stoffen).
1. DREUM, DREUMEL, m. (-s), (wev.) draad
welke van de schering overblijft, wanneer een stuk
linnen afgeweven is.
2. DREUM, DROM, DRUM, v. (zeew.) wollen
stof waarvan men de pikkwasten en sloepdweilen
maakt, ook wel grove dreum geheeten.
DREUMES, m. (-en), klein ventje; vooral als half
schertsende benaming voor kinderen. Dreumes2e,
o. (-s).
DREUN, m. (-en), schudding; schok; — deun,
eentonige manier van opzeggen.
DREUNEN, (dreunde, heeft gedreund), sterk
trillen, gepaard gaande met een dof geluid : het
huis dreunt als die zware wagens voorbijgaan; the
kanonnen doen alles dreunen; --- dof en zwaar weerklinken, met eene trilling gepaard gaande : een
dreunende donderslag; dreunende kanonschoten; —
bel maar, dat het huis dreunt, dat het in het geheele
huis weerklinkt; — op eene eentonige manier lezen,
opzeggen, vgl. opdreunen. DREUNING, v. (-en).
DREUTEL, m. (-s), keutel, hoopje drek; --- (fig.)
kleine dreutel, ventje.
DREUTELAAR, m. (-s), DREUTELAARSTER,
v. (-s), talmer, talmster.
DREUTELEN, (dreutelde, heeft gedreuteld),
talmen, luieren.
DREUTELIJZER, o. (-s), (zeew.) drijfijzer.
1. DREVEL, m. (-s), drijfijzer, ijzeren boutje (om
spijkers aan te drijven of gaten in plaatijzer te
slaan); — pin waarmee de velgen worden verbonden.
2. DREVEL, v. (gew.) hij is niet op zijne drevel,
hij is niet op zijne dreef.
DREVELBOUT, m. (-en), (zeew.) drijfbout, stempelbout, jaagbout.
DREVELEN, (drevelde, heeft gedreveld), met
den drevel aankloppen of doorslaan; — (gew.)
dribbelen, (soms minachtend) loopen, zich slecht
gedragen.
DREVELGAT, o. (...gaten), gat op ieder eind
eener velg; — (gew.) loopster, lichtekooi.
DRIBBEL, m. en v. (-s), dribbelaar, dribbelaar
-ster.
DRIBBELAAR, m. (-s), DRIBBELAARSTER,
v. (-s), iem. die dribbelt.
DRIBBELEN, (dribbelde, heeft en is gedribbeld),
met kleine snelle passen loopen : 't jonge vrouwtje
dribbelde 't gansehe huis door (vgl. trippelen, dat
minder het heen- en weergaan uitdrukt); vaak met
het bijdenkbeeld van onbeholpenheid : 't kind
dribbelde van den eengin stoel naar den anderen;
dribbelende ganzen; -- (voetb.) den bal met den
voet drijven. DRIBBELING, v. (-en), het dribbelen.
DRIBBELGAT, m. en v. (-ten); ...HANS, m.
(...hanzen), die dribbelend loopt.
1. DRIE, v. (drieën), eene Arabische drie (3) en
eene Romeinsche drie (III); --- Schotsche drie, dans
(in den driepas): eene zijde van een dobbelsteen,
welke drie oogen heeft; helft van een domino -steen
met drie oogen; kaart met drie figuren : harten
drie, ruiten drie.
2. DRIE, telw. hoofd- of grondgetal, twee plus
één; — hij kon geen drie tellen, wist van verlegenheid
niets te doen; (ook) bij was buitengewoon dom; —
(gew.) meer dan drie jaar oud zijn, niet dom zijn,
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weten wat men doen of laten moet. 't Heeft
de waarde van een ranggetal in : hoofdstuk drie;
hij is van het jaar drie; Willem drie; drie
Apri'; (kaartsp.) ik roem er drie, d. i. drie
kaarten, staat gelijk met ik roem een derde,
d. i. drie opeenvolgende kaarten van dezelfde kleur.
DRIEEN, (het telw. DRIE, beschouwd als een
zelfstandig gebruikt brr. in het meerv.) drie personen : ze werden bij drieën binnengelaten, drie aan
drie; een gezelschap van drieën; deel dit onder u drieën;
zij waren met hun drieën (hun hier voor hen); —
(spr.) alle goede zaken (dingen) bestaan in drieën
(meest schertsend gebruikt) : wat goed is mag men
wel ten derden male beproeven; — drie -in-de-pan,
kleine pannekoekjes, drie tegelijk in de pan gebak
— het is over drieën, over drie uur; -- iets in-ken;
drieën breken, in drie deelen; -- hij deed het in
drieën, in drie achtereenvolgende malen; — ik geef
(zet) het u in drieën (te doen), ik geloof niet, dat u
het kan doen; — (rekenk.) regel van drieën, bewerking
tot het vinden van een getal door het als vierden
term eereer evenredigheid te beschouwen.
DRIEANGEL, m., zie TRIANGEL.
DRIEARMIG, bn. met drie armen; ...BAANSROK, m. (-ken), rok uit drie banen gemaakt;
...BEENIG, bn. met drie beerven.
DRIEBLAD. o. een der vele volksnamen van het
zevenblad, eene schermbloemige plant (aegopodium
podagraria); -- waterdrieblad, waterklaver, eene der
schoonste planten van ons vaderland, tot de gen
(menyanthes trifoliata);-tianchgebord
volksbenaming voor klaver (trifolium).
DRIEBLADIG, bn. met drie bladen.
DRIEBLOEMIG, bn. tplantk.) met drie bloemen:
een driebloemig bijscherm.
DRIEDEELEN, (driedeelde, heeft gedriedeeld),
(w, g.) op een derde der waarde brengen, tiërceeren.
DRIEDEELING, v.
DRIEDEELIG, bn. in drieën verdeeld of te ver
-deln.
DRIEDEKKER, m. (-s), schip met drie verdekken; (oudt.) groot oorlogsschip; — (fig.) groot,
zwaar vrouwspersoon; (ook) vrouw die niet op haar
mondje gevallen is.
DRIEDIK, bn. met drie lagen.
DRIEDISTEL, v. (-s), eene der sierlijkste samen
planten van ons vaderland (car--gestldbomi
lina vulgaris).
DRIEDRAAD, o. stof die met driemaal zooveel
draden geweven wordt als het gewone linnen; —
(Zuidn.) beste soort van garen of touw; ook eene
soort van sterk bier.
DRIEDRAADSCH, bn. uit drie draden getwijnd:
driedraadsch katoen, driedraadsche kousen; drie
-drasch
touw.
DRIEDUBBEL, bn. bw. drievoudig; — de drie
kroon, de Pauselijke kroon: — (fig.) hij kan-dubel
het driedubbel betalen, ruim. DRIEDUBBEL HEID, v. (w. g.) drievoudigheid
DRIEDUBBELZIEN, o. het zien van iem. die
drie voorwerpen in plaats van één ziet.
DRIEËENHEID, DRIEËENIG HEJD, v. drievuldigheid Gods, leerstuk van sommige afdeelingen
der Christelijke kerk, volgens welke in het ééne,
ondeelbare wezen van God drie goddelijke personen
bestaan, onderling werkelijk onderscheiden: de
Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
DRIEËNIG, bn. drieëenig God.
DRIEËRHANDE, ..LEI, onverbuigb. bn., van
drie soorten, driesoortig en daarom ook soortgetallen
geheeten. ('t Zijn samenkoppelingen van den Zen n.
van drie en de verouderde zelfst. nw. HANDE _
aard, en LEI = soort).
DRIEGDRAAD, m. (...draden), rijgdraad.
DRIEGEN, (driegde, heeft gedriegd), (naaist.)
met losse rijgsteken vasthechten.
DRIEGGAREN, o. rijggaren; ...STEEK, m.
(... steken) , rijgsteek.
DRIEHELMIG, bn. (plantk.) met drie meeldraden.
DRIEHOEK, m. (-en), (wisk.) gesloten figuur die .
ontstaat door drie punten door lijnen te verbinden : vlakke driehoek, door rechte lijnen ingesloten;
— bolvormige driehoek, door bogen van groote cirkels ingesloten. Driehoekje, o. (-s).
DRIEHOEKIG, brr den vorm van een driehoek
hebbende.
DRIEHOEKKRAB, v. (-ben), soort van krabben
met nagenoeg driehoekig rugschild (oxyrhyncha);
hiertoe behoort o. a. de groote zeespin (maja squinado).
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DRIEHOEKSKOPPEN, m. mv. een geslacht
van adders met driehoekigen kop, een langen romp,
korten staart en geen ratel (ancistrodon).
DRIEHOEKSCHELP, v. (-en), (nat. hist.) eene
soort van weekdier.
DRIEHOEKSMETING, v. (wisk.) deel der wiskunde, dat formules geeft om uit drie gegevens
van een driehoek de andere te berekenen, trigonometrie : rechtlijnige driehoeksmeting; bolvormige
driehoeksmeting.
DRIEHOEVIG, bn. (nat. hist.) met drie hoeven:
het neushoorndier is een driehoevig dier.
DRIEHONDERD, telw. driemaal honderd.
DRIEHONDERDSTE, bn. (ranggetal).
DRIEHOOFDIG, bn. met drie hoofden, met drie
koppen.
DRIEJAARLIJKS, bw., ...JAARLIJKSCH, bn.
om de drie jaar terugkomend, verschijnend : de
betaling geschiedt in driejaarlijksche termijnen; —
de driejaarlijksche (zekere tentoonstelling van
schilderijen) ; ...JARIG, bn. drie jaar oud : een
driejarig kind; een driejarig paard; ...KAART,
v. (-en), (kaartsp.) drie opeenvolgende kaarten
derzelfd,3 kleur.
1. DRIEKANT, m. (-en), priesterhoed.
2. DRIEKANT, o. (-en), driehoek; bn. driekantig.
DRIEKANTIG, bn. met drie kanten of zijden; --een driekantige hoed, steek; — (plantk.) driekantige
bies, (scirpus triqueter); driekantig lies, vertakte
egelskop (sparganium ramosum).
DRIEKLANK, m. (-en), (muz.) akkoord van
grondtoon, terts en quint; benevens de accoorden
die door omkeering hieruit gevormd kunnen worden;
— (taalk. ), (veroud.) eene veieeniging van drie
verschillende klinkers : oei, ieu. (Deze worden
nu als tweeklanken beschouwd. Het beschaafde
Nederlandsch heeft geene andere drieklanken,
dan alleen iaau in het tusschenw. miaauw).
DRIEKLESOOR, v. (mets.) drie vierde steen,
ook drieclesoor.
DRIEKLEUR, v. vlag met drie kleuren, inz. de
Nederlandsche vlag; ook wel de Belgische vlag:
zwart, geel en rood.
DRIEKLEURENDRUK m. drukmethode om
allerlei kleurschakeeringen te krijgen door de drie
grondkleuren geel, rood en blauw op elkander te
drukken; plaat op deze wijze gedrukt.
DRIEKLEURIG bn. met drie kleuren : het drie
viooltje (viola tricolor); de driekleurige vlag-kleurig
(driekleurvlag, rood, wit en blauw).
DRIEKONINGEN, —DAG, m. (-en), — FEEST,
o. (-en), R.-K. feestdag, herinnerende aan de aan
drie Koningen of Wijzen uit het-komstvande
Oosten bij het Christuskind (6 Januari); —AVOND,
m. (-en), dag en avond vóór Driekoningen.
DRIEKONINGENBOON, v. (-en), zie ...BROOD.
DRIEKONINGENBROOD, o. eene soort krentenbrood in den tijd van Driekoningen gebakken met
eene boon er in (driekoningenboon), de persoon aan
wie(n) die boon ten deel valt, is koning(in).
DRIEKONINGENKAARS, v. (-en), eene waskaars
in den vorm van eene driepuntige vork welke op
Driekoningen gebrand wordt; ...KOEK, m. (-en),
driekoningenbrood.
DRIEKONINGENLIED, o. het lied dat de ver
drie koningen met Driekoningen, omstreeks-kled
6 Januari zingen; ...STER, v. ( -ren), draaiende
ster van papier, waarmede de verkleede drie
koningen rondloopen.
DRIEKROON, v. de pauselijke kroon, een wit
zijden hoofdtooi met drie gouden kronen, bedekt
door een wereldbol met kruis; zij heeft op de schouders afhangende vanen; men verklaarde haar als
teeken der drievoudige waardigheid van den paus
als priester, koning en leeraar, ook als : beteekenende
de drievoudige heerschappij der pausen over de
strijdende, lijdende en zegepralende kerk ; tiara of
tiaar.
DRIEKWART, brr. voor drie vierdegedeelte; —,
o. (-en). voor driekwart volwassen wild, drieling.
DRIEKWARTSMAAT, v. (muz.) maatindeeling
waarbij iedere maat drie kwarten duurt.
DRIELEDIG, bn. met drie leden; — een drie
doel beoogen, drie doeleinden beoogen; —-ledig
(meetk.) drieledige grootheid (trinomium); ...LETTERGREPIG, bn. van drie lettergrepen.
DRIELING, m. en v. (-en), één van drie kinderen
van dezelfde dracht of zwangerschap; — spijker
of heknagel; -- kleiner soort van gebakken steen;
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DRIFTKOP,

suisd : driest optreden; een driest stuk; (fig.) onbe (van wild) voor driekwart volwassen; ook driekwart
schaamd : driest geweld. DRIESTHEID, v. onbegenoemd; --- kleine aardappels, grooter dan kriel; -raden stoutheid; verblinding; —, (...heden), in de
blok van eene in drieën gezaagde spaak.
bet. van stoute, onbesuisde daden.
DRIELINGSBALK, m. (-en); ...DEEL, v. (...deDRIESTAL, m. (-len), drievoet, schoenmakers len ), (zeew.) richel, stijl, beschotstijl.
zetel met drie pooten.
DRIELIP, m. en v. (-pen), (Z. A.) iem. met een
DRIESTAR, v. ( -ren), kort opstel in eene krant
hazenlip, met gespleten bovenlip.
zonder opschrift, doch met drie sterretjes erboven,
DRIELOBBIG, bn. (plantk.) van drie lobben
de meeping der hoofdredactie over een vraagpunt
voorzien.
van den dag weergevende.
DRIELOOP, m. (-en), geweer met drie loopen.
DRIESTEMMIG, bn. bw. driestemmig lied, voor
DRIEMAAL, bw. drie reizen, drie keeren; (spr.)
drie stemmen; driestemmig zingen.
driemaal is scheepsrecht, gezegd, wanneer men voor
DRIESTRAAT, v (Zuidn.) drieweg, driesprong.
den derden keer iets doet, eene derde poging waagt.
DRIESTRIK, o. (-ken), molenspel; ...TAK, m.
DRIEMAANDELIJKS, bw. om de drie maanden.
(-ken), drietand. DRIETAKKIG, bn. met drie
DRIEMAANDELIJKSCH, bn. om de drie maantakken.
den verschijnend of terugkeerend.
DRIETAL, o. (-len), drie van zekere soort; —
DRIEMAANDSCH, bn. van drie maanden, drie
op het drietal staan, tot de drie voorgedragenen (voor
maanden oud.
eene benoeming of beroep) behooren: een drietal
DRIEMAN, m. (-nen), (Rom. gesch.) een der
opmaken, inzenden.
drie mannen die te Rome een paar malen het
DRIETAND, m. (-en), staf met drie tanden; (fab.)
opperste bewind in handen hadden.
de drietand van Neptunus. DRIETANDIG, bn.
DRIEMANNIG, bn. plantk.) van 3 meeldraden
met drie tanden.
voorzien; — de klasse der driemannige planten, de
derde klasse in 't stelsel van Linn.a'us. Triandria,
DRIETIP, ...TUIT, m, (Zuidn.) hoed der geestelijken.
DRIEMANSCHAP, o. (-pen), verbond, bewind,
DRIEVINGERIG, bn. met drie vingers.
waardigheid der driemannen; (Rom. gesch.) het
DRIEVLAKSHOEK, m. (-en), lichaamshoek
eerste driemanschap (Pompejus, Caesar en Crassus);
-- het tweede driemanschap (Octavianus, Antonius begrensd door drie vlakken.
DRIEVOET, m. (-en), voorwerp met drie voeten;
en Lepidus); — (bij uitbr.) drie personen die samen
een zeker bewind voeren, veel invloed uitoefenen; —
(gesch.) de drievoet van Pythia, waarop de priesteres
van Delphi zat, als zij de godspraak van Apollo
(scherts.) een edel driemanschap, drie boeven, dronkuitte; -- ruststaak voor eene mand; eene soort van
aards enz.
treeft; schraag.
DRIEMAST, m. (-en), ...MASTER, m. (-s),
DRIEVOUDIG, ...VULDIG, bn. bw. driedubbel.
zeeschip met drie masten.
DRIEVULDIGHEID, v. de heilige Drievuldigheid,
DRIEMASTSCHIP, o. (...schepen).
de Drieëenheid.
DRIEMETJES, —SPEK, o. (gew.) doorregen spek.
DRIEVULDIGHEIDSBLOEMPJE, o. (-s), een der
DRIEMOORKEN, o. een der vele volksnamen
volksnamen van het driekleurig of wilde viooltje
van het veenpluis (eriophorum polystachyum), ook
(viola tricolor); ...DAG, m. (R. K.) de eerste Zondag
kapok, katoenbloem, mooren en wolgras geheeten.
na Pinksteren, ...KRUID, o. het driekleurig
DRIEOOGIG, bn. met drie oogen.
viooltje.
DRIEPAS, m. kunstmatige pas, bestaande in 't
DRIEVULDIGHEIDSVENSTER, o. (-s), groep
vooruitplaatsen van een been, 't bijtrekken van 't
andere en 't weer vooruitplaatsen van 't eerste, van drie vensters naast elkander onder één gemeenschappelijken boog, inz. aan kerken.
waarna hetzelfde met het andere been geschiedt
DRIEWEG, m. (-en), driesprong; —KRAAN,
(ook pas van drie genoemd); -- figuur van drie
v. (...kranen), kraan met dubbele doorboring.
cirkelbogen k in gothisch maaswerk); ...PIKKEL,
DRIEWEGSWISSEL, m. (-s), deze wordt gem. (-s), drievoet; windas.
vormd door het gedeeltelijk op elkander vallen
DRIEPLOEGENSTELSEL, o. verdeeling van het
van twee wissels in eenzelfde spoor.
aantal arbeiders in drie ploegen (in fabrieken met
nachtarbeid), zoo dat iedere ploeg slechts om de drie
DRIEWERF, bw. (edeler dan) driemaal.
weken nachtdienst heeft.
DRIEWIEL, o. (-en), fiets op drie wielen.
DRIEZIJDIG, bn. met drie zijden : een driezijdig
DRIEPONDER, m. (-s), kogel van drie pond;
kanon waaruit deze kogels geschoten worden;
prisma.
DRIFT, v. (-en), kudde, troep (meestal van vee
ook een brood dat drie ponden weegt.
dat voortgedreven of geweid wordt): eene drift ossen;
DRIEPUNTIG, ba met drie punten.
DRIEREGELIG, bn. een drieregelig versje;
— driftrecht, 't recht tot beweiding van terreinen; —
steeg of schapenstreek, weg waarlangs de schapen
...RIEMSGALEI, v. (-en), met drie rijen roeinaar de heide trekken; — recht van oprit; -- (bij
banken, triëre, (Rom. gesch.).
vergelijk., dicht.) de wolken die langs 't uitspansel
DRIES of DRIESCH, m. braak liggende akker
(Z.
A.)
als
schraal
weiland
gebruikt
wordt;
die
worden voortgedreven; — er is drift in de lucht,
grond die voor het eerst is omgeploegd; — (Zuidn.)
de wolken jagen, drijven snel verder; –^ 't onbeheerd
ronddrijven van voorwerpen op zee : er is hout in
dorpspleintje met hooge boomen beplant;
drift; — de deklast ging op drift, spoelde weg; —
--LAND, o.
DRIESCHALIG, bn. met drie doppen of schalen;
zeestrooming : Antarctische drift; -toestand waarin men zich door zijn toorn laat
...SCHARIG, bn. een driescharige ploeg.
DRIESCHIJFSBLOK, o. (-ken), (zeew.); ...GIJN meesleepen en de stem van 't verstand niet goed
meer hoort : iem. in drift overhoop steken; — gramBLOK o. (-ken), (zeew.) pijnblok met drie schijven;
...TAKEL, m. (-s), takel waarvan het bovenblok
schap, toorn : hij is zijne drift geen meester, kan zijne
twee schijven en het onderblok eene schijf heeft.
gramschap niet bedwingen; — in drift geraken,
ontsteken; -- karakter van iemand die spoedig in
DRIESLAG, m. (-en), (damsp.) slag van drie
schijven ineens; — (rijsch.) eene soort van haastigen
drift geraakt, driftigheid; — (ook) snelheid, overdraf met halve galopsprongen; ...SLAGSTELSEL,
ijldheid in 't uitvoeren van iets, vgl. kippedrift; —
driften, hartstochten: de menschelijke driften.
o. landbouwstelsel op het diluvium, waarbij 2/3
andere
gewas
DRIFTIG, bn. bw. ( -er, -st), (zeew.) onbeheerd
der akkers met rogge en de rest met
bezaaid wordt (vroeger : braak lag); (ook)-sen
op zee ronddrijvend : zoodra goederen driftig geworden
driejarige opeenvolging van land te bezaaien.
rijn, staan zij onder 't beheer der strandvonderij; —
DRIESLAGSWISSEL, m. (-s), spoorwissel waarbij
van 't anker losgeraakt (van schepen); —
overhaast, met drift : hij kwam driftig op mij
de samenvalling zoo volkomen is, dat de tongen van
beide wissels binnen hetzelfde doorgaande spoor
toeloopen; – boos, toornig : gij moet v niet zoo
driftig maken; — driftig van aard zijn, oploopend
vallen.
zijn, gemakkelijk in drift geraken; – (Z. A.) (van
DRIESPAN, o. (-nen), een span met drie paarden;
een kanselredenaar) vol vuur, vol geestdrift. DRIF...SPLEET, v. (bouwk.) driedubbele groef, triglyph.
DRIESPLETIG, bn. met drie spleten.
TIGHEID, v. overhaasting; oploopendheid.
DRIFTKOP, m. en v. (-pen), iem.. die spoedig
DRIESPRONG, m. (-en), plaats waar drie wegen
driftig wordt; (ook) die zich met alles overhaast;
samenkomen ; — (fig.) op een driesprong staan,
—
te
slaan,
wat
te
doen;
in
...RECHT, o. weiderecht; ...STROOM, m. (-en);
niet weten welken weg
...STROOMING, v. (-en). niet diepgaande zeestrooop den gevaarlijken driesprong des levens, wanneer
ming (vooral die door den heersehenden wind
men eene belangrijke beslissing moet nemen.
ontstaan); ...ZAND, o. drijfzand.
DRIEST, bn. bw. ( -er, -st of meest -), stout, onbe-
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DRIJF, bn. verkorting van drijfnat : ik was drijf.
DRIJFANKER, o. (-s), drijvend anker om het
afdrijven der schepen te verminderen; ...BAAK,
V. (...baken); ...BEITEL, m. (-s), werktuig der
metaalbewerkers; ...BOUT, m. (-en), (timm.)
bout om nagels uit te slaan; ...DEUR, v. (-en),
sluisdeur; ...HAARD, m. (-en), haard waarin men
zilver uit zilverhoudend lood afscheidt; ...HAMER,
m. (-s), groote timmermanshamer; ...HOUT, o.
(-en), (kuip.) werktuig om de hoepels vast te slaan;
uit zee aangespoeld hout; ...IJS, o. drijvende
ijsvelden, inz. in en bij de poolzeeën; ...IJZER, o.
(-s), stalen staaf bij 't drijven van metalen gebruikt;
...JACHT, v. (-en), jacht waarbij 't wild door eene
linie van drijvers opgejaagd wordt, klopjacht;
(fig.) de politie hield eene ware drijfjacht op die personen; ...KRACHT, v. kracht die iets doet bewegen
(vooral van werktuig'n) : als drijfkracht voor die
molens wordt hier stroomend water gebruikt; ...KUNST,
V. de kunst om figuren op goud en zilver uit te
kloppen, om gedreven werk te maken; ...LAND,
o. aangespoeld land.
DRIJFNAAD, m. (...naden), (timm.) de zijvlakken der planken worden aan de bovenzijde eenigszins arm gestreken, zoodat over de bovenste helft
een drijfnaad van 3 c.M. bij 6 c.M. overblijft.
DRIJFNAT, brr. doornat, kletsnat.
DRIJFRAD, o. (-eren), hoofdrad, vliegwiel.
DRIJFRIEM, m. (-en), riem zonder einde, die
door wrijving de beweging van een rad op een ander
overbrengt.
DRIJFSTANG, v. (-en), verbindingsstang tusschen zuigerstang en kruk, waardoor de heen- en
weergaande beweging van de zuigerstang in eene
rondgaande van de askruk overgaat.
DRIJFSTEEN, in.. (-en), soort van puimsteen; —,
o. als stofnaam.
DRIJFTILLEN, v. mv. drijvende eilanden door
halfvergane planten in veenplassen ontstaan. (gew.
ook kragen. rietzoden); ...TOL, m. (-len), tol die
net een zweepje in eene draaiende beweging wordt
gehouden; ...TON. v. (-nen), boei.
DRIJFVEER, v. (-en), (werkt.) veer die de beweg ing aan een werktuig geeft; -- (fig.) hetgeen
iem. tot eene zekere daad brengt, beweegreden:
eigenbaat was de drijfveer zijner handelingen.
DRIJFWERK, o. (-en), gedreven (goud- of zilver-)
werk; — werk dat evn werktuig in beweging br'ngt;
... WIEL, o. (-en), groot rad dat de beweging
onmiddellijk van de krukstang ontvangt en aan de
andere deelera der machine mededeelt, vliegwiel.
DRIJFZAND, o. welzand, zuiver zand dat door
welwater meegevoerd wordt en bij grondwerken
veel moeite veroorzaakt; -- zuiver zand aan de
zeekust buiten de duinen. dat door het water min
of meer vloeibaar wordt, zoodat menschen, enz. er
geen steun op vinden, maar er in verzinken : den
dood vinden in het drijfzand.
DRIJFZUIGER, m. (-s), stoomzuiger, zuiger van
den stoomcilinder.
DRIJLEN, (drijlde, heeft gedrijld), (zeildoek weverij) garen waarvan de schering zal worden
gemaakt, op klossen winden.
DRIJLWIEL, o. (-en), wiel waarmee men drijft.
DRIJNEN, (drijnde, heeft gedrijnd), zie DREINEN.
DRIJTEN, Idreet, heeft gedreten), (gew.) den
buik ontlasten. DRIJTER, m. t-s), (ook) een
bange vent, een bangeschijter.
DRIJVEN, (dreef, heeft gedreven), door aanwending eener voortstuwende kracht doen bewegen
(voortduwen, -slaan, -stootera, -jagen) - een spijker
in den muur drijven; den vijand uit het land drijven;
vee naar de weide, de markt drijven; — (sport) den
bal drijven (bij het voetballen), door kleine trapjes
voor zich uit schoppen; — (fig.) een onweerstaanbaar
verlangen dreef mij naar huis, deed mij naar huis
gaan; — eene zaak tot het uiterste drijven, haar ten
einde toe doorzetten, wat er ook van komen moge; —
hij drijft de scherts te ver, gaat met zijne scherts
goo ver. dat bil kwetsend, beleedigend wordt: -'iat dreef mij 't bloed in 't aangezicht._ deed mij blo zon; — (zonder vermelding van doel of uitgangs punt der beweging) die beekjes drijven tal van nolens,
geven er de beweegkracht voor; — (fig.) iets als
middl van bestaan uitoefenen : hij dreef een
winstgevenden handel in oudheden; eene nering,
aak, een handwerk drijven; — eene zaak drijven,
gene handelszaak besturen; (ook) iets met aan-

wending van al zijn invloed er door zien te
krijgen, tot beslissing trachten te brengen (meest
afkeurend gebruikt); oppositie drijven, — den
spot met iem. drijven, hem voor den gek houden;
— figuren enz. op metaal (vooral goud en zilver)
uitkloppen, ciseleeren : gedreven zilver: een in Goud
gedreven sieraad; —
(dreef, heeft en is gedreven), zich aan de opper vlakte eener vloeistof bevinden en aan de bewegingen dier vloeistof deelnemen (tegenst. zinken) :
hout drijft op water, ijzer zinkt erin; hoe lang heeft
die flesch gedreven; — hij liet de hoot op hare riemen
drijven, bewoog de riemen niet meer; -- de weilanden
dreven na de stortregens, waren overstroomd; — die
polder is sedert drijvend gebleven, onder water, overstroomd; -- ik dreef, toen ik thuis kwam, was doornat; — (met het op den voorgrond stellen der plaats
het wrakhout is naar de kust gedreven; ---verandig)
(bij vergelijking) ook van in de lucht zwevende
voorwerpen : de ballon dreef naar 't oosten, dreef
boven de wolken, — vooral van vogels die zonder
merkbaren vleugelslag in de lucht zw+:ven : statig
dreef de reiger op zijne lange wieken; — (fig.) op eigen
wieken drijven, eens anders hulp niet meer behoeven; — (steent,.) kantelen der steepen door de
warmte.
DRIJVEND, bn. drijvend krijgsmaterieel, schepen; -- eene drijvende batterij, op een vlot geplaatst; — een drijvend droogdok; --- naar de drij vende wolken zien; (fig.) hij is altijd op een.e drijvende
kiel, is nooit thuis maar zwerft nu hier dan daar; —
een drijvende polder, overstroomd.
1. DRIJVER, m. (-s). die (voor zich heen) drijft,
(vgl, ossendrijver, ezeldrijver); die 't wild bij eene
drijfjacht opjaagt; — (Z. A.) koetsier; — iem. die
(meest in ongunstigen zin) de zaken doorzet, er
sterk voor ijvert; — (werktuigk.) drijvend voorwerpje dat den stand van de vloeistof in een vat
aanwijst; -- (weverij) toestelletje voor het voort
schietspoel, peg. Drijvertje, o. (-s),-stoendr
blikje met kurk waarin het nachtpitje zit en dat
op de olie drijft.
2. DRIJVER, m. (-s), drevel.
DRIJVERIJ, v. (-en), liet drijven (meest in den
ongunstigen fig. zin) vgl. geestdrijverij.
DRIJVERSHAMER, m. (-s); ...STOK, m. (-ken).
1. DRIL, m. (-len), drilboor; — een draai om de
ooren (eig. het drillen); (fig.) op den dril gaan, zwieren; (ook op den tril gaan).
2. DRIL, m. (-len), (nat. hist.) eene apensoort
aan de kust van Guinea (cynocephalus leucaphaeus).
3. DRIL, v. gestold vleeschnat (ook lil genoemd).
4. DRIL, o. linnen en katoenen gekeperde stoffen, nl. drieknoopige eenzijdige. keper, waarbij op
de rechte zijde 2/3 van den ketting zichtbaar is;
dril dient voor allerlei huishoudgoederen als tafel
servetten, overtreksels van bedden enz;. broeken--lakens,
dril wordt ook atlasachtig geweven: Russisch dril
dient inz. als tentlinnen.
DRILBOOG, m. (...bogen), pees aan de vroegere
drilboor; ...BOOR, v. (...boren), heen en weer
draaiende boor om kleine gaten in metaal, steen
enz. te snijden; ...BUS, v. ( -sen), busje aan eene
drilboor; ...GAT, o. (-en), gat, door de drilboor
gemaakt; ...GAT, m. en v. (-ten), (fig. plat) looper,
straatmeid; ...HUISJE, o. (-s), waarin het drilijzer zich beweegt; draaikooi voor eekhorentjes
enz.; ...IJZER, o. (-s); .KLOS, m. ( -sen), klos
waarin de kop der drilboor geplaatst wordt;
...KOORD, o. (en), koord waarmede men de drilboor doet draaien; ...KOUS, v. (-en), (gew. Zuidn.)
loopster, lichtekooi. ...KUNST, v. kunst om de
wapenen te leeres. hanteeren.
DRIL- CULTUUR, v. rijenbouw, (zeker landbouwstelsel).
DRILLE, v. (-n), (gew.) slecht, lichtzinnig vrouwspersoon, hoer; zie DREL.
DRILLEN, (drilde, heeft gedrild). gaten maken
(met de drilboor); — de naalden drillen, de scherpe
kanten der oogen afslijpen; — in den wapenhandel
onderrichten, oefenen : een goed gedrilde troep is
tegen eene ordelooze menigte bestand; — africhten
(in eenige kunst, voor een examen) : ontwikkeling
wordt op deze school niet beoogd, de jongens worden
voor examens gedrild; — wij zullen hem wel drillen
wel terechtbrengen, door straf, eene strenge behandeling; (ook) aan strenge tucht gewennen; -eene zwaaiende, trillende beweging geven : hij drilde
zijne speer; schud ren, beven, trillen: het huis drilde
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van den slag; -- m .t gedruisch heen en weer loopen :
hij drilt den gans( hen dag door 't huis; -- (gew.)
zwieren, losbandig rondloopen ; — in rijen zaaien;
— (zeew.) een schip op de helling drillen, winden.
DRILLING, v. (-en).
DRILLER, m. (-s), die (gaten) drilt; die soldaten
oefent; die africht; die aan strenge tucht gewent.
DRILLING, v. dril (weefsel).
DRILMEESTER, m. (-s), schermmeester; sergeantinstructeur (der recruten); ...PEES, v. (...pezen),
drilkoord; ...PLAATS, v. (-en); ...SCHOOL, v.
(...scholen), waar men voor examens wordt afgericht; ...VELD, o. (-en), exercitieveld ; oefenplaats.
DRINGEN, (drong, heeft en is gedrongen), door
iets dat weerstand biedt in de daarachter gelegen
ruimte komen : hij drong door de schaar van bedienden in het vertrek; -- (fig.) in iemands geheimen
dringen, zich er bekend mee (willen) maken; —
zich in iemands vertrouwen dringen; — door drukken,
stooten iem. van plaats doen veranderen : een
ander van zijne plaats dringen; hij werd in een hoek
gedrongen; (ook fig.); — (zonder object) dring zoo
niet !; — ( fig.) eene onweerstaanbare aandrift
vormen : als u het hart tot spreken dringt, zoo spreek !
— als de nood dringt, aan den man is. Zie AANDRINGEN, DOORDRINGEN, INDRINGEN.
DRINGEND, bn. bw. (-er, -st), hetgeen dringt,
geen uitstel lijdt; -- dringende bezigheden, die geen
uitstel dulden; — dat is dringend noodzakelijk; —
eene dringende behoefte, waaraan voldaan moet
worden; — met aandrang gedaan : eene dringende
bede, een dringend verzoek; — een dringend telegram,
dat vóór andere van gelijken rang tegen verhoogd
tarief wordt overgeseind en besteld.
DRINGER, m. (-s), DRINGSTER, v. (-s), die
dringt, aanzet, aanport; (ook fig.).
DRINKBAAR, bn. goed om gedronken te worden:
water uit deze pomp is niet drinkbaar. DRINKBAARHEID, v.
DRINKBAK, m. (-ken). Drinkbakje, o. (-s); ...BEKER, m. (-s), beker waaruit men drinkt; — (bijb.)
laat deze drinkbeker aan mij voorbijgaan, laat die
beproeving mij niet treffen.
DRINKEBROER, m. (-s), dronkaard.
DRINKEN, (dronk, heeft gedronken), door den
mond eenige vloeistof tot zich nemen : hij drinkt
een glas wijn; uit een kopje drinken; als men verhit
is, moet men niet te veel drinken; den giftbeker drinken; — ( fig.) iemands gezondheid of op de gezondheid
van iem. drinken, hem onder 't drinken van een
glas wijn enz. gezondheid toewenschen; (ook) op
iem. (iemands welzijn) drinken; op den goeden uitslag
drinken; — drinken als een Tempelier, (een beest, eene
koe, een snoek, een zwijn, eene spons enz, ), overmatig,
buitensporig drinken; iem. van de bank, onder tafel
drinken, hem zooveel laten drinken (terwijl men
zelf meedrinkt) dat hij van zijne plaats rolt, het
van hem winnen in het drinken; -- eene vloeistof
opzuigen : de spons drinkt het water; de grond dronk
den regen; dronk het bloed van landzaat en van vreemden; — ( fig.) hij kan zijn bloed wel drinken, is zijn
gezworen vijand; — hij drinkt, is aan den drank; —,
o. het drinken, (ook) drank; dat drinken deugt niet;
het eten en drinken is er goed; — verslaafdheid
aan den sterken drank : zijn drinken deed hem
den dood.
DRINKENSBAKJE, ...GLAASJE, o. (-s), een
bakje of glaasje waaruit de vogels drinken.
DRINKER, m. (-s), iem. die drinkt, (vooral)
dronkaard. DRINKERIJ, v. (-en), drinkgelag.
DRINKSTER, v. (-s).
DRINKERSBAAS, m. (...bazen), zuiper; (gemeenz.) iemand die al de gasten of drinkebroers
dronken maakt.
DRINKFONTEIN, v. (-en), ...FONTEINTJE, o.
(-s), soort fleschje (met een omgebogen buisvormig
gedeelte aan 't ondereinde) aan vogelkooien, waaruit de vogels drinken.
DRINKGELAG, o. ( en), vertering in eene herberg
of kroeg; gezelschap van drinkebroers : den geheelen
dag is hij bij zijne drinkgelagen; ...GELD o. (-en),
fooi; ... GEZEL, m. (-len), makker in de drinkgelagen, broeder van de flesch; dronkaard.; ... GLAS,
o. (...glazen), ...GLAASJE, o. (-s); ...HOORN, m.
(-s); KAN. v. (-nen); ...KROES, m. (...kroezen),
drinkbeker; ...KUUR, v. geneeswijze, bestaande in
het op bepaalde tijden drinken eener bepaalde
hoeveelheid mineraalwater aan de bron; ... LIED,
o. (-eren), lied, geschikt om bij een drinkgelag

gezongen te worden; ...LUST, m.; ...NAP, ni.
(-pen); ...PARTIJ, v. (-en), drinkgelag; ...PLAATS,
v. (-en), drenkplaats; ...POT, m. (-ten); ...SCHAAL,
v. (...schalen), drinkbeker; ...TROG, m. ( -gen),
drinkbak; ...VAT, o. (-en); ...VAAS, v. (...vazen);
...WATER, o. water dat men drinkt, niet schadelijk
voor de gezondheid is; ...ZUCHT, v. (geneesk.)
onverzadelijke dorst van een zieke die ijlt; ...WATERVOORZIENING, v. het voorzien van goed
drinkwater.
DRIP. v. vreemd zaad dat tusschen 't lijnzaad
geraakt is.
DROEF, bn. bw. (droever, -st), toestand waarin
de ziel door het leed neergeslagen is, hare krachten
min of meer verlamd zijn, neerslachtig, treurig :
wat stemt u zoo droef I; het wordt mij droef te moede,
als ik de ellende dezer wereld aanschouw; — ( van
gebaren enz.) genoemden toestand tot uitdrukking
brengend : een droef hoofd schudden, een droeve
blik; hoe staart ge zoo droef in de verte; — ( van
tijdingen enz.) genoemden toestand verwekkend:
spoedig was de droeve maar verbreid door 't gansche
land; een droef geval; — de ridder der droeve figuur,
Don Quichot; — (gew.) ondeugend, stout : ' t is
een droef kind, een droeve jongen. DROEFHEID, v.
DROEFENIS, v. (verheven stijl) bedroeving, droefheid.
DROEFGEESTIG, bn. ( -er, -st), droef gestemd;
droef van aard; zwaarmoedig, neerslachtig, somber;
(bij uitbr.) tot droefheid stemmend (van 't weer
enz.); vgl. naargeestig. DROEFGEESTIGHEID, V.
treurigheid, neerslachtigheid.
DROELEN, (droelde, heeft gedroeld), (veroud..
en gew.) foppen, misleiden. DROELER, m. (-s).
DROELING, v. (-en). DROELSTER, v. (-s).
1. DROES, m. (veearts.) zwelling der klieren aan
de onderkaak der paarden; kwade droes, besmet
sterke ontsteking van het neusslijmvlies. -telijk
2. DROES, m. duivel : de droes hale mij, als ik
het weet; -- bij den droes te biecht gaan, bij iem.
om hulp en raad gaan, die in plaats daarvan van
den wal in de sloot helpt.
3. DROES, m. droesem.
DROESEM, m. (-s), het onderste, bezinksel;
grondsop.
DROESEMIG, bn. vol droesem.
DROESZIEKTE, v. (-n), (veearts.) zie DROES.
DROEVIG, bn. bw. ( -er, -st). droef (dat meer
dichterlijk is). zie aldaar; — beklagens°r; aardig,
gering : de poging heeft een droevig resultaat opgeleverd; wat een droevig klein getal leden heeft zich
aangemeld; — hij heeft het er droevig afgebracht,
zeer slecht. DROEVIGHEID, v.
DROEZIG, bn. ( -er, -st), met den droes behept
(van paarden); (scherts.) verkouden (van menschen). DROEZIGHEID, v.
DROGBEELD, o. (-en), bedrieglijk beeld; — ver
afbeelding van een voorwerp die alleen-wronge
op zekeren afstand gezien of weerkaatst in een cilinderspiegel zich als een regelmatig beeld voordoet,

anamorphose.

DROGE, o. droge plek of plaats; — op het droge
zitten of verzeild zijn, op eene zandbank zitten;
(fig.) in een toestand gekomen zijn, waar men zich
niet meer uit kan redden (vooral scherts.); — 't is een
visch op het droge, hij weet niet wat te beginnen; —
zijne schaapjes op het droge hebben, genoeg geld
verdiend hebben om rustig te kunnen leven,
binnen zijn.
DROGEN, (droogde, heeft en is gedroogd), droog
laten worden : we zullen de wasch op zolder drogen; —
droog worden : mijne kleeren droogden spoedig; —
(onpers.) het droogt goed, de lucht is zoo, dat de
voorwerpen spoedig droog worden; — vruchten,
visch enz. in verdroogden toestand brengen:
gedroogde appelen; stokvisch is gedroogde kabeljauw; —
eene koe drogen, ze niet langer melken; — borden
drogen, droogmaken, afnemen met een doek; —
zijne handen drogen, aan een handdoek droog
vegen. DROGING, v. (-en).
DROGERIJ, v. (-en), plaats waar iets gedroogd
wordt (inz. visch); het drogen zelf; — gedroogde
kruiden, (bij • uitbreid. ook) verfstoffen, chemicaliën; — koopman in drogerijen, in geneeskrachtige
kruiden enz.
DROGET, o. eene wollen stof waarvan de inslag
doorgaans garen is, halfwollen stof voor rouwgewaad; — fluweelmesje, scherppuntig op eene kleine
metalen plaat aangebracht mesje, waarmee de
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fluweelnoppen doorgesneden worden en bastaardfluweel tot gesneden fluweel wordt.
DROGGROND, m. (-en), (w. g.) drogreden.
DROGIST, m. (-en), verkooper van drogerijen; —
wilde drogist, onbevoegd verkooper van drogerijen.
DROGISTWINKEL, m. (-s), winkel waar men
drogerijen verkoopt.
DROGLICHT, o. (-en) (w. g.) dwaallicht.
DROGREDEN, v (-en), valsche, bedrieglijke rede
-nerig,sophm.
DROGREDENAAR, m . (-s, ...naren), sophist,
DROK, zie DRUK.
1. DROL, m. (-len), (plat) gedraaid stuk van eenige
stof (inz. menschendrek), keutel; — (plat) ik geef
er geen drol om, dat geeft me geen drol, niets; — (plat)
minachtende aanduiding voor iem. die kort en dik
is; — (plat) een drol van een vent, een lafaard.
2. DROL, v. (Zuidn.) grove draad; zeer grof
lijnwaad : Vlaamsehe drol, blauwe drol, inz. gebezigd als dweilgoed, paklinnen enz.
1. DROLLEN, (drolde, heeft gedrold), (Zuidn.)
drol. spinnen. DROLSTER, v. (-s).
2. DROLLEN, bn. van drol : eene drollen schort,
of (gew.) drolschort.
DROLLIG, bn. bw. ( -er, -st), (gew.) koddig, kluchtig; — (Zuidn.) gemelijk, lastig, booswillig : een
drollig kind, lastig, weerspannig; — een drollige
meester, die al te streng is; een drolliqe stier, gevaar
kwaad; drollig weer, boos weer. DROLLIG -lijk,
(...heden), klucht, grap.
-HEID,v.
DROLSCHORT, v. (-en), eene schort van drol
gemaakt.
DROM, m. (-men), menigte, opeengedrongen
hoop : ik kon niet door den dichten drom heenbreken;
in dichte drommen komen opzetten; — de vijandelijke drommen, gelederen; — (gew.) inslag.
DROMEDARIS, m. ( -sen), de eenbultige loop- of
rijkameel (camelus drom.edarius); — ( fig.) zware kerel.
DROMGAREN, o. (wev.) inslag, rijggaren.
1. DROMMEL, m. (-s), duivel, de booze : loop
naar den drommel; daar mag de drommel uit wijs
worden; voor den drommel; ! de drommel ! duivel !; —
(als medelijdende benaming) geef dien armen
drommel een cent.
2. DROMMEL, m. menigte, massa, alles (minachtend gezegd) : daar is de heele drommel; hij sloeg
den heelen drommel kapot.
3. DROMMEL, DROMMER, m. (-s), (gew.)
schoormuur, drummel, drummer.
DROMMELS, bw. (gemeenz.) ik werd drommels
kwaad, buitengewoon, weergaasch; de vent is drommels gierig; hij wist drommels goed, wat ik meende; -dat is toch op zijn drommels, 't is toch beroerd, dat
't telkens niet lukt.
DROMMELSCH, bn. (gemeenz.) (minder sterk
dan) verwenscht, dondersch : die drommelsche vent
heeft ook altijd geluk; die drommelsche regen.
DROMMEN, (dromde, heeft gedromd), (gew.)
drummen, dringen.
DRONK, m. (-en), teug, slok : een dronk water,
wijn; — een kwaden, een goeden dronk hebben, kwaadaardig, goedaardig in zijn dronken toestand zijn; —
een dronk op iem. (iets) uitbrengen, op iem. (iets)
drinken, (zie aldaar); een dronk instellen: vgl.
afscheidsdronk, welkomstdronk.
DRONKAARD, m. (-s, -en), die aan den drank
verslaafd is.
DRONKELAP, m. (-pen), ...MAN, m. (-nen),
dronkaard, zuiplap.
DRONKEMANSGEBEDJE, o. een dronkemansgebedje doen, zijne laatste centen nog eens overtellen; ...PRAAT, v. als van een dronken mensch;
... TAAL, v.; ...WAANZIN, m. delirium.
DRONKEN, bn. bedwelmd, verbijsterd door den
drank, beschonken : de wijn maakt hem dronken;
zich dronken drinken; hij is zoo dronken als een tol,
in hooge mate dronken; -- (bij uitbr.) dronken
van vreugde, zoo blij, dat men haast zijne zinnen
kwijt is.
DRONKENACHTIG, bn. (w. g.) een weinig dronken.
DRONKENSCHAP, v. beschonkenheid, abnormale toestand der hersenwerking tengevolge van
het gebruik van bedwelmende stoffen, inz. van alcohol.
DRONKENSLAAN, o. (Z. A.) een paard met de
zweep tusschen de ooren slaan; (ook) iem. met
woorden overbluffen .
DRONKGRAS, o. (Z. A.) eene soort van parelgras
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waarvan het vee, als het ervan eet, bedwelmd
wordt (melica dendroides).
DRONTE, V. zie DODO.
DROOG, bn. en bw. (droger, droogst), zonder
vocht (tegengestelde van nat, vochtig) : de wasch
is nog niet droog; droge kleeren aantrekken; -- geen
drogen draad aan 't lijf hebben, doornat zijn; —
eene droge sloot, waar geen water meer in is; —
droog weer, zonder regen: — het is droog, 't regent
niet meer; -- eene droge bui, korte tijd dat het droog
is tusschen twee regenbuien in; hier zitten we droog,
voor 't water, kinz.) voor den regen beschut; — (bij
uitbr.) daar zat hij, hoog en droog, veilig, beschut; —
(Zuid.) hij zit in het droge, in de gevangenis; —
(van beschreven papier) de inkt is nog niet droog,
opgedroogd; (ook) die bladzijde is nog niet droog; —
(fig.) hij is nog niet droog achter de ooren, is nog zeer
jong en onervaren, komt pas kijken; — dat is met
geene droge oogen aan te zien, ronder te schreien,
zonder geroerd te zijn; -- eene droge koe, die niet
meer gemolken wordt, (ook) die koe staat droog; —
(w. g.) eene droge min, vrouw die alleen voor 't
oppassen der zuigelingen is; — droog brood, ongesmeerd, zonder iets er bij; — (fig.) droog brood eten,
zich zeer bekrimpen; -- die zaak levert geen droogbrood
op, er wordt niets mee verdiend; — aardappels droog
eten, zonder vet; -- droge lucht, zonder waterdamp; —
een drogen hoest hebben, zonder slijm; -- niet vloeibaar : inhoudsmaten voor droge waren; — droge
verven, die aangebracht worden zonder bijmenging
eener vloeistof, pastel; -- (scheik.) bereiding, ontleding eener stof langs drogen uweg, zonder aam ending
eener vloeistof; -- droge distillatie, (zie aldaar); -(scherts. ) een droog cognacje, niet met water aan
gelengd; -- (zeew.) droge naad, sponning; —
(fig.) zonder iets dat op gevoel of verbeelding
werkt, (en vandaar) saai, vervelend : eene droge
opsomming van feiten; hij vindt de wiskunde eene
droge wetenschap; eene droge studie; -- droogweg,
op drogen toon antwoorden, zonder 't onaangename
van 't antwoord door toon of gebaar te verzachten; -- een droge Klaas, een droge vent, saai, ver
(ook) koud, onvriendelijk.
-velnd,
DROOGBAD, o. (-en), onderdompeling, bad in
3ene andere stof dan eene vloeistof, bv een. zandbad.
DROOGBEKKEN, o. (-s), een klein huis- of
keukengereedschap voor het drogen en het strijken
van 't linnen.
DROOGBLOEIER, m. (-s), een der vele namen
voor herfsttijloos kco'chirum aautumnale), Bene ver
kruidachtige plant; -- bloembol die zoo maar-gifte
droog ergens neergelegd, uitloopt en bloeit.
DROOGBLOEM, v. (-en) tweeh-nizig roerkruid,
(gnaphalium), eene samengesteldbloemige plant,
ook zevenj aarsbloem geheeten; -- rozenkransje
kantenuaria dioïca), ook heiroosje, kattevoet en
kattepootje genaamd.
DROOGBUIS, v. (...buizen), buis met eene
hygroscopische stof gevuld waar men gassen door=
been laat strijken om ze droog te maken.
DROOGDAL, o. (-en), dal waarvan het water in
den bodem verdwijnt, in Karst-landschappen.
DROOGDOEK, m. (-en), afneem -, vaat -, wrijfdoek; ...DOK, o. (-ken), dok, bassin om daarin
schepen te zetten. waarna men het leegpompt;
zie DOK: ...HAARD, m. (-en), droogplaats.
DROOGHEID, v. het droge; dorheid; ,# afgetrokkenheid; -- onvriendelijkheid.
DROOGHOUDEN, o. beveiliging tegen het indringen van vocht.
DROOGJE, o. op Pen droogje zitten, ergens zitten,
zonder dat iets (tot verversching) aangeboden
wordt.
DROOGJES, bw. op eene droge wijze : heel droogjes
iets opmerken.
DROOGKAMER, v. (-s), lokaal in of bij eene
fabriek waarin het gefabriceerde gedroogd wordt:
de sigaren op de droogkamer brengen; ...KAS, v.
( -sen), kas waarin iets gedroogd wordt; ...KOMIEK, m. iem. die met een ernstig gezicht komiek
is of tracht te zijn; ook als bn.; ...KOORD, o. als
stofnaam; —, v. (-en), als voorwerpsn. : koord, of
koorden, lijnen (bij papiermakers, boekdrukkers
enz.) waarop iets te drogen gehangen wordt; ...LAT,
v. (-ten), lat waarop iets gedroogd wordt.
DROOGLEGGEN, (legde ,leide droog, heeft drooggelegd, -geleid), plassen enz. droogleggen, het water
eruit malen, droogmaken; -- gronden drooglegqen,
van 't overtollige water bevrijden, draineeren.

DROOGLIJN.

DROSSELBANK.

475

DROOGLIJN, V. (- en), lijn om de wasch te drogen;
...LIJST, V. (- en), zeker werktuig der vuurwerk
-makers.
DROOGLOOPEN, (liep droog, is drooggeloopen),
bij het afloopen (ebben) van het water droog komen,
boven water komen : deze plaat, die polder loopt bij
laag water droog.

DROOGMACHINE, v. (-s), machine waarin het
natte goed in eene zeer snel ronddraaiende trommel
gelegd wordt en zoo door centrifugale beweging de
waterdeeltjes weggeslingerd worden.
DROOGMAKEN, (maakte droog, heeft droog
afdrogen. het nat afvegen; — een meer,-gemakt),
een plas enz. door uitmaling in land veranderen.
DROOGMAKING, v. het droogmaken - de droog
-mokingvahetHrlm.

DROOGMAKERIJ, v. (- en), het droogmaken of
uitmalen van een vc aterplas; — het drooggemaakte
land : de Nieuwkoopsehe droogmakerij; de droog
-makerijnOvsl.

DROOGMALEN, (maalde droog, heeft drooggemalen), door malen (een meer, een plas enz.) droog
-maken.
DROOGMALING, v.
DROOGOVEN, m. (-s), oven om iets in te drogen.
DROOGPERSEN, (perste droog, heeft drooggeperst), (papierfabr.) persen en drogen der natte
vellen.
DROOGPOETSEN, (poetste droog, heeft droog
schoon of blinkend maken door het-gepots),
wrijven met poeder of eenige andere droge stof.
DROOGPRUIM, m. (-en), vervelende, droge,
saaie vent.
DROOGPRUIMEN, pruimen, eten zonder er bij
te drinken.
DROOGRAAM, o. (...ramen), ...REK, o. (-ken),
raam, rek waarop de wasch te drogen wordt gehangen; raam waarop 't gevolde laken gedroogd wordt;
...SCHEERDER, m. (-s). lakenbereider; ...SCHEREN, o. het laken met de lakenschaar scheren, de
te lange woldraden afknippen.
DROOGSCHUREN, (schuurde droog, heeft droog geschuurd), schoon of blinkend maken door het
schuren of wrijven met poeder of eenige andere
droge stof.
DROOGSCHUUR, v. (...schuren), schuur voor 't
drogen van iets (bloembollen, tabak, turf) bestemd.
DROOGSEL, o. al wat droog maakt; inz_ zekere
stof om verf spoedig te doen drogen.
DROOGSLIJPEN, o. het slijpen op den drogen
steen
DROOGSMONDS, bw. (w. g.) met drogen mond,
nuchtéren.
DROOGSPINNEN, o. het spinnen van drogen
draad.
DROOGSTAAN, (stond droog, heeft drooggestaan), (van eene koe) geen melk meer geven:
reeds zes weken voor het kalven heeft deze. koe droog

grappigen, een benauwden droom gehad; droomen
zijn bedrog; een schamen droom droomen; --- (bij

uitbr.) overpeinzingen, gewaarwordingen, begeerten
die door hare onbepaaldheid, hare weinige orde
aan droomen doen denken : een droom van liefde,
van geluk; mijn droom ging in vervulling; — datgene
wat de geest zich denkt zonder dat het werkelijk
kan zijn : rechtvaardigheid. ze is een droom, een-heid
ijdele waan; — was het geen droom. ? was het werkelijkheid ?; het leven is een droom; — iem. uit den
droom helpen, hem uit zijne dwaling helpen, beter
inlichten. Droompie, o. (-s).
DROOMACHTIG, bn. bw. als een droom; als in
een droom.
DROOMBEELD, o. (-en), beeld. beeltenis die men
in den droom gelooft gezien te hebben; — (fig.)
hersenschim, begoocheling, ideaal, ongegronde onderstelling; ...BOEK, o. (-en), boek dat de droomen
uitlegt.
DROOMEN, (droomde, heeft gedroomd), een
droom hebben : ik droom zelden als ik slaap; ik
heb dezen nacht naar gedroomd; (als tegenspraak)
je hebt het zeker gedroomd; — ik heb van u gedroomd,

u in mijn droom gezien; — een sterk verlangen
naar iets hebben zonder dat men kans ziet op bevrediging : die jongen droomt nog steeds van een
rijwil; — verstrooid zijn (van gedachten) : die
jongen droomt voortdurend onder 't werk; (fig.) wt
staat gij daar te droomen, suffen; — wie zou dat
gedroomd hebben ! gedacht verwacht; — zich ver
: kom, kom, gij droomt; -- ik kan dat boek-gisen
wel droomen, ik weet al wat erin staat op mijn

duimpje.
DROOMER, m. (-s), DROOMSTER, v. (-s), die
droomt; (fig.) slaperig, afgetrokken mensch; suffer;
ook : dweper.
DROOMERIG, bn. bw. ( -er. -st), slaperig, onnoozel: een droomerig kind; droomerig uit zijne
oogen zien; — afgetrokken : er droomerig bijzitten,
niet luisteren. DROOMERIGHEID, v.
DROOMERIJ, v. (-en), het droomen; (fig.) ver
voorstelling als in een droom, begoocheling,-warde
hersenschim.
DROOMGEZICHT, o. (-en), verschijning in den
droom; ... GOD, m. (myth.) de god des slaaps en
der droomen, Morpheus.
DROOMIG, bn. bw. ( -er, -st), (fig.) als een droomende, stil, peinzend, druiloorig.
DROOMUITLEGGER, ...VERKLAARDER, m.
(-s); ...UITLEGSTER, ...VERKLAARSTER, v.
(-s); ...UITLEGGING, ...VERKLARING, v. (-en);
...UITLEGKUNDE, v.; ...WAARZEGGER, m
(-s); ...WAARZEGSTER, v. (-s); ...WAARZEGGERIJ, V.
DROOMWERELD, v. wereld. zooals men zich
die kan droomen : fantastisch, onwerkelijk : de
droomwereld der sprookjes.

-gestc_an

DROOGSTOK, m. k-ken), zolderstok waaraan
nat waschgoed te drogen wordt opgehangen;
...STOOF, V. (...stoven), inrichting voor het drogen
van buskruit, gesneden beetwortelen, zout, meekrap
enz.
DROOGSTOPPEL, m. (-s), saai, vervelend
mensch; ook iem. zonder eenig hooger streven of
idealistische neigingen, dor prozamensch, scheldnaam die vooral gehoord wordt sedert de verschijning van Multatuli's Max Havelaar.
DROOGTE, v. (-n), gebrek aan regen, droog
weer: door de langdurige droogte zal de oogst schraal
worden; — zandbank, plaat : op eerre droogte ver
-zeiln.

DROOGTOUW, o. (-en), drooglijn; ...TROM
inrichting om geverfde goederen te-MEL,v.(s)
drogen.
DROOGVOETS of DROOGSVOETS, bw. zonder
de voeten nat te maken : wij kwamen droogvoets
aan de overzijde.

DROOGWATER, o. (gew.) soda.
DROOGZOLDER, m. (-s). plaats (boven in het
huis) waar waschgoed gedroogd wordt; -- droog
spelen, linnengoed ergens in huis te drogen-zoldertj
hangen.
DROOM, m. (-en), eigenaardige w-rkzaamheid
van den geest tijdens den slaap, waardoor levendige
voorstellingsreeksen (vaak in een grillig spel) gevormd worden, zoodat de persoon meent dat alles
te beleven : iets in den droom zien; — eene in dien
toestand gevormde voorstellingsreeks : ik heb een

DROOP, v. ziekte aan de uiers van koeien, waardoor etter uit de spenen druipt.
DROOPEN, (droopte, heeft gedroopt), (gew.)
bedruipen, besproeien. DROOPING, v.
DROOPPAN, v. (-nen), (Zuidn.) braadpan.
DROOPSEL, o. (-s), (Zuidn.) droopvet.
DROOPVET, o. (Zuidn.) vet van gebraden vleesch.
1. DROP, m. drup, plaats waar het druipt : in
den drop staan; — ( spr.) van den regen in den drop
komen, van de eene onaangenaamheid of zwarigheid
in de andere; zie DRUP.
2. DROP, o. en v. ingedikt sap, aftreksel van
zoethout : zwarte drop; wit drop, eene pijp drop.
DROPPEL, enz. zie DRUPPEL, enz.
DROPPEN, (dropte, heeft gedropt), (dicht.)
druppelen : 't werd stiller, 't groen liet af van droppen.
DROPS, (Eng.) mv. eene soort van gesuikerde
klontjes met zuurachtigen vruchtensmaak.
DROPSTEEN, zie DRUIPSTEEN.
DROPWATER, o. water waarin drop is opgelost.
DROPWIJN, m. lekwijn.
DROSCHKE, v. (-n), (in Duitschland) stationneerend huurrijtuig; (in Rusland) licht open rijtuig.
DROSOMETER, m. (-s), DROSOSCOOP. m.
(...copen), dauwmeter; zie aldaar.
DROSOMETRIE, v. bepaling der hoeveelheid
gevallen dauw.
DROSSAARD, m. (-s) drost, baljuw, (historische
term); —SCHAP, o. waardigheid, gebied des di os saards.
DROSSELBANK. v. (-en), ...MACHINE, v. (-s),
waterspinmachine.

DROSSEN.476DRUIVENKUUR.
DROSSEN, (droste, is gedrost), (zeew.) wegvoeren, medevoegen : de stroom drost het schip; — aan
den haal gaan, met de noorderzon vertrekken:
hij is gedrost, voor de val der firma bekend werd: —
wegloopen, deserteeren.
DROST, m. (-en), drossaard, baljuw, (alleen als
historische term) : de drost van Muiden, van Sallant,
zie BALJUW; —AMBT, o. drossaardschap.
DROSTENDIENST, m. (-en), heerendienst voor
den drost verricht.
DROSTER, m. (-s), (Z. A.) deserteur.
DROSTSCHAP, o. ambt, gebied van x;en drost.
DRUDEN, v. mv. (Germ myth.) vrouwelijke
nachtgeesten, die de slapenden verontrusten,
kinderen en huisdieren kwellen enz.
DRUÏDE, m. (-n), priester der oude Kelten, die
een grooten invloed had.
DRUIDENDIENST, m. eeredienst, door de Druïden onderwezen; ...LEER, v.; ...TEMPEL, m.
(-s); ...VOET, m. stervormige vijfhoek; ...WOUD,
o. (-en).
DRUIF, V. (druiven), vrucht van den wijnstok
(vitis vinifera): witte, blauwe druiven; tafeldruiven
en wijndru'.ven; de druif wordt door de zon gestoofd; —
druiven lezen, inzamelen, plukken; — druiven persen
(om wijn te verkrijgen); — (spr.) dat ss eene druif
uit mijn mond, daar scheid ik noode van (bij 't
geven van iets) ; -- dat is een druifje, een buitenkansje; de druimn zijn me te zuur, ook : de
druiven hangen te hoog, aan de bekende fabel
ontleend); — (gemeenz.) je bent ook eene fijne
druif, een mooie vent; — knop (aan een kanon); —
(timm. schrijnw.) knop dienende om iets af te werken, bv. onder aan de samenkomst van kunstig
bewerkte tafelpooten; knop aan een bootshaak; —
druif van eene karnton, plank met gaatjes aan den
pols bevestigd; — (op oorlogsschepen) kogels op
eene ijzeren plaat gerangschikt en in zeildoek genaaid, vroeger ook akerkloot genoemd. DRUIFJE,
0. (- s).
DRUIFBOL, m. (-len), het bolvormig, gedeelte
van de druif aan een kanon.
DRUIFGEZWEL, o. (-len), (gew.) blauwachtige
uitpuiling van het hoornvlies (staphyloma), ontstaan doordat het regenboogvlies in het hoornvlies
vastgroeide en in litteekenweefsel overging.
DRUIFHYACINT, v. (-en), in 't wild groeiend
bolgewas met bijna kogelronde, tot een tros ver
blauwe bloempjes (muscari botryoides), ook-enigd
blauwe kraaltjes, boschkraaltjes, druifjeshyacint en
kraaltjes geheeten.
DRUIFKRUID, o. plant met klierachtige kort behaarde, kleverige bladeren, die langwerpig,
stomp, bijna bochtig-vinlobbig ingesneden zijn
(chenopodium botrys), ook kleverige ganzevoet, piment en mottekruid geheeten; — een varengeslacht
tot de addertongen behoorende, met halvemaan vormige, ongedeelde, gaafrandige blaadjes (botryehium lunaria), ook maanvaren, druifvaren en
Walpurgiskruid geheeten, vroeger als geneesmiddel
en als toovermiddel afgetrokken; ...VAREN,
v. (-s).
DRUIFLUIS, v. (...luizen), eene bladluissoort
die zeer schadelijk is voor den wijnstok (in 1863
ontdekt) (phylloxera vastatrix).
DR U IFMOLA, v. (gew .) een kwaadaardig gezwel
(mole hydratidoGa), bestaande uit uitgezette vlokken
van een der eivliezen en de moederkoek : de druif
veroorzaakt bijna altijd den dood der vrucht-mola
en soms dien der moeder.
DRUIFVLIES, o. (...vliezen) ; derde oogvlies.
DRUIFVORMIG, bn. den vorm van eene druif
hebbende : druifvormige klieren.
1. DRUIL, m. (-en), (zeew.) driehoekig zeil,
bootszeil, broodwinner.
2. DRUIL, m. (gew.) sluimering : in den druil.
3. DRUIL, rn. en v. (-en), traag, lusteloos, slaperig
persoon, die overal tegen opziet.
DRUILEN, (druilde, heeft gedruild), sluimeren;
lusteloos zijn, overal tegen opzien, geene energie
vertoonen; — het weer druilt, staat, naar regen.
DRUILER, m. (-s). DRUILSTER, v. (-s). DRUILING, v.
DRUILERIG, DRUILIG, bn. bw. ( -er, -st),
druilig weer, mistig, regenachtig; druilerig kijken.
DRUILOOR, m. (-en), druil.
DRUILOOREN, (druiloorde, heeft gedruiloord),
druilen.
DRUILOORIG, bn. ( -er, -st), slaperig, lusteloos,

zonder energie. DRUILOORIGHEID, v. slaperigheid, lusteloosheid, gemis aan energie.
DRUILSRA, v. (...raas), (zeew.) ra voor den
druil.
DRUIP, m. (w. g.) het druipen.
DRUIPBAD, o. (-en), douche; ...BERRIE, v.
(-s), eene soort van draagbaar waarop men de
geverfde zijde laat uitdruipen.
DRUIPBLES, v. ( -sen), bles die naar beneden
verlengd is.
DRUIPEN, (droop, heeft en is gedropen), in
druppels vedervallen : het vocht droop uit het vat;
het zweet droop van zijn voorhoofd; — druppels laten
neervallen : de goot druipt; mijne kleeren dropen;
toen ik thuis kwam, droop ik (van den regen); -(fig.) door de mand druipen, bekennen, tot bekentenis
komen; — (fig.) er niet doorkomen, (bij een examen); -- door de kleederen druipen, sterk vermageren ; -- hij ziet er uit, alsof hij van de galg gedropen, u.-as,
hij ziet er uit als een aartsschelm; (ook) hij ziet er
mager, bleek, ziekelijk uit; — (veroud.) hangen,
zakken, vallen (vgl. nog druipstaarten, afdruipen); —
zeker knikkerspel waarbij men twee knikkers op
den grond laat vallen; — 't geld druipt hem door
de vingers, wordt gauw verteerd; — (zeew.) doorzakken. DRUIPING, v. (-en).
DRUIPENDE HARTJES, o. mv. (plantk.) eene
kruidachtige overblijvende plant met rechtopstaanden stengel en okselstandige bloemtrossen (dicentra
spectabilis).
DRUIPER, DRUIPERD, m. (-s), zekere venerische ziekte, ettervloed - — (meubelm.) ornament
onder houtverbindingen.
DRUIPKELDER, m. (-s), (Z. A.) druipsteengrot.
DRUIPKOL, v. (-len), naar beneden verlengde
kol.
DRUIPKORF, m. (...korven), korf of mand
voor 't pas bereide zout; ...LIJN, v. lijn die van
onderen het dak begrenst (tegensi. noklijn).
DRUIPNAT, bn. zoo nat, dat het water uit
de kleeren druipt, kletsnat.
DRUIPNEUS, m. (...neuzen), druipende neus; --,
m. en v. (...neuzen), die een druipenden neus heeft.
DRUIPNEUZEN, (druipneusde, heeft gedruipneusd), een druipneus hebben; (fig.) beschaamd,
beteuterd staan.
DRUIPOOG, o. (-en), leepoog; —, m en v. (-en),
leepook, iem. die roode, waterige oogen heeft.
DRUIPPEER, v. ( ...peren), (Zuidn.) soort van
zeer sappige peer.
DRUIPSTAART, m. (-en), dier dat den staart
tusschen de pooten laat hangen.
DRUIPSTAARTEN, (druipstaartte, heeft gedruipstaart), den staart tusschen de beerven laten
hangen (van angst); — (fig.) druipstaartende heen
verlegen, teleurgesteld wegsluipen.
-gan,
DRUIPSTEEN, o. (als voorwerpsnaam m.) eene
delfstofsoort van jonge vorming, in den regel uit
kalkspaat bestaande; het ontstaat als afzetsel uit
afdruppelend water in kalksteengrotten in den
vorm van hangende kegels (stalaktieten) of meer
vlakke kegelvormige stukken op den bodem (stalagmieten), soms vormt het geheele zuilen; —GROT,
v. (-ten); —VORMING, v. (-en).
DRUIPZAK, m. (-ken), (oliefabr.) zeildoeken
filtreerzak voor de olie, waarin het dik achterblijft.
DRUISCHEN, (druischte, heeft gedruischt), met
luid gesuis zich (tegen iets) bewegen (vgl. gedruisch,
aandruischen, indruischen).
DRUIVEBLAD, o. (- eren); ...BLOEM, v. (-en);
...BOOM, m. (-en), (w. g.) wijnstok; ...KERN, v.
(-en), druivepit.
DRUIVELAAR, m. (-s), (Zuidn.) wijnstok.
DRUIVENBLOED, o. druivensap; ...CONFITUUR, v. (...turen); ...GELEI, v. (- en); ...DRAGER, m. (-s), ...DRAAGSTER, v. (-s), werker,
werkster bij den wijnoogst; ... GOD, m. (myth.)
Bacchus, de god des wijas; ...JAAR, o. (...jaren),
jaar: dat een ruimen oogst van druiven belooft
of oplevert; ...KORF, m. (...korven), korf van de
wijnoogsters; ...KRUID, o.(plantk.); zie DRUIF
...LEZEN, o. inzamelen der druiven;-KRUID;
...LEZER, m. (-s); ...LEESSTER, v. (-s), die de
druiven inzamelt.
DRUIVENKUUR, v. kuur bestaande in eene
verscheidene weken durend veelvuldig gebruik
van druiven, tegen stoornissen in het onderlijf en
jicht : Meran in Tirol is eene gezochte plaats voor
de druivenkuur.
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DRUIVENMAND, v. (-en); ...MOER, v. wijnmoer; ...MOES, o.; ...NAT, o. druivensap;... OOGST,
m. wijnoogst; ...PERS, v. (-en), wijnpers; ...PERSER, m. (-s); ..PLUK, m. druivenoogst; ...PLUK
...PLUKSTER, v. (-s); ...RANK,-KER,m.(s);
V. (- en), wijnrank; ...RIST, v. (-en), druiventros.
DRUIVENSAP, o. (dicht.) wijn; ...SOORT, v.
(-en); ...STEEN, m. (-en), een druiventrosvormig
mineraal, ook botryt, botryoliet geheeten; ...STEKER, m. (-s), (nat. kist.) naam van een insect
(rhynchites) dat jonge bladeren van vele vrucht
wingerd, oprolt om daarin-bomen,iz.vad
zijne eieren te leggen; ...SUIKER, v. suikersoort
in planten en ook bij onze spijsvertering uit zetmeel ontstaande, dextrose; ...TREDEN, o.; ...TREDER, ...TRAPPER, m. (-s); ...TREEDSTER,
...TRAPSTER, v. (-s), die met de voeten de druiven
perst in de kuip; ...TROS, m. ( -sen), (ook) vroeger
gebruikt projectiel, bestaande uit een zak met
kogels; ...VAREN, v. (plantk.) zie druifkruid;
..VOCHT, o.; ...WIJN. m.; ...ZIEKTE, v. ziekte
der druiven waardoor zij onrijp beginnen te verdorren en afvallen, veroorzaakt door eene schimmel
(oïdium tuckeri, verwant met uncinula spiralis);-plant
...ZUUR, o. (scheik.) isomeer van wijnsteenzuur;
...ZUURZOUT, o. (scheik.).
DRUIVEPIT, v. (-ten); ...SCHIL, v. (-len);
...STEEL, m. (...stelen).
1. DRUK, bn. bw. (-ker, -st), vol leven, beweging : eene drukke straat, stad; op dit plein is het
'S avonds druk; -- een druk mensch, iem. die veel
beweging maakt, praat, gesticuleert; - hij is te
druk in 't spreken, spreekt te snel, te luid, maakt
te veel gebaren; - zich druk maken (over iets), zich
opwinden; - (schild.) dat werk is te druk, mat door
veelheid van figuren of helheid van kleuren het oog
af; - eene drukke stof, met veel bloemen, lijnen,
figuren; - eene drukke zaak, met veel klanten; eene drukke betrekking hebben, waarin men veel te
doen heeft; - het druk hebben, vele bezigheden
hebben; - ze hadden het druk over u, ze spraken
heel wat over u; - drukke dagen, waarop men het
druk heeft; - in den drukken tijd, (vooral van handwerkslieden); - de tentoonstelling werd druk bezocht,
had een druk bezoek, werd door velen, vaak bezocht;
- (een) druk gebruik van iets maken, iets vaak
gebruiken; - hij komt nogal druk hier, dikwijls; hij maakt het te druk, doet het te veel, (vooral)
komt te veel hier; - druk aan 't schrijven, rijden
enz. zijn, zonder ophouden en geheel door 't werk
in beslag genomen.
2. DRUK, m. (-ken), drukking, persing : een druk
op dit knopje zet de machine in werking; gas onder
een druk van drie atmosferen; stoomwerktuig met
hoogen druk; vgl. handdruk, nadruk; - (fig.) de
druk der belastingen, het knellende, lastige om ze
op te brengen; - (fig.) onderdrukking : onder den
druk der slavernij gebukt gaan; - (fig.) in den
druk zijn, in de benauwdheid, in ellende; - iem.
uit den druk helpen, uit de verdrukking, de ellende; het drukken, afdruk (van letters) : een fraaie
druk; een onduidelijke druk; - de derde aflevering
is reeds in druk verschenen, verkrijgbaar; een vel
druks; - in druk geven, laten drukken; - uitgave,
oplage; de eerste druk, tweede druk, (van een werk);
vgl. afdruk, overdrukje.
DRUKBAL, m. (-len), drukkersbal; ...BOOR, v.
(...boren), klein zakboortje; ...BANK, v. (-en);
...DOEK, m. (-en), doek bij het afdrukken gebezigd; ...FEIL, ...FOUT, v. (-en), fout in het drukken; - lijst van drukfouten, errata; ...FOUTEN
...INKT, m. inkt voor 't drukken-DUIVEL,m.;
gebruikt.
DRUKKELIJK, bn. (Zuidn.) treurig.
DRUKKEN, (drukte, heeft gedrukt), eene kracht
op de oppervlakte vaneen voorwerp uitoefenen, waardoor dit voorwerp voortgeduwd wordt (als een
weerstand het niet belet) : de lucht drukt op de aarde;
druk maar even op dit knopje; - door 't aanwenden
eener drukkende kracht iets doen bewegen, ergens
brengen : de stoom drukt den zuiger voorwaarts; eene
kurk op eene ,fleseh drukken; een cachet of zegel op
een brief drukken; - (fig.) zijn zegel op iets drukken,
het goedkeuren, bevestigen; - zijn stempel op iets
drukken, er zijn eigenaardig cachet aan geven; iem. iets op het hart drukken, inprenten als iets dat
hij betrachten, waar hij aan denken moet; iemands voetstappen drukken, hem navolgen; knellen; mijne schoenen drukken mij op de wreef; -

iem. aan het hart drukken, hem omarmen en tegen
zich aandrukken als betuiging van liefde, vriend
iem. de hand drukken, diens hand in de-schap;
zijne nemen (bij afscheid, weerzien enz.); - het
gemoed bezwaren : die ondankbaarheid drukt mij;
het geheim drukte hein; - op woorden, lettergrepen
drukken, ze met klemtoon uitspreken (vgl. nadruk);
papier (katoen enz.) door middel eener pers met
letters, teekeningen voorzien: een boek drukken;
we beginnen haast te drukken; bedrukte katoentjes;
het staat, is gedrukt; - hij liegt alsof het gedrukt
was, liegt buitengewoon goed; - (jagerst.) waar
is het haas gaan drukken I zich gaan neerleggen.
DRUKKING, v. (-en), het drukken, dringen ; persen; de drukking der lucht.
DRUKKEND, bn. bw. ( -er, -st), dringend, kwellend, hinderlijk : drukkende belastingen, te zware; eene drukkende hitte, groote afmattende warmte; 't
is drukkend, afmattend warm.
DRUKKER, m. (-s), die drukt; (inz.) boek -,
plaatdrukker; - (werkt.) knop, trekker; - (fig.)
geef hem maar een fikschen drukker, eene goede fooi;
- zoen, omhelzing.
DRUKKERD, m. (dieventaal) 't was een haaie
drukkerd, eene zware straf.
DRUKKERIJ, v. (-en), werkplaats der boekof plaatdrukkers.
DRUKKERSBAL, m. (-len), halfrond leeren
kussen tot 't opbrengen van inkt of verf (verouderend); ...KAS, v. ( -sen), letterkas; ...GAST, m.
(-en), ...GEZEL, m. (-len), boekdrukkersknecht;
...JONGEN, m. (-s); ...KLOPPER, m. (-s), werktuig der boekdrukkers om het zetsel gelijk te
kloppen, dresseerhamer ; ...KNECHT, m. (-s);
...RAAM, o. (...ramen), raam waar het zetsel in geplaatts wordt; ...ROL, v. (-len), inktrol; ...WERK, o.
DRUKKINGSMETER, m. (-s), een werktuig tot
meting van de samenpersbaarheid der vloeistoffen; ..PUNT, o. (-en), plaats waar de bewegingskracht van een werktuig is vereenigd.
DRUKKNOOPJE, o. (-s), klein, min of meer
bolvormig, veerend metalen knopje dat in eene
komvormige holte gedrukt wordt tot sluiting van
kleedingstukken.
DRUKKNOPJE, o. (-s), knopje waarop gedrukt
moet worden, inz. bouton van eene electrische
schel.
DRUKKOSTEN, m. mv. kosten voor het drukken
van iets : drukkosten voor rekening van den schrijver;
...KUNST, v. boekdrukkunst, typographie; ...LAPJE, o. (-s), drukdoek, kompres; ...LETTER, v.
(-s), gegoten letter, waarmee gedrukt wordt;
(ook) het gedrukte lettertype; (tegenst. schrijf letter);
...MEDIAAN, o. ruwe, meest ongesatineerde papiersoort voor compres drukwerk, ongeschikt voor
illustratiedruk; ...MODEL, o. (-len); ... PATROON,
o. (...patronen), (van katoendrukken); ...PAPIER,
o. (-en), pap! .r, geschikt om er op te drukken;
...PERS, v. (-en), werktuig tot drukken (van boeken, enz.); (fig.) alles wat in een land gedrukt wordt,
(inz.) dagbladen (Zie PERS) ; de vrijheid van
drukpers ; ... PERSREGLEMENT, o. (-en) ;
...PLAAT, v. (...platen), plaat met vaste letters, stereotype ; ...POMP, v. (-en), perspomp;
...PROEF, v. (...proeven), afdruk van een voor
zetsel ter correctie aan den auteur enz.-lopig
gezonden.
DRUKPUNTEN, v. mv. punten in het aangezicht
waar men drukt om aangezichtskrampen te doen
bedaren; gewoonlijk die plaatsen waar de zenuwen
uittreden.
DRUKRAAM, o. (...ramen), raamvormig toestelletje om photographieën af te drukken.
DRUKROL, v. (-len), inktrol; ...SCHRIFT, o.
(-en), drukletters; gedrukte tekst.
DRUKSEL, o. afdruksel; ...STAAL, o. drijf.
ijzer.
DRUKTE, v. (-n), overvloed van bezigheden:
door de drukte heb ik de bestelling vergeten; - vertier, leven : de kermis brengt hier groote drukte; 't bewegen van eene groote menigte, gedrang : in
ale drukte is hem zijn horloge gerold; - veel
drukte van iets maken, veel ophef, beweging: hij heeft veel kouwe drukte op zijn lijf, hij heeft veel
inbeelding, maakt veel ophef van zich zelf; overdreven bew-,eglijkheid (in gebaren, spreektoon) :
wat hebt gij of wat maakt gij eene drukte.
DRUKTEMAKER, m. (-s). iem. die veel ophef
van alles, inz. van zich zelf maakt.
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DRUKVEER, v. (-en), springveer; ...VER
BAND, o. (-en), knellend aangelegd verband
om bloeding tegen te gaan of opslorping van uitgestort vocht te bevorderen; ...VORM, m. (-en),
drukraam; ...VALS, v. (-en), inktrol; ...WATER, o. water dat in eene hydraulische pers de
drukking overbrengt; ...WERK, o. (-en), gedrukt
werk; gedrukte stukken : als drukwerk verzenden,
tegen verminderd tarief.
DRUMMEL, m. (-s), zie DREUM, DROMMEL,
DREUMEL.
DRUP, m. (-pen), drupp , 3l : ze hadden geen drup
water meer; — het in druppels neervallen eener
vloeistof ; — in den drup staan, zoo dat de druppels
op iem. vallen; — pijnlijke zwelling en ontsteking
der borsten bij jonge kraamvrouwen, melkklonter; —
borrel; — veel van den drup houden, aan den drank
verslaafd zijn; — ik heb nog geen drup geproefd,
niets; zie DROP. Drupje, o. (-s), slokje.
1. DRUPPEL, DROPPEL, m. (-s, -en), afgescheiden bolvormig vochtdeeltje : ' de regen valt bid
druppels; geen druppel bloed werd gestort; zij gelijken
elkander als twee druppels water; vgl. bloeddruppel,
dauwdruppel, regendruppel; 't is een druppel aan
den emmer, zie EMMER; — (bouwk.) bijwerk onder
kapiteelen; (apoth.) druppels, geneesmiddel dat bij
druppels toegediend wordt, ook droppels. Druppeltje o. (-s), kleine druppel.
2. DRUPPEL, m. (-s), borrel (jenever) : een drup
nemen, een borrel drinken ; in den druppel niet-pel
spuwen, graag een borrel drinken.

DRUPPELDRINKER, m. (-s), jeneverdrinker,
borrelaar.
DRUPPELEN, DROPPELEN, (het druppelde,
droppelde, heeft gedruppeld, gedroppeld), in drup
vallen : uit die insnijdingen druppelt een zoet-pels
vocht; druppels laten neervallen : druppel er wat
azijn op. DRUPPELING, DROPPELING, v.
DRUPPELINGS, bw. (w. g.) bij druppels.
DRUPPELFLESCHJE, o. (-s), fleschje met zeer
nauw tuitje waaruit men gemakkelijk afzonderlijke
druppels kan schenken en die zoo aftellen, ook
druppelteller geheeten.
DRUPPELPIS, v. pijnlijke waterloozing. DRUPPELSGEWIJZE, ...GEWIJS, bw. druppel voor
druppel; -- (fig.) bij stukken en beetjes, telkens
met kleinigheden : druppelsgewijze slechts kwam

het te onzer kennis.

DRUPPELSMAAT, v. jenevermaat.
DRUPPELSWIJZE, DRUPPELSWIJS, bw. in
den vorm van druppels.
DRUPPEN, (dirupte, heeft en is gedrupt), druppelen, druipen.
DRUPPELTELLER, m. (-s), druppelfleschje.
DRUPPELZIEKTE, v. jeneverziekte.
DRY, m. wijn geperst uit gedroogde druiven,
daardoor met meer suikerdeelen en meer alcohol,

sec.

DRYADE, v. (-n), boschnimf, boomnimf.
D-TREIN, m. (-en), trein met doorloopende zij
waarbij de wagens door een overdekt gedeelte-gan,
met elkander verbonden zijn, harmonicatrein.
DUALINE, v. eene soort van dynarinet in 1868
door Dittmar uitgevonden, en bestaande uit 1 deel
nitrocellulose en 4 deelen nitroglycerine.
DUALIS, o. dubbeltal; (in de spraakkunst van
sommige talen) tweevoud : eene eigen taalvorm
voor twee vereenigde personen of dingen.
DUALISME, o. ieder leerstelsel dat twee ongelijk
oorspronkelijke, en niet van elkander af-sortige,
te leiden beginselen aanneemt; inz. de leer volgens
welke men twee eerste of grondwezens aanneemt,
een goed en een kwaad waarvan het eene de oorsprong van het goede, het andere de bron van al
het kwade is; --- ook de leer volgens welke eenige
uitverkorenen zalig en alle overige menschen verdoemd worden (de predestinatie -leer) ; — (in cuiraeren zin) verschillende of tegenstrijdige houding
van iem. tegenover dezelfde (verwante of soort
verschijnselen of personen, enz.
-gelijk)
DUALIST, m. (-en), een aanhanger van het dualisme; — (nat.) een aanhanger der vroegere theorie
volgens welke er twee aan elkander tegenovergestelde
electrische vloeistoffen zouden zijn. DUALIS TISCI3, bn.
1. DUBBEL, (spreektaal ook DUBBELD), bn. bw.
tweevoudig : een horloge met dubbele kast; stof van
dubbele breedte; dubbel gevoerd; -- eene dubbele deur,

uit twee vleugels bestaande; — een dubbele tand, een

DUBBELSLACHTIG .

oude raet een nieuwen achter elkaar; — eene dubbele
roos, anjelier, gevuld; — dubbel boekhouden, zie
BOEKHOUDEN; -- de dubbele standaard, gouden
en zilveren; — dubbel blok, met twee schijven; —
dubbel slot, slot met springslot; — iem. met een
dubbel gezicht, een valsch gezicht, Janusgezicht ; -dubbele exemplaren, waarvan men er twee heeft; —
met dubbel krijt schrijven, eene te hooge rekening
samenstellen; -- eene vergadering in dubbelen getale,
met tweemaal zooveel leden als gewoonlijk; —
dubbele likeuren (anisetten enz.), van bijzondere
sterkte en fijnheid; — Zuidn. dubbel bier, sterk
bier ; — (wev.) dubbele stoffen, met dubbelen ketting; — tweemaal : de vijand was dubbel zoo sterk; —
in hoogere mate: dat lachje maakte haar dubbel ver

dat is dubbel (zoo) erg; — hij heeft zijn-leidjk;
aandeel al dubbel en dwars gekregen, al meer dan
dat ; — zijne tong slaat dubbel, hij praat met eene
dubbele tong, hij is dronken.
2. DUBBEL, o. hij vroeg mij het dubbele van den
prijs; — de dubbelen, gelijke exemplaren in eene

verzameling (vgl. doublet).
DUBBELAAR, m. t-s), (w. g.) iem. die dubbelt.
DUBBELBREKING, v. (nat.) het breken van een
lichtstraal in twee stralen; ...BREKEND, bn. (nat.)
dubbelbrekende kristallen, waarin dubbelbreking
plaats heeft.
DUBBELDAGEN, m. mv. de twee Paasch-,
Pinkster- en Kerstdagen.
DUBBELEEREN, (dubbeleerde, heeft gedubbeleerd), dubbel afdrukken, doordrukken; — deze
pers dubbeleert sterk, doet de letters dubbel te voor
komen; zie ook DOUBLEEREN.
-schijn
DUBBELEN, (dubbelde, heeft gedubbeld), verdubbelen: --- een schip dubbelen, het een dubbel bekleedsel geven; (schoenm.) met een dubbelen draad
naaien. DUBBELING, v. het dubbelen; —, (-en),
(zeew.) kielbekleeding : een schip met koperen dub-

beling.

DUBBELGANGER, m. (-s), iem. dien men tegelijk
op twee verschillende plaatsen ziet of meent te
zien; — iem. die zoozeer op een ander gelijkt, dat
hij voor dezen kan doorgaan.
DUBBELGEBEIDE, v. jenever die dubbel gebeid
is; — (fig.) iem. die door de wol geverfd is.
DUBBELHAAK, m. (...haken), (vest.) oud vuurwapen met de dubbele lading eener haakbus.
DUBBELHARTIG, bn. bw. ( -er, -st), geveinsd,
verraderlijk, valsch. DUBBELHARTIGHEID, v.
DUBBELHEID, v. biigeloovig begrip van dubbel
bestaan; tweevoudigheid; ...HOUWING, bn. (van
vijlen) met twee (kruiselings gelegen) rijen van
groeven.
DUBBELHUID, v. (-en), (zeew.) dubbele bekleeding van een schip; ...KLOK, v. (-ken), (nat. kist.)
geslacht der buiskwallen (diphyes).
DUBBELKELK, v. (plantk.) stekelige samengesteldbloemige plant met langwerpige of lancetvormige bladen en goudgele bloemkroon (helminthia
echioides), in Zeeland en Zuid -Limburg voorkomende.
DUBBELKRUID, o. een plantengeslacht tot de
familie der kruisoloemigen behoorende (diplolaxis
tenuifolia), zandkool, wilde mosterd en wilde raket
geheeten.
DUBBELKRUIS, o. (-en), kruisvorm met twee
dwarsbalken, waarvan de bovenste half zoo groot
is als de onderste.
DUBBELLOOF, o. varenplant met lederachtige,
kale bladen, gaafrandige bladslippen (die der vruchtbare smal-lijnvormig, die der onvruchtbare lijn lancetvormig), algemeen op vochtige beschaduwde
plaatsen in bosschen voorkomende (blechnumsricant),
ook stootvaren en ribvaren geheeten.
DUBBELMAAT, v. (Zuidn.) zekere oude tinnen
maat.
DUBBELPUNT, v. (-en). leesteeken t:) dat geplaatst wordt vóór zinnen of zinleden die iets vermelden hetwelk ter opheldering of verklaring, of
toelichting van het te voren gezegde dient.
DUBBELSCHADUWIGEN, m. mv. (aardr.) volken
die tusschen de keerkringen wonen, en wier schaduw op den middag nu eens naar het zuiden, dan
weer naar het noorden valt.
DUBBELSCHOT, o. (-ten); ...SCHROEF, v.
(...schroeven).
DUBBELSLACHTIG, bn. (plantk.) met aan den
stamper vastzittende meeldraden; — klasse der dubbelslachtige planten, thans helmstijligen genoemd;
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...SNITSBOOR, v. (...boren), metaalboor met twee
snijdende ribben.
DUBBELSPAAT, o. zekere gekristalliseerde kool zure kalk, I Jslandsch kristal; ...SPOOR o. (...sporen); ...STERREN, v. mv. sterren die zoo dicht bij
elkander staan, dat men met het bloote oog maar
ééne ziet; ...TAL, o. (-len), tweetal.
DUBBELTJE, o. (— s), zilveren muntstukje ter
waarde van twee stuivers of tien cent; — hij heeft
de dubbeltjes, het geld; — 't is om de dubbeltjes te
doen; — zoo ziet men weer hoe een dubbeltje rollen
kan, welk eene onverwachte wending eene zaak,
iemands lot nemen kan; — 't is een dubbeltje op zijn
kant, er is niet de minste zekerheid van slagen, (ook)
't hangt geheel van 't toeval af.
DUBBELTJESDIEF, m. kplantk.) volksbenaming
voor het herderstaschje of lepelblad (capsella bursa
pastoris); ...KRUID, o. een der vele namen voor
de witte krodde (thlaspi arvense).

DUBBELTJESKWESTIE, v. (-s) geldkwestie : 't is
eene dubbeltjeskwestie, 't hangt van 't geld af, is erom
te- doen; ...JAGER, m. (-s), (w. g.) iem. die er alles
op zet om geld te verdienen.
DUBBELTONGIG, bn. bw. ( -er, -st), met twee
monden sprekend en daardoor onbetrouwbaar.
DUBBELTONGIGHEID, v. valschheid, onoprechtheid.
DUBBELWEGKRAAN, v. (...kranen), (w. g.)
kraan met eene tweede doorboring loodrecht op de
gewone.
DUBBELZIEN, o. het zien van twee voorwerpen,
waar er slechts één is; ...ZICHTIGHEID, v. (w. g.).
DUBBELZINNIG, bn. bw. ( -er, -st), voor twee
uitleggingen vatbaar : de godsspraken waren meest
zeer dubbelzinnig; — een dubbelzinnig gedrag, eene
dubbelzinnige houding, waarvan men niet weet wat
men er aan heeft; — dubbelzinnig spreken, met gewaagde woordspelingen; — dubbelzinnige taal, onkiesch, oneerbaar. DUBBELZINNIGHEID, v.
(...heden), vatbaarheid om op twee wijzen te worden
verklaard of verstaan; woordspeling, equivoque.
DUBBELZOUT, o. (-en), (scheik.) zout waarin
twee metalen voorkomen, b.v. aluin dat kalium en
aluminium bavat.
DUBBEN, (dubde, heeft gedubd), (veroud.) twijfelen, aarzelen; (gew.) mijmeren, peinzen, en dan
gewoonlijk DUPPEN uitgesproken. DUBBING,'
V. (- en).
DUBBLET, (het Fransche doublette), o. twee oogen
(in het dobbelspel) : een dubblet gooien.
DUBIEUS, bn. (dubieuzer, -t), twijfelachtig,
onzeker.
DUBIO, in dubio staan, niet zeker weten, weifelen.
DUBJE, o. (-s), (gemeenz.) dubbeltje.
DUBLOEN, (Spaansch doblón), m. (-en), goudmunt, dubbelpiaster, tot in 1868 in Spanje gangbaar
en gelijk 25,95 franc; thans nog gangbaar in ZuidAmerika met afwisselende waarde, b.v. in Uruguay
= f 26 en op Cuba even f 10.
DUCDALF, DUO D'ALVE, m. Zie DUKDALF.
DUCHTEN, (duchtte, heeft geducht), vreezen
voor de komst van iets : de stad ducht 's vijands
dwinglandij, maar vreest zijne kogels niet; er is geen
gevaar te duchten.
DUCHTIG, bn. bw. ( -er, -st), geducht, erg : hij
werd duchtig afgerost; ik heb hem duchtig de les gelezen; — krachtig : de stad heeft duchtig weerstand
geboden. DUCHTIGHEID, v.
DUEL, o. (-len), tweegevecht; — Amerikaansch
duel, waarbij eene der beide partijen, daartoe door

het lot aangewezen, zich van het leven berooft; —
wedstrijd tusschen twee : in de eerste ronde reeds
werd de wedstrijd een duel tusschen A. en B.

DUELLEEREN, (duelleerde, heeft geduelleerd),
duelleeren met, een tweegevecht hebben met iemand:
duelleeren op het pistool, den degen.

DUELLIST, m. (-en), die duelleert; voorvechter.
DUENNA, v. (-'s), bejaarde gouvernante of
gezelschapsdame van meisjes uit den aanzienlijken
stand.
DUET, o. (-ten), DUO, o. (-'s), lied, muziekstuk
voor twee stemmen die beide hoofdstemmen moeten
zijn : een duet zingen; een duo spelen.
DUF, bn. bw. (-fer, -st), muf, vochtig, met een
benauwenden, schimmelachtigen reuk (smaak) :
verlaat het duffe studeervertrek; — (fig.) duffe hoekenwijsheid; — (fig.) het ziet er duf uit, de zaak is

slecht.

DUFFEL, o. soort van grove wollen stof die waar-

schijnlijk haar naam ontleent aan liet Zuidned.
dorp Duffel; — m, (-s), eene jas van duffel: hij draagt
zijn duffel al.

DUFFELEN, (duffelde, heeft gedufeld), (Zuidn.)
warm inwikkelen, induffelen.
DUFFELSCH, bn. van duffel gemaakt : eene
duffelsche jas.

DUFFIG, bn. bw. ( -er, -st), een weinig duf.
DUFHEID, DUFFIGHEID, v. onfrissche reuk,
veroorzaakt door vochtigheid of schimmel; mufheid
(van brood enz. ); — ( fig.) slechte staat.
DUFSTEEN, m. (-en), (o. als stofnaam), grauwe
zandsteen, tufsteen.
DUIDELIJK, bn. bw. ( -er, -st), gemakkelijk te
begrijpen, te verstaan, te lezen : eene duidelijke
uiteenzetting, verklaring; duidelijk spreken; duidelijk
schrift; — het is mij duidelijk geworden, ik heb het
begrepen; — 't is duidelijk, dat..., ieder ziet het

in; — zoo, dat er geene vergissing, geene dwaling
mogelijk is : ik kan het schip nu duidelijk zien; zijne
stem heb ik duidelijk gehoord. DUIDELIJKHEID. v.
DUIDELIJKHEIDSHALVE, bw. ter bevordering
van de duidelijkheid.
DUIDEN, (duidde, heeft geduid), wijzen (met
den vinger) : de stuurman duidde op een wolkje aan
den gezichteinder; (fig.) dat duidt op mij, doelt op
mij; — (fig.) verklaren, ophelderen : de wet duiden; —
iem. iets ten kwade duiden, ten kwade uitleggen,
kwalijk nemen. ( Ten goede duiden wordt niet
gezegd, wel ten goede houden). DUIDING, v.
DUIF, v. (duiven), vogelgeslacht (columba);
(zonder nadere bepaling) de tamme duif; wijfjesduif; — (fig.) Bene gebraden duif, een onverwacht
geluk; — (spr.) gebraden duiven vliegen niemand in
den mond, zonder werken komt men er niet; —
onder iemands duiven schieten, hem onderkruipen,
oneerlijke concurrentie aandoen, op zijn gebied
komen; — duiven melken, zie MELKEN; — (spr.)
kraaien en duiven vliegen nooit samen; — onnoozele
duif, onschuldig meisje; -- zoo zachtaardig als eene
duif, zeer zacht van aard; -- (R. K.) attribuut van

God den Heiligen Geest, ook van liefde en later
van onschuld. Duifje, o. (- s), kleine duif; (fig.)
jong meisje; — mijn duifje ! mijn liefje, engeltje; —
(bijb.) een duifje zonder gal, onschuldig, onergdenkend persoon.
DUIFHUIS, o. (...huizen), duiventil.
DUIFSTEEN, m. zie DUFSTEEN.
DUIFVAT, o. (-en), (R. K.) een aan kleine kettingen hangend vat in den vorm eener duif, waarin
het Allerheiligste bewaard werd.
1 DUIG, v. (gew.) hoeveelheid hooi of stroo die
men in eens aan het vee geeft.
2. DUIG, v. (-en), stuk wagenschot, tot het
samenstellen van vaatwerk bestemd; -- duigen
blakeren, doen krimpen; — in duigen vallen, uiteenvallen; -- (fig.) mislukken, instorten : helaas!
zijn geluk viel in duigen; 't plan viel in duigen.

DUIGENMAAT, v. (...maten), (kuip.); ...MAL,
m. (-len), (kuip.).
DUIGHOUT, o. vathout, klaphout, kuiphout,
wagenschot.
DUIK, m. (gew.) (kaartsp.) kaarten die bij het
geven overblijven en die met de keerzijde naar
boven op een hoopje worden gelegd. Bij het eene
spel blijft deze duik onaangeroerd, bij een ander
weder mag hij die nieuwe kaarten meent noodig
te hebben om er zijn spel mee te verbeteren, er
van den duik afnemen. Vgl. stok.
DUIKAPPARAAT, o. (...raten), toestel om mee
te duiken.
DUIKBOOT, V. (- en), onderzee -boot, onderzeeër.
DUIKEEND, V. (- en), (nat. hist.) Bene soort
van eend, hier vooral op den doortrek voorkomende
(nyroca).

1. DUIKELAAR, m. (-s), lischdodden, een zeer
algemeen geslacht van waterplanten, door twee
inlandsche soorten vertegenwoordigd, (typha latifolia en c.,ngu.cstifolia. (Plaatselijke namen : donzen,
bulpezeriken, duivelsknoppen, raboorden, waterknotsen, zwezeriken, doetebolten, hanenbolten, pommels, dullen, douterkousen, polsen, biezebrassen,
sneelinqs, kannewasschers en doedels).

2. DUIKELAAR, m. (-s, ...laren), iem. die
duikelt; — zeker kinderspeelgoed, een van onderen
met een halfbolvormig stukje lood bezwaard poppetje van vlierpit dat altijd gaat staan hoe, men
't ook neerwerpt; — vleugelvrucht van den eschdoorn. DUIKELAARSTER, v. (-s), zij die duikelt.

DUIKELEN.

480

DUIKELEN, (duikelde, heeft geduikeld), over het
hoofd buitelen : achterover duikelen, voorover duikelen; — (gemeenz.) druipen voor een examen;
(zwemk.) (onder water) duiken, (w. g.). DUIKELING, v. (-en).
DUIKEN, (dook, heeft en is gedoken), zich met
eene benedenwaartsche beweging in iets verbergen,
in iets hullen • hij is onder de wol gedoken; zij zaten
gedoken in duffel en bont: — in gedoken houding.
neergehurkt, gebukt; — achter de krant gedoken
zitten; — hij duikt wat, loopt wat voorover; —
onder water duiken, zwemmende onderduiken; —
naar een voorwerp duiken, het duikende zoeken; —
(fig.) zwichten, de minste zijn; — (kaartsp.) eene
lagere kaart spelen om den slag niet te halen; —
iem. duiken, met het hoofd tegen de borst van
den tegenstander drukken en hem achteroverwerpen. DUIKING, v. (-en), het duiken; (sterrenk.)
verlaging van de kim, door het innemen van een
hooger standpunt.
1. DUIKER, m. (-s), in liet slijk wortelende
moeras- en waterplanten, tot de familie der lischdodden behoorende (sparganium), egelskop; de
soorten daarvan in ons land voorkomende zijn de
getakte duiker (s. ramosum); de ongetakte duiker
(s. simplex); de kleine duiker (s. minimum); de
vlottende duiker (s. fluitans) en de drijvende duiker
(s. affine).
2. DUIKER, m. (-s), iem. die duikt, die er zijn
beroep van maakt, naar gezonken voorwerpen te
duiken; die iem. duikt, achteroverwerpt; — (nat.
hist.) eenige familiën van zwemvogels, tot de
onderorde der fuutvogels behoorende; — (waterb.)
koker onder een dijk of dam door; -- (fig.) de
duiker ! verdekseld, wel drommels; — haal je de
duiker, de duivel hale je; Duikertje, o. (Cartesiaansch duikertje of duiveltje, in eene fiesch
met water gedompeld figuurtje dat men door
drukking op een vlies boven op de fiesch kan
laten zinken.
DUIKEREEND, v. (-en), duikeend.
DUIKERHELM, m. (-en), helm, metalen omhulsel
door duikers om 't hoofd gedragen.
DUIKERKLOK, v. (-ken), klokvormig toestel
waarmee men onder water kan dalen om te arbeiden en voorwerpen van den bodem der zee op
te halen.
DUIKERKONING, m. (-en), (nat. hist.) een
ijsvogel.
DUIKERPAK, o. (-ken), pak van een duiker.
DUIKERSCHIP, o. (...schepen), (w. g.) onder
vaartuig; ...SLUIS, v. (...sluizen), duiker-zesch
met schuif.
DUIKERTOESTEL, o. (-len).
DUIM, m. (-en), kortste en dikste vinger van de
hand, met twee geledingen, die tegenover de andere
vingers geplaatst kan worden : een zeere duim; —
(fig.) onder den duim houden, bedwingen; (gew.)
onder den duim, in het geheim; vgl, onderduims; —
den duim (de duimen) in de hand houden, gierig
zijn; — hij heeft den duim in de hand, hij heeft
het in zijne macht te handelen, zooals hij goed
iets uit zijn duim zuigen, verzinnen,-vindt;—
liegen; -- hij kan op zijn duim fluiten, heeft den
nakijk; — (Zuidn.) den duim leggen, zich overgeven,
den tegenstand opgeven; -- alles op zijn duim
doen draaien, alles naar wensch doen gaan, over
alles baas zijn; — (Zuidra.) iem. op zijn duimen
kloppen, op de vingers tikken, hem berispen, waar
iets te doen of na te laten; — (Zuidn.)-schuwen
het vingertje naast den duim zijn, de lieveling zijn; —
gedeelte van een handschoen waarin de duim
gestoken wordt; rechthoekig omgebogen stift waar
zijde als spijker aangepunt is (voor 't-vande
ophangen van schilderijen enz.); — (in 't bijz.)
de duimen der deur, om welker stift de hengsels
draaien; — zekere lengtemaat, aangewezen door
het teeken ("); (oudt. van verschillende lengte :
Amsterdamsche duimen, Rijnlandsche duimen; thans
= 1 c.M.); — een vierkante duim, (vlaktemaat); —
geen duim gronds wijken, afstaan, niets.; — een
duim groot, heel klein; — pas een duim hoog kof
groot) zijn en al veel noten op zijn zang hebben,
van een jongen wijsneus gezegd. Duimpje,
o. (-s), kleine duim; (fig.) iets op zijn duimpje weten,
terdege, in den grond kennen; — vingerbekleedsel:
een duimpje om een zeeren vinger doen; — klein
haakje : een kapstok met koperen duimpjes; —
Klein Duimpje, held van zeker sprookje, (vandaar

s); —
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scherts.) klein kind, klein kereltje; — (nat. hist.)
volksbenaming voor tjiftjaf en boomkruipertje; —
(plantk.) naam voor de beemd-ooievaarsbek (geranium pratense).
DUIMBEKLEEDSEL, o. (-s), wat dient om den
duim te bekleeden.
DUIMBREED, o. de breedte van een duim; --geen duimbreed wijken, pal staan; (fig.) niet toegeven; ...BUIGER, m. (-s), (ontleedk.) spier die
den duim buigt; ...ROLLER, m. (-s); ...SPIER,
V. (- en); ...STREKKER, m. (-s).
DUIMELEN, (duimelde, heeft geduimeld), (gew.)
opsteken tot zich halen. Vgl. beduimelen.
DUIMELING, m. (-en), duim van een handschoen
of want; ook afzonderlijke (lederen of wollen)
duim; (zeew.) haakring; duimbekleedsel, duimleder,
duimring.
DUIMGEWRICHT, o. ;...HANDSCHOEN, m.
(-en), want; ...HENGSEL, o. (-s), hengsel, bestaande uit eene veer en een bout met daarop staande
pen: ...IJZER, o. (-s), hanger, hengsel eener deur;
...KLEPPERS, m. mv. castagnetten, klepperhoutjes of ijzertjes; ...KRUID, o. (fig.) geld : mijn
duimkruid is op; daar is duimkruid bij (te verdienen).
DUIMLEDER, DTJIMLEER, o.,zie DUIMELING.
DUIMRING, m. (-en), ring, aan een ander voorwerp vast om er den duim in te steken : lederen
duimring; (ook) ring aan den duim; ...SCHROEF,
v. (...schroeven), (oudt.) schroef tot pijniging der
verdachten aan den duim aangelegd; (fig.) iem. de
duimschroeven aanleggen, aanzetten, hem door
lastige en dringende vragen in het nauw brengen;,
...SPIJKER, m. (-s); ...STEEN, m. (-en), stuk
hardsteen waarin de duim eener deur is vastgegoten; ...VLEUGEL, m. (-s), (nat. hist.) veeren aan
den duim ingeplant; ...STOK, m. (-ken), maatstok
van den timmerman, in cM. of duimen verdeeld;
...ZWEER, v. (...zweren).
DUIMSHOUT, o. van een duim dikte.
DUIMZUIGERIJ, v. het vertellen van verzinsels:
die duimzuigerij van je moet uit zijn.
DUIN, V. (- en), (— o. als verzamelende stofnaam),
heuvels van fijn zand, door den wind samengestoven langs de zee : de duinen zijn hier zeer hoog
en breed; de konijnen schuilen in het duin; (gew.)
(land)duinen, zandstuivingen; — (plantk.) helmplant (ammophila); (gew.) duin snijden, helm snijden.
DUINAARDAPPEL, m. (-s, -en), fijne zandaardappel in de duinpannen geteeld.
DUINACHTIG, bn. ( -er ; -st), naar duin gelijkende;
...BEPLANTING, v. (-en), beplanting van een
duin om het verstuiven tegen te gaan; ...BEBOS SCHING, v. (-en).
DUINBEZIEBOOM, m. (-en), (gew.) wegedoorn,
kruisdoorn (rhamnus catarctica).
DUINBRAND, m. (-en), brand in de duinen;
...DAL, o. (-en).
DUINDOORN, m. (-s), ook kattendoorn geheeten:
een heester die op de duinen van Holland en Zeeland groeit (hippophaes rhamnoides); ...DUIKER,
m. (-s), (nat. hist.) gewone tapuit.
DUINENRIJ, v. (-en), eene rij van duinen.
DUINGEZICHT, o. (-en), gezicht op het duin;
...GROND, m. (-en); ...HAAS, m. (...hazen);
...HELM, v. soort van struisgras, zie HELM;
...HOL, o. (-en); ...HOOGTE, v. (-n); ...KANT,
m.; ...MAAIER (DUINMEIER), m. (-s), Bosch-,
veldwachter der duinen; ...ONTGINNING, v.;
...PIEPER, m. (-s), een zangvogel (anthus rufeseens); ...PAN, v. (-nen), laagte door de duinen
ingesloten.
DUINREEP, v. een der volksnamen van de in 't
wild voorkomende kruipende tarwe (triticum repens),
ook kweek, kweekgras, peengras, kruipkoorn, hondsgras, leedgras, lidgras, puingras, pijnen, grondpeis,
strekgras en trekgras geheeten.
DUINROOS, V. (...rozen), eene soort van roos,
zeer veel in de duinen in 't wild voorkomende
(rosa pimpinellifolia); ...SLAG. o. (-en), weg in
het duin; ...STREEK, v. (...streken); ...TOP, m.
(-pen); ...VALLEI, v. (-en); ...VELD, o. (Z. A.)
zandige vlakte nabij de zee; ...VERPLAATSING,
v. (-en), verplaatsing van het duin landwaarts in
(door den wind); ...VOET, m. voet van het duin: 't
afslaan van den duinvoet.
DUINWATER, o. water, verschaft door eene
waterleiding uit de duinen; ---IJS, o.; —LEIDING,
v. (-en); —MAATSCHAPPIJ, v. (-en); —PRIJS,
m.; —VRAAGSTUK, o.
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DUINWIL(, m. (-en), kruipwilg (salix repen);
...ZAND, o. zand der duinen : men heeft wit, geel
en kalkhoudend duinzand.

1. DUIST. V. een lastig onkruid, tot het geslacht

vossestaart (alopecurus agrestis). Het draagt ook den
naam van zwartgras, wild/worn, wild gras, wintergras,
zaadgras, landvluis en smeelen.

2. DUIST, o. stuifmeel, fijne kafbolsters.
DUISTER, bn. bw. (-der, -st), zonder licht,
donker : eene duistere kamer; een duistere nacht;
het licht of de kaars brandt duister, slecht; — (fig.)
de toekomst is nog duister, men kent haar nog niet; —
't is me nog even duister, ik begrijp het nog niet; —
(fig.) onduidelijk, verward, niet helder : een duistere
stijl; duistere woorden; —, o. duisternis : hij ziet in
het duister (ook : in den duister); in het duister
rondtasten, (fig.) in volslagen onzekerheid ver
handelen.
-kern,
DUISTERACHTIG, bn. bw. eenigszins donker.
DUISTERHEID, v. donkerheid; —, (...heden),
(fig.) onduidelijkheid, verwardheid.
DUISTERLING, m. en v. (-en), die den mensch
gaarne dom en onwetend houdt, domper; (ook)
oningewijde. DUISTERLINGE , v. (-n).
DUISTERNIS, v. donkerheid; — eene Egyptische
duisternis, volslagen duisternis; — tijdperk van
domheid en bijgeloof : de duisternis der middel
duisternis van menschen, over--euwn;—(Z.A)
groote menigte.
DUIT, m. (-en), oude Hol!. koperen munt, het
achtste deel van Pen stuiver; dat lost vier duiten,
een halven stuiver; — hij zou een duit in tweeën
bijten, is zeer gierig; — (spr.) hij wil ook een duit
in 't zakje doen, een woordje mefspreken; --- hij
is mij geen duit schuldig, niets; — dat is ,neen duit
waard; dat kost mij geen roodgin duit, in 't geheel
niets; — (gew.) vreemde of niet meer gangbare
munt; — (fig.) geld : hij heeft duiten; hoe zal ik aan

mijne duiten komen; — dat heeft hem een heelen
duit gekost, veel geld; -- de duiten bijten hem,
hij verspilt zijn geld. (In : zij gelijkt hem op 'n
duit is op 'n duit eene verbastering van op ende
uit, geheel en al). Duitje, o. (-s).

DUITBLAD, o. eene der algemeenste waterplanten
van Nederland, ook centenblad, kikkerbeet of kikker
kleine duitjes en vorschbeet genoemd, (hydro--kruid,

charis morsos ranae).

DUITENDIEF, m. (...dieven), iem. die er steeds
op uit is, geld te verdienen; ...PLATER, m. (-s),
iem. voor wien alles eene geldkwestie is; ...PLA.TERIJ, v.
DUITJE, o. (-s), duit; Bene som gelds : hij heeft

een aardig duitje opgespaard; (gew.) duitje -op spelen,

kruis of munt spelen.
DUITSCH, bn. bw. van Duitschland : de Duitsche
taal; de Duitsche (of Teutonische) orde; —, o. de
Duitsche taal; vroeger ook voor de Nederlandsche
taal gebruikt : of rijm ik, dat een boer dit Duitsch
niet kan verstaan; ook Dietsch (nog bij Vlamingen);

vgl. Nederduitsch, Hoogduitsch; — eene Duitsche,

eene Duitsche vrouw.
DUITSCHER, m. (-s), inboorling van Duitschland.
DUITSCHKOORN, o. (Z. A.) gewone tarwe, in
tegenst. niet kafferkoorn.
DUITSCHMAN, m. (-s), (Z. A.) blanke, naam
dien de Kaftaars aan de blanken geven.
DUITSCHVOLK, o. (Z. A.) blanken, benaming
waarmee de Kaffers over de blanken spreken.
DUIVEBEK, m. (-ken); ...KOP, m. (-pen);
...POOT, m. (-en); ...VOET, m. (-en).
DUIVEKATER, zie DEUVEKATER, wat duivekater ! wat duivel!
DUIVEL, m. (-en, -s). in de volkstaal ook DUVEL,
(theologie en volksgeloof) gevallen engel, booze
geest, voorgesteld als de oorzaak van het kwade,
in 't bijz. het opperhoofd dier geesten, 'SSatan,
Beëlzebub : verzoeking van Christus door den
duivel; — ( Zuidn.) iem. den duivel aandoen, hem
erg kwellen; — (naar de verschillende ondeugden),
de duivel van den hoogmoed, den nijd enz.; — (spr.)
hij is van den duivel bezeten, de duivel werkt in
hem, (fig.) hij is dol; -- den duivel inhebben, woedend
zijn; — daar speelt de duivel mee, daar heeft hij
een handje in, dat is toch een drommelsch werk; —
de duivel zal de kaars houden, zal er zich mede
bemoeien; — den duivel aan iets gezien hebben, van
iets niet willen weten , er een afkeer van, een
schrik voor hebben- -- den duivel gezien hebben,
op de vlucht gaan; -- bij den duivel te
Van Dale.
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biecht gaan, bij den vijand te rade gaan, aan
hem een geheim verklappen, enz.; -- den
duivel bannen, bezweren, uitdrijven; --- (spr.)
men maakt den duivel altijd zwarter dan hij is, men
schildert iem. (iets) altijd erger dan hij is; — (spr.)
als men van den duivel spreekt, trapt men op zijn
staart, wanneer men over ietn. spreekt dien men
afwezig waant, komt hij juist; — in den nood eet de
duivel vliegen, in nood doet men alles; — (Z. A.)
hij is een duivel in het liegen, kan geweldig liegen; —
wie schuldig is, droomt van den duivel, zijn geweten

plaagt hem; --- verder in tal van verzekeringen,
verwenschingen, uitroepen : de duivel hale mij,

als 't niet waar is; loop naar den duivel; kom hier,
voor den duivel; hij is te dom om voor den do.tivel te
dansen, zeer dom; wat duivel !; — de duivel met
zijn grootje (plat : met zijn mallemoer); — dat mag
de duivel weten (ik weet het stellig niet); --- om den
duivel niet, stellig niet; (vgl.) donder, drommel; —
een duivelachtig wezen : hij is een duivel in menschengedaante; een slimme duivel; — (ook vaak in

medelijdenden zin, misschien naar aanleiding van
vele middeleeuwsche sagen en spelen waarin de
duivel vaak bedrogen, afgerost werd), een arme,
domme, goede duivel; — ( plat) lichaam: ient. op zijn
duvel geven, komen, zitten; op zijn duvel krijgen, een
pak slaag krijgen; (ook fig.); -- (nat. hist.) mandril;
eene zeer wilde soort van buidelwolf (sarcophilus ursinus); -- machine tot het reinigen van ongesponnen
wol, katoen, ook wolf genoemd; — (Zuidn.) dorschwerktuig. Duiveltje, o. (-s), het duiveltje in mijn
binnenste, mijne kwade neigingen; Car(esiaansch
duiveltje, zie DUIKERTJE.
DUIVELACHTIG, bn. bw. ( -er. -st). als (van) een
duivel : een duivelachtig genoegen. DUIVELACH TIGHEID, v. (...heden).
DUIVELARIJ, v. (-en), boosheid; bedrog; list,.
loosheid.
DUIVELBANNER, ...BEZWEERDER, m. (-s);
...BANSTER, ...BEZWEERSTER. v. (-s); ...BANNERIJ, ...BANNING, ...BEZWERING, v. (-en).
DUIVELEN, (duivelde, heeft geduiveld), kwellen,
zaniken, last veroorzaken : lig nu niet te àuivelen; -treiteren. razen, tieren, vloeken, met geweld en
geraas slaan, drukte maken, duiveljagen.
DUIVELIG, bn. ( -er, -st), duivelachtig : het is
om duivelig te worden. DUIVELIGHEID, v. (...heden).
DUIVELIN, v. (-nen), boos, kwaadaardig wijf,
helleveeg.
DUIVELJAAGSTER, v. (-s), (w. g.) tooverheks.
DUIVELJAGEN, (duiveljaagde, heeft geduivel
duivel bezweren; -- (fig.) een groot-jagd),en
geraas maken; last, drukte veroorzaken; lig toch
niet te duiveljagen, gezegde om zijne ontstemming
te kennen te geven als men ingespannen bezig is
en telkens gestoord wordt; vgl. aonderjasen.
DUIVELJAGER, m. (-s), duivelbanner, toovenaar; — cone ronding van een kwartcirkel met
twee insnijdingen (aan balken); -- zekere schaaf
daarvoor gebruikt.
DUIVELKAMER, v. (-s), (spinnerij) vertrek in
eene katcenspinnerij waar de vezels het eerst
gezuiverd worden.
DUIVELS, bw. in hooge mate : duivels aardig; —
tw. wel duivels !
DUIVELSADVOCAAT, m. (...eaten), (R. K.)
prelaat die bij de heiligverklaring of canonisatie
tegen de heiligverklaring pleit en daarom aangewezen is om het zondige of onvolmaakte in het
licht te stellen; hij bestrijdt dus den verdediger
der heiligverklaring of Godsadvocaat; -- (bij uitbr.)
iem. die vooral de zwarte zijde, den -slechten kant
van iets 1 aat zien.
DUIVELSBEET, v. (plantk.) blauwe knoop
(succisa praten.sis), ook blauw schurftkruid geheeten;
...BOOM, m. (-en), een kleine boom op de boschrijke bergen van Zuid-Amerika, uit welks langen,
knoestiger wortel de wilden knotsen maken, knotsboom; ...BOON, v. (-en), (plantk.) smeerwortel
(symphytum officinale), ook donderboon, ezelsoor,
keelwortel en spekwortel geheeten; ...BROOD, o.
,gew.) eene soort van paddenstoel; uitwas (aan
boomen).
DUIVELSCH, bn. bw. van, als een duivel: met

duivelschen wellust zijne prooi martelen; -- ver-

wenscht : die duivelsche jongen; dat is eene duivelsche
geschiedenis; — woedend : dat is om duivelsch te

worden. Vgl. dondersch, drommelsch.
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DUIVELSDIENAAR, m. (...naren), satanskind;
...DIENST, m. (-en), zeer moeilijke dienst,.
DUIVELSDREK, m. (gen.) gomhars van eenige
Aziatische soorten van het geslacht ferula, het uit
de ingesneden wortels gevloeid en aan de lucht
hard geworden melksap, met scherpen smaak en
doordringenden knoflookgeur; -- volksbenaming
voor wolfsmelk (euphorbia), eene schermbloemige
plant.
DUIVELSEIEREN, o. mv. (plantk.) de nog niet
volwassen stinkzwammen. op eieren gelijkende;
maakt men ze open, dan is de stank ontzet tand.
DUIVELSGEWELD, o. helsch leven; groote
moeite; ...KAAS, v. vergiftige paddenstoelsoort;
...KERMIS, v. Zuidn.) regen en zonneschijn tegelijk; j
...KERS, v. (plantk.) varkenswortel, hondskers;
de vergiftige heggerank (bryonia dioica); ...KIND,
o. ( -ars, -eren), boos kind; (fig.) boos mensch;
...KLAUW, V. volksnaam van de wilde of gemeene
valeriaan (valeriana o/,ttcinalis); ...KLAUW, m.
(-en), balkhaak; zekere schelp, bootshaak, chiragra;
...KNOPPEN, m. mv. zie DUIKELAAR; ...KOP, I.
m. (-pen), kop van een duivel; — dikke uitwas
aan een boom; — volksnaam voor lischdodde
(typha); ...KUNSTENAAR, m. (-s), toovenaar,
goochelaar; zeer handig mensch; ..KUNSTENARES, v. ( -sen), toovenaarster; ...KUNSTENARIJ,
V. (- en), hekserij, zwartekunst.
DUIVELSMELK, v. een der volksnamen voor
kruisbladwolfsmelk (euphorbia lathyris); — het
plantengeslacht euphorbia palustris, ook groot
.speenkruid regieeten.
DUIVELSMOLEN, m. (-s), molen waarin men
veen tot turfstrooisel fijnmaalt; ...MUNT, v. (-en),
naam van fossiele zee-producten die op munten
gelijken.
DUIVELSNAAIGAREN, o. een der volksnamen
of nachtwikke (vicia hirsuta),
van de rim
algemeen op zandig bouwland voorkomende; —
woekerplanten met gele of
(cuscuta),
warkruid
het
roode draadvormige stengels; -- volksnaam voor
het akkerklokje (campanula rapunculoides); ...00G,
o. (-en), (plantk.) adonisbioem, adonisroosje, vuur
linzenpen -rosje;.PENIG,m(-n)delfst.
versteende kamerslak.-nigofvruchtse:
DUIVELSSTERK, bn. geweldig sterk; ...STREEK
m. (...streken), slechte daad; ...TOEJAGER, m.
(-s), iem. die zoo wat voor allerlei diensten gebruikt
wordt; — (zeew.) zekere bout; ...WEER, o. zeer
slecht weer; ...WERK, o. een zeer zware, moeilijke
arbeid; een verwenscht werk; ...WOLKJE, o. (-s),
(zeew.) stormwolkje, een klein onregelmatig wolkje,
als voorbode van storm beschouwd.
DUIVELVISSCHEN, m. mv. familie der armvis schen (pediculati) waartoe o. a. de zeeduivel behoort: zeer leelijke en wanstaltige visschee; (ook)
de gehoornde rog, eene soort van vleugelroggen
(ceratoptera); sommige exemplaren worden tot 4 M.
breed en 600 K.G. zwaar.
DUIVENBOON, v. (-en), kleine soort boon, voed
duiven; ...DREK, m.; ...EI, o. (-ers, - eren);-seldr
...GAT, o. (-en); ...KIJKER, m. (-s), een gat of
opening, in een muur (of wel in een duivenhok)
aangebracht, dat tot doorgang van de duiven
dient; ...HALS, m. (...halzen); ...HALSMOND STUK, o. (-ken), eene soort van mondstuk voor
het paard; ...HOK, o. (-ken), ...KOT, o. (-ten, ook
...koten), ...SLAG, o. (-en), ...TIL, v. (-len), hok
waarin men duiven houdt; ...HOUDER, m.
...KERVEL, v. zekere plant (fumaria officinalis),
gemeen kervel, ook aardrook, grijzekom of koegras

geheeten; ...KRUID, o. (plantk.) eene plant met
zwarte, zachte bessen die op den Libanon veel
wordt aangetroffen; ...LAT, v. (-ten), zeer-vuldig
dunne lat; ...MAND, V. (-en); ..MARKT, v. (-en);
...MELKER, m. (-s), opkweeker van, handelaar
in duiven, zie MELKEN; ...MEST, m. duivendrek;
...NEST, o. (-en); ...PO ST, v. (-en), 't verzenden
van briefjes door middel van postduiven;
...VLUCIIT, v. een aantal duiven, te zamen vliegende; -- (ook) duivenslag.
DUIVER, m. (-s), (Zuidn.) doffer.
DUIVIN, v. (-nee). (Zuidn.) duif.
DUIZELEN, (duizelde, heeft geduizeld), draaierig
worden, eene neiging hebben om te vallen : mij

duizelt; het duizelt mij; ik duizel ervan; -- (fig.)
men duizelt, als men aan zulke afstanden denkt,

het verstand staat ervoor stil. DUIZELING, v.

(-en), draaiing in het hoófd : enne duizeling krijgen;
door eene duizeling bevangen worden.
DUIZELEND, bn. (fig.) eene duizelende hoogte,
eene duizelingwekkende hoogte (van roem,
eer b.v.).
DUIZELIG, bn. ( -er, -st) draaierig, neiging tot
vallen hebbende : als ik van een toren naar beneden
kijk, word ik duizelig. DUIZELIGHEID, v. het
onderhevig zijn aan duizelingen.
DUIZELINGWEKKEND, bn. wat doet duizelen:
duizelingwekkende afstanden, hoogten; ...WEREND,
bn. (geneesk.) duizeling voorkomend.
DUIZELKRUID, o. benaming voor de voor3aarszonnebloem ,doronieum pardalianches) of wolverlei.

DUIZEND, teles een getal, 10 maal 100; als bij
groot getal : er zijn er wel duizend, heel veel;-zonder
duizend dankjes; hij is er één uit duizend, zóó zijn
er niet veel, hij is een beste,; (Zuidn.) op zijn
duizend gemakken, zeer gemakkelijk; (ook) uiterst
traag; —, o. (-en), duizend als eene eenheid samen
de duizenden staan op de vierde plaats; zij-gevat:

vielen bij duizenden; duizenden menschen.

DUIZENDBEEN, o. (-en), (nat. hist.) duizend
veelvoet; naam van eene zeespin, van eene-pot;
krab, van een Amerikaansch insect; -- (zeew.)
eene schildpad met een aantal schijven.
DUIZENDBLAD, o. een plantengeslacht, veder
(myriophyllum) waarvan in Nederl. drie-kruid
soorten gevonden worden : het aardragend duizend
het kransdragend duizendblad en het wissel -blad,bloemige duizendblad; —
een plantengeslacht (achillea) dat tot de samen

behoort. In Nederl. heeft men de-gestldbomin
drie volgende soorten : het gemeene duizendblad
(ook duizendtak, hazengerwe, hazengerf; hazengras
of hazenkervel en hondenklaar geheeten), het edel
duizendblad en het smalbladig duizendblad; —
ook volksbenaming voor de waterviolier (hottonia
palustris).

DUIZENDERHANDE, ...LEI, oaverbuigb. bn.,
soortget., duizendsoortig.
DUIZENDGRAAN, v. een plantengeslacht, dat
tot de familie der vlasachtigen behoort. Men treft
in Nederl. slechts eéne soort algemeen op vochtigen
zand- en heigrond aan : de gemeene duizendgraan
of dwergvlas (radiola linoides); — het breukkruid,
een plantengeslacht dat tot de fam. der parovychiaachtigen behoort, en waarvan eveneens maar ééne
soort in Nederl. algemeen op drogen zand- en
heigrond, alsook aan rivieroevers gevonden wordt :
de onbehaarde duizendgraan (herniaria glabra);
sporadisch komen voor het gewimperd breukkruid
(h. ciliata) en het behaarde breukkruid (h. hirsuta).
DUIZENDGULDENKRUID, o. een plantengeslacht dat tot de familie der gentiaanachtigen behoort (erythroea) ; hier zijn drie soorten; schoon

duizendguldenkruid, groot dwizendgvlenkruid, strandduïzendgvldenkruid. De beide laatste soorten worden
onder den naam van kleine santorie in 't wild ver

als geneesmiddel verkocht.

-zameldn

DUIZENDJARIG, bra. (godg.) het duizendjarig
rijk, een duizendjarige geluksstaat op deze aarde,
zie chiliasme.

DUIZENDKNOOP, v. (-en), een plantengeslacht,
tot de familie der veelknoopigen behoorende
(polygonum), waarvan er veertien soorten in ons
vaderland worden aangetroffen : slangen- of adder-

wortel; veenwortel of papenkwaad, ook wilde wilg;
knoopige duizendknoop; bleeke duizendknoop; losse
duivelknoop; perzikbladige duizendknoop; zachte
duizendknoop; waterpeper, ook bittertong, kleine
duizendknoop; varkensgras, ook bargegras, zwijnen of mottengras, weg- en kreupelgras geheeten; zwaluwentong, ook zwarte winde, ronken en reng geheeten; heggeduizendknoop; boekweit, en franschmannen,
ook welde -, zee- of Fransche boekweit geheeten.

DUIZENDKOREN, o. (plantk.) duizendgraan;
...KRUID, o. (plantk.) duizendguldenkruid.
DUIZENDKUNSTENAAR, m. (-s), iem. die in
vele zaken zeer bedreven is.
DUIZENDMAAL, bw. tienduizend is duizendmaal
zooveel als tien; (niet bepaald) duizendmaal dank;
ik heb het hem wel duizendmaal gezegd, heel vaak.
DUIZENDPONDIG, bn. van duizend pond.
DUIZENDPOOT, m. (-en), klasse der gelede
dieren, myriapoda; de gewone duizendpoot, lithobius fortificatus; zekere borstelworm, vereis;
...SCHOON, v. (-en), eene der vijf soorten van anjelieren welke in Nederl. in 't wild voorkomen (dian-

DUIZENDSTE.

483

thus barbatus); ook naam voor blauwe klokjes of
klokjesgentiaan (gentiana pneumonanthe).
DUIZENDSTE, bn. (ranggetal); —, o. (-n). duizendste deel : de duizendsten staan in eene decimale
breuk op de 3de plaats na het decimaalteeken.
DUIZENDTAL, o. (-len); ...VOET, m. (-en),
(plantk.) naam voor den Japanschen brijappelboom.
1. DUIZENDVOUD, ...VOUDIG, bn. bw. ik zal 't
u duv„endvoud vergelden.
2. DUIZENDVOUD, o. duizendmaal iets; rek.)
een getal dat door duizend deelbaar is.
DUIZENDWERF, bw. duizendmaal.
DUKAAT, m. (dukaten), oud -Holl. gouden munt
(= f 5.50 meer of min); --- een zilr•eren, dukaat,
Holl. rijksdaalder (= f 2.50); thans nog in gebruik
als negotie -penning.
DUKATENGOUD, o. goud van het fijnste gehalte;
...KAKKEITJE, o. (-s), zeker kinderspeelgoed.
DUKATON, m. (-s, -nen), ouds Holl. zilveren munt,
ook zilveren rijder genaamd '(= 1 3,15).
DUKDALF, m. (...dalven), zwaar aaneengeklonken paalwerk, op verschillende punten van havens,
rivieren en andere binnenwateren ingeheid om er
de schepen aan vast te leggen.
DULCINEA, v. (-'s), liefje van Don Quichot;
(bij uitbr.) beminde.
DULDBAAR, bn. te dulden, geduld, verdragen
kunnende worden; houdbaar.
DULDELIJK, bn. bw. (w. g.) duldbaar.
DULDELOOS, bn. bw. (...looter, -t), niet te ver
eene duldelooze pijn. DULDELOOSHEID, V.-dragen:
DULDEN, (duldde, heeft geduld), verdragen,
verduren : dat is niet langer te dulden; — toelaten:
duld dat ik u zegge; — het papier duldt alles (het
papier is geduldig), men kan er alles op zetten wat
men wil, wat waar of niet waar is, wat men meent
of niet meent; -- ik duld hem hier niet langer, ik
wil niet dat hij hier blijft; -- we worden geduld,
men zou ons liever zien heengaan. DULDING, v.
verdraagzaamheid; geduldig lijden.
DULDER, ,m. (-s); DULDSTER, V. (- s), die
(veel, doch in stilte) lijdt of verdraagt.
DULDZAAM, bn. (gew.) duldzaam weer, tamelijk
goed.
DULIA, V. (R. K.) vereering der Engelen en Heiligen, tegenover de aanbidding van God.
DULLEN, v. mv. een der volksnamen van de
lischdodden of duikelaars.
DUM-DUM, m. (-s), een soort kogel die bij het
treffen uitzet en gevaarlijke ongeneeslijke wonden
teweegbrengt; zoo genoemd naar het plaatsje Dumdam Eng. Indië: de dure -dums zijn op de vredes
1899 verboden.
-conferti
1. DUN, bn. bw. (-ncr, -st), (van vlakke voorde
staafvormige
lichamen),
waarvan
werpen en
kleinste afmeting (afmetingen) klein is (zijn) : dun
papier, dunne stof, dun glas, dun garen, eene dunne
twijg; — (ontleedk.) dunne darmen, het spijskanaal
van maag tot karteldarm (met of zonder den 12ving darm); — zich tot eene geringe hoogte over
iets uitbreidend : een dun laagje sneeuw, een dun
vernisje; — eene boterham dun smeren, er weinig
boter op doen; — (fig.) zijne kennis is maar dun,
het zit er dun op, hij weet er niet veel van; — met
groote tusschenruimten tusschen de verschillende
deden (voorwerpen) : de boomen staan hier te dun;
eene dun bevolkte streek; dun gaaien; — ( fig.) eer
zijn dun gezaaid, er zijn er niet veel; —-lijkemnsch
ze toopen er dun die zoo geleerd zijn, diezijn zeldzaam; —
in hooge mate vloeibaar, met te weinig vaste bestaliddeelen : dunne soep, inkt, melk; -- die brochure
is erg dun . bevat niet veel zaaks; — dun afgaan,
loslijvig zijn; — kvan gassen) ijl, met gering specifiek
gewicht : in hoogere lagen is de lucht dunner; —
(gemeenz.) hij is dun, gierig, schriel; (Zuidn.) een
dunne boer., die niet rijk is; -- dc t is dun van
hem, min; — het dunne, de dunne zijde van iets,
(ook) het dun.
2. DUN, o. het wit; (meest scherts.) tegenstelling
van het de.k (bij koffie) enz.; het dun van een ei; —
(fig.) door dik en dun gaan, zich om niets bekommeren.
DUNBEEN, m. en v. (-en), die dunne beenen
heeft. DUNBEENIG, bn. met dunne beenen.
DUNBIER, o. scharbier, gemeen, gering bier.
DUNBLADERIG, bn. met dunne bladeren.
DUNBUIK, m. en v. (-en), (w. g.) die een mageren
buik heeft; ... BUIKIG, bn.

DURF.

DUNDOEK, o. vlaggedoek; -- Nederlands dundoek, de rood-wit-en- blauwe vlag.
DUNHARIG, bn. dun van haar. DUNIIARIGHEID, v.
DUNHEID, v. het dun zijn : de dunheid van eene
stof is nog geen bewijs van slechte kwaliteit; mager
geringe lijvigheid; (fig.) schaarschheid. schriel--heid,
heid : de dunheid van zijn betoog.
DUNK, m. datgene wat men aangaande eene
zaak denkt, m °erring; -- ik heb er geen grooten
dunk van, ik stel er mij niet veel van voor, ik heb
er geen hooge gedachten van; een goeden dunk,
een slechten dunk van iets hebben. Vgl, eigendunk.
DUNKEN, (mij (4 n.) dunkt, mij dacht en docht),
eene meening hebben (over iets) : wat dunkt u er
van I; mij dunkt, dat .... (vaak slechts als beleefdheidsvorm); (evenzoo) naar mij dunkt, naar
het mij voorkomt; — die zaak dunkt mij goed,
komt mij goed voor; (oeroud.) zich laten dunken,
gelooven, menen, zich inbeelden. (Vgl. laatdunkend); zie DENKEN.
DUNKOP, m. (-pen), ingewandsworm (trichocepha lus ) .
DUNLIJVIG, bn. ( -er, -st), loslijvig; mager,
schraal. DUNLIJVIGHEID, v.
DUNLOP, m. (-s), bijzondere soort van gummi
voor fiets of auto, zoo geheeten naar den-band
fabrikant Dunlop.
DUNMES, o. ( -sen). vlijm der boekbinders.
DUNNEGE, v. (gew.) slaap van het hoofd.
DUNNEN, (dunde, heeft en is gedund), dun
maken; dun worden; --- het haar dunnen, knippen; —
zijn haar begint al te dunnen, uit te vallen; — boomen dunnen, snoeien, (ook) ze minder talrijk maken
door een gedeelte ervan te verplaatsen, of uit te hakken; een bosh dunnen; — een bed groenten dunnen,
(uitdunnen), er een deel der planten uitnemen; —
de gelederen waren sterk gedund, er waren velen
gevallen; — de nevel dunt, begint op te trekken; —
de vergadering dunt, vele leden gaan heen; — dun
afsnijden (het leder); schaven, afschaven. DUNNING, v. het dunnen.
DUNNETJES, bn. flauwtjes, weinig, schaars; -'t was maar dunnetjes, niet best, niet veel zaaks: —
we zullen dat feestje nog eens dunnetjes overdoen,
op meer bescheiden wijze, (meest scherts.).
DUNNIGHEID, v. dunheid; dun.
DUNSAP, o. (suikerfabr.) gezuiverd ruwsap.
DUNSEL, o. jonge, eerste (krop)salade (gew.:
verdunsel); — (Zuidn.) snoeisel; (ook) al de
planten door dunnen uitgetrokken of uitgehakt.
DUNSELBAK, m. (-ken); ...BED, o. (-den).
DUNTE, v. (-n), dunheid.
DUNVLOEIBAAR, bn. zeer vloeibaar.
DUO, o. (-s); zie DUET.
DUODECIMO, o. (-'s), kleinste boekformaat
(12mo), van 24 bladzijden op een vel druks. DUODE CIMAAL, bn.
DUPE, m. en v. (-s), bedrogene, gefopte; — hij
is de dupe van de historie, hij betaalt het gelag.
DUPEEREN, (dupeerde, heeft gedupeerd), bedriegen; voor laten opdraaien, een koopje leveren,
er laten inloopen; teleurstellen.
DUPLICAAT, o. (...eaten), eensluidend afschrift;
het dubbel van Bene akte, van een geschrift.
DUPLIEK, v. (-en), beantwoording der repliek,
wederantwoord (van een advocaat na Bene pleit
: na re- en dupliek.
-red)
DUPLO, v. in duplo, in twee gelijken, van één
inhoud.
DUPPEN, zie DUBBEN.
DUPPIE, o. (-s), volkstaal voor dubbeltje.
DURABEL, bn. ( -er, -st), duurzaam, blijvend; -(volkstaal) wat hooge kosten veroorzaakt.
DURATIEF, o. (...tieven), (taalk.) intensief.
DUREN, (duurde, heeft geduurd), een zekeren
tijd aanhouden : ' t gesprek duurt lang; -- het ver
een zekeren tijd, eer iets geschiedt:-lopenva
het duurt nog een jaar, eer ik meerderjarig ben; —
dat zal nog wel wat duren, dat gebeurt vooreerst
niet; — bestendig, onveranderd blijven voortbestaan : niets duurt hier beneden; — (spr.) Duren is
eene schoone stad, volharden is eene schoone zaak;
(ook) mooie dingen duren niet lang; — deze
appelen kunnen duren, blijven goed; — hij kan
hier niet duren, niet blijven, vindt hier geene rust.
DURING, v.
DURF, m. moed: hij heelt geen durf; ondernemingsgeest : er zit geen durf in.

DURFAL.

DURFAL, m. en v. (-len, -s), die alles durft (doen,
ondernemen); ...NIET, m. en v. (-en), lafaard.
DURK, m. (-en), (zeew.) pompzode, hoorgat,
plaats in een schip, waar het vuil vergadert.
DURVEN, (dorst, durfde, heeft gedurfd), ziel,
verstouten, den moed hebben, wagen : niemand
durfde hem tegenspreken; — ik durf niet, ik heb er
den moed niet toe; --- hij is iemand, the durft, die
niet benauwd is om iets te wanen ; hij heeft niet
gedurfd. (In dezen zin en dergelijke kan men ook
zeggen : hij heeft het niet durven doen. Hier vervangt
de onb wijs het verleden deelw., gelijk o. a. bij meer
ende hulpwerkw.: kunnen, mogen.
andere wijziende
moeten, bij het hulpwerkw. van den volm. tijd:
het
hulpwerkw.
van de gebied. wijs : laten,
wezen,
het geval is : hij heeft het kunnen, mogen, moeten
doen; hij is het wezen doen; ik heb het laten doen;
enz. ); — mogen, kunnen : durven wij u dit toevertrouwen? Zie DORREN.
DUS, voegw., bw., dat eene gevolgtrekking
inleidt (al of niet met de rechte woordschikking) :
de driehoek is gelijkzijdig, dus zijn de hoeken (dus
de hoeken zijn, de hoeken zijn dus) zestig graden; —,
bw. op deze wijze, aldus : dus sprak de held, terwijl
hid zijne speer drilde.
DUSDANIG, bv^. (w. g.) zoodanig : de zaak is dus
geregeld, dat ieder kan meedoen; —, aanw.-danig
vnw. zulk, zoodanig : met dusdanige menschen kan
men niet klaar komen.
DUSKANT, bw. (Z. A.) aan dezen kant.
DUSKE, aanw. voorn. (Z. A.) dusdanig, zoo een.
DUSVER, ...VERRE, bw. tot dusver, tot zoover
als de zaak nu gevorderd is, als we nu zijn : ik kan
u tot dusverre nog niets zekers meedeelen.
1. DUT, m. (-ten), sluimering, korte slaap : een
dut (ook een dutje) doen; — (fig.) dwaling : iem.
uit den dut helpen, in den dut la-ten. Dutje, o. (-s).
2. DUT, m. (-ten), teeken dat ergens ingeslagen is.
DUTS, m. en v. (-en), (gew.) sukkelaar, sukkelaarster; ziekelijk mensch; onnoozel mensch, doetje.
DUTSCHELLING, m. (-en), schelling met een
dut, voormalige Nederl. munt (= 30 cent).
DUTSEN, (dutste, heeft gedutst), (gew.) loopen,
sukkelen.

DUTSTOEL,m. (-en), luierstoel.
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1. DUTTEN, (dutte, heeft gedut), stempelen met
een munt- of ijkstempel : om de wichtige schellingen
van de lichte te onderscheiden. dutte men ze; een
gedutte achtentwintig. Daarom zegt men soms nog
van een meisje dat haar 28ste jaar heeft bereikt
zij is gedut.
2. DUTTEN, (dutte, heeft gedut), een kort,
licht slaapje doen.
DUTTER, m. (-s), DUTSTER, v. (-s), slaper,
sluimeraar; slaapster, sluimeraarster.
DUUMVIRAAT, o. tweemanschap (als de consuls
te Rome).
1. DUUR, m. tijdruimte die iets beslaat : de duur
van den dagelijkschen arbeid mag niet boven acht
uur gaan; het leven is kort van duur; de vreugde was
van korten duur; -- lange tijdruimte : kleeren op
den duur maken, zoo dat ze lang mee kunnen; —
dat is op den duur niet uit te houden, wanneer het
lang duurt; — rust noch duur hebben, nergens
kunnen blijven (uit ongeduld, ook door een kwaad
geweten).
2. DUUR, bn. bw. (-der, -st), hoog van prijs:
het vleesch is duur; dat is veel te duur; (bij eitbr. )
de markt was duur; — (Zuidn.) den duren tijd in
iets brengen, er kwistig, al te mild mede omgaan;
-- (fig.) zijn leven duur verknopen, zich zoo lang
mogelijk verdedigen; — waarop men hoogen
prijs stelt (gewoonlijk dier of dierbaar): goede raad
is duur; -- hij zwoer een duren eed, dat hij den
dood zijns vriends zou wreken, een eed dien hij
stellig houden zal; — (gemeenz.) een dure, (eertijds)
plaatsvervanger in het leger; de duur - toonschaal,
majeur toonschaal.
DUURBAAR, bn. (Zuidn.) dierbaar.
DUURKOOP, bn. hoog van prijs, alleen in tegenst.
met goedkoop; — goedkoop is duurkoop, als men
goedkoope waren zoekt te krijgen komt men vaak
nog bedrogen uit.
DUURTE, v. hooge prijs : de duurte der levens
tijden van duurte; — dat zal de duurte-mideln;
niet aanbrennen, zal het niet duur maken.
DUURTE - TOESLAG, m. (-en), toeslag op het
traktement wegens de duurte der levensmiddelen.
DUURZAAM, bn. (...zamer, -st), geschikt be-

stemd om te duren : deze stof is zeer duurzaam,
kan lang mee; — een duurzamen vrede sluiten,
die op hechte grondslagen rust. DUURZAAMHEID, V.
DUVEL, m. (-s), zie DUIVEL.
DUVELEN, zie DUIVELEN.
DUW, m. (-en), stoot.
DUWEN, (duwde, heeft geduwd), door drukking
doen voortbewegen : eene handkar duwen; iem. in
een hoek duwen, (ook fig.) in de engte drijven; duw
maar toe !; — stooten geven, dringen : duw zoo
niet !

DWAAL, v. (dwalen), (R. K.) dwaal van het
altaar, drievoudig linnen of pellen bekleedsel van
het altaar, mappa.
DWAALBEGRIP, o. (-pen), valsch begrip, verkeerd inzicht; ...GEEST, m. (-en), dwalende geest;
ketter; ...LEER, v. (-en), valsche leer, heterodoxie;
...LEERAAR, m. (-s, ...leeraren); ...LICHT, o.
(-en), blauwachtig beweeglijk vlammetje boven
moerassen en kerkhoven, ontstaan door langzame
verbranding van phosphorwaterstofgas : zich door
een dwaallicht van het spoor laten leiden; — (fig.)

verkeerde leidsman; ...PAD, o. (-en), (w. g.) dwaal
verkeerde weg; (ook fig.).
-weg,
DWAALREDE, v. (-nen), valsche redeneering;
...REDENAAR, m. (-s, ...naren), drogredenaar,
sophist; ...SPOOR, o. (...sporen), verkeerde weg : op
een dwaalspoor geraken; iem. op een dwaalspoor
brengen; (ook fig.) hem misleiden, verkeerd inlichten.

...STAR, ...STER, v. ( -ren), (w. g.) planeet.
DWAALTUIN, m. (-en), doolhof; ...WEG, m.
(-en), verkeerde weg; (ook fig.) iemand op een dwaal
brengen of leiden, hem misleiden; op een dwaalweg-weg
zijn, zich vergissen, zich bedriegen.
DWAALZINNIG, hn. bw. ( -er, -st). (w. g.) die
verkeerd of valsch denkt. DWAALZINNIGHEID, v.
DWAAS, bn. bw. (dwazer, -t), (van woorden,
handelingen) wat aan iemands verstand doet
twijfelen, onverstandig, zot : een dwaas gedrag;
duiaze woorden; dwaas handelen; — (van personen)
die onverstandige, gekke dingen doen of zeggen,
(ook) die een wonderlEik uiterlijk hebben; dc wijze

en de dwaze maagden; wat voor een dwazen vent had
je daar bij je (meer gewoon gek); — eene dwaze mode;
)e zult toch zoo dwa( s niet zijn (dat je het doet); —
't is te dwaas om alleen te loopen, 't kan niet waar zijn,
't is onuitvoerbaar; — tusschen mal en dwaas zijn, inde

bakvischjesjaren. DWAASHEID, V. (...heden), het
dwaze van iets: eene dwaze handeling, uiting : welk

eene dwaasheid; • dwaasheden begaan..
DWAAS, m. en v., DWAZE, v. (dwazen), iem. die
dwaas is, dwaze dingen doet : gekken en dwazen
schrijven hun namen op hekken en glazen; dwaas die
ik was; de arme dwaas; (in 't bijz.) krankzinnige.

DWAASHOOFD. m. en v. (-en), dwaas, ver

-dwase.
DWALEN, (dwaalde, heeft gedwaald), op een
volg
dezen
weg
verkeerden weg zijn of voortloopen :
maar, gij kunt niet dwalen; (vgl. afdwalen, ver
— zonder bepaald doel rondloopen : wij-dwalen);
dwaalden twee uren in het bosch; — (nat. w. g.) de
magneet dwaalt, wijkt af; — (fig.) eene valsche
m.eening van iets hebben, zich vergissen : gij dwaalt,
mijn vriend; --- het kwade doen : vergeef mij, fleer,
indien ik gedwaald heb; — dwalen is menschelijk; —,

o. dwaling. DWALING, v. (-en), het dwalen; ver

begrip : in dwaling verkeeren; dat-kerdhi,valsc
is eene grove dwaling; — verkeerde daad * de dwalingen zijner jeugd; — (bijb.) de dwalingen onzes
weegs.

DWALEND. bn. dolend; (bijb.) gij zult dwalende

op de aarde zijn. DWALER, m. (-F). DWAALSTER,
v. (-s).

DWANG, m. machtsuitoefening waardoor men
iem. tot iets noodzaakt (vgl. lijfsdwang, nooddwang):
voor dwang bukken, dwang op iem. oefenen, uitoefenen.
DWANGARBEID, m. (recht.) gedwongen arbeid
waarto e men bij rechterlijk vonnis veroordeeld
wordt; ...ARBEIDER, m. t -s); ...BEVEL, o. (-en),
(recht.) rechterlijk bevelschrift in naam van het
hoofd van den staat (tot gevangenneming enz.); inz.
een bij deurwaardersexploot beteekend bevel tot
betaling van achterstallige belasting.
DWANGBEWEGING, v. (-en), onwillekeurige
bewegingen, krampen, inz. als gevolg van eene

aandoening der klein'. hersenen.
DWANGBUIS,* o. (...buizen), buis met lange
mouwen, om in razernij verkeerende krankzinnigen

DWANGDENKBEELD.

of gevaarlijke misdadigers in den kerker, tijdelijk
het vrije gebruik hunner armen te benemen. ...CULTUUR, V. (...culturen), gedwongen cultuur.
DWANGDENKBEELD, o. (-en), dwangvoorstel
...DENKEN, o. het werken der dwangvoor -ling;
dat tot dwanghandelingenleid.t; ... GEZAG,-steling, °
o. (w. g.) willekeur, despotisme; ... HANDELING,
V. (- en); ...JAK, o. (-ken), dwangbuis; ...MA.ATREGEL, m. (-en), maatregel om iem. tot iets te
dwingen; ...MIDDEL, o. (-en), rechterlijk dwang
...MOLEN, m. (-s), (hist.) gemeentemolen-midel;
ten plattelande; ...NAGEL, m. (-s), pijnlijke uitzet
huid aan den nagel; ...OPVOEDING, v.;-tingder
...PER`, v. (-en), (hist.) eene pers die aan het dwangrecht of gedwongen gebruik onderworpen was;
...RECHT, o. (-en), middeleeuwsch hoerenrecht;
...VERPLEGING, v. verpleging volgens rechterlijk
vonnis; ... VERZEKERING, V. (- en), bij de `-,et voor
verzekering.
-geschrvn
DWANGVOEDING, v. (inz. bij krankzinnigen of
gevangenen die alle voedsel weigeren), liet voeden
tegen wil en dank : door middel van eene slokdarmsonde wordt het voedsel direct in de maag
gebracht.
DWANGVOORSTELLING, v. (-en), overdreven,
ziekelijke voorstellingen, gevoelens enz. die buiten
lang bewust blijven, telkens in het bewust -gewon
hun absurden inhoud den-zijnterugk do
lijder kwellen en afmatten, idee -fixe.
DWARREL, m. dwarreling; dwarrelwind.
DWARRELEN, (het dwarrelde, heeft gedwarreld),
min of meer draaiend heen en weer zweven : de
sneeuwvlokken dwarrelden langs mijn venster; dwarrelende gele bladeren; - opstuiven : 't stof dwarrelde
aan alle kanten. DWARRELING, v. (-en), het dwar-

relen.
DWARRELSTROOM, m. (-en), (w. g.) maal
draaiende valwind,-strom;.WIND,(en)
wervelwind van korten duur.
DWARS, bn. bw. ( -er, -t), eene richting loodrecht
op eene andere (de hoofdrichting) of althans die
andere onder een bijna rechten hoek snijdend : een
insect met dwarse banden over 't achterlijf; - eene
dwarse doorsnede, loodrecht op de lengteas; -- er
was een touw dwars over den weg gespannen, van
,den eereen kant naar den anderen; iem. dwars door
het lijf steken; dwars over eene rivier zwemmen; -iem. dwars in den weg, dwars voor de voeten komen,

hem verhinderen voort te gaan, (ook) hem op zijn
weg aantreffen, (ook fig.); -- (Zuidn ) dwars door
iets gean, met geweld, op ruwe, onhandige, boersche
wijze eene zaak behandelen; - dat zit me nog dwars
in de maag, dat hindert me nog, daar mok ik nog
-over; - daarvoor zet ik geen voet dwars, daarvoor
doe ik geen moeite; - iem. den voet dwars zetten,
hem tegenwerken; --- (fig.) eigenzinnig, tegenstrevend : een dwars gemoed; die mnn is altijd eren
dwars. DWARSHEID, v.
DWARSARM, m. (-en), ...BALK, m. (-en),
-arm, balk loodrecht op de richting van liet geheel; ...BEKKEN, m. mv. onderorde der kraak
(plagiostomata), de beide groepen-benvisch
van de haaien en roggen omvattende; ...BEUK,
m. (-en), de dwarsbeuk eener kerk, ruimte tusschen
schip en apsis over de volle breedte der kerk;
...BOOM, m. (-en), sluitboom, sluitbalk.
DWARSBOOMEN, (dwarsboomde, heeft gedwarsboomd), tegenwerken : iem. dwarsboomen in iets.
DWARSBOOMER, m. ( s); ...BOOMSTER, v. (-s);
...DOORSNEDE, v. (-n), dwarse doorsnede.
DWARSDRAAD, m. (...draden), (wev.) inslag.
DWARSDRAADS, bw. dwars over den draad:
bene plank dwarsdraads doorzagen; ... DRAADSCH,
bn. dwarsdraadsch hout, waarbij de houtvezels
niet in de lengte, maar in de breedte van het stuk
loopen.
DWARSDRAGER, m. (-s), dwarsbalk : de dwars
eereer spoorbrug.

DWEPEN.

485

-drages

DWARSDRIJVEN, (dwarsdrijfde, heeft gedwarsdrijfd), (in persoonsvorm, w. g.) tegenspreken,
anders willen dan de meerderheid of de meerdere,
verkeerd willen, tegenwerken; dwarsboomen.
DWARSDRIJVING, DWARSDRIJVERIJ, v. (-en),
-domme tegenspraak, tegenstribbeling.
DWARSDRIJVER, m. (-s); ...DRIJFSTER, v.
(-s), die dwarsdrijft.
DWARSEN, (dwarste, heeft gedwarst), (gew.)
dwarsdrijven.
DWARSFLUIT, v. (-en), fluit die men dwars

tegen den mond houdt; - (scherts. en w. g.) altijd
de dwarsfluit spelen, dwarsdrijven. Dwarsfluitje,
o. (-s).
DWARSGAANDE, bn. (w. g.) in dwarse richting
gaande.
DWARSHOOFD, m. en. V. (- en), dwarsdrijver;
koppig mensch.
DWARSHOUT, o. (-en), lat, blok, dwars opgespijkerd, aangebracht. Dwarshoutje, o. (-s).
DWARSKIJKER, m. (-s), spion, stille verklikker: - (scherts.) bijzitter bij een examen; -- ver
...KLAMP, m. (-en), klamp dwars over-slagevr;
iets heen geslagen; ...KOERS, m. (zeew.) schuine
richting, koers; ...KOP, m. en v. (-pen), dwarsdrijver; koppig inensch, zich niet naar anderen willende
schikken; ...LAAG, v. (...lagen), (mets.) dwars
gemetselde rij steenera; in het algemeen eene dwars
liggende laag: ...LEGGER, ...LIGGER, m. (-s),
balken of ijzeren staven waarop de rails eener
spoorbaan vastgehecht zijn; ...LIJN, v. (-en);
...LIJST, v. (-en), (van snijwerk); ...LOOP, m.
(-en), (zeew.) schuine vaart; ... NAAD, m. (...naden),
(naaisterst.) een naad om het inscheuren der openingen te beletten; ...NET, o. (-ten), een net over een
water of hollen weg gespannen; ...00R, v. (...00rera),
eene inlandsche vleermuis, (synotus barbastellus);
...PAAL, m. (...palen); ...PAD, o. (-en); ...PLANK,
v. (-en).
DWARSSCHEEPS, bw.; ...SCHEEPSCH., bn.
in eene richting loodrecht op de scheepsas.
DWARSSCHIP, o. dwarsbeuk eener kerk.
DWARSSCHUTTEN, o. mv. (zeew.) houten
dwarsbeslag; ...SLAG, m. (-en), (w. g.) slag met
den rug der hand; ...SLEE, v. (-ën), ...SLEDE, v.
(-n), (zeew.) slede waarop men een schip droog
zet; ...SLOOT, v. (-en); ...SNEDE, v. (-n); ...SP AR,
v. (-ren); ..SPIER, v. (-en), (ontl.); ..STEEG, v.
(...stegen); ... STIJL. m. (-en); .STOK, m. (-ken);
...STRAAT, v. (...straten), zijstraat; (fig.) nog een
dwarsstraatje omloopen, een klein eindje; (scherts.)
dat verschilt nog een dwarsstraatje; ...STREEP, v.
(...strepen); ... STROOM, m. (-en).
DWARSSTROOMS, bw. dwars op de stroomrichting. DWARSTE, v. eene dwarse richting.
DWARSSTUK, o. (-ken), alles wat dwars op of
aan iets gezet is; ...TREKKER, m. (Z. A.) dwarsdrijver; ...TREKKERIG, bn. (Z. A.) twistziek;
...UIT, bw. in eene dwarse richting, ook fig.;
...UITSTEEKSEL, o. (-s), (ontl.) dwarsuitsteeksel
aan de wervels; ...WEG, in. (-en), zijweg; (fig.)
verkeerde, dwaalweg; ...WIND, m. (zeew.) halve
wind die dwars overwaait; ...ZALING, v. (-s),
(zeew.); ...ZEE, v. (-ën), dwars tegen een schip
aanrollende golf.
DWARSZEE S, bw. dwars over of door de zee;
dwars op de golvenrichting.
DWASELIJK, bw. (w.g.) dwaas.
DWEEPACHTIG, bn. ( -er, -st), een weinig dwebend, geestdrijvend. D'W EEPACH :CIGHEID, v.
DWEEPSTER, v. (-s), geestdrijfster (inz. in den
godsdienst); (ook minder ongunstig) die veel met
iets opheeft (met eerie kunst b.v.) : zich door eene
lieve dweepster laten overtuigen.

DWEEPZIEK, bn. bw. ( -er, -st), in hooge mate
tot dwepen geneigd; overdreven ingenomen met
iets : een dweepziek jongmensch; - dweepzieke
denkbeelden, van dweepzucht getuigende.
DWEEPZUCHT, v. overdreven ingenomenheid
met iets, zucht tot dwepen (sterker dan dweperij)
(inz. in het godsdienstige).
DWEEPZUCHTIG, bn bw. ( -er, -st), dweepziek.
DWEIL, v. (-en), wollen of grof linnen dikke
doek waarmede vocht (gewoonlijk water) van den
vloer (stoep enz.) wordt opgenomen, of die natgemaakt, dient om er het vuil van af te nemen; (fig.)
morsige vrouw; - dronkaard, zuiplap. ' r,
DWEILEN, (dweilde, heeft gedweild), met eene
dweil schoonmaken; -- dronken langs de straat
loopen.
DWEILSTOK, m. (-ken), (zeew.) stok van den
zwabber of scheepsdweil.
DWEPEN, (dweepte, heeft gedweept), overdreven
begrippen koesteren (in godsdienst, staatkunde,
kunst enz.) : scharen van dwepende monniken; (ook
minder ongunstig) veel met iets of iem. ophebben:
ze dweept met zulke boeken, dweept met Wagner,
met Strauss. DWEPER, m. (-s), iem. die dweept.

DWEPERIJ, v. (-en), geestdrijverij; overdreven
ingenomenheid met iets.
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DWERG, m. (-en), onnatuurlijk klein mensch,
het tegenovergestelde van reus; (ook) die klein,
machteloos staat tegenover iets groots : wat zult
gij, dwergen, u tegen Gods almacht verzetten t Dwergje,
o. (-s).
DWERGACHTIG, bn. ( -er, -st), als een dwerg;
zeer klein, laag : eene dwerqachtige plantengroei.
DWERGBLOEM, v. (-en), eene zeldzaam, op
vochtigen zandgrond voorkomende plant (centunculus minimus), tot de sleutelbloemigen behoorende,
ook dwergmuur en guichelmuur genoemd.
DWERGBOOM, m. (-en), boom die steeds laag
blijft (...BERK, ...DEN, ...EIK, ...PALM enz.);
...DIER, o. (-en), een dier dat ver beneden de
gewone grootte blijft (...AREND, ...GEIT, .. .PA PEGAAI enz.).
DWERGGRAS, o. ( -sen), klein zodevormend
grasplantje in de duinen en op open zandgrond
voorkomende (chamagrostis minima), ook draadhalm
geheeten.
DWERGKLEIN, bn. (w. g.) zeer. uiterst
klein.
DWERGKRUID, o. dwergbloem; ...MUIS, v.
(...muizen), mus minutes; ...MUUR, v. dwergbloem;
...SPITSMUIS, v. (...muizen), sorex pygmaeus;
...VLAS, o. een algemeen op vochtigen zand- en
heigrond voorkomend vlasachtig plantje (radiola
linoides); ...VLEERMUIS, v. (.. . muizen), vespertilio mystacinus.
DWERGPAARD, o. (-en), dwergpaardje, o. (-s), hit.
DWINGBAAR, bn. (-der, -st), (w g.), vatbaar
voor dwang, voor opsluiting.
DWINGELAND, m. (-en), onderdrukker, tiran; —
(fig.) een kleine dwingeland, stout, ongezeglijk
kind.
DWINGELANDIJ, v. (-en), onderdrukking, tirannie.
DWINGELANDSCH, bn. (w. g.) verdrukkend,
tiranniek.
DWINGEN, (dwong, heeft gedwongen), tot iets
noodzaken (vgl. afdwingen, bedwingen): dwingt hen
om in te gaan; hij was ertoe gedwongen (anders had
hij 't niet gedaan); de omstandigheden hebben mij
gedwongen; als de nood dwingt tot handelen (vgl.
dringen); — (van kinderen) lastig zijn om iets te
krijgen : die jongen dwingt om een koekje, dwingt
den heelen dag; — met moeite in iets brengen : de
stop is erin gedwongen; — (van iets dat in elkaar

EAU.

gezet is) door persing, trekking (in 't voorwerp zelf)
uit elkaar dreigen te gaan.
DWINGEND, bn. dringend, noodzakend, gebiedend; dwingerig. DWINGER, m. (-s). DWING
-STER,v.(s)
DWINGERIG, bn. ( -er, -st), een dwingerig kind,
dat altijd dwingt. DWINGERIJ, v. (-en).
DYNAMICA, v. (werktuigk.) leer der bewegingsverschijnselen.
DYNAMIEK, v. dynamica; — (muz.) leer der
sterktegraden en de kunst van hun gebruik.
DYNAMIET, o. algemeene naam voor een groot
aantal ontplofbare stoffen, met nitroglycerine samengesteld; --AARTSLAG, m. (-en), poging om
iem. te dooden, iets te vernielen door dynamiet ontploffing; — BOM, v. (-men); —PATROON, v.
(...tronen).
DYNAMISCH, bn. de dynamica, de beweging
betreffend; — dynamische krachtseenheid, kracht
die aan de eenheid van massa de eenheid van ver
meedeelt; -- (muz.) dynamische teekens,-snelig
voordrachtsteekens (forto enz.).
DYNAMISME, o. wijsgeerig stelsel volgens welk
het wezen, de essentie des stof in kracht of ver
bestaat (tegenst. atomisme dat de stof als-mogen
eerste beginsel aanneemt).
DYNAMITIST, m. (-en), anarchist van de daad.
DYNAMO„ v. (-'s), (werktuigk.) dynamo-electrische
machine of dynamo, verbeterd inductie -toestel
voor sterkere stroomen.
DYNAMOMETER m. (-s), (werktuigk.) krachtmeter.
DYNAST, m. (-en), heerscher over een klein
land, vorst.
DYNASTIE, v. (-ën), regeerende familie, vorsten
-huis.
DYNASTIEK, bn. de dynastie betreffend : oor
om dynastieke belangen.
-logen
DYSCRASIE, v. (geneesk.) slechte vochtmenging
in het lichaam, dikbloedigheid.
DYSENTERIE, v. (geneesk.) hevige darmontsteking, evenals diphtheritis besmettelijk, buikloop
met bloedontlasting.
DYSENTERISCH, bn. lijdend aan dysenterie; aan
dysenterie verwant; met dysenterie gepaard gaande.
DYSPEPSIE, v. (geneesk.) slechte spijsvertering.
DYSURIE, v. (geneesk.) eene met bezwaren gepaard gaande urineloozing, druppelpis.

E.
E, v. (-'s), vijfde letter van het alphabet; —
de scherpheldere e (ee); de zachtheldere e (e); —
de gezamenlijke namen of woorden in een adres of woordenboek, die met e beginnen; —
(in de muziek), 3e toon der gewone toonschaal
van c; — dunste snaar op eene viool : eene nieuwe
e opspannen; —
E, positieve; — E, nega(nat.) electriciteit
tieve); —
--- Edel; —
E of Ed.
— Edelachtbaar; -E. A..
— en andere; —
e. a.
— editio — uitgave; —
Ed.
— éditeur — uitgever; —
— edidit — hij heeft uitgegeven; —
e. d.
— en dergelijke; -— Edelgestreng;
Ed. Gestr.
— Edelgrootachtbaar; -E. G. A.
— Edelhoogachtbaar;
E. H. A.
— Edelgrootmogende; —
E. G. M.
E E. MM. H H. — Edelmogende Heeren; —
errors excepted — behoudens
el. e.
vergissingen; —
— Eerwaarde; --Eerw.
-- eigenlijk; —
eig.
— eerstkomende; —
e.k.
— Eminentie; —
Em.
— emeritus; —
Em. of emer.
— entrepot; —
Entr.

(+

enz.— en zoo voort; —
— ex officio — ambtshalve; —
e. o.
— en personne — in persoon
e. p.
(op visitekaartjes); —
e. t. q.
— e tutti quanti — en allen
samen; —
Esq. — Esquire — (in Eng.) Weledelgeb. Heer
(achter den naam op adressen); —
Etc. — et cetera; --- en zoo voort; --e. V. — eerstvolgende;
Exc. — Excellentie; —
Exod. — Exodus — ( de uittocht) tweede boek
van Mozes; —
Ex of. — ex officio — ambtshalve; —
Extr. — extractum — extract, uittreksel, (ook)
aftreksel; —
E. V. — evenredige vertegenwoordiging.
EAGLE, (Eng.) v. (-s), tiendollarstuk in NoordAmerika.
EAU, v. water; (parf.) waterige oplossing van
etherische oliën; — eau de Cologne, Keulsch reukwater, bestaande uit eene oplossing van etherische
oliën (bergamot-, citroen -, oranjebloesem -, rosmarijn-, lavendelolie enz.) in wijngeest; -- eau de
lavande, lavendelwater; — eau de la reine, koning
lodderijn ; — eau de javelle, waterige-inewatr,
oplossing van gezuiverde potasch met in water
omgeroerde chloorkalk; — eau de labarraque, bleeken vlekkenwater, gemaakt door ontleding van
chloorkalk met soda; ook als mond- en gorgelwater
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gebezigd; — eau de chinine, kininewater, een
haarwaschmiddel; — eau des Carmes, Karmelieten water (tegen pijn in de maag).
EAU-DE-COLOGNE- FABRIEK, v. (-en); ...ZEEP,
V. (-en).
EB, EBBE, v. het afloopen der zee na den
vloed; — daar gaat ebbe, het water valt; -- eene
zware eb, met snellen afloop; — halve eb, in snelheid
afgenomen; — het komt als ebbe en vloed, het is zeer
afwisselend, nu veel, dan weinig, (gew.) komt
onverwacht, plotseling; --- wereldsch goed is eb en
vloed, op het ondermaansche is niet te bouwen; —
eb in den handel, aan de beurs, weinig omzet, niet
veel drukte.
EBAUCHEEREN, (ebaucheerde, heeft geëbauoheerd), schetsen, vluchtig ontwerpen, aanleggen
(eene schilderij of teekening); (bij beeldhouwers)
het maken van een model in was of klei voor een
beeld in marmer of metaal; (bij steenhouwers en
architecten) de zijden van een voetstuk of kolom
aangeven, eer men tot het afronden overgaat.
EBBEBOOM, m. (-en), boomsoorten die ebbenhout leveren; zij behooren tot de geslachten Diospyros en Maba en komen in Indië en Madagaskar
voor.
1. EBBEN, bn. van ebbenhout; --- zwart van
kleur : negers met hunne ebben huid.
2. EBBEN, (het ebde, heeft geëbd), (van de zee)
afloopen na den vloed; — hij is aan het ebben, hij
gaat hard achteruit (in zijne zaken, in kennis enz.); —
het leven is aan het ebben, hij ligt op sterven.
EBBENHOUT, o. naam van verschillende harde,
zware en kostbare houtsoorten, die zich goed bewerken en polijsten laten; echt of zwart ebbenhout
is zeer hard en van eene diepzwarte kleur; —
groen ebbenhout, groenachtig blauw hout van
Rignonia leucoxylon; -- onecht of kunstmatig ebbenhout, harde houtsoort die zwart gebeitst is; — zoo

glad als ebbenhout, zeer glad.

EBBENHOUTEN, bn. van ebbenhout : een

ebbenhouten ameublement.

EBBENHOUTWERKER, m. (-s), of EBENIST,
m. (-en), kunstdraaier, schrijnwerker in ebbenhout.
EBDEUR, v. (-en), eene der deuren van eene
sluis die naar binnen opengaan; vgl. vloeddeur.
EBENEEREN, (ebeneerde, heeft geëbeneerd),
met ebbenhout inleggen.
EBENIST, m. (-en), schrijnwerker in ebbenhout.
EBIONIETEN, mv. leden der Joodsch- Christelijke
sekte in de 2e eeuw in Palestina, die Jezus slechts
als mensch erkenden, aan de Mozaische inz 3ttingen
(besnijdenis enz.) vasthielden, daarentegen de wetvrije prediking van Paulus verwierpen.
EBONIET, o. bij hooge temperatuur gevulcaniseerd caoutchouc, zwart van kleur; men vervaardigt
er kammen, penhouders enz. van.
EBURINE, o. surrogaat van ivoor, bestaande uit
ivoorpoeder, beenderenmeel en een bindmiddel.
ECARTÉ, o. zeker kaartspel dat door 2 personen
met 32 kaarten wordt gespeeld.
ECARTEEREN, (ecarteerde, heeft geëcarteerd),
op zijde schuiven; verhinderen; — (spel) kaarten
ter zijde leggen om ze door andere te vervangenCARTEL, bn. (herald.) in vieren gedeeld (een
schild); ontspringen de deellijnen uit de hoeken
van het schild, dan noemt men het écartelé en

sautoir.

ECCE HOMO, zie den menech, met welke woorden
Pilatus den gegeeselden en met doornen gekroonden
Christus aan het volk voorstelde; —, o. beeld van
den lijdenden Christus.
ECCLESIA, v. de kerk; — ecclesia mater, de
moederkerk.
ECCLESIARCH, m. (-en), hoofd der kerk.
ECCLESIASTISCH, bn. kerkelijk.
ECHANGE, v. (-s), wissel, ruiling.
ECHAPPADE, v. (-n), (gray ) fout, gemaakt door
het uitglijden van de graveerstift; (bij uitbr.) fout
door overijling gemaakt.
ECHAPPEMENT, o. (-en), (in een horloge, pendule) dat gedeelte van het werk, waar de onrust
met spiraalveer op het schakelrad werkt; (in een
slingeruurwerk) dat gedeelte van het werk dat de
beweging van de veer regelt en op den slinger
overbrengt.
ECHARI'E, v. (-n), sjerp.
ÉCHEí,, o. schaax van den koning in het schaak
in échec houden, in bedwang houden; --- (fig.)-spel;
échec lijden, geen succes hebben, ook échec hebben.

ECHTSCHEIDEN.
ÉCHELLE, v. (muz.) toonladder; handel- en
stapelplaats (in de Levant).
ECHELON, m. (-s), troepen of een leger en échelon
opstellen, wanneer zij geene aaneengeschakelde
slagorde vormen, maar afzonderlijk staan, zóó
dat zij elkander kunnen steunen en fflankeeren.
ECHELONNEEREN, (echelonneerde, heeft geëchelonneerd), troepen of legerafdeelingen en echelon
opstellen; — een- leger langs een weg échelonneeren,
de verschillende divisiën en brigades op halven of
heden dagmarsch elkander doen volgen.
ECHELONSWIJZE, bw. (oorl.) en échelon.
ECHINIETEN, m. mv. versteende overblijfselen
van zeedieren, als koet-eieren, zee- egels, zee- appels
of zeeklitten bekend; in grooten getale komen zij
voor in de juraformatie en in de krijtgebergten.
ECHO, v. (-'s), duidelijke geluidsweerkaatsing; —
plaats waar eene echo gehoord kan worden; -iemands echo zijn, zijne woorden, meeningen herhalen, nazeggen; — geene echo geven, niet antwoorden op; — (myth.) woudnimf, personificatie van
de echo; — (muz.) herhaling van eene passage in
geringe toonsterkte.
ECHODICHT, o. (-en), (w. g.) dichtvorm waarbij
het laatste woord van een regel als echo herhaald
wordt.
ECHOËN, (echode, heeft geëchood), als echo
nazeggen, iemands echo zijn.
ECHOLALIE, v. (gen) zenuwstoornis waarbij de
zieke onwillelreurig telkens een door hem zelf of
door anderen uitgesproken woord of zin herhaalt.
1. ECHT, m. (deftiger dan) huwelijk : in (door)

den echt verbonden worden; --- in den echt treden,

huwen.
2. ECHT, bn. en bw. ( -er, -st), uit een (wettig)
huwelijk gesproten : een echt kind; — wettig : zijne
echte vrouw; --- in den echten staat verbinden, huwen;—
geloofwaardig : de echte handteekening; --- zuiver,
niet valsch : echt goud, echte paorlen; — (taalk. )
echte j. s, vgl. onecht; -- oprecht : een echte vriend; —
onvermengd, onvervalscht : echte wijn, echt spul; -onverbasterd, alle vereisclhte hoedanigheden bezittende : hij is van echt bloed, van het echte ras;

dat is nog eens echt goedje; een echte vleier, helden figuur; een echt paardje; --- deugdelijk : een echt
bewijs; — in optima forma : een echte fat, schelm,
proever; — neen, die is echt ! die grap, die ui, die

nabootsing enz. is eenig, niet te verbeteren ! —
dat is echt waar, werkelijk waar; --- echt ! ( kindertaal) heerlijk, genotvol. ECHTHEID, v. geloof
-wardighe;
zuiverheid (van metalen).
ECHTBREEKSTER, v. (-s), eene gehuwde vrouw
die overspel pleegt.
ECHTBREKEN, (alleen in de onbepaalde wijs
gebruikelijk), huwelijksontrouw plegen : gij zult

niet echtbreken.

ECHTBREKER, m (-s), een gehuwde man die zich
aan overspel schuldig maakt.
ECHTBREUK, v. het doen van overspel door
een der echtelieden. ECHTEBED, o. (dicht.)
huwelijksbed.
ECHTELIEDEN, m. mv. man en vrouw, gehuwd
paar.
ECHTELIJK, bn. betrekking hebbende op den
echt : echtelijk geluk, huwelijksgeluk; echtelijke
plichten, huwelijksplichten; de echtelijke woning
verlaten, die der echtelieden; — de echtelijke staat,
huwelijksstaat; — echtelijke gemeenschap, omhelzing,
die van man en vrouw; — bw. (w. g.) wettiglijk,
deugdelijk.
ECHTELING, m. en v. (-en), (w. g.) wettig kind.
ECHTELINGE, v. (-n).
ECHTELINGEN, m. mv. echtelieden.
ECHTELOOS, bn. ongehuwd; het echtelooze leven,
celibaat. ECHTELOOSHEID, v. ongehuwde staat.
ECHTEN, (echtte, heeft geëcht), wettig verklaren; — een hind echten, erkennen, een vóór het
huwelijk geboren kind als wettig aannemen; —
eene vrouw echten, zijne bijzit trouwen. ECHTING,
v. (van een onecht kind).
ECHTER, voegw. bw. (dient om te verhinderen
dat er eene verkeerde gevolgtrekking wordt gemaakt) niettemin, evenwel.
ECHTGAREEL, o. (dicht.) huwelijksband; ...GENOOT, m. (-en), gehuwde man; ... GENOOTE, v.
(-n). gehuwde vrouw; ...KOETS, v. (dicht.) huwelijksbed, bruidsbed.
ECHTSCHEIDEN, o. ECHTSCHEIDING ,v. (-en),
ontbinding van 't huwelijk op de bij de wet voor.-

ECHTSCHENDER.
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ECHTSCHENDER, m. (-s), (w. g.) Achtbreker;
...SCHENDSTER, v. (-s); ...SCHENDING, V.
...SCHENNIS, V. echtbreuk.
ECHTSTAAT, m. huwelijksstaat; ...VERBINTENIS. v, ( -sen); ...VERBOND, o. (-en); ...VEREENIGING, v. (-en), vijfentwintig-jarige echtvereeniginq.
ECHTVERKLARING, v. het echten van een
buiten huwelijk verwekt kind.
ECLAIREER-ESKADRON, o. (-s), eskadron dat
op verkenning uit is.
ECLAIREUR, m. (-s), (mil.) enkele cavaleristen
of kleine troepenafdeelingen die op verkenning
uitgaan; veldverkenner; scherpschutter.
ÉCLAT, o. glans, luister; opzien, gedruisch;
ruchtbaarheid; — éclat maken, opzien baren.
ECLATANT, bn. bw. ( -er, -st). schitterend; opzienbarend : eene éclatante voldoening (van iets)
vorderen.
ÉCLATEEREN, (het eclateerdp, is geëclateerd),
ruchtbaar worden, aan den dag komen.
ECLECTICUS, m. (...ei), wijsgeer die zich aan
geen stelsel bindt, maar van alle stelsels datgene
uitkiest, wat hem aannemelijk voorkomt.
ECLECTISCH, bn. bw. uitkiezend : eclectisch te
werk gaan; -- eclectische wijsgeeren.
ECLIPS, v. (-en), verduistering (van een hemel
-licham).
ECLIPSEEREN, .(eclipseerde, heeft en is geëclipseerd), verduisteren, verdonkeren; (fig.) wegsluipen,
zich uit de voeten maken (van een persoon).
ECLIPTICA, v. (sterrenk.) de cirkel aan den
hemel dien de zon in één jaar schijnt t doorloopen;
de dierenriem; de aardbaan : de helling van de

edele steenen, edelgesteente; — eene edele plant,
veredeld, teer, niet bestand tegen ons klimaat; —
adellijk, van adel: van edele geboorte, edelman; —
edel, arm en rijk maakt de dood gelijk, de dood
spaart niemand; — grootmoedig : edel denken,
handelen, te werk gaan; — dat is nog eens edel van
u, grootmoedig.
EDELAARDIG, bn. ( -er, -st), edel van aard;
grootmoedig : edelaardige gezindheid, menschen.
EDELAARDIGHEID, v.
EDELACHTBAAR, bn. Edelachtbare heeren, titel
van burgemeesters en wethouders, leden van den
gemeenteraad; van de leden der arrondissementsrechtbank, van den kantonrechter; ook aan den
Edelachtbaren Raad dezer gemeente; vgl. Weledelachtbaar. EDELACHTBAARHEID, v. Uwe Edelacht baarheid.
EDELDOM,
(w. g.) adeldom.
EDELDUIVEN, v. mv. eene onderfamilie der
duiven, waartoe alle inheemsche duiven behooren.
EDELEN, m. mv. de adellijken, lieden van adel;
aanzienlijken.
EDELGEBOREN, bn. .Hoogedelgeboren, TW eledelgeboren, (titel); zie aldaar.
EDELGESTEENTE, o. (-n), kostbare steen met
sterken, levendigen glans, bijna volkomen doorzichtigheid en kleurloosheid of fraaiheid van kleur
en groote hardheid.
EDELGROOTACHTBAAR, bn. Edelgrootachtbare
heeren, titel der leden van gerechtshoven, van
curatoren eener Hoogeschool, staten eenar provincie enz.
EDELHEID, v. uitmuntendheid, voortreffelijkheid; (als titel) Uwe Edelheid, Zijne Edelheid, U Ed.
EDELHERT, o. (-en), het gewone hert (eerzus

ECLOGÉ, v. (-'s), herdersdicht.
ECONOMIE, v. zuinigheid; bezuiniging; --- huishoudkunde; landhuishoudkunde; — staathuishoudkunde : (fig.) de geheele economie der wet, de beginselen der wet, zooals zij zijn neergelegd in de artikelen.
ECONOMISCH, bn. bw. spaarzaam, huishoudelijk;
economisch te werk gaan, zeer doelmatig, met spaarzaam gebruik van kracht of geld; -- economische
geographie, onderdeel der geographic, die de economische ontwikkeling der verschillende streken
leert kennen; -- economische politiek, die handelt
over de voortbrenging en verdeeling van den arbeid ; -- een economisch beginsel, staathuishoudkundig.
ECONOMISEEREN, (economiseerde, heeft geëconomiseerd), besparen, bezuinigen, overleggen.
ECONOMIST, m. (-en), huishoudkundige; spaarzaam mensch; --- naam van een bekend tijdschrift.
ECONOOM, m. (...nomen), iem. die zijne zaken
met overleg regelt, eene doelmatige spaarzaamheid
betracht; -- landhuishoudkundige; staathuishoudkundige: landbouwer.
ÉCOSSAISE, v. Schotsche dans.
ÉCRASEUR, m. (-s), (heelk.) een stalen kettinkje
met vrij scherpe kanten om ziekelijke deden of
gezwellen door afsnoering te verwijderen.
ECTOPARASIETEN, m. mv. woekerdiertjes die
op de oppervlakte van dieren leven, in tegenstelling
der entoparasieten, die inwendig leven.
ECTYPON, m. een indruksel van een gedenkpenning. zegel of ring of een afdruk van een opschrift
of ander oud gedenkstuk.
ECU, m. (-'s), (veroud.) kroon, Fransche daalder.
ECUSSON, m. (-s), (wapenk.) klein schildje in
een wapen.
EDAMMERKAAS, v. (...kazen), kaas in kogel
te Edam, Hoorn enz. ter markt ge--vorm,zals
bracht wordt.
EDDA, v. twee verzamelingen van de goden- en
heldensagen der oude Scandinaviërs.
EDDER, m. (-s), (gew.) uier.
EDDYISME, o. het genezen door gebed volgens
de Christian science, gegrond door Mevr. Mary
Baker Eddy, in 1866.
EDEL, bn. en bw. ( -er, -st), voortreffelijk, uitmuntend, wars van alle laagheid : een edel mensch,
een edel hart, edele gevoelens, daden, bedoelingen; —
verheven : eene edele ziel, roeping, karakter; - als
vereerende toevoeging, vgl. U Edele, Weledel,
Edelachtbaar; -- uitstekend, voortreffelijk in zijne
soort : een edel ras, paard, dier; -- edele metalen,
die niet roesten, inz. goud, zilver en platina; --

EDELHOOGACHTBAAR, bn. titel der leden van
den Hoogen Raad.
EDELKNAAP, m. (...knapen), (hilt.) dienaar
tan hove; ...MAN, m. (...lieden), man van adel; het is bij hen edelman of bedelman, nu eens doen zij
zich zeer groot voor, dan weer zeer behoeftig.
EDELMARTER, m. (-s), een fraai en vlug inheemsch roofdier, 55 cM. lang + 30 cM. langen
staart (mustela manes), ook boonmarter geheeten.
EDELMOEDIG, bn. bw. ( -er, -st), braaf, blijk
gevende eene edele inborst te hebben : een edelmoedig persoon : ook eene edelmoedige daad (besluit).
EDELMOEDIGHEID, v.
EDELMOGEND, bn de Edelmogende heeren, titel
der Staten- Generaal; vgl. hoogedelgestreng. EDEL
titel der Ed. lmogend heeren:-MOGENDHI,v.
rTwe Edelmogendheden.
EDELPAPEGAAIEN, m. mv. sierlijke papegaaien
van de grootte eener kraai, met schoone, glanzende
kleur en langen snavel (eclectus); de mannetjes
zijn groen, de wijfjes rood.
EDELROOS, v. (...rozen), rosa gallica L.
EDELVALK, m. (-en), valk voor de africhting
geschikt, o. a. de jachtvalk en de slechtvalk.
EDELVINK, m. (-en), prachtvink. '
EDELVISSCHEN, m. mv. luchtbuisvisschen
(physostomi).
EDELVROUW, v. (-en). vrouw van adel.
EDELWACHT, v. korps van officieren uit den
Romeinschen adel, aan het Pauselijke hof.
EDELWEIS, o. bloempje (leontopodium alpinun),
dat op vochtige plaatsen op aanzienlijke hoogten
in de Alpen groeit; om haar lange, witte, wolachtige
haren op de stervormig uitstaande bladen en haar
groote zeldzaamheid is deze plant zeer gezocht.
EDEN, o. paradijs; (ook fig.) 't is hier een waar
Eden, een hof van Eden, een lustoord.
EDICT, 'o. (-en), landsverordening, vorstelijk
bevelschrift, plakkaat; - (gesch.) het eeuwig edict
(in 1667), waarbij Willem III, Prins van Oranje,
werd uitgesloten van de waardigheden zijner
voorouders (in 1672 reeds opgeheven); — het
edict van Nantes, waarbij den Protestanten in
Frankrijk in 1598 vrijheid van geloof werd toegekend; — (thans) algemeene verordening van
vorsten of magistraatspersonen, in den vorm van
openbare bekendmakingen gesteld.
EDICTAAL, bn. edictale citatie, gerechtelijke,
openbare dagvaarding, indaging.
EDIK, in. (dicht. en geve.) azijn.
EDINOL, o. photographische ontwikkelaar, een
geelachtig wit poeder.
EDITIE, v. (-s, ...tiën), uitgave, druk (van ee&

geschreven wijze : echtscheiding aanvragen; akte

van echtscheiding.

cliptica is 23° 27'.

m.

elaphus).
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boek- of plaatwerk, van eene krant) : de morgen -

en de avondeditie van. de Nieuwe Courant.

EDOCH, vw. deftiger dan DOCH.
EDUCATIE, V. (- s), opvoeding : geene educatie
genoten hebben, geene nette manieren hebben; co, educatie, van jongens en meisjes gezamenlijk.
EDUCT, o. (-en), (scheik.) door technische behandeling verkregen stof, uit Bene andere stof, bv.
.suiker is een educt van de beetwortels (in tegenstelling
met product, dat door chemische behandeling ver
-kregn
wordt).
E-DUUR, v. (muz.) duur- of groote tarts toon schaal met 4 kruisen.
EE, v. (in aardr. namen) water.
EED, in. (-en), plechtige bevestiging, onder aan
verklaring of belofte;-roepingvaGd,
die verklaring of belofte zelve : een plechtigen, duren

-eed zweren; een eed doen, afleggen; iem. een eed af -nemen; een eed op het zwaard; — onder eede staan,
door zijn eed gebonden; — zich bij eede verbinden;
verklarings -eed, belofte-eed, zuiveringseed; in plicht
en eed nemen; onder eede hooren, zijn eed breken.; —
beslissende eed, (voor het gerecht) door eene der

partijen aan de andere opgedragen tot beslissing
van een betwist punt; — suppletoire eed, door den
rechter ambtshalve opgelegd, ten einde het aan
doch niet geheel voldoende bewijs aan te-wezig,
vullen; — (fig.) (w. g.) iem. in den eed nemen, hem
bedriegen, voor den zot houden; — (w. g.) dat is
een b ransche eed, eene lichtzinnige belofte; —
(Zuidn.) een kleed van den ouden eed, van de oude
mode; — iem. van den ouden eed, een braaf man.
EEDAFLEGGING, v. (-en); ...AFNEMER, m.
(-s); ...AFNEMING, v.; ...BREKER, m. (-s);
... BREEKSTER, v. (-s).
EEDBREUK, v. niet nakoming van wat onder
eede beloofd is.
EEDGENOOT, m. (-en), bondgenoot bij eede;
samenzweerder; ...GENOOTE, v. (-n).
EEDGENOOTSCHAP, o. (-pen), bondgenoot
— het Zwitsersche eedgenootschap, de repu--schap;
.bliek Zwitserland; ... GESPAN, o. eene ver. eeniging
van samenzweerders.
EEDPLICHTIG, bn. een eedpliehtig leen, waarvoor
(de eed van getrouwheid moet afgelegd worden.
EEDSCHENDER, m. (-s); ...SCHENDING, V.
(-en); ...SCHENNIS, v.
EEGA, (eegaas), EEGADE, (-n), m. en v. echt-genoot, echtgenoote.
1. EEK, m. zie EDIK.
2. EEK, V. eikenschors.
3. EEK, m. (-en), (gew.) eik (ook in samenstel
afleidingen).
-linge
EEKEN, o. (zeew.) achter of voor een eeken vastzitten, als het schip voor of achter vastzit.
EEKER, m. (-s), (gew.) eekhoorn.
EEKHAKKER, m. (-s), die de eikenschors in
stukken hakt, voordat ze gemalen wordt; ...HAN DEL, m.
EEKHOREN of ...HOORN, m. (-s), (ook in de
volkst. EIKHOREN, INKHOREN), zeker knaag dier van ranken lichaamsbouw, met ruig behaarden
-staart en vlugge bewegingen, dat veelal in eiken
bosschen leeft (sciurus); — de vliegende eekhoorn
kpteromys) waarvan de ledematen en de staart
door eene huiduitbreiding of fiadderhuid verbonden
.zijn, dat als valscherm dient, als het dier springt.
Eekhoorntje,

o. (-s).

EEKHOORNAAPJE, o. (-s), (nat. hist.) spookdier.
EEKHOORN- MARMOT, v. (-ten), diertje tot de
familie der eekhoorns beboorende, heeft wang
kortere pooten en een dunbehaarden staart-zaken,
(tamias); het leeft in den regel op den grond, maakt
zijn nest in zelfgegraven holen; ook wel aard eekhoorn genoemd; ...VLINDER, m. (-s), tot de
familie der rugtandvlinders behoorende; (stauropus
fagi); de lederkleurige bruine, onbehaarde rups
heeft een sterk gezwollen achterlijf, dat hij in rusttoestand, naar boven en naar voren kromt, evenals
een eekhoorn zijn staart draagt; de muisgrijze
vlinder heeft 50 à 60 m.M. vlucht en vliegt in Juli
en Augustus.
EEKMOLEN, m. (-s), molen waarin de eiken schors gemalen wordt; ...MOLENAAR, ...MUL
-DER,m.(s)
EEKSCHILLER, m. (-s), die het eikenhout van
de schors ontdoet; ...SCHUUR, v. (...schuren),
schuur waarin eikenschors bewaard wordt; ... ZAK,
m. (-ken), grove, vuile zak.

1. EEL, bn. samentrekking van EDEL.
2. EEL, m. zie ALE, bier.
EELT, o. hoornachtige verdikking der opperhuid,
door aanhoudende drukking ontstaan, inz. aan
handen en voeten; -- men zou hier eelt aan zijn
gat zitten, gemeenzaam gezegd als men ergens
lang m o ;t blijven ritten.
EELTACHTIG, bn ( -er, -st), naar eelt gelijken de; -- eeltachtig lichaam, de verbinding tusschen
de beide halfronden der groote hersenen. EELT
-ACHTIGED,v.
vereeltheid.
EELTERIG, bn. ( -er, -st), met een weinig eelt:
eellerige handen. EELTERIGHEID, v.
EELTIG, bn. ( -er, -st), met welt.
EELTVORMING, v. (-en), de verdikking der
opperhuid tot eelt, door aanhoudende drukking of
wrijving.
EELTZWEER, v. (...zweren), (heelk.) verzwering
onder het eelt.
EEMTER, m. (-s), (gew.) zwenghout.
EEN, (telw. met den klemtoon), bv. één man,

ééne vrouw, één kind; één keer is geen keer; één man
is geen man; het kost slechts één gulden, (geen twee)
er is één God en Mohammed is zijn profeet; — meer
dan één brief schreef ik hem, verscheidene; — dat
Bene boek wil ik nog lezen, geen ander meer dan het
bepaalde; — te(n) éenen male, geheel en al; —
(zelfst.) één mijner vrienden; (bijb.) Christus is
geworden onzer één, is mensch geworden; — meer
dan één heeft het mid gezegd, verscheidene personen; —
daar twee wedden moet er één verliezen; twee weten
(zien) meer dan één; --- (scherts.) dat is een van
de negen en negentig, 't is een onderwijzer; -- niet
één heeft er een woord over gesproken, niemand; —
geen éé», geen enkel; — één voor één, geregeld na
elkand .r; —

één van beide : of gaan, of blijven; een van beide
heeft het gezegd; — elke stem is er ééne, ééne stem

meer of minder kan van grooten invloed zijn; —
't is één dijk, ééne straat, niet afgebroken, doorloopend; — dit gebouw is één huis, wordt door
ééne familie bewoond; — na de doorbraak was het
terrein ééne zee, alles stond onder water; — bij
uitbreid. voor abstracta en stofnamen : 't is ééne
moeite; de straat is één modder, al modder, geheel en
al met modder; ook een en al modder; in één adem,
zie ADEM; — aan elken vinger één, scherts. gezegd
om te kennen te geven, dat men wel meer dan één
vrijer (of vrijster) kan krijgen; — daar loopt er één
van de vijf te kuieren, hij is niet goed wijs; — beter
één dan géén, (b. v. ding, vriend); — honderd tegen
(om) één, er bestaan honderd kansen dat het niet

gebeurt tegen ééne kans dat het wel zoo zal zijn; —
hij ziet er twee voor één, is door den drank beneveld; —
het is bij éénen (vgl. bij zessen, achten), bijna één
uur; — hij deed het in éénen, in één keer, in één
sprong enz.; — er een pakken, nemen, drinken, een
borrel, een glas bier drinken ; -- er een laten.
vliegen, een wind ; —
(ranggetal) koning Willem I, de eerste; — één
zijn, (bij een wedstrijd, bij een spel) de eerste, de
eerste speler; — één aankomen, de eerste zijn die
aankomt; — nummer één trekken, het laagste
nummer : — hij past op nummer één, schenkt de
grootste aandacht en zorg aan zijne zaken: — his
is bang voor nummer één, voor zijn leven; — ik ben
één' zei de hond, gezegd tegen een kind dat zich
zelf het eerst noemt; —
in tegenstelling met ander duidt een de eerst genoemde of 'aangeduide aan : de één(e) wil dit, de

andere dat; de ééne advocaat gaf dit, de andere dat
advies; — de een of ander, iemand; men kan het
eene doen en het andere niet laten; -- van het een
kwamen we op het andere, het eerst genoemde of
bedoelde bracht ons tot iets anders; het een en (of)
ander; ter eenre en ter andere zijde; mijn eene hand
doet mij zeer, (de andere niet) zie ANDER; — zij
zijn van ééne moeder, van dezelfde moeder; op één
dag geboren; onder één dak wonen; dat is een en dezelfde
persoon (sterker dan) dezelfde; de betrekking van
burgemeester en secretaris wordt door een en denzelfden
persoon vervuld; —
één doel hebben, hetzelfde doel; één lijn trek-

ken; —

(onbep. voornw. zonder nadruk) : er is er een
u geweest, iemand; — een van zijne vrienden,
(zonder dien nader te noemen); — je bent er me
(ook) een, ook een grappenmaker; — 't is er een
van het jaar nul, (van een persoon) die zijn tijd
voor
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verre ten achteren is, (van eene zaak) reeds lang uit
de mode; — (gew.) hij is getrouwd met eene van de
familie A, met eene zekere juffrouw tot die familie
behoorende; — 't was een meneer A, een zekere
meneer A.; — woont hier ook eene Jansen I een
zeker iem. die J. heet; —
lidwoord van onbepaaldheid, ook wel van eenheid, ook onbepaald, niet - bepalend lidwoord genoemd,
bijna toonloos : een man, eene vrouw, een kind;
een te zware strijd , ook te zwaar een strijd; hij is
een geleerde (vgl. hij is professor, waar de waardigheid vermeld wordt); — ook in verbinding of samen
andere woorden voorkomende : zoo-stelingm
een, wat een; dusdanig, welk een, wat voor een, een

iegelijk, een ieder; elkeen, iedereen, menigeen, zie de
woorden, zie AANEEN, BIJEEN, DOOREEN,
INEEN, ONDEREEN enz.
2. EEN, als bn. één zijn, blijven, niet te scheiden; — man en vrouw zijn één; één en onverdeeld
blijven; — de één- en ondeelbare republiek, naam van
de eerste Fransche Republiek, (ook) van de Bataafsche republiek.
3. EEN, v. (-en), één merk of stip (op kaarten,
dobbelsteenen enz.) : zij wierp twee eenen; — de
steen of kaart waarop (of op een gedeelte daarvan)
één merk of stip staat : dubbel één, blank om één; —
cijferletter : dat is eene groote één; — eenheid : bij
het optellen en aftrekken moet men de eenen onder
elkander zetten.

EENAKTER, m. (-s), kort tooneelstuk in één
bedrijf.
EENARM, m. (-en), iem. met één arm; — (scherts.)
het is witte wijn uit juffrouw Eenarm, water uit
de pomp.
EENARMIG, bn. (van een hefboom) een arm
hebbende.
EENBES, v. vergiftige, zeldzame, in bosschen
voorkomende plant, waarvan de zwarte besvruchten
telkens een op den stengel zitten (paris quadrifolia),
ook dolwortel, wolfsbes en pariskruid geheeten.
EENBLADIG, bn. (plantk.) met één blad; ...BLOEMIG, bn. (plantk.) met ééne bloem; ...BROEDERIG, bn. (plantk.) eenbroederige planten, eene
klasse van planten bij welke de meeldraden van
onder in één bundel zijn samengegroeid.
1. EEND, v. (plantk.) oeverzegge (carex riparia).
2. EEND, v. (-en), (anas) familie der zwem
snavel die voorzien is van eene-vogelsmtbrdn
hoornachtige punt en gekartelder rand; de pooten
staan naar achteren, waardoor zij een waggelender
gang hebben; groep vogels dezer familie met schop
snavel en vrijen achterteen; — (spr.)-vormigen
de gebraden eenden vliegen hem in den mond, hij is
buitengewoon voorspoedig; — er is eene vreemde
eend in de bijt, een vreemde in den kring van bekenden; — het zijn wel mooie woorden, (zinspeling
op woerd, mannetjeseend), maar de eenden leggen
de eieren, aan beloften alleen heeft men niets; —
't is eene (domme) eend, een domme vent; — (fig.)
valsche tijding (soms opzettelijk verspreid om de
lichtgeloovigen te foppen), canard. Eendje, o. (-s).
EENDAGSVLIEG, v. (-en), netvleugelig insect
(ephemeria), met rudimentaire monddeelen, een
dun week lichaam waarvan het achterlijf in 2
draden uitloopt, ook haft, oeveraas geheeten; zij
vliegen omstreeks St. Jan gedurende 3 dagen.
EENDE, (w. g.) eerste : de honderd en eende keer.
EENDEBOUTJE, m. (-en), een boutje van eene
eend.
EENDEKKER, m. (-s), vliegmachine met één
stel draagvlakken, monoplaan.
EENDENBIER, o. (gew.) het water waarin de
eenden zwemmen; — hij ligt in het eendenbier,
gezegd van iem die in het water is gevallen.
EENDENDOODER, m. (-s), vischarend.
EENDENEI, o. (-eren); ...GROEN, o. zie EEN
...HAGEL, m. grove hagel voor de-DENKROS;
eendenjacht; ...HEMELTJE, o. (scherts.) wat een
eendenhemeltje is dat, gestadig met den bek in het
nat ! het is daar het beloofde land voor de drinkebroers; ...JACHT, v.; ...KOM, v. (-men), soort
van vijver waarin eenden zwemmen; ...KOOI,
v. (-en), inrichting om wilde eenden te vangen:
een uitgestrekt water of vijver met nauw uitloopende slooten of pijpen, door eene haag of heining
omgeven, en waarin eene partij roep- of kwaak eenden; ...MOOIRECHT, o. het recht om eenden
in een eendenkooi te vangen.
EENDENKROOS, o. eenjarige plantjes (lemna)

EENHOORN

aan de oppervlakte van stilstaande wateren met
korte waterworteltjes, dient tot voedsel van watervogels en varkens en tot grondbemesting; men
onderscheidt het klein kroos (1. minor); het veel
kroos (1. polyrrhiza); het blaaskroos (1.-wortelig
gibba); het puntkroos (1. trisulca); en het zeldzame
wortelloos kroos (1. arrhiza). EENDENKROOS ACHTIGEN, v. mv. Lemnaceae.
EENDENMOSSEL, v. (-s), schaaldier met 4
gepaarde stukken en 1 ongepaard stuk schelp
langs den rug; 't lichaam eindigt in een langen
vingerachtigen steel, buiten de schelp uitstekende
(lepas anatifa); ook de eendenschelp; ...NEST, o.
(-en); ...ROER, o. (-s, -en), ouderwetsch geweer
met afneembaren loop, om op eenden te schieten;
...SCHELP, v. (-en), schelpdier aan onze kusten
voorkomende, tot de familie der gaperschelpen
behoorende (anodonta anatina).
EENDER, bn bw. de-, hetzelfde, gelijk : dat
is eender; vogels van eender veeren; een paard van
eender kleur; — op dezelfde wijze : hij deed het
eender.

EENDERS, bw. (Z. A.) eender : dat is al eenders.
EENDRACHT, v. eenstemmigheid, eensgezind heid; — eendracht maakt macht, oud-Nederl. spreuk.
EENDRACHTELIJK, bw. (w. g.) eendrachtiglijk.
EENDRACHTIG, bn. bw. ( -er, -st), eensgezind,
vreedzaam. EENDRACHTIGHEID, v. EEN DRACHTIGLIJK, bw. (w. g.).
EENDVOGEL, m. (-s), eend; halve eendvogel, de
krak of krakeend; — (spr.) elk schot is geen eend
niet elk schot is raak, inz. van den bijslaap.-vogel,
EENENMALE (TEN), bw. uitdr. geheel en al,
volkomen : dat is ten eenenmale onmogelijk.
EENERHANDE, ...LEI, bn. bw. (onverbogen),
dezelfde, hetzelfde, van dezelfde soort; (ook)
onverschillig : het is mij eenerlei.
EENGESTREEPT, bn. (muziek) eengestreept octaaf, dat op het klein - octaaf volgt; — ééngestreepte
c. de c. van genoemd octaaf, op den gewonen notenbalk op het eerste hulplijntje van onderen; de een gestreepte e, op de eerste lijn; enz.
EENHALM, v. rietgras (phalaris arundinacea),
ook Engelsch gras en lintgras geheeten.
EENHANDIG, bn. ééne hand hebbende.
EENHEERSCHER, m. (-s), (w. g.) zie ALLEEN HEERSCHER.

EENHEID, v. (...heden), de willekeurige maat
die men heeft aangenomen om daarmede andere
grootheden van dezelfde soort te vergelijken; —
concrete eenheid, eene bepaalde grootheid : ééne
el, één dag, één jaar enz.; — abstracte eenheid,
één; — eene verzamelende eenheid, eene hoeveelheid
die men als nieuwe eenheid aanneemt; — samen
eenheid, eenheden waaruit de verzamelende-stelnd
samengesteld is; — de imaginaire eenheid is — 1;
— (krijgswezen) strategische eenheid, groote leger
uit verschillende wapens samengesteld;-afdeling
-- taktische eenheid, een bataljon of eskadron ;
— evolutie-eenheid, onderdeel van eene taktische
om deze laatste gemakkelijker van de eene formatie
in de andere te doen overgaan; — administratieve
eenheid,
eenheid, onder eene zelfde administratie staande; -(opvoedkunde) methodische eenheid. onderdeel der
leerstof dat op zich zelf een min of meer afgerond
geheel vormt; — één, eenig en onverdeeld bestaan;
— alleenheid, afgezonderdheid (in daden); — (fig.)
eensgezindheid, overeenstemming, harmonie : er
heerschte geene eenheid; eenheid van beginselen ; (in
tooneelstukken) eenheid van tijd, plaats en handeling; — eenheid eener schilderij, dat een zelfde
denkbeeld in de voorstelling heerscht, (vaak dat er
een hoofdgroep aanwezig is).
EENHEIDSVELGDRUK, m. grootste wieldruk
(bij spoorwegen).
-kingperM.vlbdt
EENHELMIG, bn. (plantk.) met één meeldraad.
EENHOEVIGEN, m. mv. orde der zoogdieren
(solidungula), met een enkelvoudiger hoef, waartoe
o. a. behooren het paard, de ezel en de zebra.
EENHOOFDIG, bn. monarchaal : eene eenhoofdige
regeering; — eenhoofdige armspier, met ééne pees
verbonden aan de beenderen.
EENHOORN, ...HOREN, m., (-s), een fabelachtig dier in de gedaante van eefi paard en met een
langen rechten hoorn midden op het voorhoofd;
waarschijnlijk werd daarmee de neushoorn of
rhinoceros bedoeld; — (ook) een sterrenbeeld; —
Russische lange houwitser van 10-11 kalibers lengte met kegelvormige kamer wier monding de-
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zelfde middellijn heeft als de ziel. EENHOORNIG, bn.
EENHOORNKEVER, m. (-s), (nat. hist.) een
kever van twijfelachtig bestaan.
EENHOORNVISCH, m. (. . .visschen), narwal
(monodon monoceros).
EENHUIZIG, bn. (plantk.) eenhuizige planten,
planten met gescheiden mannelijke en vrouwelijke
bloemen, doch beide op dezelfde plant voorkomende.
EENIG, (onbep. telw. zelfst. en bijv.) een onbepaald (meestal klein) aantal, hoeveelheid aanduidende : eenigen beweren het, anderen ontkennen het; —
eenige vrienden van hem, niet alle vrienden; --- eenige
kleedingstukken heeft hij gekocht; -- eenig geld, een
weinig; — eenige hoop hebben, een weinig; —
(onbep. voornw.) de een of ander, zeker; — zonder
eenige moeite, bij eenigen goeden wil; ik heb het niet
aan eenig persoon medegedeeld, aan niemand; — ten
eenigen dage, op de een of anderen dag; — zijn eenig
kind, geen andere kinderen hebbende; — eenige
zoons behoefden vroeger geen soldaat te worden, die
geen broers hebben; -- hij is de eenige die het kan,
niemand anders dan hij; — dat is mijne een.ge hoop,
ik heb geene andere; — dat voorbeeld is eenig, geen
tweedy van dien aard is aan te wijzen;--onvergelijkelijk, uniek: hij is eenig op zoo'n partij, niemand
overtreft hem; — een eenige vent is het; dat is eenig !
dat is eenig in zijne soort; — (gew.) 3ensgezind : ze
zijn het eenig geworden, het eens geworden; — (bw.)
(gew.) hij woont er zoo eenig, eenzaam; — eenig en
alleen voor u heeft hij het gedaan, slechts voor u,
zonder ander doel.
EENIGERHANDE, ...LEI, bv onverbogen, van
eene zekere soort.
EENIGERMATE....WIJZE, ...WIJS, bw. eenigszins. weinig, min of meer.
EENIGGEBOREN, bn. Jezus, Gods eeniggeboren
zoon.

EENIGHEID, v. overeenstemming (van gevoelens),
eenzaamheid; (ger. kerk.) de drie formulieren van
eenigheid, de drie geschriften die achtereenvolgens
van de gereformeerde kerken hier te lande zijn uitgegaan, t. w. de Belijdenis, de Catechismus en de
Leerregels.
EENIGLIJK, bw. slechts, alleen.
EENIGST, bn. overtreff. trap van eenig, hetzelfde
bet. als eenig, en vooral gebruikt als men met nadruk
spreekt : zij was zijn eenigst kind; 't geluk der liefde
alleen, ziedaar het eenigst heil.
EENIGSZINS, bw. eenigermate.
EENJARIG, bn. één jaar oud : een eenjarig paard;
— één jaar durende : een eenjarig verlof; eenparige
planten, die in één jaar ontkiemen, bloeien en
vruchten of zaad geven.
EENKAMERIGEN, mv. eene groep der wortelpootige vormlooze dieren, in alle zeeën voorkomende; de grootte wisselt af van 1 m.M. tot 5 eM.
EENKENNIG, bn. ( -er, -st), alleen aan één persoon gehecht en bang voor vreemden (van zeer
jonge kinderen). EENKENNIGHEID, v.
EENKLANK, m. (-en), samenklank van twee
tonen van gelijke hoogte.
EENKLEURIG, bn. van ééne kleur.
EENKOOP, m. eene gra,ssoort met weinig of geen
knoopen in den stengel, pijpestrootjes (molinia
eoeruléa), ook bentgras, stopnaalden ,en smeeltjes
genoemd.
EENKOORN, o. 3ene gekweekte, doch zeldzame
tarwesoort (triticum monococeum).
EENLETTERGREPIG, bn. (van een woord) uit
eene lettergreep bestaande; — (fig.) eere kwijnende,
schier eenlettergrepig geworden conversatie.
EENLING, m. (-en), individu, enkeling.

EENLOBBIGEN, v. mv. de éénlobbige planten,
planten die met ééne zaadlob ontkiemen, (monocotylen). EENLOBBIG, bn. (plantk.).
EENLOOPEND, bn. niet gehuwd : een eenloopend
persoon.

EENMAAL, bw. één keer : eenmaal, andermaal,
voor de derdemaal (bij verkoopingen); een - en ander
zie ANDERMAAL; -- dat is nu eenmaal-mal,

zoo, daaraan is niets te veranderen; — (germ.)
niet eenmaal, niet eens.

EENMANNIG, bn. (plantk.) klasse der eenmannige
planten, een plantengesla.cht, welks bloemen slechts
één meeldraad. hebben (monandria).
EENMANTELIG, bn. (plantk.), een Lloemdek
hebbende; — eenmantelige planten, wier bloemen
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slechts één bloemdek of geheel geen bloembekleedsel hebben.
EENMANTELIGEN, v. mv. de eenmantelige
planten.
EENMIDDELPUNTIG, bn. in één middelpunt
uitloopende.
EENMOED, m. (gew.) waar het hem eenmoed is,.
zet hij hpt door, wanneer hij het in zijn hoofd heeft.
EENOOG, m. en v. (-en), die maar één oog heeft; —
(spr.) in het land der blinden is éénoog koning, onder
domooren is iemand met een beetje verstand al
een beele piet; — (nat. hist.) vrijzwenvmend kuif
schaaldier, 1 mM. groot, bij ons algemeen-potig
in slooten, vijvers, regenbakken en goten voorkomende; het wijfje draagt hare eieren in twee
zakken aan het achterlijf.
EENOOGIG, bn. één oog hebbende. EENOOGIGHEID, V.
EENOOGIGE, m. en v. (-n), iem. met één oog.
EENOOR, m. (-en), iem. met slechts één oor; —
(gew.) Jan eenoor, een sul.
EENPARIG, bn. en bw. ( -er, -st), eenparig van
gevoelen, van oordeel zijn, onderling overeenstemmen
in; — met eenparige stemmen een besluit nemen, met
algemeene stemmen, uit de stemming bleek dat
de leden overeenstemden ten opzichte van die
zaak; eenparig werd besloten afwijzend te beschikken
op, met eenparige stemmen; — eene,eenparige warmte,
gelijkmatig, gestadig; — eene eenparige beweging,
gelijkmatige, met dezelfde snelheid voortgaande; —
eenparig versnellend, vertragend, (van eene beweging)
regelmatig toe- en afnemend in snelheid. EENPARIGLIJK, bw. (w. g.)
EENPARIGHEID, v. met eenparigheid van stemmen, met algemeene stemmen.
EENPERSOONS, bn. voor één persoon. (in koppelingen); — -BED, o. (-den): -- - DEKEN, v.
(-s); — -LED-IKANT, o. (-en).
EENPONDER, m. (-s), brood van één pond; kogel
van één pond; klein stuk geschut waarmee kogels
van één pond g schoten worden.
EENRE (TER), bw. uitdr., aan de eene zijde : de
ondergeteekende ter eenre (in een contract), vgl.
ander.

EENRUITER, m. (-s), broeibak met ééne groote
ruit bedekt.
EENS, bi. éenmaal, één keer : ik zeg het maar
eens; eens voor altijd (bij eene vermaning); -- dat
is eens, nu niet weer; -- meer dan eens, dikwijls; —
ik krijg nu eens van u (bij het spel), eenmaal den inzet
zijt ge mij schuldig- — ik heb (houd) eens op hem,
hij heeft mijne wraak te duchten; — doe het eens!
waag het niet; — hij deed het examen in tweemaa 1,
doch zijn broer deed het in eens; -- de belasting in
eens betalen; ik heb hem eens gezien; — op zekeren tijd,
eene reis (in het verleden) : er was eens een . koning;
eens op een dag; (ook in de toekomst) wanneer ik eens
rijk word; ik kom eens bij u aanloopen, binnenkort; -plotseling. geheel onverwachts : op eens ontstond
er eene groote verwarring; ook : toen hij mij zag,
kwam hij in eens op mi./ af, regelrecht, terstond; —
nauwelijks hadden wij een paar woorden met hem
gesproken, of hij stelde zich in eens aan ons voor,
dadelijk; — (ter versterking) ik heb het hem eens goed
gezegd, zal het hem eens goed zeggen, flink, terdege,
voor goed; — dat is nog eens een flinke borst; — hij
had niet eens tijd afscheid te nemen, zelfs niet; —
nu eens — dan weer, bij tusschenpoozen, afwisselend; —, bn. het eens zijn of worden over iets, daar
gevoelen of meening overeenstemmen; ook:-overin
wij konden het over hem niet eens worden, dachten
niet gelijk, hoe hem te beoordeelen, wat voor hem
het beste was; — het eindelijk met zichzelven eens
zijn, tot een besluit gekomen zijn.
EENSCHADUWIGEN, m. mv. bewoners der gematigde luchtstreken wier middagschaduw altijd
slechts naar ééne zijde (naar het noorden of zuiden)
valt.
EENSCHALIG, bn. (nat. en plantk.) van ééne
schaal voorzien; ...SCHELPIG, bn. (nat. hist.).
EENSDEELS, voegw. bw. (verd eel. aaneenschakelend) in eensdeels — anderdeels, voor het Bene
gedeelte; in de eerste plaats; zie ANDERDEELS.
EENSDENKEND, bn. op dezelfde wijze denkend.
EENSGESTEMD, bn. overeenstemmende in.
EENSGEVEND, bn. eensgevend geld, als de prijs
van geldswaardige papieren niet percentsgewijze..
maar in een aantal guldens is aangegeven; (ook
betaling in eens.
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EENSGEZIND, bn. van dezelfde gezindheid, een drachtig. EENSGEZINDHEID, v.
EENSKLAPS, bw. plotseling, onverwachts.
EENSLACHTIG, bn. (plantk., nat. hist.) eenslachtige dieren of planten, cif manlijk, af vrouwlijk.
EENSLAAPS, o. bed of ledikant voor één persoon.
EENSLAGSSLOT, o. (-en), waarbij de sleutel één
keer omgedraaid moet worden; vgl. tweeslaisslot.
EENSLUIDEND, bn. gelijkluidend, gelijk van
inhoud; — voor eensluidend afschrift, formule der
schriftelijke verklaring die de daartoe bevoegde
persoon op een afgeschreven stuk stelt en met zijne
naamteekening bekrachtigt, ten bewijze dat de
inhoud hem gebleken is getrouw overeen te komen
met het oorspronkelijk stuk. EENSLUIDEND
-HEID,v.
gelijkluidendheid.
EENSNITSBOOR, v. (...boren), zekere metaalboor,
(vgl. dubhelsnitsboor).
EENSPAN, o. (-nen), rijtuig net één paard; (gew.)
lemoen.
EENSPIERIGEN, mv. orde der schelpdieren wier
:schelpkleppen met één groote sluitspier gesloten
worden; hiertoe behooren de oesters.
EENSTEMMIG, bn. en bn. hetzelfde willende,
-eendrachtig, eenparig; van denzelfden inhoud; —
eenstemmig werd hiertoe besloten, met algemeene
-stemmen; (muz.) een eenstemmig liedje, dat slechts
op ééne stem gezongen wordt. EENSTEMMIG
V.
-HEID,
EENSTOKSKUIL m. (-en), (veenderij) veenkuil
waaruit het te bewerken veen 1 M. diep of minder
-opgegraven wordt.
EENTJE, o. (-s), kleine 1 (cijfer); (fig.) hij is me
er eentje !, het is een fijne kerel ! een mooie jon
-- nog ééntje pakken, nog een borreltje drin--gen;
ken; -- hij deed het op zijn eentje, zonder hulp; —
hij zat, liep in zijn eentje, alleen, zonder gezelschap.
EENTERM, m. (-en), algebraïsch getal dat niet
bestaat uit de som of het verschil van twee andere
-getallen.
EENTONIG, bn. bw. k -er, -st), denzelfden toop
houdende, zonder afwisseling : eentonig aezan.g;
(fig.) vervelend, lastig : eentonig werf,- EENTONIG
-HEID,v.
EENVERVIG, bn. van ééne. van dezelfde kleur;
...VOETIG, bn. eene eenvoetige tafel, eene tafel
met één voet of pool.
EENVORMIG, bn. van denzelfden vorm : eenvormige figuren; —, ( - er, -st), eentonig : een eenvormig
.landschap. EENVORMIGHEID, v
EENVOUD, o. (taalk.) (w. g.) enkelvoudig getal,
enkelvoud; —, m. in allen eenvoud werd hij begraven,
zonder praal; — natuurlijkheid, ongekunsteldheid:
eenvoud is het kenmerk van het ware; — hij zeide het
in zijn eenvoud, (eenvoudigheid), in de oprechtheid
zijns gemoeds; — het eenvoud van een getal, dat
getal éénmaal.
EENVOUDIG, bn. bw. ( -er, -st), niet samengesteld: (w. g.) (spraakk.) een eenvoudige of enkel
volzin; — eene eenvoudige breuk, waarvan-voudige
teller en noemer uit heele getallen bestaan; —
ongekunsteld, natuurlijk : het eenvoudige is het
kenmerk van het ware; — gewoon : een eenvoudige
boerenjongen: — eene eenvoudige familie, burgerlijk.
niet van opschik houdende; — bescheiden, nederig;
--- oprecht; — niet overdadig, niet weelderig : een
eenvoudige disch, maaltijd, (tafel); -- een eenvoudig
kleedje, niet opzichtig; — dat is het eenvoudigste,
het gemakkelijkste, het minst omslachtige; —, bw.
op eenvoudige wijze; — 't is eenvoudig onzin, zonder
meer; -- ik doe het eenvoudig niet, beslist niet; —
ik zei eenvoudig waarop het stond, kort en goed; —
ga eenvoudig naar de politie, zonder iets anders te
doen; — doe het eenvoudig anders, zonder tegen
EENVOUDIGHEID, v. ik deed (zei)-stribeln.
dat zoo in mijn eenvoudigheid (in eenvoudigheid
des harten), zonder kwade bedo'lingen.
EENWERF, bw. (w. g.) eenmaal. een keer, vaak
eenderwerf, voor eenerwerf, op verkoopingen.
EENWIJVIG, bn. (plantk.) (w. g.) eenwijvige
planten, die slechts één stijltje of stampertje hebben.
EENWINTER, m. (-s), een kalf van één jaar,
en ter.
EENZAAM, bn. bw. (eenzamer, -st), alleen, van
anderen verwijderd : eenzaam wonen, leven, een
eenzaam huisje; — het is mij daar zoo eenzc am,
ongezelli g,; eenzaam en verle.ten; onbezocht (van
plaatsen), stil. EENZAAMHEID, v. de eenzaam
zoeken.
-heid
,
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EENZELVIG, bn. bw. ( -er, -st), gelijk, een en
hetzelfde (zijnde); --- gelijkwaardig; (fig.) verveend : dat is zoo eenzelvig; — hij is erg eenzelvig,
bemoeit zich weinig met anderen en stoort zich ook
weinig aan hunne meeringen : eenzeivig leven, stil,
afgezonderd leven. EENZELVIGHEID, v.
EENZIJDIG, bn. bw. ( -er, -st), ééne zijde hebbende; — (fig.) partijdig, niet onbevooroordeeld : een
eenzijdig oordeel; — bekrompen, niet alzijdig:
eene eenzijdige ontwikkeling; — (gew.) een eenzijdig
ei, dat lang op ééne zijde heeft gelegen en daardoor
minder goed is. EENZIJDIGHEID, v.
EENZINNIG, bn. ( -er, -st), (gew.) eigenzinnig.
EENZINNIGHEID, v.
1. EER, bw. vroeger, eerder : hij was er eer dan
ik; hoe eer, hoe liever; hoe eerder, dos te beter; —
veeleer : zijn vader is eer arm dan rij'(, hij is volstrekt
niet rijk, — liever : ik zou dat nog eer doen; —
ou liever, eer
bw. voeges. voordat, alvorens : ik wou
ik dat deed; eer evenredige vertegenwoordiging er is,
moet er nog heel wat water door den Rijn loopen.
2. EER, v. (ook EERE) achting die men geniet,
om zijn moed, zijne deugden, zijne talenten (zijn
roem, aanzien) : iem. in zijne eer herstellen; tot eere
komen; -- iem. in eere houden, hem achten, (ook)
hem erkentelijk zijn; — (bij uitbr.) een dag, een
gebruik in eere houden, blijven vieren, blijven volgen; — iemands eer te na komen, de achting, die hij
geniet, trachten te verminderen; — (ook) dat komt
mijne eer te na, zoo'n daad reken ik beneden mij; —
iets op zijne eer verzekeren, zijne eer als 't ware tot
onderpand stellen ; — op mijne eer ! (op) mijn woord
van eer ! — er is geene eer aan te behalen, gezegd
van een lastigen jongen een ondankbaar mensch,
een welk dat niet vlotten wil- — eer niet iets inleggen,
er lof door verwerven; -- geene eer van iets hebben,
geene voldoening (door erkenning van anderen); —
de eer aan zich houden, zelf bedanken, eer men bedankt wordt; -- zijne eer ophouden, zijn goeden
naam handhaven; die rijders hebben de eer van
Nederland opgehouden; —
datgene wat iem. eer verschaft : ik reken het mij
tot eene eer, nooit voor iemand gekropen te hebben; —
eene halve seconde eerder aan te komen is eene groote
eer; dat strekt u niet tot eer; — de man is de eer van
liet huis, geeft het gezin aanzien, stand; -- die
daad doet uw hart eer aan, is een bewijs van uw
goed hart; -- dat is geen doen met eere, dat is niet
te doen, zonder zijne eer te kort te doen, (ook)
dat is geene fatsoenlijke manier van doen; — zich
met eere van eene opdracht kwijten, zoo dat men er
eer mee behaalt; (in beperkter beteekenis) wat
iem. als lid der maatschappij (van zijn stand) doet
achten, zonder dat hij zich nog onderscheidt : wie
dronken langs de straat loopt, gooit zijne eer te grabbel; — arm met eere, kan niemand deren, eerlijk arm
is geene schande; — koopmanseer, krijgsmanseer; —
wat als passend (fatsoenlijk enz.) beschouwd wordt:
's lands wijs, 's lands eer; — met God en met eere
door de wereld komen, zijne kinderen groot brengen; —
de eer is bewaard, 't geld bespaard, gezegd wanneer
men iem. welstaanshalve heeft uitgenoodigd en
deze bedankt, (scherts.) wanneer iets niet is geschied wat men zich had voorgenomen: — in alle
eer en deugd een deuntje vrijen; een kus in eere kan
niemand deren; — ik ben er met eere af, ik ben blij
dat ik er af ben (van eene verplichting enz.); —
kuischheid, ongereptheid van een meisje, huwelijkstrouw der vrouw (als zaken waarom zij geëerd
worden) : een meisje hare eer ontnemen, haar schenden; zij is hare eer kwijt; —
uiterlijke bewijzen van achting, hulde, vereering:
den overwinnaar alle eer bewijzen, geven; iem. met
eer overladen; eere, wien eere toekomt; eere zij God !; —
iern. de laatste eer bewijzen, zijne begrafenis bij
— met militaire eer begraven worden, met-wone;
het ceremonieel dat voor de begrafenis van militairen is vastgesteld (muziek, saluutschoten en .. ); -hij is op 't veld (het bed) van eer gevallen, in den
strijd (ook fig.); -- (scherts.) de tafel eer aandoen,
de noodige eer bewijzen. goed eten; -- zulk eene
moeilijke opdracht is eene groote eer, onderscheiding
(waaruit de achting blijkt); -- der kinderen eer is
de kroon der ouders; • — (Zuidra.) (ook) de schoonheid, luister van voorwerpen (meubelen. kleeren) ;
— (als beleefdheidsvorm) met wien heb ik de
eer (te spreken); ik >>eb de eer u te melden; het
zal me eene eer zijn...; -- begrippen omtrent
hetgeen eer verschaft : militairen houden er soms
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Bene wonderlijke eer op na; — kinderen hebben
ook hunne eer, hunne zaken, die ze als eervol beschouwen; — een punt, eene kwestie van eer; —

gevoel voor het aangename van achting, enz., en
't streven om die te verkrijgen : op de eer werken;
een beroep doen op iemands eer (beter eergevoel),—
voor de eer der zotten, gezegd van eene dwaze, onverstandigo handelwijze.
EERAMBT, o. (-en), zie EEREAMBT.
EERBAAR, bn. bw. (-der, -st), kuisch, zedig:
eene eerbare dochter; — eene eerbare vrouw, fatsoen
EERBAARHEID, v. datgene wat in over--lijk.
eenstemming is met de zedewetten; ongeschonden
vrouwelijke eer; aanranding der eerbaarheid, onkuische handeling.
EERBETOON, o. bewijs, blijk van vereering;
...BETUIGING, v. (-en); ...BEWIJS, o. (...bewijzen), een eerbewijs voor zedelijk gedrag en vlijt,
getuigschrift ter belooning aan leerlingen bij het
verlaten der school uitgereikt; hij werd met eerbewijzen overladen; ...BEWIJZING, v. (-en).
EERBhiD, m. eerbied voor iemand gevoelen, de
hoogste mate van hoogachting; -- iem. eerbied betoonen, bewijzen, hulde en eer om de hoogere plaats
die zoo iemand inneemt (hierbij kan zelfs alle
achting ontbreken); eerbied voor het gezag; met
verschuldigden eerbied; — eene akte van eerbied,

akte die men passeert voor den kantonrechter,
indien men tusschen 21 en 30 j arsn tegen den wil
der ouders een huwelijk aangaat. EERBIEDENIS,
v. (w. g.) vereering, achting : de lof, de dank, de
eerbiedenis zij Hem, die was en eeuwig is, toegebracht.

EERBIEDIG, bn. bw. ( -er, -st), blijk gevende van
eerbied : een eerbiedig verzoek, (toon, taal); kinderen,
weest toch eerbiedig onder het bidden; — met eerbied :
eerbiedig verzoeken. EERBIEDIGLIJK, bw. (w.
g.) eerbiedig.
EERBIJ DIGEN, (eerbiedigde, heeft geëerbiedigd),
eerbied gevoelen voor; eerbied bewijzen aan :
gaarne eerbiedigen we onzen directeur, — de meening
van anderen moet men eerbiedigen, niet beleedigen,
niet bespotten. EERBIEDIGING, v. met eerbiedigeing van uw gevoelen, formule aan het begin en

ook aan het einde van een officieel schrijven.
EERBI,&DIGHEID, v. de hoedanigheid van eer
te zijn; eerbiedige gedraging.
-biedg
EERBIEDSHALVE, bw. uit eerbied, als een
bewijs van eerbied.
EERBIEDWAARD, EERBIEDWAARDIG, bn.
( -er, -st), achting en eerbied afdwingende : een
eerbiedwaardig grijsaard; zijn eerbiedwaardig hoofd;
een eerbiedwaardig gebruik. EERBIEDWAARDIG LIJ K, bw. (w. g.).

EERBIEDWEKKEND, bn. wat ons eerbied afdwingt.
EERDAAGS, bw. eerstdaags.
EERDER, bw. vroeger : hij was er eerder (of
eer) dan ik; - liever : 'k wil eerder sterven, dan het
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verdiensten enz. als blijk van onderscheiding het
lidmaatschap caner vereeniging is aangeboden;
...LIDMAATSCHAP, o.; ...LINT, o. ridderlint;
...LOON, o. loon dat niet bepaald als wedde-„,of
bezoldiging is te beschouwen, honorarium.
EEREN, (eerde, heeft geëerd). achting, hulde,
eer bewijzen, eerbied bewijzen : iem. eeren; eert uw
vader en uwe moeder; — vereeren, hoogschatten :
dat eer ik in hem; — ( spr.) waar men mede verkeert,
wordt men mede geëerd, men wordt vaak beoordeeld
naar hen met wie men omgaat.
EEREPALM, m. (-en), palmtak, iemand ter eere
aangeboden; — iem. den eerepalm toewijzen, toekennen, als overwinnaar erkennen, begroeten;
...PLAATS, v. (-en), de beste plaats; ...POORT,
v. (-en), eereboog.
EEREPOST, m. (-en). eereambt.
1. EEREPRIJS, m. (...prijzen), hoogste onderscheiding (bij wedstrijden, tentoonstellingen enz.).
2. EEREPRIJS, v. bevallig eenjarig plantje wier
bloempjes Bene blauwe vierbladige bloemkroon
dragen, gewoonlijk Veronica geheeten; in ons land
alleen komen meer dan 20 soorten voor.
EERERECHTiiN, o. mv.; ...RONDE, v. (-n),
(bij wielerwedstrijden) ronde die de overwinnaar
nog eens alleen rijdt; ...SABEL, v. (-s), sabel als
Bene eervolle onderscheiding aan militairen vereerd : de eeresabel met de gesp; ...SALUUT, o.
(...saluten); ...SCHOT, o. (-en), los schot ter eere
van iemand gelost; ...SCHULD, v. (-en), schuld
die men als man van eer zonder aanmaning voldoet,.
inz. speelschulden; ...STOEL, m. (-en), stoel op
de eereplaats.
EERETEEKEN, o. (-s, -en), onderscheidingsteeken, vereerend kenmerk : eereteeken voor belangrijke
krijgsverrichtingen; ...TEMPEL, m. (-s), tempel
aan beroemde mannen gewijd, pantheon; ...TITEL,.
m. (-s), ter onderscheiding verleend; ...TOMBE, v.
(-n), eeregraf; ...VOORZITTER, m. (-s), voorzitter eershalve.
EEREWACHT, v. (-en), troepenafdeeling die de
wacht betrekt voor het gebouw door een regeerend
vorst, een prins bewoond; - troepenafdeeling die
een vorst op straat omgeeft om den luister te ver
personen, gewoonlijk te paard,-hogen;i
die bij Bene feestelijke gel €gt nheid den jubilaris
afhalen en in optocht omringen; ...WAPEN, o. (-s),
als belooning voor schitterende wapenfeiten ontvangen.
.EREWIJN, iii. wiin bij gelegenheid van een
wedstrijd, congres, optocht aangeboden; ...WOORD,
o. woord van eer : op zijn eerewoord verzekeren;
...ZWAARD, o. (-en), eeresabel, eeredegen; -

EEREAMBT, o. (-en), ambt dat meer aanzien
dan inkomsten geeft; ...BAANTJE, o. (-s).
EEREBLIJK, o. (-en), blijk van hoogachting.
EEREBOETE, v. (-n), (R. K.) godsvruchtoefening
waarbij men boete doet of herstel van eer geeft
voor de door anderen aangedane beleedigingen
van heilige zaken : eene akte van eereboete.
EEREBOOG, m. (...bogen), boog opgericht voor
een overwinnaar, een jubilaris of bij optochten;
...BURGER, m. (-s), eeretitel door een gemeentebestuur verleend.
EEREDEGEN,
s), staatsiedegen.
EEREDICHT, o. (-en), lofdicht; ...DIEF, m.
(...dieven), eerroover, lasteraar.
EEREDIENST, m. (-en), de naam der vormen
onder welke de verschillende kerkgenootschappen
het Opperwezen vereeren; -- kerkdienst, godsdienstoefening; minister van onderwijs en eeredienst.
EEREDOCTORAAT, o. doctoraat iemand eershalve verleend.
EEREGORDEL, m. (-s), sjerp, lijfgordel;
...KRANS, m. (-en); ...KROON, v. (...kronen),

(plantk.) Engelsche zwaardielie, een lischgewas
(gladiolus communis), in tuinen vaak gekweekt.
EERGENOOT, m. (-en), ...GENOOTE, v. (-n),
(w. g.) die in de eer eens anderen deelt.
EERGERICHT, o. (-en), gericht om den officieren
hunne eer te waarborgen.
EERGESTOELTE, o. de zitplaatsen voor het
bestuur, enz.
EERGEVOEL, o. het besef van hetgeen de eer
eischt: het gevoel van eigen eer of zedelijke waarde:
op iemands eergevoel werken, hem tot iets overhalen
door hem op mogelijk te verkrijgen eer of te wachten
schande te wijzen, of een beroep te doen op zijn
gevoel voor aller wat edel is in den mensch.
EERGIERIG, bn. ( -er, -st), begeerig naar eer, lof;
zeer gesteld op zijne eer. EERGIERIGHEID, v.
het streven eer te verwerven en te behouden.
EERGISTEREN, bow. den dag vóór gisteren; (fig.) hij is niet van eergisteren, hij is nogal bij de
hand.
EERHERSTEL, o. herstel van (gekwetste of
beleedigde) eer; - (R. K.) eereboete.
EERLANG, bw. weldra, binnenkort, spoedig.
EERLIJK, bn. bw. ( -er, -st). van edele beginselen
blijk gevende, oprecht, deugdzaam : een eerlijke
jongen; - een eerlijk man, die zich nooit misdragen
heeft, rechtschapen; -- arm maar eerlijk, te vertrouwen, te goeder trouw jegens anderen; - zoo
eerlijk als goud, volkomen eerlijk; - eene eerlijke

kruis.
EERELEGIOEN, o. legioen van eer, eene door
Napoleon I ingestelde orde tot belooning van
uitstekende diensten en ter erkenning van bui
-tengwo
talenten.
EERELID, o. (...leden), iern. wien wegens zijne

met een goed gedrag komt men het verst; -

It. doen; kom, hoe eerder, hoe liever, d. i. hoe eerder
(spoediger) gij komt, hoe liever ik het heb.

m. (-

dat was zijne eerekroon; ...KRUIS, o. (-en), ridder -

meid, die niet steelt, niet liegt; (ook) die nooit
onzedelijk is geweest; - (van een paard) eerlijk en
zonder gebreken, mak, vertrouwbaar; - eene eerlijke
behandeling, behoorlijk, zooals een eerlijk mensch
verwachten mag, niet slinksch;- billijk: dat is eerlijk;
- (spr.) eerlijk duurt het langst, met oprechtheid,
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eerlijk is al king dood, niemand is nog eerlijk ; —
fatsoenlijk, deftig : eene eerlijke begrafenis; — iets
eerlijk verdeelgin, juist zooals het behoort; — eerlijk
met elkander omgaan, oprecht; — 't is eerlijk waar,
ik lieg niet; (ook gew.) eerlijks waar; --- (gew.)
-een eerlijksche vrijer, een echte; — dat jongetje heeft
al een eerlijksch horloge. EERLIJKHEID, v. zijne
,eerlijkheid is bekend; — billijkheid : de eerlijkheid
gebiedt dat in aanmerking te nemen.
EERLOON; o. eereloon, honorarium.
EERLOOS, bn. (...looter, -t), zonder eer : de
-openbare achting, de achting verbeurd hebbende; —
(fig.) laag, veil, omkoopbaar; (ook) eene eerlooze
daad, die getuigt van een lagen aard; — eerloos
verklaard worden, (bij rechterlijk vonnis) uit zijne
burgerschapsrechten ontzet worden. EERLOOS HEID, v. laagheid; schanddaad.
EERMETAAL, o. (fig.) eerepenning.(Zuidned, eeremedailles, die bij festivals, boldersfeesten enz. aan
de opgekomen muziek- en zangvereenigingen of sociëteiten, en ook aan de overwinnaars worden uitgereikt); ...NAAM, m. (...namen); ...ROOF, m.
vuige laster om iem. te schandvlekken; ...ROOFSTER, v. (-s). EERROOVEND, bn.
EERROOVER, m. (-s), die een ander schandelijk
belastert om hem te schande te maken; ...SCHENDER, m. (-s).
EERSHALVE, bw. als bewijs van eer : honoris
- causa.
EERSTE, rangtelw. (bijv. en zelfst.) en bw. in
betrekking tot den tijd, de ruimte, den rang; het
,tegenovergestelde van laatste : de eerste dag der
week; op den eersten (dag) der maand; — in de eerste
vier dagen, weken blijft hij thuis, in de eerstkomende,
, eerstvolgende; -- de eerste wacht ,op een zeeschip,
die van acht uur 's avonds tot middernacht; — ik
zeg het u voor de eerste en de laatste maal, maar eens; —
de eerste bank, die vooraan staat, niet de achter
— de eerste straat aan uwe linkerhand, die gij-ste;
het eerst bereikt; — van deze acht huizen heeft hij
de eerste vier en zijn broeder de laatste vier gekocht; —
van dit boek bevallen mij de vier eerste hoofdstukken
het best, de andere minder goed, de hoofdstukken 1
tot en met 4; — de vier eerste jongens uit de klasse,
vier van de jongens die vooraan zitten; —
de eerste officier aan boord, in rang onder den
commandant, doch boven de andere officieren; —
de eerste onderwijzer, plaatsvervangend hoofd; ook
onderwijzer, in rang onder het hoofd der school
doch boven het andere personeel; -- hij kreeg
den eersten prijs, den hoogsten prijs; — de eerste
viool, niet de tweede; —
(fig.) de eerste viool spelen, de voornaamste zijn,
den meesten invloed hebben, (ook) het hoogste
woord voeren; —
de eerste dokter der stad, de voornaamste, de
kundigste; — tot de eerste familiën behooren, tot de
aanzienlijksten; — de directeuren der drie eerste
handelshuizen, voornaamste, grootste; — hij bekleedt hier de eerste plaats, is hier de voornaamste; —
een eerste deugniet, aartsdeugniet; — alles was eerste
klas, uitstekend, zoo goed als het kon; — de eerste de
beste gelegenh-id, die zich het eerst aanbiedt; —
de eerste de beste die komt, die het eerst van allen
komt, onverschillig wie; --- hij was de eerste die
het wist, hij wist het, voordat de anderen het wis
— de eerste die aankomt., krijgt den prijs; —-ten;
dat meisje is de eerste van de klasse, overtreft de
andere leerlingen; — de eersten der stad, de aan
vele eersten zullen de-zienljkst;—(pr.)b
laatsten zijn, vele hooggeplaatsten zullen. achterstaan
(in het Godsrijk) bij hen die de minsten schenen
te zijn; -- koeien en schapen zijn nuttige dieren:
de eerste geven ons melk, de laatste wol, de eerst
— dat is het eerste wat ik hoor, dat ver -genomd;
mij in hooge mate; — in het eerst, in den-wondert
beginne; -- voor het eerst, niet eerder, voor den
eersten keer; — ten eerste, in de eerste plaats, vooraf,
voor al het andere; — (gew.) zeg hem dat hij ten
eerste komt (ook met den eersten), zoo spoedig mogelijk,
zoodra de gelegenheid er gunstig voor is; — hij
zag den brand het eerst, voor dat anderen dien
zagen; — hij was het eerst over de streep; — eerst
was hij verlegen, in den beginne, aanvankelijk; —
(spr.) eerst in de boot, keur van riemen, zie BOOT;
(spr.) die eerst komt, eerst maalt, zie MALEN; —
trij moet eerst bij mij komen, voor dat gij anderen
bezoekt, voordat gij iets anders doet; — dat is
nog eerst een flinke jongen, flink boven alle andere

jongens; — het ziet er beter uit dan eerst, dan vroeger,
dan in den beginne; — hij kan eerst morgen (of
morgen eerst) hier zijn, niet vroeger; — weet gij
dat eerst nu (of nu eerst), niet eerder dan nu pas; —
dan eerst, na dit gedaan te hebben; — dan eerst?
niet eerder ?; —
voegw. bw., (rangschikkend of voortzettend ):
eerst werken, dan spelen; ten eerste werd hij gepasseerd, ten tweede (daarna) op pensioen gesteld.
EERSTAANWEZEND, bn. de eerste in rang
onder zijns gelijken : de eerstaanwezende ambtenaar,
ingenieur, officier van gezondheid.
EERSTBARENDE, v. (-n), vrouw welke voor de
eerste maal baart.
EERSTBEGINNENDE, m. en v. (-n), hij of zij
die Bene kunst of wetenschap begint te leeren:
een leerboek voor eerstbeginnenden.
EERSTDAAGS, bw. een dezer dagen. binnenkort.
EERSTELING, m. en v. (-en), eerste vrucht; —
eerstgeborene; -- eerste pennevrucht. EERSTE
-LINGE,v.(n)
EERSTENS, bw. ten eerste, in de eerste plaats.
EERSTGEBOORTE, v. recht van eerstgeboorte;
—RECHT, o. de bijzondere rechten aan een eerst
toegekend, inz. vroeger ten opzichte van-geborn
de nalatenschap.
EERSTGEBOREN, bn. zijn eerstgeboren kind,
het eerste.
EERSTGEBORENE, m. en v. (-n), de oudste
van de kinderen.
EERSTKOMEND, bn. die het eerst komt; —
aanstaand, ophanden (zijnde) : den tweeden Januari
eerstkomende (e. k.)
EERSTVOLGEND, bn. eerstkomend.
EERTIJDS, bw. vroeger, voorheen, voormaals.
EERVERGETEN, bn. ( -er, -st), in het geheel geen
gevoel van eer meer hebbende; in hooge mate
schaamteloos, eerloos, onbeschaamd : een eer- en
plichtvergeten man; ook van Bene daad gezegd.
EERVERGETENHEID, v. eerloosheid, schaamte
-losheid,
laagheid..
EERVOL, bn. bw. (-1er, -st), eene eervolle betrek
waarin men zich eer verwerven kan; — een-king,
eervolle aftocht, waarbij de eer niet te kort wordt
gedaan; — dat was niet eervol voor hem, overeen
zijn eer, (ook) daarmee legde hij geene-komstig
eer in; — overeenkomstig de begrippen van eer
levende : zich eervol gedragen, onderscheiden, flink,
met onderscheiding; — eene eervolle loopbaan achter
zich hebben, waarin men zich onderscheiden heeft; —
eene eervolle vermelding, inz. militaire belooning,
als iemand zich bijzonder onderscheiden heeft,
zonder nog eene ridderorde te verkrijgen, (ook bij
wedstrijden) eene kleine onderscheiding; — een
eervol ontslag, gewone term bij verleening van
ontslag, als er niets op het gedrag als ambtenaar
aan te merken viel.
EERWAARD, bn. titel van een geestelijke van
]ageren rang : eerwaarde vader; — (wel)eerwaarde
heer, titel van een predikant of pastoor; — hoogeerwaarde, de titel van een bisschop.
EERWAARDIG, bn. ( -er, -st), eer, achting verdienende, inz. van personen op leeftijd gezegd:
een eerwaardig grijsaard; onze eerwaardige burgemeester. EERWAARDIGLIJK, bw. (w. g.).
EERWAARDIGHEID, v. titel van dominee en
pastoor : Zijne Eerwaardigheid zag het anders in.
EERZAAM, bn. bw. (...zamer, -st), deugdzaam,
zedig : eene eerzame vrouw; (ook) een eerzaam leven
leiden. EERZAAMHEID, v.
EERZUCHT, v. zucht, dorst naar eer of roem.
EERZUCHTIG, bn. bw. ( -er, -st), door eerzucht
gedreven : een eerzuchtig mensch, kargkter; (ook)
eene eerzuchtige daad, die uit eerzucht voortvloeit.
EERZUIL, EEREZUIL, v. (-en), gedenkzuil;
(fig.) daarmee heeft hij zich eene eerzuil (in aller
hc.. rten) opgericht.
EEST, m. (-en), oven tot het drogen van mout;
drooghaard voor vlas; droogplaats vaar tabak, thee.
EESTEN, (eestte, heeft geëest), drogen in een
oven of op een verhitten vloer. EESTING, v. het
eesten.
EESTGELD, o. extraloon voor arbeiders in een
pelmolen, wanneer zij hebben moeten eesten.
EET, m. (Zuidn.), het eten, eetlust: goed op zijnen
eet zijn, eetlust hebben of krijgen; die appelen zijn
op hunnen eet, goed om gegeten te worden.
EETBAAR, bn. gegeten kunnende worden; te
nuttigen. EETBAARHEID, v.

EETBAK.
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EETBAK, in. (-ken), bak waarin het eten voor
:dieren gedaan wordt.
EETGOED, o. (Z. A.) eetwaren, mondbehoeften.
EETHUIS, o. (...huizen), gaarkeuken; ... KAMER,
v. (-s); ...KETEL, m. (-s), blikken bus of ketel
waarin men middageten wegbrengt; soepketel der
soldaten; ...LEPEL, m. (-s); ...LUST, m. trek,
lust in eten, instinctieve begeerte naar voedsel;
...MAAL, o. (...malen), (zeew.) rantsoen; ...PARTIJ, v. (-en); ...PLEK, v. (-ken), (Z. A.) gaarkeuken;
...REGEL, m. (-s), (w. g.) vaste regel van te eten,
wat tijd, hoeveelheid en hoedanigheid betreft,
dieet; onderdeel van een leefregel; ...SERVIES,
0. (...zen), servies voor een diner; ...STOKJE, o.
(-s), (Ind.) stokje waarmee de Javaan zijn rijst eet;
...TAFEL, V. (- s); .WAAR, v. (...waren), mond behoeften, levensmiddelen; ...ZAAL, v. (...zalen).
EETSTER, v. (-s), zij is eene goede eetster, eet
goed.
EEUW, v. (-en), tijdvak van honderd jaren; —
ik heb ze in geene eeuw gezien, geruimen tijd niet; —
als men moet wachten, duurt een uur soms eene eeuw,
zeer lang; - tijdvak, in de geschiedenis beroemd
door de regeering van groote vorsten, b. v. de eeuw
van Augustus, de eeuw van Lodewijk X I V, van
Frederik Hendrik; — de gouden eeuw, beroemdste
tijdvak in de geschiedenis van een land; (ook myth.)
de tijd van Saturnus, waarin de menschen volkomen
vrij waren, zonder wetten en regeerders; zij behoefden niets te doen en hadden volop te eten;
bovendien was het altijd zomer; -- de verlichte
eeuw, onze eeuw; -- de ijzeren eeuw, tijdperk van
ruwe kracht en geweld; — papieren eeuw, onze
eeuw, waarin de schrijverij hoogtij viert; -- de
eeuw van het kind, deze tijd waarin men zich in
allerlei vraagstukken het kind betreffende, verdiept.
EEUWENHEUGEND, ...OUD, bn. zeer oud:
eeuwenheugende boomen; eeuwenoude gebruiken.
EEUWFEEST, o. (-en), feest ter viering van het
honderdjarig bestaan van iets; ...GEEST, m. de
heerschende begrippen in een bepaalden tijd;
... GETIJDE, o. (-n), eeuwfeest.
EEUWIG, bu. bw. begin noch einde hebbende:
God alleen is eeuurig, --- altoosdurende, geen einde
nemende, bestendig, duurzaam : de eeuwige geluk
eeuwige ballingschap veroor--zalighed;—ton
deelen, tot levenslange ballingschap; --- zich een
eeuwigen naam maken, zich onsterfelijk maken;
-- tot in eeuwigheid : vaar eeuwig wel; - de eeuwige
bruid, een meisje dat wel ondertrouwd is, maar
waarvan het huwelijk niet is doorgegaan; -- de
eeuwige stad, Rome; — eeuwige rente, onaflosbaar;
eeuwig en erfelijk; -- het eeuwige aardijs, onder
waar de zomerwarmte niet in-ardscheijbom,
staat is, den bevroren bodem tot op aanzienlijke
diepte te ontdooien; — bovenmatig, overdreven:
het duurt eeuwig lang, buitengewoon lang; — ik
heb er eeuwig het land aan, in hooge mate: - hij
is eeuwig om mij heen, altijd door; — dat eeuwige
gezeur, eindeloos, zonder ophouden ; — (Zuidn.)
op zijn eeuwig gemak, zonder eenige moeite.
EEUWIGLIJK, bw. (w. g.).
EEUWIGDUREND, bn. bw. voortdurend, altijd
door.
EEUWIGHEID, v. (...heden), wat eeuwig duurt;—
zoo ging hij de eeuwigheid in, stierf hij; — in der
eeuwigheid niet, nooit (zeer sterk uitgedrukt); —
hij trekt wissels op de eeuwigheid, hij betaalt nooit;
(ook) hij bouwt luchtkasteelen; — van eeuwigheid
tot amen, zonder ophouden, al maar door, allervervelendst lang; — ik heb je in geene eeuwigheid
gezien, in lang niet.
EEUWSPEL, o. (-en), dat om eene eeuw plaats
had; ...ZANG, m. (-en), gedicht ter viering van
een eeuwfeest.
EFENDI, m. (-'s), titel van een staatsdienaar;
(ook in ruimeren zin) mijnheer (in Turkije); het
wordt direct achter den naam van het ambt gevoegd, bv. hakim-efendi, titel van den lijfarts
, des sultans.
EFFECT, o. (-en), schuldbrief door Staten, provinciën enz. of bijzondere personen uitgegeven,
bewijs van deelgerechtigheid in handelsondernemingen; een effect daalt, rijst, de waarde ervan
wordt lager, hooger; — effecten, goederen, vermogen, have; -- wissels, gel dswaardig papier; - (fig.)
zijne effecten zijn danig aan het dalen, hij gaat
voortdurend achteruit (in zijne zaken, invloed,
.gunst, gezondheid enz.); — groote uitwerking:

EFFENHEID.

Plat had effect; ook effect sorteeren, goede uitwerking
hebben; — zoo iets heeft effect, maakt diepen indruk; — werken op het effect, dat het de aandacht
trekt, bijval vindt; -- effect maken, opzien baren,
verbazen; -- jacht op effect maken, voortdurend iets
bijzonders doen, dat de algemeene aandacht trekt;—
effect aan iets ontleenen, daardoor op den voorgrond
geplaatst worden; — iets buiten effect stellen, maken
dat iets geen gevolgen heeft, geen dienst meer
kan doen : die kleine booten worden dadelijk buiten
effect gesteld; — ( biljartspel) een bal effect geven,
in de juiste richting stooten; een bal zonder effect,
die niet in de juiste richting gaat.
EFFECTENBANK, v. (-en), bankinstelling, die
zich in hoofdzaak belast met den in- en verkoop
van effecten.
EFFECTENBEURS, v. (...zen), beurs of gedeelte
ervan, uitsluitend bestemd voor den handel in
effecten.
EFFECTENHANDEL, m. handel in geldswaardige
papieren, effecten; ...HOEK, m. hoek eener beurs
waar effecten verhandeld worden; (bij uitbr.) de
handelaars in effecten; (ook) de bezitters ervan;
...KOERS, m. (-en); ...MARKT, v. fondsenmarkt;
de stand van vraag en aanbod betreffende effecten,
op een bepaalden tijd; ...NOTEERING, v. (-en),
dagelijksche officieele opgave betreffende den koers
der effecten op dien dag; ...SOCIËTEIT, v.
(-en); ...TROMMEL, v. (-s), blikken trommel
waarin men zijne effecten en andere papieren van
waarde bewaart.
1. EFFECTIEF, bn. bw. werkelijk, wezenlijk:
effectieve dienst; -- in den effectieven
ectieven graad overgaan,
niet langer titulair zijn; — effectief vermogen, de
nuttige arbeid dien een werktuig leveren kan; —
't is effectief waar, bepaald waar.
2. EFFECTIEF, o. werkelijk aanwezige hoeveel
V. van geld, van dienstdoende manschap--heid(b.
pen); het étectief des legers.
EFFECTUEEREN, (effectueerde, heeft geëffectueerd), ten uitvoer brengen, verrichten, verwezen
-lijken.
EFFECTVERLIES, o. verlies van arbeidskracht:

die machine heeft slechts 10 °/ o effectverlies.

EFFEN, bn. en bw. ( -er, -st), gelijk, vlak, glad,
niet hobbelig : eene effen vlakte, baan; — de effen
zee, de kalme zee, (ook fig.) eene effen levenszee;
(ook) 't is daar altijd niet effen, vgl. oneffen; —
(fig.) vereffend : onze rekening is effen; — leen mij
nog 3 gulden, dan is het juist een effen getal, een
rond getal; — uitgestreken, deftig (van gelaat) :
een effen gezicht zetten, trekken, niet vriendelijk,
blijk geven dat iets minder aangenaam is; — iets
effen doen (of praten),(gew.) vereffenen (eene rekening,
een twist enz.); — koel, teruggetrokken zijn: ik ga er
vooreerst niet meer heen, zij deed zoo effen; — eenvoudig (zonder bijwerk of bloemen) : effen rood,
zonder andere kleuren; — eene effen stof, niet
gewerkt; — een effen kleedje, niet met kant, lint,
strooken afgezet; -- (spr.) effen is kwaad treffen,
het is moeilijk het iedereen naar den zin te maken; —
(gew.) iets effen drinken, door een gemeenschappelij ken dronk vereffenen (een twist b. v.); -- (gew.)
iets effen maken, (een twist) vereffenen (door eene
kloppartij b. v.), vereffenen door (hoewel men de
beleedigde partij is) toe te geven, verzoenen; —
iets effen praten, (een misverstand) door praten
uit den weg ruimen; (een geschil) door een (vaak
vrij ernstig) gesprek (of door bevredigende inlichtingen) vereffenen.; -- (gew.) iets effen rekenen,
eene rekening vereffenen; (ook fig.); -, bw. eventjes :
hij is er effen geweest, zeer kort; — (Z. A.) zeer kort
geleden : hij is van effen nog hier geweest; — ternauwernood : ik kan het mij nog maar effen her-

inneren.

EFFENAAN, bw. (Zuidn.) geleidelijk, naarmate
iets anders gebeurt of ve. richt wordt: zijne schul den effenaan betalen, terstond als amen ze maakt.
EFFENAAR, m. (-s), (in de zeildoekweverij)
leesbord, werktuig dat de draden van de schering
geleidt en deze uit elkander houdt.
EFFENAF, bw. (Zuidn.) vlakweg, openlijk, zon
-der
omweg: iem,. effenaf de waarheid zedigen.
EFFENEN, (effende, heeft geëffend), effen -,
gelijk-, vlak-, gladmaken; -- vereffenen, sluiten
(eene rekening, nalatenschap, inboedel). EFFE
-NIG,v.
gelijkmaking; vereffening.
EFFENHEID, v. gelijkheid; gladheid; gelijkheid
kleur;
enz. Zie EFFEN.
van
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EFFENTJES, bw. eventjes.
EFFENTREDJE, o. (-s), (gew.) een meisje dat
nuffig en met kleine pasjes loopt.
EFFIGIE, V. beeltenis; --- in effiigie, in beeltenis; —
een veroordeelde in effigie verbranden, oph,an.gen, te
pronk stellen, hem deze straffen in beeltenis doen

ondergaan.
EFFLORESCENTIE, v. (-s), bloei, bloeitijd; -huiduitslag; -- verweering; -- het verschijnen van
zoutkristallen aan de oppervlakte van vaste lichamen, bv. salpeteruitslag op muren.
EF-OPENING, V. (- en), de beide insnijdingen in
het bovenblad eener viool, in den vorm eener f.
EG, v. ( -gen), zie EGGE.
EGAAL, bn. bw. (egaler, -st), gelijk, effen:
eene egale stof; eene egale lucht, eene grijze lucht,
zonder wolkenteekening; -- gelijkmatig : egale
aardappels; — 't is mij egaal, gelijk, onverschillig,
eenerlei, om het even.
EGALISATIE, v. (-s, ...tiën), gelijkmaking, ver
-efnig.
EGALISEEREN, (egaliseerde, heeft geëgaliseerd),
gelijkmaken, vereffenen; -- (Z. A.) die lijnen egaliseeren niet mooi, loopen niet mooi evenwijdig.
EGALIST, m. (-en), voorstander van algemeene
maatschappelijke gelijkheid.
£GARD, m. (meestal in het mv. gebruikelijk,
egards), bewijs van achting, beleefdheid : de egards
tegenover iem. in acht nemen, hem met de noodige
beleefdheid, voorkomendheid behandelen.
EGEL, m. (-s), insectenetend zoogdier (erinacevs);
de huid der bovendeelen is met stijve korte borstels
bezet, die der onderdeelen met haar bekleed; de
pootera en de staart zijn kort en het aangezicht is
tot een snuit verlengd; in gevaar rolt hij zich als
een bal te zamen en zet de stekels overeind; —
(bij het kaarden) arbeidsrol, arbeider, (zie aldaar).
EGELANTIER, m. (-s, -en), in heggen, bosschen,
langs wegen, vooral in de duinen vrij algemeen
voorkomende roosachtige heester met korte takken
en ongelijke stekels, bottelroos (rosa rvbiginosa).
EGELANTIERBEZIE, v. (-s, ...zien); ...BLOEM,
V. (- en); ...BOOM, m. (-en); ...KNOP, m. (-pen);
...ROOS, v. (...rozen); ...STRUIK, m. (-en);
.TAK, m. (-ken); ..WORTEL, m. (-s).
EGELBEK, m. (-ken), eene soort van visschen
(echiostoma barbatum) met een sterk ontwikkeld
gebit, een voeldraad aan het tongbeen, en zeer
lange doch smalle borstvinnen; zij bezitten een
groot aantal lichtvoortbrengende organen en
worden ongeveer 3 dM. lang.
EGELBOTERBLOEM, v. soort van ranonkel
(ranunculus flammula).

EGELEGGE, v. (-n), soort van ploeg zonder
schaar, maar met ijzeren pennen als Bene egge
voorzien.
EGELGRAS, o. egelboterbloem; (ook) volksnaam
voor de beenbreek (narthecium osstifragum), ook
affodil en siepelgras geheeten.
EGELKOLEN, v. groote boterbloem (ranunculus
lingua), eene vrij algemeen voorkomende soort van
ranonkel, die van Juni tot Augustus bloeit;
...KRUID, o. (plantk.) zekere Amerikaansche plant.
EGELSKOP, m. (-pen), de kop van een egel.
EGELSKOPPEN, m. mv. een plantengeslacht
(sparganium), tot de familie der lischdodden, behoorende; ze worden ook duikers geheeten; in Nederl.
de vijf volgende soorten : de getakte, de ongetakte,
de drijvende, de kleine en de vlottende egelskoppen.
EGELSVOET, m. (bij paarden) verouderde zweer
die zich tot aan de waai uitstrekt.
EGELVISCH, m. (...visschee), een geslacht van
visschen tot de beenige, vastkakige, naakttandigen
behoorende (diodon); de geheele huid is met stekels
bezet en in gevaar kunnen zij het lichaam als een
bal opblazen, waarbij de stekels overeind gaan
staan; zij komen veel in warme zeeën r oor; inz.
de diodon hystrix die ruim '/ M. lang wordt; ... V O GELBEKDIER, o. (-en), wegens zijne borstelige
haren en lichaamsvorm op den egel gelijkende ,
kechidna hystrix).

EGGE, v. (-n), EG, v. ( -gen), landbouwwerktuig,
bestaande uit een houten of ijzeren raam waarin
in eene schuine richting houten of ijzeren pennen
zijn gestoken, die den grond losmaken; dient ook
tot 't vernietigen van onkruid, 't onder de aarde
brengen van het zaad, het verdeelen van kluiten
en halfvergane zoden enz.; -- (spr. gew.) die kan
zijne egge wel aanvaren, weet wel voor zijne belangen

op te komen; --- zelfkant (van laken enz.) thans:
neg; -- het scherp van een mes; -- aanslijping van
een beitel, ook fout genoemd; --- schuine kant van
Bene lichtopening in een muur : een boogvenster

met afzettende eggen. Eggetje, egje, o. (-s).

EGGEN, (egde, heeft geëgd), (landb.) met deegge arbeiden; -- (spr.) er is met hem, te eggen noch
te ploegen, men kan met hem niet opschieten, men
kan 't hem nooit naar den zin maken. EGGING,
V. k landb.) het eggen. EGGER, m. (-s), die egt.EGGERIG, bn. ( -er, -st), wrang, zuur, scherp
(van den smaak van vruchten gezegd, waardoor de tanden bot, stomp worden); (ook eggig). EGGEwrangheid, zuurheid, scherpte.
-RIGHED,v.
EGGESLEDE, v, (-n), slede waarop de egge
geladen wordt.
EGGET*AND, m. (-en), een tand van Bene egge..
EGGIG, bn. ( -er, -st), stomp geworden (van
tanden door het eten van zure of wrange vruchten).
EGGIGHEID, v. stompheid (der tanden).
EGO, ik; dat is zijn alter ego, dat is zijn tweede
ik, die gelijkt sprekend op hem (in uiterlijk, in
doen en laten, enz.); zie ALTER EGO
EGOÏSME; o. zelfzucht, baatzucht.
EGOIST, m. (-en), zelfzuchtige, baatzuchtige,.
eigenbelangzoeker
EGOÏSTISCH, bn. bw. zelfzuchtig.
EGOTISME, o. overdreven gevoel van eigenwaar
manie om gedurig over zich zelf
-de,zlfvrgoin
te spreken.
EGRAAM, o. (...ramen), het houten raam van
eene eg waarin de ijzeren pennen zijn bevestigd..
EGRENEEREN, o. het ontkorrelen, inz. de
ruwe katoen ontdoen van de katoenpitten.
EGRETREIGER, ni. (-s), een geslacht van reigers
met kuif (ardea).
EGSMID, m. (...smeden), grofsmid, een smid die
eggen maakt; ...TAND, m. (-en), tand eener egge,.
ook eegetand.
EGYPTE, o. land aan den Nijl, waaruit Mozes
de Israëlieten bevrijdde; zij hunkeren naar de
vleeschpotten van Egypte, naar den vroegeren tijd,
toen het hun stoffelijk beter ging; — hij eet vit
den grooten pot van Egypte mee, b. v. van een kind
of vreemde gezegd die (zonder vergoeding) mede eet.
EGYPTENAAR, m. (...naren, -s); (gew.) hij heeft
Egyptenaren, luizen.
EGYPTIENNE, V. zekere kemelsharen stof; —
bijzondere soort van dikke drukletter.
EGYPTISCH, bn. eene Egyptische duisternis, Bene
volslagen duisternis; -- E`gyptisehe oogontsteking,
besmettelijke ontsteking van het slijmvlies der
oogen, die tot volslagen blindheid kan leiden.
EGYPTOLOOG, m. (...logen), kenner der Egyptische oudheid. EGYPTOLOGIE, v. wetenschap
die zich met de studie der Egyptische oudheid
bezighoudt.
1. EI, o. ( -eren, -ers), (plantk.) onontwikkeld
zaadje; -- (dierk.) de vrouwlijke voortbrengende
cel waaruit (na de bevruchting door het manlij k
zaad doorgaans) het embryo ontstaat; vogelei, inz.
kipei; eieren leggen; -- (spr.) altijd een ei of een
kieken, altijd wat; — zij gaat alsof zij op eieren
gaat, gaat langzaam en voorzichtig, loopt trotsch,
nuffig ; -- (fig.) die kakelen wil moet eieren leggen,
wie veel praats wil hebben, moet ook wat uit
-- een eitje met iem. te pellen (schillen) hebben,.-voern;
iets onaangenaams te bespreken ; -- zijn eieren verboren leggen, iets verrichten, dat tot zijn eigen nadeel zal
uitvallen ; -- als dat ei breekt, zeil het ruiken (stinken),
dat is pene ingewikkelde zaak, vol gemeenheden;.
ook gezegd om aan te duiden dat er wat fraais aan
bet licht zal komen, indien twee personen die ,
nogal eens wat hebben uitgehaald, ruzie krijgen; -hij wil er ei of kuiken van hebben, hij wil weten,
hoe het met de zaak staat; — het is koek en ei met
hen, zij zijn dikke vrienden; — dat zijn Incaseieren, er komt niets van te recht; -- het ei van
Columbus, ter aanduiding van iets dat iedereen kan,
alleen als een ander het voorgedaan heeft; -- pas uit
het ei gekropen (of gekomen), nog jong en onervaren; -het ei wil wijzer zijn dan de hen, kinderen, jongelui
willen het beter weten dan hun ouders; — elkander
gelijken als het eene ei het andere, elkander gelijken
als twee druppels water: -- hij sloot er naar, als
de blinde naar het ei, hij raadt er naar; -- iem.
het ei uit zijn gat vragen, alles illen weten,
onbescheiden vragen; — (gemeenz.) het is er zoo
vol als een ei, er kan niemand meer bij
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(in eene zaal); — de hen die gouden eieren legt,
slachten, in eens te veel voordeel willen hebben en
daardoor zichzelf nadeel berokkenen; -- beter een
half ei dan eene ledige dop, beter wat, dan niets; —
een ongelegd ei, een onzeker ei, aan beloften heeft
men niet veel; — hij kiest eieren voor zijn geld, hij
is met ,minder dan hij verlangde tevreden; — voor
een appel en een ei, uiterst goedkoop, bijna voor
niets; — (gemeenz.) het ei is vuil bij haar, zij moet
bevallen; — hij kreeg de kip met het ei, van een
man, die eene weduwe met een kind huwt; —
(gemeenz.) men kan hem wel een ei in het gat gaar
braden, schertsend gezegd van iemand die in hooge
mate ongerust, bevreesd is; — (gemeenz.) zij loopt
rond als eene hen die een ei moet leggen, weet niet
wat te beginnen, is nu hier dan daar; — (ook
een ei ophebben, net een ei zitten); — op eieren
gaan (loopen), zeer voorzichtig gaan ; — (gew.)
den boel van eiers maken, iets breken en daardoor
iets vuil maken, bederven; — met eiers gooien,
(met Paschen in eene weide); — het ei van eene

spier, de buik der spier, wanneer die stevig samengetrokken is, inz. bij de tweehoofdige armspier.
Eitje, o. (-s, eiertjes).
2. EI, tw. uitroep van vreugde, van verlangen,
verwondering enz.
EIBER, m. (-s), (dicht.) ooievaar.
EIBERBEK, m. (-ken), de eenige schermbloemige
plant met langgesnavelde vruchten (scandix pecten
veneris), ook ooievaarsbek (hetzelfde als eiberbek),
kranebek en naaldekervel geheeten.
EIBERBLOEM, v. (-en), een der volksnamen van
de gele of moeraslisch (iris pseudacoris), ook pinksterbloem, ooievaarsbloem, visschestaart en tijdlelie
geheeten.
EICEL, v. (-len), eerste cel waaruit een organisch
wezen ontstaat.
EIDEBAAR, m. (-s, ...baren), (dicht. w. g.)
ooievaar.
EIDERDONS, o. de zachte, kostbare borstvederen
van de eidergans; ...EEND, v. (-en), ...GANS, v.
(...ganzen), eene soort van duikeend (somateria
mollisima), in grootte tusschen onze tamme ganzen
en eenden, aan noordelijke kusten voorkomende.
EIDOGRAAF, v. (...grafen), eene soort van
teekenaap om afbeeldingen te copieeren, in 1821
door. Wallace uitgevonden. EIDOGRAPHIE, v.
manier om clichés voor de drukkerij te vervaardigen
van direct op metaal gemaakte teekeningen, in
1875 door Eckardt in Munchen uitgevonden.
EIERBLAZER, m. (-s), rechthoekig omgebogen,

hij is bang voor zijn eierkorf, hij is bezorgd voor

zijne gezondheid, voor zijn leven; ...KRANS, m.
(-en), eierstok ; — (Zuidn.) draad met doppen van
uitgeblazen vogeleieren.
EIERKRUID, o. (plantk.) volksnaam voor de
sleutelbloem (primula), ook bakkruid, paaschroosjes,
pannekoekjes en vrouwenoogjes geheeten.
EIERLEGGEND, bn.; ...LEGSTER, v. (-s), hen
die eieren legt; ...LEIDER, m. (-s), (ontl.) eileider.
EIERLEPELTJE, o. (-s), klein beenen lepeltje.
waarmee een gekookt ei gegeten wordt; (ook) een
klein lepeltje : alle uren eery eierlepeltje, b. v. van
medicijnen, (ook) alles met mate.
EIERLIJST, v. (-en).. (bouwk.) lijstversiering in
Griekschen en Romeinschen stijl; de eieren zijn in
het profiel uitgesneden; om het ei bevindt zich
Bene soort van eierschaal en tusschen twee eieren
is eene pijlspits of eene slangentong aangebracht.
EIERMAND, v. (-en), eierkorf; ...MARKT, v.;
...MELK, v. het witte vocht in een zacht gekookt ei„
...NETJE, o. (-s), waarin de eieren gekookt worden;
— een sierlijk netje waarin met Paschen de, kinderen=
de gekleurde eieren, ook de suikereieren dragen...OLIE, v, donkergele, dikvloeibare olie uit de;
dooiers van hardgekookte eieren bereid; zij maaktde huid zacht en lenig en wordt veel gebruikt bij
de vervaardiging van glacé -handschoenen.
EIERPANNEKOEK, m. (-en), pannekoek van
deeg waarin eieren geklutst zijn, eierkoek; ...PLANT,
v. (-en), eene plant (solanum eseulentum), die vooral
in Zuid -Europa en W. Indië (in Oost-Indië terong)
geteeld wordt, waar haar min of meer eironde
vruchten als toespijs gegeten worden, melanzaanappel; — (ook) volksnaam voor den doornappel
(datura stramonium ); ... PRUIM, v. (-en), -groote
soort van vleezige pruimen (prunus domestica);
...PUNCH, v. warme drank van witten wijn,
geklutst eiwit, citroensap en rum; ...REKJE, o.
(-s), toestel waarop men in de keuken de eieren
bewaart.
EIERSAUS, v. (-en); ...SCHAAL, v. (...schalen),
schaal, kalkachtig omhulsel van een ei; schaal voor
eieren; (w. g ) zeer dun porselein; ...SCHAALTJE,
o. (-s), eierdopje; ...SLAK, v. (-ken), (nat. hist.)
eene slak in de Middellandsche Zee; ...SOEP, v.;
...SPIEGEL, m. (-s), toestelletje om vlug te kunnen zien, of de eieren versch zijn; ... STAAF, v.
(...staven), eierlijst; ...STOK, m. (-ken), (ontl.)
plaats waar het ei in hef vrouwlijke dier gevormd
wordt; — vruchtbeginsel, onderste deel van den
stamper in eene bloem: ...STRUIF, v. (...struiven),

puntig toeloopend glazen buisje om daarmede eieren

eenige geklutste eieren; gebak daarvan; ...TAART,

uit te blazen.
EIERBLOEM, v. (-en), volksnaam voor de
kievitsbloem (fritillaria meleagris); evenzoo voor de
gele lisch (iris pseudacoris).
EIERBOER, m. (-s), boer of koopman die de
eieren levert; ...BOERIN, v. (-nen).
EIERBOOR, v. (boren), klein boortje om daarmede een fijn gaatje in een ei te maken, ten einde
dit te kunnen uitblazen.
EIERBRIKET, v. (-ten), briket in eivorm.
EIERBROEIERIJ of EIERENBROEIERIJ, v.
(-en), inrichting tot kunstmatig uitbroeden van
eieren.
EIERBROOD, o. zacht wittebrood, gebakken van
deeg waarin eieren zijn gekneed.
EIERDANS, m. een kermisvermaak waarbij tusschen op den grond liggende eieren gedanst wordt,
zonder die te breken.
EIERDOOIER, m. (-s), het gele in het ei, het
binnenste van het ei; ...DOOP, v. (w. g.) eiersaus;
...DOP, m. (-pen), schaal waarin het ei besloten
is; ... DOPJE, o. (-s), porseleinen bakje waarin
een gekookt ei gezet kan worden; ...ETEN, o.
dat is het ( rechte) eiereten n.i,et, dat is de zaak niet,
waar het in de eerste plaats op aankomt, om gaat;
...GEBAK, o. waarin veel eieren zijn.
EIERGESTEENTE, o. zekere delfstof : kuitsteen;
...GEWAS, o. (plantk.) eierplant ; ...HANDEL,
m. ; ...KANAAL, o. (...kanalen), (ontl.) eileider;
...KOEK, m. (-en), (plantk.) zaadkoek ; ook
...KOEKJE, o. (-s), koek, koekje, gebakken van
zeer fijn deeg waarin eieren zijn gekneed; ...KOKER, m. (-s), toestelletje met spiritus verwarmd
om eieren in te koken; — (Z. A.) zandlooper; ...KOO PER, m. (-s); ...KOOPMAN, m. ...KOOPSTER,
v. (-s); ...KORF, m. (...korven), korf waarin de
vogels leggen, waarin men eieren vervoert; — (gew.)

v. (-en); ...TIKKEN, o. het tikken met gekookte
eieren, een kinderspel met Paschen; wiens ei heel
blijft, die heeft het gewonnen; ...VLA, v. (...vlaas),
eierkoek; ...VOER, o. vogelvoer dat met kleine
stukjes van gekookte eieren vermengd is; ...VROUW,
v. (-en), eierverkoopster; ...WINKEL, m. (-s).
EIGEEL, o. het geel van een ei.
EIGEN, bn. (onverbogen) niet aan anderen, doch
aan ons zelven toebehoorende : die boer woont op
eene eigen plaats; — eigen equipage;, niet gehuurd; —
eigen haard is goud waard, zie HAARD; een eigen
zelfstandig naamwoord (in tegenstelling met gemeen),
eigennaam; —
(als versterking van bezittelijke voornaamwoorden) zijne eigen vrouw; zijn eigen vader; — zijne eigen
kinderen, (ook) niet aangetrouwd; — bemoei u met
uwe eigen zaken. niet met die van een ander; -ik heb het uit zijn eigen mond, van hem zelven; --

Van Dale.

het waren zijne eigen woorden; — zijn eigen heer
en meester zijn, van niemand afhankelijk; — zijn
eigen dood sterven, een natuurlijken dood; — met
(zijn) eigen geld uitkomen (uit de loterij), zonder
winst of verlies; — zijne eigen zaken drijven, niet
voor rekening enz. van een ander; —
(doet den dienst van een bezittelijk voornw.) :

hij heeft dat meisje als eigen kind aangenomen,
voedt het op, alsof liet zijn kind was; — zaken
voor eigen rekening drijven; — ik zag het met eigen
oogen, heb het zelf gezien; — op eigen gezag; — uit
eigen zak; — in eigen kring, zonder vreemden; —
op eigen wieken drijven, zelfstandig optreden, (ook)

geheel in zijne behoeften kunnen voorzien; —
er is meer gelijk dan eigen, gelijkenis bewijst nog
geene identiteit; -- uit zijn eigen iets doen, (uit
eigen beweging), zonder door anderen aangespoord
te zijn; — het is geen eigen, geene familie; — sla
je eigen, sla je zelf; — op zijn eigen gaan wonen,
32
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op zichzelven; — bij zijn eigen nagaan, bij zich
zelven; — (in de volkstaal) ik heb het hem eigens
gezegd, zelf, in eigen persoon; — ik was mijn eigen
niet meer, buiten mij zelf van kwaadheid; — op
zijn eigen, op eigen erf : wtj boeren op ons eigen; -dezelfde, hetzelfde : op het eigen uur, in de eigen
stad; de eigen kogel doorboorde beiden; — ( versterkt)
dat is de eigenste man, op het eioenste uur: —
natuurlijk, aangeboren : het is den vogels eigen te
vliegen; met de hem eigen vriendelijkheid, —
gewend, thuis, op zijn gemak : hij is hier al
eigen; -

--, ( - er, st), vertrouwelijk : zij zijn zeer eigen
net elkander, niet vreemd; — (gew.) eigen ztjn, niet
spraakzaam, niet gemeenzaam : het volk van dit
pachterf is zeer eigen, van geen gemakkel>jken
omgang ; — met iem. gauw eigen worden; — ergens
eigen zijn, zich thuis gevoelen, er familiaar komen;
— zich met iemand eigen maken, gemeenzaam, ver
— zich eene vreemde taal eigen maken, haar-trouwd;
goed leeren, zoodat men zich er flink in uitdrukken kan; -- zich een schrijver eigen maken, hem
grondig bestudeeren ; zie LIJFEIGEN en VRIJEIGEN.
EIGENAAR, m. (-s, ...aarén), de persoon wien
iets toebehoort. EIGENARES,- v. ( -sen).
EIGENAARDIG, bn. en bw. een eigen, een bijzonder karakter dragend : een eigenaardigen stijl
(schrijven); -- een eigenaardige jongen, die iets
bijzonders heeft; — iets eigenaardigs heeft hij over
zich, iets bijzonders, ook een eigenaardig karakter; —
een eigenaardigen stempel dragen; -- passend,
geschikt : dat is geen eigenaardig geschenk voor hem;
op oudejaarsavond uit te gaan vind ik niet eigenaardig,a — opmerkenswaard door iets bijzonders :
een eigenaardig gezegde, gebruik; eigenaardige gewoonten; 't is wel eigenaardig; — toch eigenaardig !
het verdient de aandacht: — op eene bijzondere
wijze - zich eigenaardig uitdrukken; hij kan zoo
eigenaardig handelen, zoo geheel anders dan de
meeste menschen doen. EIGENAARDIGHEID,
V. (...heden), hij heeft zulke eigenaardigheden,
gewoonten hem kenmerkende.
EIGENBAAT, v. zelfzucht, eigenbelang, ten koste
van anderen (ongunstiger dan eigenbelang).
EIGENBATIG, bn. ( -er, -st), belangzuchtig, zelf
-zuchtig.
EIGENBELANG, o. het bevoordeelen van zich
van
belangen
met
verwaarloozing
van
de
zelven
anderen : het eigenbelang spreekt altijd bij hem;
--ZOEKER, m. (-s), egoïst.
EIGENDOM, o. (-men), bezitting, have : dit huis
is het eigendom van mijn vader; —, m. eigendomsrecht : er bestaat twist over den eigendom van dat
eigendom; de bewijzen van eigendom liggen ter inzage; — in eigendom hebben, bezitten.
EIGENDOMMELIJK, bn. (germ.) eigenaardig.
EIGENDOMSBEPERKING, v. (-en), beperking
van het verkrijgen van eigendommen; ook van de
vrije beschikking over zijne goederen; ...OVERGANG, m. (recht.); ...PERCEEL, o. (-en);
RECHT, o.
EIGENDUNK, m. hoog denkbeeld van zich zelven.
EIGENDUNKELIJK, bn. bw. ( -er, -st), op eigen
gezag, eigenmachtig : eigendunkelijk handelen, optreden. EIGENDUNKELIJKHEID, v.
EIGENEN, (eigende, heeft geëigend), toeëigenen.
(Eigenen, zich eigenen in de bet. van voegen, passen
is een germanisme, evenals tot iets geëigend zijn,
tot iets eene eigenaardige strekking of geschiktheid
hebben). EIGENING, v.
EIGENERFDE, ...GEËRFDE, m. en v. (-n),
grondeigenaar in een polder; — ook bn.: de eigen erfde boeren, die een eigen erf hebben, niet huurboer.
EIGENGEBAKKEN, bn. eigengebakken brood, zelf
gebakken; ...GEMAAKT, bn. zelf vervaardigd,
bereid; eigengemaakte japonnen dragen; (ook)
eigengemaakte schoenen, volgens genomen maat
gemaakt, geene koopschoenen; ...GERECHTIG,
bn. bw. op eigen gezag oordeelende; ...GERECHTIGHEID, v. het eigenmachtig handelen, optreden;
,..GEREED, bn. in huis vervaardigd; eigengereed
linnen; — (fig.) (gew.) eigengereid, zonderling,
dwars, eigendunkelijk, zijn eigen hoofd volgende,
hoogmoedig : het is zulk eigengereid volk, dat niemand
ermee kan omgaan.
EIGENGEWICHT, o. gewicht van zich zelf,
zonder de geladen goederen enz. : het eigengewicht
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van eene zeestoomboot; ...HANDEL, m. handel voor
eigen rekening.
EIGENHANDIG, bn. en bw. zelf geschreven : een
eigenhandig schrijven; eigenhandig geschreven; aan
iem. zelven (over te geven).
EIGENHEID, v. (...heden), (w. g.) bijzonder
kenmerkende hoedanigheid.
EIGENLIEFDE, v. ingenomenheid met zich zelf,
overdreven of ongeregelde liefde tot zich zelf, zelf
zoo iets streelt zijne eigenliefde.
-zucht:
EIGENLIJDEND, bn. alleen en op zichzelf
lijdende.
EIGENLIJDIG, bn. EIGENLIJDIGHEID. v.
(geneesk.) plaatselijke ziekte van een lichaamsdee,
zonder dat de andere deelen mede daardoor lijden.
EIGENLIJK, bn. en bw. waar, echt den naam
verdienend, tot eene zaak behoorende, in tegen
wat men denkt of meent : hij heeft-stelingm
geen eigenlijk beroep, geene bezigheid die beroep
kan heeten; — zijn eigenlijk beroep is timmerman; —
dit zijn afschriften, de eigenlijke stukken liggen in
het archief, de ware, echte; — dit zijn maar stallen,
het eigenlijke huis staat ginds, het huis; — de eigenlijke reden is, de ware; -- het eigenlijke van de zaak
is, het ware, echte; — dat is de eigenlijke vrijer
eerst, de ware; — de eigenlijke kooper, voor wien
het is gekocht; — mijne eigenlijke bedoeling is, mijne
ware bedoeling; — letterlijk, niet figuurlijk : de
eigenlijke beteekenis van een woord; in eigenlijken
zin; — (taalk.) eigenlijke samenstelling, werkelijk; —
eene eigenlijke vraag, waarop een antwoord ver
wordt; — eene eigenlijke breuk, die niet als-wacht
een geheel getal voorgesteld kan worden; —, bw.
werkelijk, inderdaad (inz. tegenover wat het schijnt):
eigenlijk is de zaak deze; 't is eigenlijk een leugen; —
ik kom daarom eigenlijk niet, dat is niet de reden
van mijne komst; — eigenlijk gezegd (gesproken),
als ik de waarheid wil zeggen; — eigenlijk samengesteld, zie SAMENSTELLING.
EIGENLOF, m. lof van zichzelven; — (spr.)
eigenlof stinkt, is niet altijd van zuiveren aard.
EIGENMACHTIG, bn. bw. ( -er, -st), op eigen
gezag : een eigenmachtig optreden, (daad); eigen
handelen, zonder order of machtiging van-machtig
de daartoe bevoegden. EIGENMACHTIGHEID, v
EIGENNAAM, m. (...namen, (taalk.) naam waardoor men eene zelfstandigheid van andere der
zelfde soort onderscheidt, in tegenstelling roet soortnaam.
EIGENS, bw. (gew.) in eigen persoon : ik ben er
eigens geweest; eigens heeft hij het gezeid.
EIGENSCHAP, v. (-pen), hoedanigheid, onder
kenmerk, in het wezen der voorwerpen-sch_iden
gelegen : de algemeene eigenschappen der lichamen;
eigenschappen der meetkunde; — (gew.) dat heeft
geene eigenschap, dat past niet.
EIGENSTE, bn. de eigenste, dezelfde. Zie EIGEN.
EIGENWAAN, m. verwaandheid.
EIGENWIJS, bn. bw. (...wijzer, -t), een eigenwijze
vent, die alles meent beter te weten dan anderen; —
verwaand, pedant. EIGENWIJSHEID, v. ver
pedanterie.
-wandhei,
EIGENWILLIG, bn. bw. ( -er, -st), eigenzinnig;
willekeurig, op eigen gezag. EIGENWILLIGHEID,
v. willekeur, vrije beweging.
EIGENZINNIG, bn. bw. ( -er, -st), die zijn wil
tracht door te drijven tegen de waarschuwingen
van anderen : kinderen zijn meestal eigenzinnig;
een eigenzinnige jongen. EIGENZINNIGHEID, v.
EIGIR, m. (Germaansche myth.) God der zee,
ook Aegir.
EIK, of EEK, m. (-en), inlandsche krachtige
boom (quercus) die zeer duurzaam hout levert; de
bast dient gemalen voor de leerlooierij; — boom
der vrijheid; zinnebeeld van kracht; — eik van
Karel II, zeker sterrenbeeld.
EIKEBAST, m. (-en), de bast van een eik;
...BLAD, o. (-en, -eren), blad van een eik; vlinder,
tot de familie der spinners behoorende (gastropacha
quercifolia) heeft 9 cM. vlucht; stilzittende geflikt
hij volkomen op een bundel dorre bladeren; ...BOOM.
m. (-en); (fig.) eikeboomen der gerechtigheid, beproefde
rechtzinnigen; (gew.) zij zijn onder de eikeboomen
getrouwd, niet op het gemeentehuis of in de kerk,
(elders : over den puthaak).
EIKEKRANS, m. (-en), krans van eikebladeren;
Romeinsche burgerkroon; ook akenkrans.
EIKEL, m. (-s), vrucht van den eikeboom; knop
aan een gordijnkoord in den vorm van een eikel; —
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(ontleedk.) top van het mannelijk lid, hoofd der
roede.
EIKELAAR, m. (-s), (gew. dicht.) eik.
EIKELBAST, m. (-en), schil of bast van den
eikel; (v. als stofn.); ...KLIEREN, v. mv. (ontl.);
...CACAO, v. cacao vermengd met fijngemalen
geroosterde eikels; ...CHOCOLADE, v. gemaakt
van eikelcacao; ...DRUIPER, m. (-s), (gew.) eikelontsteking; ...KOFFIE, v. fijngemalen geroosterde
eikels; aftreksel hiervan gebruikt als surrogaat voor
koffie of als geneesmiddel; ...MUIS, v. (...muizen),
(nat. hist.) eene groote hazelmuis; ...ONTSTEKING,
V. (gen.) etterachtige afscheiding van de ontstoken
voorhuid aan den hals van den eikel; ...00GST ,
m.; ...SPEK, o. spek van een met eikels gemest
varken, (gew. akerspek); ...STEEN, m. (-en), ver
...SUIKER, v.; ...VARKEN, o.-stendzëikl;
(-s), met eikels gemest varken, akervarken;
...VLOED, m. (-en), (geneesk.) slijmige vloeiing
uit den eikel der roede.
EIKE-, EIKENLOOF, o. loof van een eik of
van meer eiken.
EIKELVINK, m. (-en), gew. naam voor keep.
EIKELVORMIG, bn. den vorm van een eikel
hebbend.
EIKEN of EEKEN, bn. van eikenhout, van den
eikeboom, -- (spr.) hij liegt door eene eiken plank,
hij liegt op de onbeschaamdste wijze.
EIKENAPPEL, m. (-s), (gew.) galappel; ...BAST,
V. gemalen eikenbast, eek, eikenschors; ... BLAD ROLLER, m. t -s), insect uit de familie der bladrollers (tortrix viridana) waarvan de poppen zich
in een opgerold blad (bij voorkeur van eiken)
verpoppen - ...BOKTOR, m. (-s), eene soort van
boktor (cerambyx), bij voorkeur op eiken levende;
...BOSCH, o. (. . .bosschen); ...DREEF, v. (...dreven); ...GALWESP, v. (-en), eene soort van galwesp
(cgnips folii), die haar eitje legt in het blad van
den eikeboom, waardoor er een zwelling ontstaat,
galnoot genaamd, waarin de larve zich ontwikkelt;
...HAKHOUT, o. akkermaalshout, eiken kreupelhout; ... HOUT, o.
EIKENHOUTEN, bn. van eikenhout; ...KROON,
V. (...kronen), orde van de Eikenkroon, Luxemburgsche ridderorde, in Dec. 1841 door Willem II
gesticht; ...LAAN, v. (...lanen); ...LOOIZUUR, o.
looizuur in eikenschors voorkomende; ...MISTEL,
m. (-s), (plantk.) eene vrucht van den marentak
of vogellijm (viscum album) die oudtijds door de
Druïden hoog vereerd en met veel plechtigheid
gesneden werd; de geheele plant; ...MOS, o.; ...MOT,
v. (-ten), (nat. hist.), eene soort van mot op den
eik levende en daar eieren leggende; ...SCHORS,
V. schors van den eikeboom; ... VAREN, v. de
gemeene naaktvaren, eene der in Nederl. voorkomende
soorten van naaktvaren, ook boomvaren en engelzoet
geheeten (polypodium vulgare); ...VLINDER, m.
( s), metaalglanzende dagvlinder. op , iet n levende;
...WOUD, o. (-en); ...ZWAM, v. (-men), eene groep
van zwammen, Of op zand- en leemgrond groeiende
onder den boom, Of op rottende boomstammen.
EIKER, m. (-s), eene soort van vaartuig, vrachtsohip; — (gew.) eikel.
EIKERN, v. (-en), de kern, de voornaamste cel
van een ei.
EIKESCHA.AL, v. (...schalen), eerste of laatste
plank die van een eik gezaagd wordt; ...STAM,
m. (-men); ...STOBBE, v. (-n), het onderste gedeelte van een eikeboom (inz. als de stam afgezaagd
of afgehakt is); ...TAK, m. (-ken); ...TELG, m.
(-en), jonge eikeboom; ...WORTEL, m. (-s).
EIKHOREN, m. Zie EEKHOREN.
EIKSCHILLEN, o.; ...SCHILLER, m. (-s),
iemand die eikenhakhout van den bast ontdoet
voor de runbereiding.
EIKVAREN, v. eikenvaren.
EILAAS, tw. helaas ! ach!
EILAND, o. (-en), land aan alle zijden door water
omringd; -- een eilandje maken, zeker spel; -- zoo
groot als een eiland, zeer groot; — we zitten hier op
geen eiland, we zijn hier niet van alle gemeenschap
afgesloten, we hebben het hier zoo kwaad niet,
geene haast om weg te gaan; — hij vaart tusschen
de eilanden door, weet de moeielijkheden te vermi,j den; — die vogel maakt zijn nest in het moeras, op
kleine eilandjes van gras, hoogere gedeelten; vgl;
koraaleiland, schiereiland. Eilandje, o. (-s).
EILANDBEWONER, m. (-s); ...BEWOONSTER,

EILANDENGROEP, v. (-en), eenige eilanden bij
elkander gelegen.
EILANDENZEE, v. (-ën), (w. g.) archipel.
EILANDER, m. (-s), (gew.) eilandbewoner.
EILEIDERS, m. mv. (ontl.) kanalen die de rijpe
eieren van den eierstok opnemen en buiten het
lichaam of in de baarmoeder voeren; (bij den mensch)
trompetten van Fallopius.
EILIEVE, tw. och !, kom !, wees zoo goed 1
EILOOF, o. (plantk.) een der volksnamen van
het gewone klimop (hedera helix), ook boomveil, if te
en klemmerboom geheeten.
EILOOFBLOEM, v. (-en), (plantk.) een der volks namen van de gemeene koekoeksbloem (coronaries),
ook pinksterbloem, kraaienbloem, wilde lichnis,
haanderikebloem en rood steerntje geheeten.
EILOOFKRANS, m. (-en), krans van eiloof of
klimop.
EINA, tw. (Z. A.) uitroep van pijn.
EIND, o. (-en), zie EINDE.
EINDBESLISSING, v. (-en), laatste beslissing
waardoor Bene zaak definitief geregeld wordt;
...BESLUIT, o. (-en); ...BLOEM, v. (-en), bloem
aan den top van den steel, zooals bij tulpen, papavers; ...CIJFER, o. (-s), (op rapporten) dat
cijfer dat uit andere cijfers ten slotte verkregen
wordt; -- (bij eenè begrooting) het cijfer waarop
zij wordt vastgesteld; ... DIPLOMA, o. (-'s), diploma
uitgereikt aan het einde van den volbrachten
studietijd, inz. aan H. B. S., Gymnasium en Handelsschool; ... DOEL, o. een doel dat men door Bene
reeks van handelingen ten slotte wil bereiken.
EINDE, o. (-n), ook EIND, END, o. (-en), gedeelte van Bene ruimte, waar iets eindigt, ophoudt,
(tegenovergestelde van begin) : aan het einde der
baan; het einde van een weg; — uiteinde : een stok
heeft twee einden; — (w. g.) die kaars brandt aan
beide einden, gezegd van iem. die op dwaze wijze
geld of gezondheid verkwist; --- aan het langste
einde blijven, trekken, het beste af zijn, (ook) de
baas blijven; aan het slechtste eind zijn, in de ongunstigste positie verkeeren, het moeten opgeven,
het onderspit delven; — zip trekken eéne lijn, maar
ieder aan één einde, schijnbaar gaan zij samen,
maar inderdaad werken zij elkander tegen; -niet weten waar het einct (aan) vast is, niet den rechten grond weten, geen begin kunnen krijgen; -- hij
heeft het bij het rechte eind, begrijpt, pakt de
zaak goed aan, ziet de zaak goed in; — (w. g.)
hij weet de einden niet aan elkaar te knoopen, komt
altijd te kort; — uiterste grens : hij woont aan het
etude der stad; — aan het einde van de wereld wonen,
(fig.) zeer ver weg; het einde van een bosch; — van
alle einden der wereld waren er afgevaardigden,
van alle plaatsen; — begin : het pc.ard kon niet
van het einde (der baan) komen ; — punt : het einde
van een spijker is scherp; vgl. overeind; —
stuk, gedeelte : iem. een eind (van den weg) vergezellen; een eind gaan loopen; een eind touw; een eind
hout; —
(van den tijd, van handelingen enz.) (tegenover
aanvang, begin) : het einde van het jaar, van den
zomer; --- het einde van de wereld, bij den ondergang
van de wereld; — de wereld loopt ten einde, gezegd
bij het zien of hooren van vreemde, wonderlijke
zaken; -- een eind aan iets maken, beslissen, afmaken : ten einde brengen; iets tot een goed eind
brengen; — een eind nemen, ophouden te zijn, te
bestaan; — in het einde, ten slotte, eindelijk; —
van het begin tot het einde, geheel en al; — aan alle
ding, aan alles komt een eind, (als troost, vermaning);
-- het is een begin zonder einde, bet duurt buitensporig
lang; — eene vertelling zonder einde; -- einde goed,
alles goed, als de zaak maar goed uitvalt (eindigt),
vergeet men de moeite en zorg daaraan besteed.; —
zijn geduld loopt ten einde, hij wordt ongeduldig; —
ten einde raad zijn, niet meer weten wat te moeten
doen; — aan het einde (bij het einde) van de markt,
bij het sluiten; -- het einde van het feest, van den
maaltijd; — het einde van de verkooping, afloop; —
er kwam geen einde aan zijn gelamenteer, dat hield
niet op; — er komt geen eind aan den optocht, de
stoet is zeer lang; — zij stelen en rooven, daar is
het eind van weg, buitengewoon veel; — het eind
zal den last wel dragen, later komen de onaangenaam
gevolgen blijven niet uit; — (gew.) hij-hedn,
moet altijd wat nieuws bij het eind hebben, begint
telkens met wat nieuws, houdt van verandering; —
armoede is het einde, vooruitzicht; — het einde
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(van het liedje) is de dood, de dood volgt zeker; —
het einde van de besprekingen is geweest..., de uitslag,
het resultaat; —
dood : zijn einde vinden in de golven; — aan zijn
eind komen, sterven; — zijn einde voelen naderen,
beseffen dat de dood nadert; — iem. aan zijn
eind brengen, voor zijn onderhoud zorgen, hem in
de laatste levensdagen verzorgen; — hij kon met
dat kapitaaltje zijn eind niet krijgen, kon niet tot zijn
dood in zijne behoeften voorzien; —
doel, bedoeling : tot dat einde; te dien einde; ten
einde, (voegw.). Eindje, o. (-s), zie aldaar.
EINDELIJK, bw. wat op het eind of ten laatste
plaats heeft : ten laatste, ten slotte, kortom. (Het
verdient geene aanbeveling eindelijk bijvoeglijk
te gebruiken. Men schrijve dus b. v. niet : dit was
de eindelijke afloop der zaak, maar : dit was eindelijk
(ten slotte) de afloop der zaak. EINDELINGS, bw.
(w. g.).
EINDELINGSHOUT, o. kopshout. Zie aldaar.
1. EINDELOOS, v. (plantk.) volksnaam voor de
zeedistel (eryngium maritimum), ook blauwe stekel,
duinstekel, zeekruisdistel en zeestekel geheeten. 2. EINDELOOS, bn. bw. zonder einde, oneindig:
eindelooze ruimte; — aldoor durend : dat eindelooze
vragen, getob. EINDELOOSHEID, v. wat geen
einde heeft; eindelooze ruimte.
EINDEN, zie EINDIGEN.
EINDENBRANDER, m. (-s), (w. g.) zuinigje,
profijtertje : veer in een pijpkandelaar, welke men
op en neder kan schuiven.
EINDEXAMEN, o. (-s), examen aan het einde
van den studietijd, inz. aan H. B. S., Gymnasium
en Handelsschool.
EINDIG, bn. een einde hebbende; beperkt : ons
eindig verstand kan het oneindige niet omvatten; —
(wisk.) eindige getallen, reeksen, niet oneindig
(zie aldaar).
EINDIGEN, (eindigde, heeft geëindigd), een
einde hebben : de spoorweglijn eindigt aan den
Hoek van Holland; — zijne grens hebben : hier
eindigt Leiden en begint Zoeterwoude; — de reeks
eindigt, vindt een einde; — (van den tijd) het jaar
eindigt den 31 Dec.; — hiermee eindigt het boek,
dit is het slot; — uitgaan op : dit woord eindigt op
een klinker; — de onderhandelingen eindigden,
werden niet voortgezet; — de school eindigt om twaalf
uren, gaat uit; — een einde aan iets maken, ten einde
brengen, (vgl. beëindigen) : zijn werk eindigen;
ook : zijn levensloop eindigen; — hij eindigde zijn
brief met eene verwensching, het laatste van zijn
brief was; de spreker eindigt (zijne rede) met de
verzekering...; — ik eindig (mijn brief, opstel); —
om te eindigen, ten slotte, tot besluit. EINDIGING,v.
EINDJE, ENDJE, o. (-s), het uiterste stukje, het
laatste overblijfsel (van eene kaars, van een sigaar);
— kort stuk: een eindje touw; — een stevig endje,
een kort en stevig persoon; — een eindje wegs,
een korte afstand; — korte afstand : een eindje
meegaan; een - eindje verder woont hij, eenige huizen
verder; — dat is een aardig eindje, een heele afstand;
— zijn eindje wel kunnen halen, tot aan zijn dood
in zijn onderhoud kunnen voorzien; — zijn eindje
vasthouden, zijne zaak verdedigen, zijne meening
volhouden.
EINDKLANK, m. (-en), slotklank; ...KLINKER,
m. (-s), slotklinker; ...KNOP. m. (-pen), knop
aan het uiteinde van een stengel (zoowel blad- als
luloemknop); ...LETTER, v. (-s), laatste letter,
slotletter; ...LETTERGREEP, v. (...grepen), laat
lettergreep; ...MEDEKLINKER, m. (-s) -ste
laatste medeklinker; ...00GMERK, o. (-en);
...00RDEEL, o. (-en.),°het oordeel uit verschillende
overwegingen ten slotte verkregen; eindvonnis;
...00RZAAK, v. (...zaken), laatste oorzaak;
...PAAL, m. (...palen), grens; grenspaal• (bij wedstrijden) het punt dat bereikt moet worden; (fig.)
de eindpaal des levens; ...RIJM, o. (-en), slotrijm :
opgegeven eindrijmen; ...SCHIKKING, v. (-en),
laatste regeling (van iets); ...SNELHEID, v. (nat.)
snelheid aan het einde van eene tijdruimte door
een bewegend lichaam verkregen; ...SPREUK,
V. (- en), slotspreuk eereer rede; ...STANDIG, bn.
(plantk.) eene bloem of bloeiwijze is eindstandig,
wanneer zij alleen aan het einde van den stengel
voorkomt; ...STATION, o. (-s), het laatste station
van eene spoorweglijn; (fig.) eindstation van het
leven; ...STEMMING, v. (-en), de laatste stemming
(b. v. over eene wet); ...TEEKEN, o. (-s), (muz.);

...VERGADERING, v. (-en); ...VERLENGING,
v. (-en), verlenging van een woord door toevoeging
van eene letter of lettergreep : paragoge, die men
o. a. aantreft in burcht (burg), a d e l b o r s t,
(gew.) g a s t, w e g t (gas, weg); ...VERSLAG, o.
(-en), laatste verslag, in tegenst. met voorloopig
verslag; ...VONNIS, o. ( -sen), uitspraak in het
hoogste beroep.
EINZE, ENZE, v. (-n), (gew.) hengsel, oor. 1. EIROND, bn. den eivorm hebbende: een eirond
blad, in het bovenste deel smaller dan in het onderste
en hoogstens dubbel zoo lang als breed; kook)
ovaal.
2. EIROND, o. (-en), ovaal.
EIS, v. (muz.) toon, een halven toontrap hooger
dan e.
EISCH, m. (-en), (gew.) verlangen, vraag : een.
eisch doen; na den eisch komt het antwoord, na de
vraag komt het antwoord; — som die men voor
iets verlangt : op dien eisch laat zich zeker wt t a/dingen; — het aanspraak manen op, vordering : hij
heeft geene eischen; billijke eischen stellen; — aan
de eischen van een examen voldoen, wat gevraagd,
verlangd wordt; — naar de eischen des tijds ingericht, zooals men dat in dezen tijd verlangt, vordert;
-- alles moet zijn eisch hebben, moet gedaan worden
zooals het noodig, behoorlijk is; — 't is naar den
eisch, zooals het behoort; -- (recht.) het eischen;
wat geëischt wordt : een eisch tot schadevergoeding
tegen iem. instellen; — iem. zijn eisch toewijzen,
ontzeggen , hem ten aanzien van zijn eisch in het
gelijk, ongelijk stellen; een incidentieele, een principale eischa — de vordering van het openbaar
ministerie, requisitoir : de eisch was (luidde) : levens
-lang,
drie jaren, (eene straf voor dien tijd).
EISCHAAL, V. (...schalen), eierschaal.
EISCHEN, (eischte, heeft geëischt), (gew.) vragen,
bestellen : een borrel eischen; -- verlangen, vorderen
wat eischt ge voor het paard ?; — verlangen, vorderen
op grond van een of ander recht dat iem. iets geeft,
iets doet : iets van iem,. eischen; rekening en verantwoording van den penningmeester eischen,; de overwinnaar eischte voor alles onderwerping; de examina
toegeeflijk, doch hij eischte eene goede uitspraak,-torwas
verlangde, vorderde dat de candidaat die had; —
hij eischt nog wel, dat ik hem als bloedverwant zal
helpen, verlangt dat; — de wet eischt gehoorzaam
contante betaling eischen; — men kan dat, niet-heid;
eischep, billijkerwijze verlangen; — verlangen,
staan op : ik eisch eens goede behandeling (van u); —
iem.. voor den deren eischen, uitdagen; — (rechtst.)
iem. voor den kantonrechter eischen, ontbieden, laten
roepen; — het Openbaar Ministerie eischte levenslang,
drie jaren, vorderde, vroeg Bene straf voor dien
tijd; — iets in rechten eischen, vorderen als hem
toekomende; — schadevergoeding eischen; — noodig
zijn, maken ; behoeven, vereischen : dat eischt overleg,
eene goede behandeling; -- alles eischt zijn tijd, voor
alles is tijd noodig; — (scheepst.) dat touw eischt,
t. w. gevierd, gestoken te worden; -- het anker eischt,
houdt vast in den grond; vgl. af , op . z ereischen.
EISCHER, m. (-s), die eischt (inz. in rechten).
EISCHERES, v. ( -sen).
EITAND, m. (-en), het scherpe beenpuntje, aan
den top van den bovensnavel waarmee de jonge
vogel zelf de eierschaal moet openhakken : de eitand
valt na eenige dagen af.
EIVLIES, o. (...vliezen), vlies om een planten- of
een dierenei; —STEEK, m. (...steken) het maken
van Bene opening in de eivliezen, ten einde miskraam
of vroeggeboorte op te wekken.
EIVOL, bn. bw. zoo vol als een ei, propvol :eene
eivolle zaal.

EIVORM, m. de vorm van een ei.
EIVORMIG, bn. eirond.

EIWIT, o. wit van het ei dat den dooier omgeeft:

dierlijk eiwit: planteneiwit, verbinding van stikstof,

koolstof, zuurstof, waterstof en zwavel.
EIWITACHTIG, bn. (scheik.) eiwitachtige lichamen, de lichamen die met eiwit in eigenschappen
en samenstelling overeenkomen.
EIWITGEHALTE, o.; ...STAAL, o. een geneesmiddel; ... STOF, v. (nat.) albumine, eiwitachtige
lichamen.
EIWITTEN, (eiwitte, heeft geëiwit), (boekb.) een
band met eiwit wrijven of bestrijken om er glans
aan te geven; — (met behulp van eiwit) klaren
(wijn), zuiveren (stroop en suiker), vergulden (hout),
kleuren (leer).
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EJUSDEM, b. v. ejusdem anni, van hetzelfde jaar.
EKSTER, gew. ook AAKSTER, v. (-s), een inlandsche vogel met zwarte en witte veeren, tot het
geslacht pica behoorende; -- zoo bont, zoo vl ti.g (ook
zoo dom) als eene ekster, zeer bont, vlug; klappen
als een ekster, veel babbelen; vgl. tuin- of klapekster.
EKSTERNEST, o. (-en), nest van eene ekster,
(meestal van dorens in hooge boomen); (gew.) ga nog
niet heen; ge zit hier beter dan in een eksternest: (de
dorens zullen u niet prikken); - ge zit hier in geen
eksternest, zoo kwaad is 't hier nog niet.
EKSTEROOG, o. k -en), likdoorn.
EKSTEROOGENPLEISTER, v. (-s), pleister om
likdoorns zacht te maken en ze zoo te kunnen verwijderen; ...SNIJDER, m. (-s); ...TINCTUUR,
v.; . ZALF, v.
EKSTERSPRONG, m. (-en), (van een paard) rare
sprong.
EKZEMA, o. (gen.) huiduitslag, veroorzaakt
door eene ontsteking der opperste laag der lederhuid,
gepaard gaande met eene vochtuitstorting onder
de opperhuid : ekzemuu gaat meestal gepaard met een
sterken jeuk.
FL, v. (-len), lengtemaat; - Nederlandsche el,
meter; -- vierkante el, vierkant van eene el lang en
eene el breed, eenheid der vierkantsmaat; - kubieke
el, kubus waarvan de afmetingen eene el zijn; (fig.) iets met de el uitmeten, sterk overdrijven, aan de
onderdeelen (van een twist, een geschil) te veel gewicht toekennen; --- weten aan hoeveel de el, weten
hoe iets zal eindigen, er de ongemakken, het nadeelige van kennen ; hij heeft gedronken; maar als hij
thuis komt zal hij weten aan hoeveel de el; - hij
heeft een gezicht van eene el lang, omdat het hem
niet naar den zin is; - een ridder van de el, manufacturier, of diens bediende.
ELABORATIE, v. (-s, ...tiën), afwerking, bearbeidin g.
ELAÏDINE, v. vetachtige stof, verkregen door
de zoogenaamde niet drogende oliën met salpeterig
zuur te behandelen.
ELAÏNE, v. hoofdbestanddeel van olie.
ELAN, o. (soms ook m. ), aanloop, vuur; - (fig.)
iets met elan doen, met vuur, met geestdrift; met het
nodige elan.
ELAND, m. (-en), het grootste hert, zoo groot als
een paard, met lange pooten, horizontalen hals,
ruwe, bruin behaarde huid, manen in den nek en
een sterk veel vertakt gewei (alces palmatus); HERT, o. (-en), eland.
ELANDSHOORN, ...HOREN, m. (-s), (o. als stofnaam); ..KLAUW, m. (-en); ...VEL, o. (-len).
ELASTICITEIT, v. veer-, spankracht.
ELASTICITEITSGRENS, v. (...zen), grens waarbinnen de elasticiteit werkt; ...METER, m. (-s).
zeker werktuig, door Smeaton uitgevonden, om de
volstrekte spankracht van gassen en dampen te
bepalen; ...MODULUS, m.
1. ELASTIEK, ELASTISCH, bn. ( -er, -st), veerkrachtig, zeer rekbaar.
2. ELASTIEK, o. (-en), stof die zeer elastisch of
rekbaar is, gummi, caoutchouc; een stuk dezer
rekbare stof: in plaats van touwtjes en koordjes doet
men tegenwoordig veelal een elastiekje om de pakjes; geweven bandje waarvan de schering uit elastiek
bestaat : plat elastiek; - rond elastiek, koord
met eene kern van elastiek; - een paar elastieken
(met of zonder gesp), om kousen op te houden; in deze bottines moeten nieuwe elastieken gezet worden; - gom - elastiek, vlakgom; - zijn geweten is
van elastiek, in hooge mate rekbaar. Elastiekje, o. (-s).
ELASTIEKEN, bn. van elastiek gemaakt: een
elastieken popje, hondje, bal, buis; - de elastieken
man, die zeer lenig is, inz. van acrobaten gezegd; hij heeft eene elastieken maag, verbazend veel kan
hij eten; - een elastieken geweten hebben, het zoo
nauw niet nemen.
ELASTINE, o. hoofdbestanddeel der veerkrachtige
weefsels van het dierlijk organisme.
ELATERIET, o. veerkrachtig aardpek, zwart- of
roodbruin van kleur en met een sterk bitumineuzen
geur, ook mineraal caoutchouc geheeten.
ELATERINE, ELATERIUM, o. het ingedikte
sap der spring- of ezelsaugurk (momordica elaterium), dat sterk purgeerend en braakwekkend
werkt; thans niet meer in de pharmacopee voor
-komend.
ELATEROMETER, m. (-s), elasticiteitsmeter.
ELATIET, o. versteend dennenhout.
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ELDER, In. (- s), (gew.) uier van een schaap.
ELDERS, bw. op eene andere plaats, niet hier.
ELDORADO, o. (eig. EL DORADO = het goud
een fabelachtig land in Zuid -Amerika, waar-land),
goud en edelgesteenten langs den weg liggen;
goudland, luilekkerland, fabelachtig paradijs; heerlijk en gelukkig verblijf.
ELECTIE, v. (-s, ...tiën), verkiezing, keus, keur:
ter electie.
ELECTOR, m. (...toren), kiezer; keurvorst.
ELECTORAAL, bn. keurvorstelijk; - electorale
wol, zeer fijne schapenwol; - de electorale kwestie,
kwestie betreffende de kieswet.
ELECTORAAT, o. waardigheid van keurvorst;
keurvorstendom; hoedanigheid van kiezer.
ELECTRICIEN, m. (-s), iemand die studie maakt
of gemaakt heeft van de electriciteit en hare toepassingen; werktuigkundige op electrisch gebied: thans inz. iem. die is opgeleid in het vak der practische toepassing van de electriciteit.
ELECTRICITEIT, v. een vorm van energie, evenals warmte, scheikundige werking, mechanische
energie, enz.; vroeger barnsteenkracht geheeten,
omdat zij het eerst bij gewreven barnsteen (electron) opgemerkt werd. Zij kan opgewekt worden
door scheikundige werking : chemische of galvanische
electriciteit; door warmte als in de thermoketen;
door wrijving : wri vines-electriciteit (de oudst
bekende); en door magnetische inductie : inductie
of geïnduceerde electriciteit; - atmospherische
electriciteit, die in den dampkring aanwezig is en
waarvan de bliksem een gevolg is; - positieve electriciteit, van denzelfden aard als die in glas door wrij ving opgewekt; de negatieve of hars -electrtciteit.
ELECTRICITEITSDRAGER, m. (-s), (w. g. voor)
electrophoor; ...FABRIEK, v. (-en), fabriek waar
electrische energie in 't groot wordt opgewekt,
electrische centrale; ...METER, m. (-s), werktuig
om het verbruik van electrische energie te meten;
...SPANNING, v. (-en), electrische spanning in een
punt is de electrische energie van eene electr. eenheid in dat punt gedacht; ...WERK, o. (-en), (germ.)
electrische centrale.
ELECTRIEK, bn. ELECTRISCH.
ELECTRIFICATIE, v. de electrificatie van een
spoorweg, het electrificeeren.
ELECTRIFICEEREN,
(electrificeerde, heeft
geëlectrificeerd), een spoorweg geschikt maken
om den trein door electriciteit voort te bewegen.
ELECTRISCH, bn. electriciteit voortbrengende:
een electrisch element, batterij, machine, centrale; electriciteit bewarende : eene electrische Pesch,
plaat; - door electriciteit voortgebracht, ontstaan : electrisch licht, energie, schok, figuren, stroom,
magneet; - door middel van electriciteit bewogen : een electrische slinger, trein, tram, naald, rem.
vlieger; - door middel, met behulp van electriciteit : electrische telegraph ie, thermometer, kabel.
(Zie bij al die genoemde woorden); - bliksemsnel.
ELECTRISEEREN, (electriseerde, heeft geëlectriseerd), electriciteit opwekken, mededeelen; - (ge
ieren. electriseeren, een of meer electrische-nesk.)
stroomen of wisselstroomen door een of meer
lichaamsdeelen van den patiënt doen gaan; akkers electriseeren, planten op de akkers onder
invloed van electriciteit van hooge spanning
brengen, waardoor de groeikracht vermeerderd
wordt; korenakkers electriseeren geeft 30 tot 40°/ 0
gewin: de aren zijn voller, het stroo langer, de opbrengst
grooter en de kwaliteit beter; - ( fig.) iem. onverwachts schokken; doen ontstellen (van vreugde
of droefenis); in sterke mate aanvuren, prikkelen,
opwekken tot. ELECTRISEERING, v. het electriseeren.
ELECTRISEERMACHINE, v. (-s), toestel om
op gemakkelijker wijze dan door het wrijven van
glazen staven enz., eene groote hoeveelheid wrijvingselectriciteit op te wekken; (ook) zeker sterrenbeeld aan den Zuidelijken hemel.
ELECTRO- BALLISTISCHE SLINGER, m. (-s),
instrument dienende om de aanvankelijke snelheden
der kanonskogels te meten.
ELECTRO- BIOLOGIE, v. kennis der electrische
verschijnselen die zich bij het levende dier openbaren.
ELECTRO-BIOSCOPIE, v. vaststelling van den
dood door middel van den electrischen stroom;
3 uur na het begin van den dood trekken de spieren
door den faradischen stroom niet meer samen.
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ELECTRO- CHEMIE, v. leer van die chemische
verschijnselen waarmee electrische verschijnselen
gepaard gaan; leer der omzetting van chemische
in electrische energie en omgekeerd.
ELECTRO- CHEMISCH, bn. electro-chemisch laboratorium, proces.
ELECTRO- CULTUUR, v. toepassing der eleetriciteit bij den landbouw, om de groeikracht
sterker te maken.
. ELECTROCUTIE, v. (-s, ...tiën), terdoodbrenging
door middel van electriciteit : in Amerika wordt de
electrocutie toegepast.
ELECTRODE, v. (-n), de metalen toeleiding voor
den electrischen stroom in electrolyten en gassen,
ELECTRO- DIAGNOSTIEK, v. gebruik van den
galvanischen en faradischen stroom, om eene diagnose te stellen,
ELECTRODYNAMICA, v. leer van het op elkaar
inwerken van electrische stroomen.
ELECTROGLAS, o. vuurvaste ruiten van kristal
bestaande uit dunne platen door galvanischen-glas,
metaalneerslag verbonden.
ELECTROGRAPHIE, v. het maken van cliché's
door galvanische etsing.
ELECTROGRAVURE, v. (-s), eene bewerking
tot het maken van gravures langs electrolytischen
weg.
ELECTROLYSE, v. ontleding van chemische
verbindingen in hare bestanddeelen door middel
van electriciteit. Ook komt voor een w. w. electrolyseeren.
ELECTROLYT, o. (-en), de vloeistof die door
electrolyse ontleed wordt; de bestanddeelen die
aan de polen optreden, heeten ionen.
ELECTROMAGNEET, m. (...magneten), een
stuk week ijzer, tijdelijk magnetisch gemaakt
door den invloed van een electrischen stroom die
door een daar omgewonden geisoleerden geleidraad
gaat.
ELECTROMAGNETISCH, bn. op de werking
van den electromagneet berustende : electromagnetische multiplicator, galvanometer; electromagnetisch
geluid; — electro-magnetische telegraaf, toestel,
door middel waarvan door metaaldraad berichten
worden overgebracht, de algemeen bekende telegraaf; — de electromagnetische lichttheorie.
ELECTROMAGNETISME, o. theorie der werkingen en reacties der electrische stroomen op
magneten en omgekeerd.
ELECTROMETALLURGIE, v. toepassing van
de chemische werking der electriciteit tot het afscheiden van metalen uit hunne ertsen, tot de afscheiding van magnetische en niet-magnetische ertsen,
tot smelting door den stroom en tot electrolyse
van metaalzouten, inz. koper.
ELECTRO-METEOREN, m. mv. algemeene benaming voor de electrische verschijnselen in den dampkring als weerlicht, St. Elmusvuur, poollicht, enz.
ELECTROMETER, m. (-s), werktuig om de
electrische spanning te meten.
ELECTROMOBIEL, v. (-en), door electriciteit
gedreven motorwagen.
ELECTROMOTOR, m. (-en), machine die electrische energie in mechanische omzet.
ELECTROMOTORISCH, bn. electromotorische
kracht, kracht die de spanning aan den electrischen
stroom geeft.
1. ELECTRON, o. (-en), een atoom negatieve
electriciteit, 1600 maal zoo licht als een atoom
waterstof.
2. ELECTRON, o. eene stof, lichter dan aluminium met een s.g. van 1,75 tot 2; het is vast, taai,
elastisch, geschikt tot bewerking, zilverachtig van
kleur, zuiver van klank en goed tegen den invloed
van het weer bestand : electron zal waarschijnlijk
in de vliegtechniek Pene belangrijke rol spelen.
ELECTRONENTHEORIE, v. (nat.) de electronen
is voor physica en chemie van de hoogste be--theori
teekenis.
ELECTROPHOOR, m. (...phoren), een instrumeat om de daarin opgewekte electriciteit langen
tijd te bewaren, b.v. bestaande uit een ronden hars koek in een blikken bak met daarop passend geïsoleerd deksel.
ELECTRO-PHYSIOLOGIE, v. die deden der
experimenteele physiologic, waarbij electriciteit
waargenomen of toegepast wordt.
ELECTROSCOOP, m. (...copen), instrumentje
tot het aanwijzen van geringe electrische spanningen.

ELEVATIE.

de eenvoudigste vorm is een paar vlierpitballetjes,
aan zijden draden opgehangen.
ELECTROSTATICA, v. leer van het evenwicht
bij electriciteit, omvattend de voortbrenging van
electriciteit door wrijving en inductie, en de electrische ontlading.
ELECTROTECHNICUS, m. (...ei), beoefenaar
van de electrotechniek.
ELECTROTECHNIEK, v. techniek ter verkrijging, voortgeleiding en benutting van ' lectrische
energie; zij wordt verdeeld in zwakstroomtechniek
(voor telegraaf, telephoon en seinwezen) en sterk stroomtechniek (voor verlichting, verwarming, electrische bedrijfskracht enz.).
ELECTROTECHNISCH, bn. met de electrotechniek in verband staande: electrotechnisch ingenieur;
electrotechnische fabriek.
ELECTROTHERAPIE, v. toepassing der elects igeneeskunde, met goed gevolg aange- -citend
wend bij spierkramp, verlammingen, schijndood,
verzwakking der zenuwen enz.
ELECTROTYPIE, v. het vervaardigen van stereotienplaten, etters, clichés enz. door middel der°
galvanoplastiek.
ELECTRO-VEGETOMETER, m. (-s), toestel
om den invloed der electriciteit op den plantengroef
aan te toonen.
ELECTUARIUM, o. likkepot : een half week,
half hard geneesmiddel, gewoonlijk uit verdikte
plantensappen of planten -extracten met poeder en stroop of honing bestaande.
ELEFANT, m. (-en), zie OLIFANT.
ELEFANTIASIS, v. ziekelijke verdikking van de
huid en het onderhuids-bindweefsel, vooral aan de
beenen welke zeer opzwellen; de genezing is uiterstmoeilijk.
ELEGANT, bn. en bw. ( -er, -st), bevallig, net,
smaakvol, keurig : eene elegante jongedame; een
elegante stijl; elegante vormen; zich elegant kleeden.
ELEGANTIE, v. sierlijkheid, netheid, bevalligheid.
ELEGIE, v.. (...gieën), eene lyrische dichtsoort
waarin de aangename herinnering van hetgeen
men vroeger bezat, afwisselt met treurigheid om
het verlies ervan.
ELEGISCH, bn. bw. zacht klagend, weemoedig,.
aandoenlijk.
ELEMENT, o. (-en). beginsel; -- (bij de opvoed
kennis en ontwikkeling waarop het verder-kundige)
onderricht moet voortbouwen; — (bij de sterren
gegevens die ons de grootte, gedaante-kundige)
en ligging der loopbaan van een hemel lichaam doen
kennen; --- (bij de natuurkundigen) toestel waarin
men galvanische of chemische electriciteit kan
opwekken, zie CEL; --- (bij. de scheikundigen)
enkelvoudige stoffen die men niet verder ontleden
kan : zij worden verdeeld in metalen en m.etelloiden;
vroeger noemde men vuur, lucht, aarde en water
de vier elementen; -- de strijd der elementen, hevige
storm, branding of brand; — het water is ons element, daarmee zijn wij vertrouwd, daar gevoelen
wij . ons thuis; — nu is hij in zijn element, nu is hij
in zijn schik; (ook) nu kan hij zich op zijn voordeeligst doen kennen, op dat veld van weten
hij geheel thuis; -- de jacht is zijn element,-schapi
zijne geliefkoosde bezigheid; -- het Europeesche
element in Indië, de Europeanen.
ELEMENTAIR, bn. elementair onderwijs, het lager
onderwijs voor.beginnend.en; — elementaire analyse,
onderzoek uit welke enkelvoudige stoffen een
lichaam bestaat en in welke gewichtsverhouding
deze voorkomen; -- elementaire geesten, geesten die
naar het geloof in de 1W. E. in de vier elementen
huisden : de gnomen in de aarde, de undinen in het
water, de sylphen in de lucht en de salamanders
in het vuur.
ELEMI-HARS, GUMMI- ELEMI, o. (arts.) olie
hars van verschillende soorten van 't-houden
geslacht canarium in oostelijk Oost-Indië uit oude
insnijding gewonnen; het vormt eene
door
stammen
zalfachtige massa met citroenachtigen geur en zwak.
bitteren smaak; — andere oliehoudende harsen
uit Afrikaansche en Amerikaansche struiken uit
de familie der Burseraceeën dienen bij de bereiding
van lakvernissen.
ELEVATIE, v. (...tiën), verheffing, verhooging,.
verhevenheid; — (R. K.) de opheffingen van de
H. hostie en van den kelk onder de mis onmiddellijk na de consecratie; — (bouwk.) schets van
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den opstand van een bouwwerk; -- (krijgsk.) elevatiehoek.
ELEVATIEHOEK, m. (-en), hoek dien de as
der ziel of uitboring van een kanon met een horizontaal vlak maakt.
ELEVATIO, v. (muz.) stemverheffing; — (R. K.)
muziek- of zangstuk, ter eene van het H. Sacrament, tijdens de elevatie gespeeld of gezongen.
ELEVATOR, m. (-s), losinrichting voor steenkolen, ertsen, zand, meel, erwten, graan op de wijze
van een emmerbaggermolen of paternosterwerk; —
(ook) graanzuiger, zandzuiger.
ELEVATORIUM, o. heftang, chirurgisch instrument om ingedrukte beenstukken op te werken of
het beenvlies los te werken.
ELÈVE, m. en v. (-s), kweekeling, leerling (van
Bene muziekschool enz.).
ELEVEEREN, (eleveerde, heeft geëleveerd), ver -,
opheffen, verhoogen; -- (kooph.) het protest eleveeren,
een geprotesteerden wissel met de eerste post laten
terugloopen.
1. ELF, hoofdtelw. tien + één; 't heeft de waarde
van een ranggetal (elfde) in : hoofdstuk X I; Lodewijk X I, hij is van het jaar elf; elf Maart; elf is
het gekkennummer, met eene toespeling op elf, alf
in den zin van gek, zot, dwaas; vandaar : hij behoorde
in nummer elf te zitten, hij is gek. ELVEN, het
telw. ELF, beschouwd als een zelfst. gebruikt bn.
in het meerv, : elf personen : een gezelschap van
elven; deel dit onder u elven; zij waren nwt hun
(voor hen) elven; we zijn met zijn (voor ons) elven; —
de elf deelen van hetzelfde geheel: iets in elven
breken; -- elf uren : op slag van elven; — de post
van elven, van elf uur; — hij deed het in elven, in
elf achtereenvolgende malen; -- (gew.) 't is elf
oogen, het is mis, de boel is in de war; — (gemeenz.)
't is elf oogen met haar, zij moet bevallen.
2. ELF, v. (elven); eene Romeinsche elf (XI).
3. ELF, m., ELFE, v. doorgaans mv. ELFEN,
oorspronk, waarschijnlijk berggeest, vervolgens
vloed- of watergeest, in de Noorsche mythologie
kleine rondzwervende natuurgeesten die Of als
goede en schoone wezens in den hemel, Of als
kwade en leelijke onder de aarde wonen.
ELFDAAGSCH, bn. elf dagen durende; om de
elf dagen.
ELFDE, bn. (ranggetal), gij zijt de elfde, de elfde
persoon; -- Lodewijk de Elfde van I rankrijk, de
elfde Koning van dien naam van Frankrijk; —
hij is geboren den eifden Maart den elfden dag
van die maand; -- ten elfde, in de elfde plaats; —
een elfde, een elfde deel; — te elfder ure, zeer laat,
bijna te laat.
ELFDEHALF, telw. (w. g.) tien en een half:
die kamer is elfdehalven voet lang.
ELFDERHANDE, ...LEI, onverbuigbare bn., ook
soortgetallen genoemd : van elf soorten.
ELFDUIZEND-MAAGDENMARKT, m. (gew. nog)
eene kermis in het laatst van October te Steenwijk.
ELF-EN-DERTIGST, (oudt.) fijn, keurig, netjes,
in de puntjes, volkomen in orde; -- thans : uiterst
langzaam : alles op zijn elf-en-dertigst hebben,
afdoen, op zijn doode gemak, uiterst langzaam en
kalm iets afdoen, kalm; — het gaat hier op zijn
elf-en-dertigst, zeer langzaam of zeer omslachtig; —
(Zuidn. scherts.) zij waren wel met elf-en -dertig op
die vergadering, met zeer weinig leden.

ELLEBOOG,
ELFTAL, o. (-len), eene verzameling van elf,
ELFTALLIG, bn. elftalliq stelsel, (rekenk.) die
wijze van tellen waarbij iedere verzamelende een
bestaat uit elf samenstellende eenheden van-heid
één rang lager.
ELFTEN, v. mv. (nat. bist.) engerling, kwatworm : het masker van den meikever.
ELFUURTJE, o. (-s), de koffie, (soms een borrel)
om elf uur gedronken (ten plattenlande).
ELFVOUD, o (-en), getal dat elfmaal zooveel
is; ook : getal door elf deelbaar.
ELFVOUDIG, bn. en bw. elfmaal zooveel bedragende.
ELGE, v. (-n), aalsteker.
ELGER, m. (-s), aalgeer, vork om aal te steken.
ELGJESHOUT, o. (plantk.), zie DOLBESSENHOUT.
ELIDEEREN, (elideerde, heeft geëlideeid), uitlaten, wegwerpen (b. v. eene letter uit een woord).
ELIMINATIE, v. (-s), verwijdering; -- (stelk.)
het wegwerken van eene grootheid die in twee of
meer vergelijkingen voorkomt; — (heelk.) afstooting
van verstorven deelen.
ELIMINEEREN, (elimineerde, heeft geëlimineerd),
uitwerpen, verwijderen; — (stelk.) eene in onder
vergelijkingen voorkomende grootheid-scheidn
daaruit wegwerken.
ELISABETH, v. St.-Elisabethsletter, (boekdr.)
zekere lettersoort van Got schen vorm (ook kerk letter); — Elisabethsvereeniging, over geheel Europa
verbreide vereeniging van R. K. gehuwde en ongehuwde vrouwen die zich wijden aan de leniging
der lichamelijke en geestelijke ellende van zieken
en verwaarloosde kinderen.
ELISIE, V. (...siën), (taalfiguur) uitlating, afwerping van een klinker, bv. thuis voor t e h u i s,
thans, voor t e h a n d s; liefd' voor 1 i e f d e.
ELITE, v. de keur, bet uitgelezen gedeelte : de
elite der stad, van een gezelschap.
ELIXIR, ELIXER, o. (-s), waterige oplossing
van artsenijmiddelen of bittere plantenstoffen; inz.
dit laatste om bitter te maken; ook maagelixer;
een glaasje elixer.

ELK, ELKE, onbep. voorn., ieder (bijv.) : elk
vorst, elke brief; in elk geval; — van elke twee een,
om den andere; -- (zelfst.) elk van hen, hunner; --(gew.) van elks drie, van iedere soort.

ELKANDER, gemeenz. ELKAAR, MALKANDER, MEKAAR, wederzijdsch voorn. de een den
ander, wederkeerig : in den trein groeten de menschen
elkander niet; in elkanders gezelschap; (ook) men
vliegt elkander in het haar; — meestal met voor
verbonden : wij wandelden met elkander,-zetsl
samen; — zij zitten naast elkander de een naast
den ander; twee touwen aan elkander binden; de
landerijen grenzen aan elkander; -- twee personen
aan elkander brengen, maken dat ze twist krijgen
of handgemeen worden; -- zij maakt het achter
elkander af, zonder op te houden; — bij elkander
komen, samenkomen, elkander bezoeken, omgang
hebben; — de kinderen loopen door elkander, niet
in rijen; --- die beteekenissen van dat woord, ook
die woorden loopen door elkander, zijn niet streng
gescheiden; — alles ligt door elkander, overhoop,
niet uitgezocht; -- door elkander genomen, gemiddeld, niet elk afzonderlijk; -- hoe zit dat in elkander I

hoe is het samengesteld, hoe is het ermee gesteld 9
(ook) wat is nu het rechte van die zaak I; — zij
ELFHOEK, m. (meetk.) plat vlak door elf zijden
moeten dat onder elkander maar uitmaken, onder
ingesloten; -- regelmatige elfhoek, een elfhoek m aar — op elkander liggen; — op elkander gepakt-ling;
alle
zijden
groot
zijn.
even
van alle hoeken en
zijn als haringen in eene ton, zeer ongemakkelijk
ELFHOEKIG, bn. met elf hoeken.
zitten, liggen op ecne veel te kleine plaats; --ELFHONDERD, teiw. duizend en honderd.
twee vijanden tegen elkander opzetten; — voor elkander
ELFJARIG, bn. elf jaren tellende (van levende
loopen, de- een voor den ander; -- (gew.) iets niet
wezens), elf jaren durende of geduurd hebbende
voor elkander kunnen krijgen, brengen, het in orde
(van tijdruimten, toestanden enz.).
brengen, klaar spelen; -- met de armen over elkander
ELFMAAL, bw. elf keeren.
zitten, ze gekruist over de borst hebben, niets doen
ELFPROEF, v. (rekenk.) middel om door het
(ook) als toeken van moedeloosheid; zie AANEEN,
restgetal voor elf de juistheid eener hoofdbewerACHTEREEN, BIJEEN, DOOREEN, INEEN,
king na te gaan, zie RESTGETAL.
ELFRANK, v. (-en), (plantk.) een der volksnamen ^ ONDEREEN.
ELKEEN, onbep. voornw. (zelfst.) iedereen (gew.
van het bitterzoet (solanum dulcamara) tot het
vormen : ELKENDEEN, ELKENEEN).
geslacht en de familie der nachtschaden behoorende,
zie DOLBESSENHOUT.
ELFT, m. (-en), zekere zeevisch, de grootste
soort van het geslacht haring (alosa vulgaris) wordt
1 M. lang; zwemt tegen den paartijd in 't voorjaar
de rivieren op; wordt versch en gerookt gegeten; —
(v. als stofnaam : lust gij elft. ? ); —NET, o. (-ten)
net om elft te vangen.

ELLEBOOG, m. (...bogen), sterk, knopvormig
uitsteeksel van de ellepijp, een der voorarmbeenderen; — gewricht tusschen beneden- en bovenarm
(bij menschen en dieren); — (ser.) hij heeft de
ellebogen vrij, hij is vrij in zijne handelingen; --zijne ellebogen goed kunnen roeren, in goeden doen
zijn; (ook) zijne handen flink weten te gebruiken; --
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dot de ellebogen in het geld lasten, schatrijk zijn; ----(Z. A.) de elleboog lichten, onmatig drinken; -- hij
.heeft het achter de ellebogen, hij voert in 't geheim
•leelijke streken uit; — iets achter den elleboog houden,

iets achterwege houden; --- deel van de mouw (in
een kleedingstuk) dat den elleboog bedekt; -- dat
veeg ik aan mijn elleboog af, daar geef ik niets om,
daar stoor ik mij niet aan; — zijne ellebogen hangen
erdoor, zijne mouwen zijn ter hoogte der ellebogen
stuk; — benedenarm, met den elleboog op iets
rustende, opgericht om het hoofd te dragen : het
hoofd op de ellebogen laten rusten, moedeloos het
hoofd laten hangen; ook ten teeken van verzet,
koppigheid : zie ik weer een elleboog ? ik verkies
Skier geen ellebogen, koppigheid, verzet duld ik hier
niet; —
min of meer rechthoekige ombuiging in eene pijp
of buis of straat of muur; — gebogen buis; vgl.
kromelleboogsteeg; — een stuk kachelpijp met eene
bocht; --- werktuig uit twee stukken bestaande die
onder een hoek samenkomen; -- zekere lengtemaat
bij de ouden, waarschijnlijk 0.45 M. lang; --- (zeew.)
elleboog in een ankerketting, ronde slag, ontstaan
wanneer het schip tweemaal zwaait, terwijl het
voor anker ligt.
ELLEBOOGSBEEN, o. (-en), (out!.) ellepijp;
...GROEF, v. (...groeven), groeve in het elleboogsgewricht; ...GEWRICHT, o. (-en); ...KNOKKEL,
m. (-s), (ontl.) knopvormig uitsteeksel van de
ellepijp; ...LENGTE, v. (-n), zoo lang als een
benedenarm plus een flauw gebogen hand'. ...MOUW,
V. (- en). halve mouw; ...SPIER, v. (-en), (ontl.);
...ZENUW, v. (-en), (ontl.) zenuw die door de
elleboogsgroeve loopt.
. ELLEGOED, o. (...goederen), ellewaar; —WINKEL, m. (-s), ellewinkel.
ELLEMAAT, v. (...maten), het meten bij de el;
(ook) eene el lang; lengtemaat in ellen.
ELLEN, ELLENS, mv. soort van juffers, dunne
balken.
ELLENDE, v. (-n), ramp, onheil; armoede, groote
tegenspoed, treurigheid : wat eene ellende is er in
de wereld !
ELLENDELING, m. en v. (-en), iem. die het zeer
armoedig heeft (in dien zin verouderd, echter nog
in Z. A.); — (thans) slecht mensch, beroerling.
ELLENDELINGE, v. (-n).

ELLENDIG, bn. bw. ( -er, -st), rampzalig, ongelukkig, armoedig, slecht: het ziet er ellendig uit; —
een ellendige boel, nare boel; -- wat gaat dat ellendig,
langzaam, treurig; (fig.) deerniswaard. ELLENDIGLIJK, bw. (w. g.)
ELLENDIGE, m. en v. (-n), ongelukkig mensch.
ELLENDIGHEID, v. (...heden), ongelukkige
toestand, narigheid.
ELLENIJKER, m. (-s), ijker der lengtematen;
MAKER, m. (-s).
ELLEPIJP, v. (-en), dikste been in den beneden
aan de zijde van den pink.
-arm,
ELLER, m. (-s), een der volksnamen van den eis.
ELLESTOK, m. (-ken), stok waarmee gemeten
wordt in manufactuurwinkels enz.; — zoo mager
als een ellestok, zeer mager; — ridder van den ellestok (van de el), (scherts.) manufacturier of diens
bediende.
ELLEWAAR, v. (...varen), goederen die bij de
ei verkocht of uitgemeten worden; ...WINKEL,
m. (-c), winkel, waar bij de el verkocht wordt,
kleine manufactuurwinkel.
ELLIPS, V. (- en), (meetk.) eene der kegelsneden,
niet evenwijdig aan het grondvlak, doch alle beschrijvende lijnen snijdende; ook.: ovaal; — (taalk.)
schijnbare weg -, uitlating van een of meer woorden
in een volzin, die er door den hoorder of lezer
gemakkelijk bijgedacht kunnen worden : int. in
spreekwoorden, spreuken, leuzen enz. bv. eind
goed, al goed; een man, een man, een woord, een
woord ?; — de ellips is ook eene rhetorische figuur,
vooral waar ze op effect is berekend; ook ellipsis,
ellipse genoemd.
ELLIPSOGRAAF, m. (...grafera), werktuig om
eene ellips van willekeurige grootte te beschrijven.
EL..IPSOÏDE, v. (-n), (meetk.) lichaam ontstaande
door het wentelen van eene ellips om eene harer
assen.
ELLIPSOMANIE, v. overdreven zucht om overal
uitlatingen in de taal te vinden en te ver
-klaren.
ELLIPTICITEIT, v. (meetk.) uitkomst der deeling
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van de heide ellips- of ellipsoldeassen (door de
groote as).
ELLIPTISCH, bn. ellipsvormig, langwerpig rond;
— (spraakk.) waarin eene ellips is, bv. Geen roosje
zonder dorens; Heil den overwinnaar; Rust roest.
ELMUSVUUR, (St.-), o. zwakke lichtbundel aan
de toppen der masten en andere puntige voor
ontstaan door eene zachte uitwisseling-werpn,
van aarde- en lucht-electriciteit.
ELOCUTIE, v. welbespraaktheid.
ELOGE, m. (-s), lofrede, lofspraak, lofschrift.
ELONGATIE, V. (sterrenk.) verschil in lengte
tusschen eene planeet en de zon; halve schommelwijdte van een slinger.
ELOQUENT, bn. ( -er, -st), welsprekend, welbespraakt.
ELOQUENTIE, v. welsprekendheid, welbespraakt held.
ELP, o. ivoor, elpenbeen. ELPEN, bn. van elp :
elpen troon, elpen lier; elpen schouders, als ivoor.
ELPENBEEN, o. ivoor, olifantstand. ELPEN BEENEN, bn. van ivoor.
. 1. ELS, m. (elzen), een bekende boom met bruine
schors (alnus) tot de herkachtigen behoorende; de
zwarte of roode els (alnus glutinosa) groeit algemeen
aan waterkanten, in vochtige heistreken en op
veengronden; het taaie, duurzame hout wordt veel
bij kribwerken gebruikt; de grauwe of witte els
(alnus incana) is meer zeldzaam.
2. ELS, V. (elzen), (schoenm en lettert ) priem;
(fig.) zoo scherp als eene els, zeer scherp. Elsje, o. (-s).
ELSVORMIG, bn. den vorm van eene els hebbende,
ELSEN, ELSEM, m. (-s). (gew. en veroud.) els:
(schoenm .) priem.
ELST, m. (- en), (plantk.) een der volksnamen van
den els.
ELUCIDATIE, v. (-s, ...tiën), (van een tekst)
opheldering, toelichting.
ELUL, m. (Hebr. woord) twaalfde maand van
den Israël. kerkelijken kalender.
ELUVIUM, o. die dealen der aardoppervlakte
welke na een ontledings- en uitloogingsproces overgebleven zijn, zonder daarbij te zijn weggespoeld,
bv. leem.
ELYSÉE, o. tijdens Lodewijk Napoleon president
der Fransche republiek was, werd de regeering van
dien Staat onder den naam van het Elysée aangeduid; les champs elysées, een onder Maria de
Medicis aangelegd park te Parijs, thans eene groote
publieke wandelplaats; — daaraan grenst het paleis
waarin de presidenten der republiek resideeren.
ELYSIUM, o. of DE ELYSEISCHE (vaker
elyzeesche, ook elysische) VELDEN, bekoorlijke
streek volgens de Oude Grieken op den westrand
der aarde bij den Oceaan, waar geen sneeuw, geen
storm en geen regen is, het verblijf der gelukzaligen,
de hemel, het paradijs; — (fig.) verrukkelijk verblijf.
ELZEBAST, m. (-en), de bast van een els.
ELZEBLAD, o. (-en, - eren); ...BOOM, m. (-en);
...LOOF, o.
ELZEN, bn. van elzenhout : eene elzen slipt.
ELZENBAST, v. als stofnaam.
ELZENBOSCH, o. (...bosschee); ...HAAG, v.
(...hagen); ...HAANTJE: o. (-s), de zwarte berken
(rhynchites betulae), eene bladkeversoort die-stekr,
bij millioenen op onze elzen voorkomt; ...HEG, v.
( -gen); ...HOUT, o. hout van den els; -- rood haar
en elzenhout groeien niet op een goeden grond, gezegd
als men wil aanduiden dat iem. met rood haar
niet te vertrouwen is.
ELZENLAAN, v. (...lanen); ...LOOF, o.;
...SCHORS, v. schors van elzen, door haar sterk
looizuurgehalte ook tot looien geschikt; de Laplanders bereiden er eene roode verfstof uit.
ELZENPUIST, v. (-en), (gew.) blauwe kuikendief.
ELZESTAM, m. (-men); ...STRUIK, m. (-en);
...TAK, m. (-ken); ...WORTEL, m. (-s); ...ZAAD, o.
ELZEVIERS, m. mv. onder dezen naam worden
zeer schoone voortbrengselen van de drukpers der
Elzeviers aangeduid, een beroemd Amsterdamsch
en Leidsch boekdrukkersgeslacht der 17e eeuw.
EMAIL, o. glas dat door vloeimiddelen (minerale
stoffen) licht smeltoaar gemaakt en door metaal
gekleurd is, smeltglas. brandverf; als be--oxyden
kleeding van metalen vaatwerk aangewend; —
glazuur op de tanden; — (herald.) de metalen en
kleuren van een schild.
EMAILKLEUREN, o. het kleuren met of aan
-brengvamil.
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EMAILLEEREN, (emailleerde, heeftgeëmailleerd),
email op metaal brengen, brandschilderen; het
overtrekken van ijzeren keukengereedschappen met
een ondoorschijnend gekleurd laagje g]azuur.
EMAILLEERDER, m. (-s), die ijzeren jieukengereedschappen emailleert.
EMAILLEERSEL, o. brandschilderwerk: — email
of glazuur. EMAILLEERTANGETJE, o. (-s), eene
kleine tang der emailleerders.
EMAILLEUR.m. (-s), die emailleert.
EMAILSCHIL EREN, o.
EMANATIE:, v. (-s, ...tiën), uitvloeiing, onzichtbare uitstrooming; — (in de theologie en philosophie) leer van de uitvloeiing der dingen uit een
hoogst beginsel : de Godheid; — openbaarmaking,
afkondiging eener wet; —LEER, v. (-en); —STELSEL, o. (-s).
EMANATIETHEORIE, v. leer van. Newton, volgens welke het licht wordt voortgebracht door
kleine deeltjes uitgezonden door de lichtgevende
lichamen, thans geheel verdrongen door de tril lingstheorie.

EMANCIPATIE, v. (-s, ...tiën), vrijverklaring
(van slaven, lijfeigenen enz.); -- toekenning van
gelijke rechten, gelijkstelling voor de wet : de
emancipatie van minderjarigen; de emancipatie van
de vrouw; -- ontheffing van vroeger bestaande
beperkende bepalingen : de emancipatie der Joden
in Rusland.
EMANCIPEEREN, (emancipeerde, heeft geëmancipeerd), (slaven) vrijmaken; ontheffen van bepaalde verplichtingen, gelijkstellen voor de wet
(minderjarigen); gelijke rechten geven.
EMANEEREN, (emaneerde, heeft en is geëmaneerd), uitvloeien, uitgaan, afkomstig zijn; — dit
besluit emaneert van hem, hij is de oorzaak, dat
dit besluit genomen werd, (ook) dit besluit is van
hem afkomstig, hij heeft het zoo geregeld.
EMBALLAGE, EMBALLEERING, V. verpak
pak-, bindloon : emballage wordt-king,pa;
extra berekend (handel).
EMBALLEEREN, (emballeerde, heeft geëmballeerd), verpakken, inpakken, omwikkelen.
EMBALLEUR, m. (-s), die emballeert, pakker.
EMBARCADÈRE, v. (-s), aanlegplaats, hoofd,
steiger; spoorwegperron vanwaar men afrijdt.
EMBARGO, o. beslag op schepen of handelsartikelen van den vijand, die bij het uitbreken van
den oorlog JUich in de havens van een staat bevinden om hun het uitloopen te beletten.
EMBARQUEEREN, (embarqueerde, heeft geëmbarqueerd), troepen ernbarqueeren, aan boord brengen, inschepen; zich embarqueeren, aan boord gaan,
zich inschepen.
EMBARRAS, m. verlegenheid; • hindernis; embarras du choix, er is te veel keuze, men weet niet
wat te kiezen.
EMBARRASSEEREN, in verwarring brengen,
verlegen maken.
EMBÉTANT, bn. dolvervelend.
EMBLEMA, o. (-'s, -ta), ...BLEEM, o. (...blemen),
zinnebeeld dat met Bene bijbehoorende spreuk een
devies vormt; (bij de Ouden) ieder los metalen beeld
aan vazen of ander huisraad; emblemata, verzameling van zinnebeelden ten gebruike van kunstenaars.
EMBLEMATISCH, bn. bw. zinnebeeldig.
EMBOLIE, v. (gen.) bloedvatverstopping, soms
ontstaan doordat de bloedstroom geronnen bloed
meevoert.
EMBONPOINT, o. zwaarlijvigheid, gezetheid.
EMBOUCHURE, v. (-s), mond (van eene rivier,
van een kanon enz.): mondstuk (van een blaas
— eene goede embouchure hebben, een-instrume);
blaasinstrument wel weten aan den mond te zetten
om zuiver en goed te blazen.
EMBOUTÉ, bn. (wapenk.) aan het einde van
een ring voorzien, bv. een steel van een hamer.
EMBRASSE, v. (-s), band van stof, passement werk om gordijnen bijeen te houden.
EMBRASURE, v. (-s), schietgat in Bene borst
-wering.
EMBROUILLEEREN, (embrouilleerde, heeft geëmbrouillcerd), in de war brengen, verwarren,
verwikkelen; — zich embrouilleeren, den draad zijner
gedachten verliezen, in de war raken.
EMBRYO, o. (-'s), dierlijk of plantaardig organisme in zijn eerste ontwikkelingsstadium na d.e
bevruchting.
EMBRYOCARDIE, v. (gen.) verandering in den
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hartslag waarbij de beide tonen gelijkluidend en
de intervallen gelijk worden, doch de snelheid
verhoogd is.
EMBRYOLOGIE, V. wetenschap die zich bezig
houdt met de ontwikkeling van ei tot vrucht, vooral
bij dieren.
EMBRYOLOOG, m. (...logen), kenner der embryologie.
EMBRYONAAL, bn. als embryo, onvoldragen:
in embryonalen toestand; gedurende het embryonale
leven.
EMBRYOTOMIE, v. (verlosk.) operatie waarbij
het lichaam der reeds gestorven vrucht in de moeder
in stukken gesneden wordt, t meinde ze zoo te
kunnen verwijderen en het leven der moeder te
redden.
EMELT, v. maden derlangpootmuggen (tipulidae),
inz. van de kool - langpootmug (tipula oleraceal, ook
hamels of grauwe wormen genoemd, die in den
grond leven, fijne wortelvezels en kiemplantjes
afknagen en zoo veel schade aan de jonge graan plantjes toebrengen.
EMENDATIE, v. (-s, ...tiën), het aanvullen, ver
verkeerde lezing in geschriften;-betrnva
die verbetering zelve.
EMENDEEREN, (emendeerde, heeft geëmendeerd)
emendaties maken, verbeteringen aanbrengen of
voorstellen.
EMERITAAT, o. (van een geestelijke, hoogleeraar),
eervol ontslag wegens hoogen leeftijd : zijn emeritaat
aanvragen, nemen.
EMERITENHUIS, o. (...zen), gesticht voor R. K.
geestelijken die oud of ziekelijk zijn en hun emeritaat hebben.
EMERITUS, bn. rustend (van geestelijken, hoog
zijn emeritaat heeft : een emeritus--leranz.),di
predikant.

EMERKOREN, o. volksbenamin.g voor het
tweekoren of gortrijst, eene gekweekte tarwesoort
(triticum dicoccum).

EMERSIE, v. het te voorschijn treden van eene
planeet uit de schaduw eener andere; het zichtbaar
worden van eene ster.
EMERSIEHOEK, m. (-en), hoek waaronder een
schuin tegen een watervlak geworpen lichaam
opspringt.
EMIGRANT, m. v. (-en), uitgewekene die zijn
of haar land ontvlucht; landverhuizer. EMIGRANTE, v. (-s).
EMIGRATIE, v. (-s, ...tiën), uitwijking; landverhuizing.
EMIGREEREN, (emigreerde, is geëmigreerd),
uitwijken, het land verlaten om elders zijn geluk
te beproeven.
EMILIAAN, o. cone aardewerksoort, op porselein
gelijkend., doch niet doorschijnend, veel gebezigd
voor scheikundige apparaten.
EMINENT, bn. bw. ( -er, -st), uitstekend, voor
-treflijk.
EMINENTIE, v. (... tiën), voortreffelijkheid; —
Zijne Eminentie, titel der kardinalen.
EMIR, m. (-s), Arabisch opperhoofd.
EMISSAIRE, ni. (-s), EMISSARIO, m. (-'s),
zendelingbode; kondschapper, verspieder.
EMISSIE, v. (-s), uitgifte van obligatiën, aan
nieuwe effecten enz.; —BANK, v. (-en),-deln,
bank die zich belast met het plaatsen van aandeelen,
effecten enz.
EMTTTEEREN, o. het plaatsen van Gene leaning.
EMITTENT, m. (-en), bankier die het plaatsen
van eene leening op zich neemt, die ze emitteert.
EMMER, m. (-s), vat met één hengsel, of één
handvatsel, meestal van hout of blik, voor ver
doeleinden gebruikt : water-, salade -,-schilend
schepemm.er, zie aldaar; vuilnisemmer; -- (gew. )
den emmer halen, het vat uit de bestekamer; —
melkemmer, waarin gemolken of waarin de melk
weggebracht wordt; — een boer heeft (krijgt) graag
veel in den emmer, wil graag veel melk van zijn
vee hebben; -- met den emmer loopen, de melk aan
de huizen verkoopen; -- baggeremnwr, (van een
emmerbaggermolen); --- het is of mij een emmer
koud w.oaic.r over het lijf wordt gegoten, gezegd door
iem. die plotseling koud wordt, huivert of wiens
geestdrift voor iets op eens verkoelt; -- het regent
of het met emmers uit den hemel gegoten wordt, het
regent verschrikkelijk hard; — een lederen emmer,
een brandemmer; (oudt.) zeker vaartuig; — een
emmer water, een emmer vol water; — 't is een
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krachtig.
EMPHYSEEM, o. (ge"-.) luchtgezwel, een ziekte
waarbij de holten van een orgaan of-toesand
lichaamsdeel abnormaal met lucht gevuld zijn;
ziekelijke verwijding der longblaasjes waardoor
de uitademing onvolkomen plaats heeft; —LIJ DER, m. (-s).
EMPIRESTIJL, m. streng klassieke stijl der
Fransche kunst, tijdens het eerste keizerrijk in
zwang gekomen; ...TOILET, o. (-ten).
EMPIRICUS, m. (...ei), man der ervaring; geleerde (inz. geneesheer) die zijne kennis alleen
aan de ondervinding ontleent.
EMPIRIE, v. de ervaring, de ondervinding.
EMPIRISCH, bn. op ervaring gegrond en daaruit
voortvloeiende : de empirische wetenschappen; de
empirische wijsbegeerte, methode; soms ook : empirie.
EMPIRISME, o. leer, dat ervaring de eenige
bron is van alle kennis.
EMPIRIST, m. (-en), empiricus.
EMPLACEMENT, o. (-en), terrein (inz. bij een
station).
EMPLOOI, o. (-en), ambt, dienst : zonder vast
emplooi; verrichting; soort van rol die een acteur
speelt.
EMPLOYÉ, m. ('•s), bediende, beambte (inz. in
den handel).
EMPLOYEEREN, (employeerde, heeft geëmployeerd), aanwenden, gebruiken, gebruik maken
van.
EMPYREUM, o, (myth.) verblijfplaats der zaligen.
EMPYROFORM, o. nieuw reukloos teerpreparaat.
EMSERZOUT, o. het werkzame bestanddeel

amandel-, zaad -, plantenmelk; chemische emulsies,
vloeistof waarin eene vaste stof of andere vloeistof
zeer fijn verdeeld zweeft en niet gemakkelijk of
in 't geheel niet bezinkt.
EMULSINE, v. eiwitachtige stof in de bittere•
amandelen, ook synaptase geheeten.
1. EN, aaneensch. verbindt woorden en zinnen;
waakt wordt en gebezigd aan het begin van zinnen
die eene verrassing of teleurstelling uitdrukken,.
waarbij een andere zin aan te vullgn is : en waarom
doet ge het niet? en ik heb het zoo streng verboden! en
ik heb het zelf gezien !; — als vraag En ? (wat antwoord brengt ge ?); — vaak als stopwoord : pas
op (en) val niet; -- na en is inversie af te keuren; —
vroeger ende, nog over in operatop (op end' op)
en op 'n duit (op ende uit), g°heel en al.
2. EN, bw ontkenning, oudtijds ne, ni, komt
thans alleen in samenstellingen en in de spreektaal
voor : niets, nimmer, nooit, tenzij (het en zij = zij
het niet), tenware (het en ware = ware het niet);
ik en weet het niet; hij zegt, dat hij het niet en doet.
3. EN, voorz. (gew.) twee en twee gaan, aan.
4. EN, (Fr. woord); -- en avant, voorwaarts, vooruit; — en badinant, schertsend; — en bagatelle,
als eene kleinigheid, minachtend; — en bloc, voetstoots; alles bij elkander; gezamenlijk; — en corps,
gezamenlijk; — en depot, in bewaring; — en detail,
in het klein (verkoopen); -- en échelon, (mil.) écheIons-, laddersgewijze; — en face, tegenover, van
voren; — en famille, in den kring van het buisgezin, familiaar; — en gros, in het groot (verkoopen);
— en gala, in feestgewaad; — en miniature, in het
klein; -- en passant, in het voorbijgaan; --- en petit
comité, in vertrouwelijk bijeenzijn; -- en profil,
van ter zijde gezien; — en retraite, in afzondering,
(ook) gepensionneerd, op pensioen; — en route,
op weg; onderweg; — én suite, achter elkander,
achtereenvolgens; -- en vogue, in zwang, in de
mode, gezocht, in trek; -- en train, in aantocht,
aan den gang, in zwang; op dreef.
ENAKSKIND, o. ( -eren, -ers), (bijb.) een reus
van een kerel.
ENCADREEREN, (encadreerde, heeft geëncadreerd), (plaat) omlijsten, in eene lijst vatten; insluiten; (milit.) rekruten in de kaders verdeeles; eene
troepenafdeeling tusschen twee officieren of onderofficieren plaatsen.
ENCANAILLEEREN (ZICH), (encanailleerde Ach,
heeft zich geëncanailleerd), zich met menschen beneden zijn stand of rang afgeven.
ENCAUSTIEK, v. was- schilderkunst waarbij de
kleuren werden ingebrand; de kunst om muurschilderingen zoo met was te bestrijken, dat de kleuren
mooi bewaard bleven.
ENCEINTE, v. (-s), hoofdwal eener vesting.
ENCLAVI, v. (-s), stuk grondgebied dat door
vreemd grondgebied ingesloten is.
ENCLYTISCH, bn. (taalk.) enclytische woorden,
die geen eigen accent hebben.
ENCOURAGEEREN, (encourageerde, heeft geëncourageerd), iem. aanmoedigen, aanwakkeren,
opwekken.
ENCYCLIEK, v. rondgaande brief, inz. pauselijke
zendbrief van algemeene strekking aan alle bis
bevattende Gene veroordeeling van dwa--schopen,
lingen in godsdienst of staatkunde, of den weg aan
maatschappelijke vraag -wijzend,hogrt
te handelen; zij worden naar haar aanvangs--stuken
woorden benoemd; beroemd is de encycliek Rerum
Novarum van paus Leo XIII (over de arbeidersvraag : 1891).
ENCYCLOPEDIE, v. (...dieën), leerkring; woordenboek van alle kunsten en wetenschappen:
algemeene encyclopedie; — de bijzondere enc-!;,:lopedie
bevat maar eenige wetenschappen; — de systematische
encyclopedie behandelt de wetenschappen stelsel matig; alphabetische encyclopedie; — die man is
eens wandelende encyclopedie, is een veelweter.
ENCYCLOPEDISCH, bn. bw. algemeen weten
-schapelijk.

bestaat uit 0,7°/ ° natriumsulfaat, 1,3°/ ° kalium sulfaat, 32,5°/ ° natriumchloride en 65,5°/ ° natriumhydrocarbonaat.
EMULATIE, v. naijver, wedijver.
EMULSIE, v. (...siën), eene op melk gelijkende
vloeistof; gewoonlijk water waarin olieachtige
bestanddeelen door plantenslijm of gom gesuspendeerd iq : melk is eene natuurlijke emvlsie; inz.

en uitgevers van het groote woordenboek van
Diderot en d'Alembert, van 1751-1772 in 28deelen
te Parijs uitgegeven; zij die het eens waren met,
de daarin ontwikkelde denkbeelden.
END, o. zie EINDE.
ENDE, zie EN.
ENDELDARM, m. (-en), (ontl.)) het dichtst aan
den aars gelegen gedeelte van het darmkanaal;

druppel in een emmer, het heeft niets te beteekenen;
— (oudt.) eene zekere maat. Emmertje, o. (-s), een
kleine emmer : een paar emmertjes met een lukje; —
dat plannetje viel juist in 't emmertje, was juist.
wat hij wenschte.
EMMERBAGGERMOLEN, m. (-s), hand- of
atoommoddermolen, in hoofdzaak bestaande uit
een ketting zonder einde (waarop de ijzeren emmers
met verstaalden rand en gaten in den bodem voor
het wegloopen van het water vastgemaakt zijn),
welke df loodrecht Of h ,llend in een gestel of emmerladder loopt. Deze geheele toestel loopt in eene
breede sleuf van het baggervaartuig.
EMMEREN, (gemeenz.) lig toch niet te emmeren,
te zeuren, te zaniken.
j EMMERGELD, o. schadeloosstelling voor den
doortocht van het uit den polder opgemalen water
door de riolen en sluizen eener stad naar zee (in
1864 vervallen).
EMMERLADDER, v. (-s), zie EMMERBAGGERMOLEN.
EMMERZEIL, o. (-en), (zeew.) loggerzeil, vierhoekig zeil waarvan de ra op een derde van bare
lengte door den mast wordt opgehouden.
EMMETROOP, bn. EMMETROPIE, v. wetensch.
naam voor den normalen refractietoestand van
het oog.
EMOE, m. (-s), drieteenige struisvogel op Nieuw Holland (dromaeus novae hollandiae), ongeveer 1,7 5
M. hoog; hij is lager op de pooten, heeft een meer
ineengedrongen romp en korteren hals dan de
gewone struis.
E-MOL, v. mineurtoonschaal met één kruis.
EMOLLIENTIA, v. mv. verweekende middelen,
waardoor de weefsels zachter gemaakt, de abnormale spanning van ontstoken deelen verminderd
wordt; inz. vochtige warmte van papomslagen,
warme en slijmige dranken en,lauwe baden.
EMOLUMENTEN, o. mv. bijkomende verdiensten
(boven de vaste); verval, voordeeltjes.
EMOTIE, v. t-s, ...tien), gemoedsbeweging,
ontroering; gisting.
EMPALEEREN, o. spietsen, aan een paal rijgen,
wreede Turksche strafoefening.
EMPHASE, V. nadruk, klem : met emphase
spreken; zekere stijlfiguur.

EMPHATISCH, bn. bw. nadrukkelijk, met klem,

van het Emser bronwater; kunstmatig emserzout

ENCLYCLOPEDISTEN, m. mv. de bearbeiders
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ENG, bn. bw. ( -er, -st), te gering van wijdte of
.._HOEKJES, o. mv. (nat. hist.) spleten onder de
ruimte : die jas is mij te eng; — eene enge poort, zeer
oogen der herten, waaruit de tranen dezer dieren
nauw; -- (oorl.) een enge pas, nauwe doorgang; —
vloeien.
ENDELINGSHOUT, o. in de richting van de
eng behuisd, zeer klein behuisd; — aaneengesloten:
eng kantonnement; — in engeren zin, in meer bevezels geplaatst.
perkte beteekenis: -- enge begrippen hebben, bekromENDELKOEK, m. kant -, pondkoek.
ENDELOOS, v. zie EINDELOOS.
pen begrippen; — (veroud.) de enge raad, het tegen ENDEMISCH, bn. inheemsch; --- endemische
overgestel de van een breeden raad; — bang : 's winziekten, ziekten die het gevolg zijn van eigenaardige
ters vind ik het eng aan het strand, om bang, bevreesd
plaatselijke omstandigheden, bv. tusschenpoozende
te worden; -- ik vind het hier een eng huis, om bang
koortsen, in vochtige, moerassige landen.
te worden; enge oogen opzetten; ik ben er eng van,
ENDELSTE, (gew.) aan het einde zittende.
het doet je zoo eng aan; -- een enge vent, akelig,
ENDERMATISCH"; METHODE, v. de aanwending
vervelend; (ook) waar men griezelig van wordt.
van g meesmiddelen op de door blaartrekkende
ENGAGEEREN, (engageerde, heeft geëngageerd),
pleisters ontvelde huid; thans d oor onderhuidsche
als lid van een gezelschap aannemen (inz. artisten);
inspuitingen vervangen.
-- zich engageeren bij de opera, zich verbinden bij;
ENDIOMETER, m. (-s), meridiaanmeter, instruook aannemen (bij werklieden); -- zich engageeren
ment tot het bepalen van den meridiaan.
met, zich verloven met.
ENDOGEEN, bn. (geologie) zekere formatie; —
ENGAGEMENT, o. (-en), verbintenis bij een of
endogene rotsen, rotsen die in een weeken of halfander gezelschap : een engagement aangaan; de
toestand
zijn
uitgebroken.
vloeibaren
daad, ook de duur van het engageeren : een eeuwig
ENDOSCOOP, o. (...scopen), chirurgisch instruverloving ,. het engage--durengamt;—iz.
ment voor het bezien van nauwe kanalen en holten,
ment is er door, de verloving is publiek; het engageen
de
urinebuis
blaas.
inz. van de
ment is af, verbroken.
ENDOSMOSE, v. (nat.) de in- of opzuiging eener
ENGAGEMENTSRING, m. (-en), verlovingsring;
minder dichte vloeistof door eene dichtere, door
...TIJD, m.
wand
de
of
een
poreuzen
heen
dat
vloei
een vlies
ENGBLOEM, v. (-en), de gifwerende engbloem
stoffen scheidt : het tegenovergestelde van exosmose.
(vincetoxicu.cm, officinule), eene in Nederl. zeer zeldENDOSMOMETER, m. (-s), toestel voor het
zame plant, tot de familie der asclepias-achtigen
meten der endos7nose.
behoorende.
ENDOSSANT, m. (-en), (kooph.) overdrager van
ENGBORSTIG, bn. kortademig. ENGBORSTIGeen wissel op een ander.
HEID, v.
ENDOSSEEREN, (endosseerde, heeft geëndosENGEL, m. (-en), (bijb.) bode of gezant van God;
seerd), den eigendom van een wissel aan een ander
hemelgeest; — de engelen des hemels; de engelen des
overdragen, door op de rugzijde de onderteekende
lichts; -- de engel der duisternis, de duivel; — de
en geteekende clausule te schrijven : voor mij aan
engel des verbonds; de val der engelen; --- (fig.) iem.
N. N. of order en waarde genoten of. waarde in rekedien men zeer lief heeft; mijn engel ! inz. van kinfling.
deren; een toonbeeld van een mensch : een engel
ENDOSSEMENT, o. (-en). (ook INDOSSEMENT,
van een man, van een meisje; zij is een engel; — hid was
IND OSSO) verklaring van het en dosseeren op de
mij een reddende engel, redder tuit den nood; -- gij komt
rugzijde; deze is alleen geldig als zij bevat : twee
als een engel uit den hemel, juist te goeder ure; -handteekeningen, den datum van overdracht en
de engelen schudden hun beddeken uit, (schertsend)
de genoten waarde; — endossement van order, overhet sneeuwt; - (gemeenz.) het was of er 'een engeltje
dracht met het recht, den wissel weder aan derden
op mijne tong pieste, het was zeer lekker; -- zijn
over te dragen; een blanco -endossement, zie BLANCO.
goede engel kwam hem te hulp, zijn beschermheilige,
ENDYMION, m. (Grieksche myth.) de schoone
een gelukkig toeval; hij spreekt als een engel en doet
slaper en beminde van Selena.
als een bengel; (Zuidn. ook) een engeltje met een
ENERGETIEK, v. leer van het behoud en de
duiveltje ; -- menschen zijn geen engelen, zijn niet
omzetting van het arbeidsvermogen.
zonder gebreken; --- van een engel een duivel maken,
ENERGETISCH, bn. in betrekking tot de energie:
iem. lastig vallen, vervelen (door knorren, vitten
de energetische natuurbeschouwing; de energetische
enz.), Engeltje, o. (-s), zie aldaar.
ontwikkeling des levens op aarde.
ENGELACHTIG, bn. bw. ( -er, -st), als een, als
ENERGIE, v. (van de ziel) krachtig en volhardend
van een engel: een engelachtig geduld: zij was
streven om een doel te bereiken; geestkracht; veerengelachtig lief. ENGELACHTIGHEID, v.
kracht; nadruk; klem; arbeidsvermogen ;— electriENGELBEWAARDER, m. (-r), (R. K.) persoonsche energie, arbeidskracht der electriciteit, tot verljke beschermengel.
lichting, voor kracht of beweging, is evenredig aan
ENGELENBAK, m. (-ken), de hoogste en goedde stroomsterkte en zijne spanning; — de energie
koopste plaats in een schouwburg; (ook) zij die
in het heelal is standvastig, er gaat geen arbeidsverdaar zitten; ...GEDULD, o. zeer groot geduld;
mogen verloren.
...GEZICHTJE, o. (-s), een lief gezicht ; ...KOOR,
ENERGIEK, bn. bw. ( -er, -st), (w.g. ENER
o. (...koren); .KOPJE, o. (-s), (ook fig.).
flink, krachtig, handelend: een energiek-GISC),
ENGELENREI, m. (-en), rei van engelen;
jongmenseh, ook Bene energieke daad (optreden),
...SCHAAR, v. (...scharen), schaar van engelen;
beslist.
... STEM, v. (-men); ... TAAL, v. (fig.) verheven,
ENERGIELEVERING, v. (-en), levering van
welwillende taal; ...ZANG, m. de engelenzang in
arbeidsvermogen, inz. van electrische energie;
de velden van Bethlehem.
...VERLIES, o.
ENGELGRAS, o. (plantk.) een der vele volks ENERVEEREN, (enerveerde, heeft geënerveerd), ', namen voor hanepoot (panicvm cros galli).
ontzenuwen; afmattend op de zenuwen werken;
ENGELHAAI, m. (-en), (nat. hist.) een visch die
de veerkracht doen verliezen; caoutchouc enerveeren,
inz. in de Middellandsche Zee gevonden wordt.
minder veerkrachtig maken.
ENGELIN, v. (-nen), beminde -, zeer goede vrouw.
ENFANT CHERI(E), In. en v. lieveling (inz. in de
ENGELINNETJE, o. (-s).
spreektaal der dames).
ENGELKRUID, o. het milde engelkruid, eene der
ENFANTS PERDUS. m. mv. (oorl.) uiterste
algemeenste schermbloemige planten in Ned., met
voorposten, aan zich zelf overgelaten, daar zij op
dubbelgevinde bladeren, ook engelwortel (anglica
Beene ondersteuning of veiligen aftocht kunnen
silvestris) geheeten.
rekenen: waaghalzen.
ENGELMIS, ENGELENMIS, v. (R. K.) mis voor
ENFANT TERRIBLE, m. iemand (gewoonlijk
een kindje beneden de zeven jaar gestorven.
een kind) die door ondoordachte uitingen verlegenENGELREIN, bn. zoo rein als een engel.
heid doet ontstaan of sommiger belangen in gevaar
ENGELS, o. (oudt.) goud -en-zilvergewicht: 1/20
brengen kan.
van een oud-Hollandsch ons (= 1.538 Ned. wichtje):
ENFILADE. v. (-s), versterkingswerken die door
een mark heeft 160 engels.
het vijandelijke vuur geheel in de lengte kunnen
1. ENGELSCH, bn. (veroud.) van een engel, van
bestreken worden; -- reeks van ineenloopende
engelen : de engelsche groetenis, de groetenis van den
vertrekken : en enfilade.
engel (het ave Maria); -- (veroud.) de engelsche
ENFILEEREN, (enfileerde, heeft geënfileerd),
natie, het engelendom.
(oorl.) in de lengte beschieten (met geschut).
2. ENGELSCH, bn. van, uit Engeland; — de EngelENFILEER-BATTERIJ, v. (-en); ... -VUUR, o.
sche of Anglikaansche kerk, de staatskerk in Enge
ENFIN, bw. eindelijk, in het kort, kortom. .
een Engelschen brie] schrijven, een middag--land;
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dutje doen; -- Engel,3ch draven, zeer snel -draven; —
het is Engelsch gaar, half gaar; — Engelsch gras,
fijn plantje met lijnvormige blaadjes op zilte klei
groeiend (armeria vulgaris), ook in tuinen gekweekt;
— Engelsche klink, een bijzondere steek in een touw;
— Engelsche mijl, 1609 Meter; -- Engelsche pleister,
taf met eene oplossing van vischlijm en benzoëtinctuur bestrek jn, dient om wonden af te sluiten; —
Engelsch pluksel, eene verbandstof; — dat is met
den Engelschen schroevendraaier gedaan, gezegd
als eene schroef met den hamer in het hout geslagen
is ; — Engelsche sceuael, schroefsleutel die wijder
en nauwer kan gezet worden; -- Engelsche steen,
eene kleisoort, tot schuren en polijsten van metalen
gebezigd; — Engelsch zadel, soort van rijzadel; —
Engelsche ziekte, rachitis; — Engelsch zout, bitterzout of zwavelzure magnesia, als laxeermiddel
a-9,ngewend; — Engelsch zweet, eene zweetziekte
die den dood gewoonlijk ten gevolge had.
3. ENGEL S CH, o. de Engelsche taal; spreekt hij
Engelsch ? heeft hij geld.
ENGELSCHE, v. Engelsche vrouw.
ENGELSCHMAN, m. (mv. Engelschen).
ENGELTJE, o. t-s), (scherts.) een lief, aanvallig
kind; — een engeltje in den hemel, een gestorven
kindje; -- engeltjes maken, zie ENGELTJESMAAKSTER; (gew.) onze-lieveheersbeestje.
ENGELTJESETEN, o. een der volksnamen van
de witte doovenetel (lamium album).
ENGELTJESMAAKSTER, V. (- s), vrouw die voor
geld de verzorging van zeer jonge kinderen, vooral
buiten huwelijk verwekt, op zich neemt en ze
daarna door stelselmatige verwaarloozing of ver
voeding langzaam laat sterven.
-kerd
ENGELTJESMAKERIJ, v. (-en), het bedrijf van
een engeltjesmaakster.
ENGELWORTEL, m. wortel van het engelkruid;
(angelica silvestris); deze plant zelf.
1. ENGELZOET, o. (plantk.), zie EIKENVAREN.
2. ENGELZOET, bn. ( -er, -st), zeer zoet (van
kinderen).
ENGEN, (engde, geëngd), (w. g.) nauwer maken
(dameskieeren).
ENGERD, m. (-s), enge vent, akelig mensch,
draak, akeligheid, mispunt.

ENGERLING, m. (-en), larve van den meikever,

kwatworm.
ENGHARTIG, bn. bw. ( -er, -st), kleinhartig,
bekrompen; niet moedig. ENGRARTIGHEID, v.
ENGHEID, v. hoedanigheid van hetgeen eng is.
ENGTE, v. (-n), nauwe doorgang (ter zee of te
land); enge weg, pas; zeeëngte, landengte, bergengte; —
(fig.) verlegenheid, klem : in de engte gebracht zijn.
ENGYMETER, m. (-e), afstandsmeter (werktu 4 g).
ENHARMONISCH, bn. (muz.) enharmonische
tonen, die anders genoemd en geschreven worden,
maar toch even hoog klinken op de piano, bv.
cis en des; — enharmonische accoorden, accoorden
op enharmonische tonen; — enharmonische toon
toonschaal met alle verhoogingen en ver -schal,
bv. c, eis, des, d, dis, es, e, enz.; — en--lagine,
harmonische verwisseling, verwisseling van enharmonische tonen.
ENIGMATISCH, bn. bw. raadszlachtig, zonderhag, dubbelzinnig.
ENJAMBEMENT, o. het voortloopen van een
versregel in den volgenden, zonder rustteeken.
ENK, m. (-en), (gew.) eene omheinde of afgesloten
- streek bouwland, dat veelal aan onderscheiden
eigenlaars toebehoort.
1. ENKEL, m. (-s), (ontl.) de knokkel aan beide
zijden van het been boven den voet.
2. ENKEL, (gew. ook ENKELD), onbep. telw.
bn. bw niet dubbel: eene stof van enkele breedte;
-enkel port; — eene enkele roos, met één krans bloem
— bloemen met een enkel bloemdek, met-bladjes;
één krans; — de enkele standaard, (in het muntwezen) waarbij de standpenningen df uit goud df
uit zilver worden geslagen; — enkel boekhouden,
(handel) boekhouden dat zich enkel bepaalt tot
het beschrijven der betrekkingen met personen
(vooral in zaken van minderen omvang); — een
kaartje enkele reis, geen retour; — een enkel slot, niet
dubbel ; — gewoon; enkele noten; — een enkele frank,
stuk van één frank (en nietvan twee);—eenige: enkele
huizen staan nog buiten de poort; — enkele opmerkingen maken, eenige; -- enkelen weten het, weinig
personen; — een enkel dubbeltje, slechts een; — ik
.heb niets dan enkele centen, geen zilvergeld; — een
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boek in enkele vellen, in losse vellen; —, bw. ik
heb hem enkel gezien, niet gesproken; -- hij doet het
enkel om mij te plagen, alleen, louter; — (gew.)
enkel komt hij bij ons, nu en dan, zelden.
ENKELHOUWIG, bn. (van Bene vijl) met één
houw.
ENKELING, m. en v. (-en), éénling, individu.
ENKELVOUD, o. (-en), (taalk.) (van zelfst.
woorden) die vorm van een woord, die aanduidt,
dat er maar ééne zelfstandigheid van die soort
wordt bedoeld, (van bijv. woorden en werkwoorden)
de overeenstemmende buigings- of vervoegingsvorm:
een woord staat in het enkelvoud of meervoud.
ENKELVOUDIG, bn (taalk.) wat in het enkel
staat; -- niet samengesteld : (taalk.) enkel-voud
tijden; (rek.) enkelvoudige grootheid; (nat.)-voudige
enkelvoudige lichamen, elementen; (plantk.) enkel
blad, waarbij de schijf slechts uit één stuk-voudig
bestaat.
ENKHUIZER, m. (-s), inwoner van Enkhuizen; --(zeew.) herhaalde slag van een kabel om de beting:
een enkhuizer op het touw leggen; -- almanak, te
Enkhuizen gedrukt.
ENKLAUW, m. (-en), (gew.) (out!.) enkel bij een
dier, inz. bij een paard; (veearts.) voetgal, gezwel
aan de achterpooten van een paard.
ENLEVAGE, v. etsdruk (in katoendrukkerijen).
ENLUMINEEREN, (enlumineerde, heeft geënlumineerd), met kleuren afzetten, dekken; kleuren.
ENORM, bn. bw. ( -er, -st), bovenmatig : een
enorm koeces; enorm veel geld; -- enorme zwerf blokken,
bijzonder groot; ongehoord; afschuwelijk.
ENORMITEIT, . v. bovenmatigheid; het ongehoorde; gedrochtelijke grootte; dat is eene enormiteit, iets buitensporigs, inz. eene ongehoorde stom
wandaad.
-miteof
ENQUÊTE, v. (-n, -s), onderzoek, op last of door
tusschenkomst van eene der staatsmachten; onderzoek van wege en tot voorlichting der volksvertegenwoordiging betreffende onderwerpen die aan
hare beslissing onderworpen zijn; —COMMISSIE,
v. (-s, ...siën); —VERSLAG, o. (-en), de enqudteverslagen omtrent de arbeiderstoestanden in Nederland
vormen ruim 20 folio- deelen.
ENROLEEREN, (enroleerde, heeft - geënroleerd ),
(mil.) aanwerven, in dienst nemen.
ENSEMBLE, o. het geheel, alles te zamen, allen
bijeen; -- (in de kunst) de samenwerking der enkele
d ,elen of personen tot een harmonisch geheel; -muziekstuk voor piano en strijk- of blaasinstrumenten; — gedeelte eener groote compositie, door
meer personen gezongen, in tegenstelling van de
solo's; samenspel.
ENSILAGE, v. het inkuilen van groenvoeder.
ENSILEEREN, o. inkuilen (van groenvoeder).
ENT, v. (-en), boomtak of spruit die in een anderen doom wordt gehecht om te groeien.
ENTABLEMENT, o. (-en), (bouwk.) rollaag;
architraaf.
ENTAMEEREN, (entameerde, heeft geëntameerd),
(eene kwestie) aanvangen, in behandeling nemen,
opening doen (b. v. tot het voeren van onderhandelingen).
ENT£, (herald.) een schild waarvan de stukken
met golvende lijnen of op het einde verbreede
bochten in elkander sluiten. I
ENTEN, (entte, heeft geënt), de ent van een veredelden boom bevestigen in de spleet die men in
een wilden of anderen boom gemaakt heeft, opdat
zij zich innig met dien stam verbinde en er alzoo
een edeler boom door ontsta : op een wilden stam
enten; in de spleet enten; -- (ook fig.) in Engeland
waar de Angel-Saksische beschaving geënt was op
den Britschen stam; vgl. inenten. ENTING, v.
het enten.
ENTENTE, v. eensgezindheid; overeenkomst,
verstandhouding; entente cordiale, vriendschappelij ke verhouding tusschen Frankrijk en Engeland.
1. ENTER, m. (-s), (gew.) een dier (inz. een paard
of ko? .) van één jaar, gewoonlijk van één winter;
vgl. twenter, tweejarig; -- (gew.) het is daar enter
onder de twenter, alles onder elkaar.
2. ENTER, m. (-s), die boomyen ent.
ENTERBIJL, v. (-en), bijl met scherpe punt
tegenover het scherp; ... DREG, v. ( -gen), ... DREGGE, v. (-n), vierarmig klein anker, om daarmee
een schip te enteren.
ENTEREN, (enterde, heeft geënterd), een vijandelijk schip aan boord klampen en beklimn-en om
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het te veroveren; klimmen in het want; — (Z. A-)
opschrijven, aanteekenen, boeken (Eng. to enter).
ENTERHAAK, m. (...haken). ENTERING, v.
(-en), het enteren
ENTERIJ, v. (-en), boomkweekerij.
ENTERLUIK, o. (-en), luik voor in den bak of
achter in de kajuit van een schip; ...NET, o. (-ten),
vinkennet, vgl. achtervinkennet.
ENTERSCHAAP, o. (...schapen); ...STIER, m.
(-en), zie ENTER.
ENTHOF, m. (...hoven), boomkweekerij.
ENTHUSIASME, o. geestverru&king, vervoering.
ENTHUSIASMEEREN, (enthusiasmeerde, heeft
geënthusiasmeerd), ge; stdrift verwekken, in gloed
brengen, verrukken.
ENTHUSIAST, m. (-en), hartstochtelijk bewond 'raai; dweper; -- hij was geheel en al enthusiast,
vol geestdrift.
ENTHUSIASTISCH, bn. bw. vol geestdrift, in
vervoering.
ENTLOOT, v. (...loten), entrijs; ...MES, o. ( -sen).
ENTOMOGRAPHIE, v. beschrijving van insecten.
ENTOMOLIET, m. (-en), versteend insect,
fossiel insect.
ENTOMOLOGIE, V. kennis van den bouw, de
leefwijze, de gedaanteverwisselingen en de systematische rangschikking der insecten.
ENTOMOLOGISCH, bn. tot de insectenleer behoorende.
ENTOMOLOOG, m. (...logen), insectenkenner.
ENTOPTISCH, bn. entoptische verschijnselen. die
bij bet inzien (in een spiegel enz.) waargenomen
worden • - entoptische kleuren, de gewone kleurverschijnselen, ter onderscheiding van de dioptrische.
ENTOURAGE (Fr.), v. (-s), omgeving.
EN-TOUT-CAS, m. kleine paraplu die tevens
tot parasol kan dienen
ENTPAN, v. (-nen), pan om de entwas in te
smelten.
ENTR'ACTE, m. (-s), pauze tusschen twee bedrijven; tusschenstukje (ballet of een muziekstuk);
kleine sigaar die men in dei pauze kan oprooken.
ENTRE-DEUX, o. middelstuk; tusschenwand;
tusschenzersel (bij gordijnen, japonnen en schort
-jes);tuchnrim.
ENTRÉE, v. (-s).. ingang, toegang; - zijne entrée
maken, intrede; —' vestibule; — voorkamer; —
in.treegeld; — (muz.) voorspel., introductie; - de
eerste dans ; — gerecht na de soep en vóór het
gebraden vleesch, voorspijs.
ENTPËEBILJET, o. (-ten), toegangskaartje;
...GELD. o. ( -ets); ...KAART, v. (-en) bewijs van
toegang; ...PRIJS, m. (...prijzen).
ENTREFILET, o. (-s), ingeschoven, meest kort
artikel in eene krant, van de redactie afkomstig.
ENTRE NOUS, bw. uitdr., tusschen-, onder ons,
in vertrouwen.
ENTREPOT, o. (-s), pakhuis, magazijn, stapel
waar van de opgeslagen goederen geen-plats;inz.
inkomende rechten betaald behoeven te worden,
voor zij binnenslands uitgeslagen worden; — publiek
entrepot, van vege de regeering opgericht, niet
sluiting van de administratie en de eigenaars; particulier entrepot, particulier pakhuis, ook met
wederzijdsche sluiting van de administratie en den
eigenaar; -- fictief entrepot, opslag van goederen
in eigen pakhuis, onder eigen toezicht en zonder
sluiting van de administratie.
ENTREPOT-DOK, o. (-ken),dok waarin een geheel
schip met de lading in entrepot kan worden gesteld.
ENTREPOT- ORDER, m. (-s).
ENTRESOL, m. (-s), lage verdieping tusschen
die gelijkvloers en de eerste verdieping, insteek kamertje.
ENTRETENUES, mv. (herald.) gezegd van twee
of meer sleutels waarvan de oogen door elkander
gevlochten zijn.
ENTRIJS, o. (...rijzen), enttakje.
ENTROPIE, v. verlies van arbeidsvermogen der
warmte -energie : wanneer warmte in andere energie
overgaat, heeft er entropie plaats; -WET, v.
ENTSPLEET, v. (...spleten), spleet om in te
enten.
ENT STOF, v. stof waarmede ingeënt wordt, inz.
tegen de pokken.
ENTVELD, o. (-en), streek waar ingeënt wordt,
inz. op den bovenarm.
ENTWAS, o. was om de entingsplaats van de
lucht af te sluiten, bestaande uit 2 deden gele
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was, 1 hars en 1 terpentijn; ook wel deeg van ver schen koemest, klei of leem en terpentijn met
koehaar tot betere verbinding dooreengemengd._
ENTWIJZE, v. (-n), wijze, manier van enten..
ENURESIS, v. (gen.) het onwillekeurig afloopen
van de urine, inz. bij blaasverlamming.
ENVELOPPE, v. (-n), omslag (voor brieven), omhulsel; (krijgsk.) samenhangende linie der contregarden en couvrefacen.
ENVIRONS, m. mv. omstreken, omtrek.
ENZ., verkorting van EN ZOO VOORT.
EOCENE LAGEN, mv. de oudste lagen van liet
tertiaire tijdvak waarin de eerste sporen van thans
nog bestaande diersoorten worden aangetroffen.
EO IPSO, van zelf; juist daardoor.
EOSINE, v. fraaie roode verfstof, voor het verven
van zijde en wol gebezigd.
EPACTA, v. (...ten), het aantal dagen, dat op
den eersten Januari verloopen is sedert, de vorige
nieuwe maan.
EPAULEMENT, o. (-en), borstwering van opgeworpen aarde, schanskorven, zandzakken enz. tot,
dekking tegen het vijandelijke vuur.
EPAULET, v. (-ten), (mil.) schouderbelegsel,
-kwast (bij uniformen); — (fig.) de epaulet, de
militaire stand.
EPENTHESIS, v. inlassching van eene letter of
lettergreep in een woord (gramm. figuur.)
EPENTHETISCH, bn. ingelascht (van eene letter
b.v. de d in hoenders).
EPHEMEER, bn. één dag durende; kortstondig,
voorbijgaand.
EPHEMERIDEN, m. mv. (nat. bist.) eendagsvliegen; - geschriften die voor een bepaald tijdvak
geldig zijn; - astronomische jaarboeken, tafels
die den stand van zon, maan en eenige sterren en
de voornaamste verschijnselen aan den hemel voor
iederen dag opgeven; - dagbladen, tijdschriften; vermelding van merkwaardige gebeurtenissen op
elken dag van het jaar (in een scheurkalender).
EPHETEN, m. mv. zekere rechters te Athene,
ten getale van 51, die over burgerlijke rechtszaken
oordeelden.
EPHOOR, m. (ephoren), de hoogste overheidspersoon in Sparta, die de macht der beide koningen
matigde en in evenwicht hield.
EPICRISE, v. wetenschappelijke beoordeeling
eener ziekte, wat oorsprong, verloop, karakter,
behandeling en vermoedelijker afloop betreft.
EPICURISCH, bn. (wijsb.) de epicurische school,
de volgelingen van Epicurus (342-270 v. C.) die
leerde dat geestesbeschaving en het beoefenen der
deugd het hoogste goed van den mensch is; later maakte men daarvan : genot is deugd, en
stelde men zingenot boven alles; vandaar : weelderig,
we; lustig, zwelgend.
EPICURISME, o. neiging tot zinnelijkheid en
wellust.
EPICURIST, m. (-en), iem. die verfijnde genoegens bemint; - zinnelijk mensch, wellusteling.
EPI CY CLO ÏDE, v. (-n), (meetk.) zekere kromme
lijn die beschreven wordt door een punt in den
omtrek eens cirkels die op den omtrek eens anderen
cirkels omwentelt; ligt het beschrijvende punt
binnen of buiten den bewegenden cirkel, dan heeft
men eene verkorte of eene verlengde epicyeloïde.
EPICYCLUS, m. (in de oudere sterrenk.) bijcirkel.
EPIDEMIE, v. (...mieën), besmettelijke ziekte,
die wanneer zij optreedt, zich zeer snel uitbreidt,
om na eenigen tijd weer geheel of bijna geheel te
verdwijnen : cholera-, in luenza-epidemie.
EPIDEMISCH, bn. bw. algemeen heerschend :
eene epidemische ziekte; de mazelen zijn epidemisch
verklaard; die ziekte heerscht hier epidemisch, heeft
groote uitbreiding gekregen.
EPIDERMIS, m. opperhuid van het dierlijk
lichaam, bestaande uit eene slijmlaag en eene
hoornlaag
EPIDIASCOOP, m. (...stopen), groote projectielantaarn, niet alleen voor zoogenaamde lantaarn
geschikt, maar ook voor niet doorschijnende-platjes
voorwerpen als foto's en prentkaarten.
EPIEK, v. leer van het heldendicht; epische
poëzie.
EPIGLOTTIS, m. (ontl.) strotklepje, kraakbeenachtig kapje achter aan de tong om bij het slikken
de luchtpijp af te sluiten.
EPIGONEN, m. mv. personen die op het gebied
van kunsten en wetenschappen geen nieuw stelsel
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uitvinden, maar op den bestaanden grondslag
voortbouwen; het nageslacht.
EPILEEREN, (epileerde, heeft geëpileerd), het
uittrekken der haren, inz. bij aanwezigheid van
parasieten in de haarzakjes.
EPILEERPINCET,o. (-ten), pincet om te epileeren,
EPIGRAAF, v. (...grafera), opschrift, zinspreuk
op monumenten.
EPIGRAM, o. (-men), puntdicht, kort hekeldicht.
EPIGRAMMATISCH, bn. kort en zinrijk als in
een epigram.
EPIGRAPHISCHE ZIJDE, v. (-n), (in de munten penningkunde) die zijde waarop het beeld en
het opschrift staan.
EPILEPSIE, v. vallende ziekte.
EPILEPTICUS, m. en v. (...tici), iem. die lijdt
aan vallende ziekte.
EPILOOG, v. (...logen), na-, slotrede.
EPISCH, bn. tot het heldendicht behoorende:
Bene epische stof, een episch gedicht.
EPISCOPAAL, bn. wat tot den bisschop of diens
ambt behoort : episcopale kerk.
EPISCOPAAT, o. bisdom; bisschoppelijke waardigheid.
EPISCOPALEN, m. mv. aanhangers, leden der
bisschoppelijke kerk in Engeland.
EPISODE, v. (-s, -n), stuk uit de geschiedenis
als een geheel behandeld; ingevoegd verhaal;
kortere historische feitenreeks.
EPISODISCH, bn. ingevlochten, ingelascht.
EPISTEL, m. (-s), brief; zendbrief der Apostelen;
poëtische brief, vooral door leer- en hekeldichters
gebruikt; -- (R. K.) deel der H. Mis, terstond
aan 't Evangelie voorafgaande en bestaande uit
eene „les" of lezing uit de Epistelen der Apostelen of ook wel uit een ander gedeelte der Schrift
getrokken.
EPISTELZIJDE, v. (R. K.) de rechterzijde van
het altaar als men er voor staat, waar de epistel
wordt gelezen onder de Mis.
EPISTYLUS, m. EPISTYL, o. (bouwk.) kroon -,
bovenste eereer zuil, architraaf.
EPITAPHIUM, o. (...phia), grafschrift; grafsteen,
tombe.
EPITHEET, o. (...theten), epitheton; bijnaam.
EPITHELIUM, o. (ontl.) opperste laag der huid
zoowel uit- als inwendig.
EPITHESIS, v. toevoegsel.
EPITHETON, o. (...ta), bijvoeglijk woord;
epitheet; — epitheton ornans, bijvoeglijk naamwoord
niet tot kenschetsing, maar bloot ter versiering.
EPIZOËN, mv. insecten die op of in de huid van
dieren leven, zooals luizen en mijten.
EPIZOOTIE, v. besmettelijke veeziekte, sterfte
onder het vee.
EPOPEE, EPOS, o. heldendicht.
EPOPTICA, v. de leer van de kleurspeling op
doorzichtige bladeren (een gedeelte der kleurenleer).
EPOPTISCH, bra. epoptische kleuren, kleuren
welke men in sommige gevallen op de oppervlakte
der lichamen ziet.
EPOQUE, v. (-s), tijdstip; (fig.) gedenkwaardige
dag; — epoque maken, groot opzien verwekken,
(zich of zijn tijd) beroemd maken.
EPOS, o. zie EPOPEE.
EPPE, V. (plantk.) eene moesplant (apium
graveolens), gewoonlijk selderie en ook wel juffrouw merk geheeten; in de Graafschap Zutfen duidt men
er ook de blaartrekkende boterbloem (ranunculus
sceleratus) mee aan; --KRUID, o.
EPSOMZOUT, o. bitterzout.
E PUR SI MUOVE, en toch beweegt zij zich,
n.l. de aarde om de zon; woorden waarmee Galileï
(1564-1642) de afzwering zijner zoogenaamde
dwaling zou hebben te niet gedaan.
EQUATIE, v. (-s, ...tien), verevening, gelijk
-making;
algebraïsche vergelijking.
EQUATOR, m.; zie AEQUATOR, enz.
EQUILIBRE, o. evenwicht.
EQUILIBRIST, m. (-en), koorddanser; kunstenmaker die heel handig is verschillende voorwerpen
onder zeer moeilijke omstandigheden in evenwicht
te bewaren.
EQUINOX, m. nachtevening, dag- en nachtevening.
EQUINOXIAAL, bn. tot de dag- en nachtevening
behoorende.
EQUIPAGE, v. (-s), eigen rijtuig met al wat er
- toe behoort (paarden, bedienden enz.) : equipage
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houden; alles wat tot den reisstoet van aanzienlijke
personen behoort; — uitrusting van een officier
(in tijd van oorlog); scheepsbemanning. EQUIPAGEMEESTER, m. (-s), kwartiermeester.
EQUIPEEREN, (equipeerde, heeft geëquipeerd),
uit -, toerusten, van het noodige voorzien; bemannen.
EQUIPEMENT, o. (-en), uitrusting (kleeding en
wapens) van een krijgsman, of van een schip; —
equipementstukken, voorwerpep die tot de uitrusting
van een militair behooren.
1. EQUIVALENT, bn. gelijkwaardig.
2. EQUIVALENT, o. (-en), iets dat dezelfde waarde
heeft als iets anders; wat iets vervangen kan:
daarvoor dient een equivalent gezocht te worden ; -belasting die eene andere afgeschafte vervangt.
EQUIVOQUE, bn. dubbelzinnig. —, o. dubbel
dubbelzinnig gezegde; onzedelijke woord -zinghed,
-speling.
ER, bw. (enclitische vorm van der, daar) daar,
op de aangewezen, aangeduide plaats : wie waren
er I (b. v. in de kerk, op het concert, in de vergadering, aan de deur); dat boek is er niet, (b. V. in
de bibliotheek); — ik zal er even aangaan, aanloopen,
(bij den dokter, op de gemeente -secretarie); — in
hij is er kan er eene bepaalde plaats b.v. aan den
eindpaal aanduiden; — figuurlijk beteekent er
zijn, b. v. het doel bereikt hebben, geslaagd, gereed
zijn met een werk; — ik ben er al, ben reeds opgestaan, ben ter plaatse; — in onbepaalde beteekenis,
zonder aan eene plaats te denken : niemand was
er te vinden die het doen wilde; zoo iem. leeft er niet; —
dat is er niet, bestaat niet; inz.: er was eens een
koning; er leefde in dien tijd een wonderdokter; er
woonde daar (in die stad) een rijk man; er bleek
uitzien; —
(vooral aan het begin van zinnen in den lijdenden
vorm) : er wordt alhier een gekkenhuis gebouwd;
ook : er wordt gepraat, gelachen; — (ook) tien aan
worden er jaarlijks uitgeloot; —
-deln
(in verbinding met bijwoorden) ter vervanging
van een persoonlijk of aanwijzend voornaamwoord
met een voorzetsel (vooral voor zaken); (ook wel
in één woord geschreven) : ik heb er niets van gehoord, daarvan, van dat, dit (het); er voor (ervoor)
bedanken; er mede opgescheept zitten; er toe bijdragen;
-- (in de spreektaal ook van personen gezegd): ik
ga er niet mee om, met hen, haar enz.; — vaak
vormt het bijwoord eene samenstelling met bet
werkw., waardoor er in eig. of fig. zin eene plaats
aangeeft : de verf is er afgegaan (b. v. van de deur),
hij was er in een oogenblik afgesprongen (van het
paard); -T- zijn goeden naam, zijn leven er af brengen
(b. v. uit een dreigend gevaar); -- het er goed,
slecht afbrengen, (b v. bij een wedstrijd, onderzoek);
zie AFBRENGEN; — doe er een gulden al, (van
den prijs); — er slecht, met eene boete afkomen,
(van de aanklacht) zie AFKOMEN; — gij moogt
er niet aankomen, (aan dat voorwerp ); — houd er
(van dit geld) tien stuivers af; — hij kan er (van
zijn tijd) geen uur afnemen; -- den boel er doordraaien; -- hij is er doorgekomen, zie op DOORKOMEN, -GAAN, -KUNNEN, -ZIJN); — hij is
er leelijk ingeloopen, ingevlogen (in de val. in zijne
straf); die vrouw loopt er vaak uit, (uit het huis); —
(met van inz ter vervanging van een bezitt,
voornaamw. of aanw. vnw. : hij heeft het mooie
veulen en zijn buurman de moeder ervan gekocht;
zijn neef heeft de oudste dochter van den rijken koop
getrouwd en hij is verloofd met de jongste ervan-man
(met diens jongste dochter); —
d e r, e r, 'r worden vaak als bezitt. vnw. (haar,
heur) gebruikt : zij pasten op er tijd; ze kregen op
er ('r) gezicht; — zonder voorzetsel (oude 2 nv.
van het pers. vnw. beteekenende van hem, van
die, daarvan, ervan): geef mij een paar sigaren, zijn
er nog vele in het kistje I ik ken er eenigen; er zijn er
(van hen) die zoo iets niet zouden doen; er zijn
er velen.
ERACHTEN, o. alleen nog gebruikelijk in mijns,
zijns erachtens enz., naar mijne eening, zijne
meening die niet zonder grond is.
ERBARMELIJK, bn. bw. ( -er, -st), erbarmen,
medelijden opwekkende, jammerlijk, naar : het
ziet er erbarmelijk uit; het is er erbarmelijk mee
gesteld. ERBARMELIJKHEID, v.
ERBARMEN (ZICH), (erbarmde zich, heeft zich
erbarmd), medelijden gevoelen en bereidwillig zijne
hulp verleenen; zich ontfermen : erbarm u onzer
(ook over ons), o Heer ! ERBARMING, v. mede-
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loogen, bereidwilligheid tot verleenen van hulp,
ontferming.
ERDSCHELLE, v. (-n), (plantk.) een der vele
volksnamen van de paardenbloem (taraxacum
,of ficinale) ook hondsbloem, honnebloem, hondenbloem,
hondetong., kettingbloem, molsla, papenstoel, pisse, bloem, pissebed, beddezeeker, wilde suikerij en leeuwen ,tand geheeten.
EREBUS, m. (tab.) de hel, onderwereld.
EREIS, bw. eene reis: een keer, eens.
EREMIET, m. (-en), zie HEREMIET.
ERECTIE, v. (-s), stijve oprichting der mannelijke
, roede.
ERENTFESTE, bn. (omit.) grootachtbare (fiere titell.
ERETHISME, o. (gen.) verhoogde opgewektheid
tengevolge van zenuwoverspanning.
1. ERF, v. (plantk.) een der volksnamen van de
muur (stellaria media cyrillo), ook gemeene muur,
murik, mier, vogelmier, hoenderbeet en vogelkruid
;geheeten.
2. ERF, E RVE, o. (erven), nalatenschap, erf
— huis en erf, stuk grond dat bij het huis-del;
.behoort; — het erf der vaderen, het vaderland; —
(Ind.) grond of afgezette ruimte waarop het huis
:staat, verdeeld in voorerf (voor het huis) en achtererf
(achter het huis en gewoonlijk met boomers en
,struiken bezet); — onbebouwd stuk grond bij eene
boerenwoning; — afgesloten ruimte, grondgebied:
ieder is baas op zijn eigen erf; -- vaste goederen :
hij moest zijn have en erf verkoopen; — boeren plaats; — het erf voor de pacht laten liggen, met de
noorderzon vertrekken; — heerschend erf, welks
eigenaar rechten heeft op een ander erf, dat dan
.dienstbaar of lijdend erf genoemd wordt.
3. ERF, m. (erven), erfgenaam : wie zijn zijn
, erven ? gedrukt en uitgegeven bij de erven J. J. Tijl,
te Zwolle; — (gew.) nerf (van leder).
ERFBEZIT, o. erfelijke bezitting; ...BEZITTING,
V. (- en); ...CIJNS, m. (...cijnzen), erfelijke rente
van een vast goed, erfpacht; ...DEEL, o. (-en),
•erfportie, aandeel in eene nalatenschap : zijn wettelijk erfdeel; ...DIENSTBAARHEID, v. (...heden),
last waarmede een erf of onroerend goed bezwaard
is ten bate van een ander erf, bv het recht van
overpad, van uitwatering, verbod om bebouwd te
worden, enz.: heerschende en lijdende erfdienstbaarheden; ...DOCHTER, v. (-s), die later erven
moet, inz. eenige erfgename.
ERFELIJK, bn. bw. wat als erfenis overgaat,
wat geërfd wordt : erfelijk recht; — overgeërfd :
,erfelijke ziektes — eeuwig en erfelijk, zonder ophouden, voortdurend, gedurig. ERFELIJKHEID,
V. (...heden), het erfelijk zijn of worden : de erfelijkheid der kroon in de mannelijke en de vrouwelijke
lijn.

ERFENIS, v. ( -sen), wat men van een overledene
erft; - eene erfenis aanvaarden (onder voorrecht van
boedelbeschrijving), afwijzen, van de hand wijzen.
ERFENISJE, o. (-s), kleine erfenis; een erfenisje
krijgen.

ERFGAAF, v. (...gaven); .GAVE, v. (-n), (w.
g.) schenking bij uiterste wilsbeschikking, legaat.
ERFGELD, o. geld dat men geërfd heeft.
ERFGENAAM, m. en v. (...namen), ...GENAME,
V. (- n), hij of zij op wien of wie eene nalatenschap
of een deel er van overgaat : natuurlijke erfgenaam,
universeele erfgenaam; medeërfgenaam; — erfgenaam
bij versterf, volgens onze wetgeving eerst de bloed
graad, daarna de-verwantoid12
Langstlevende echtgenoot en eindelijk de staat.
ERFGENOOT, m. (-en), ERFGENOOTE, v. (-n),
(w. g.) medeërfgenaam.
ERFGIFT, v. (-en), (w. g.) legaat; ...GOED, o.
(-eren), bezittingen die bij erfenis overgaan : het
vaderlijk erfgoed; — in het erfgoed vervallen, kunnen
erven; ... GOOIERS, m. mv. afstammelingen . der
oorspronkelijke bewoners van het Gooi : behooren
de gemeene gronden van het Gooi aan de erfgooiers
of aan de gemeenten Naarden, Laren, Hilversum,
Huizen, Blaricum en Bussum?
ERFGRAF, o. (...graven), erfelijk graf, familie
GROND, m. (-en); ... GRONDRECHT, o.-graf;.
ERFHUIS, o. (...huizen), huis waar de inboedel
van overledenen ten verzoeke van de erfgenamen
wordt verkocht; boelhuis; — erf huis houden, aan
de meestbiedenden verkoopen; —BOEK, o. (-en),
catalogus van een nagelaten inboedel; —GELD,
o. opbrengst der publieke verkooping van een

nagelaten inboedel; —MEESTER, m. (-s), (gew.)
afslager, ondernemer van publieke verkoopingen;
—RECHT, o.
ERFHUISWIJZE, bw. (w g.) bij opbod : erf huiswijze verkoopen.
ERFHUUR, v. erfpacht.
ERFKONINGSCHAP, o. erfe!ijk koningschap;
...KONINKRIJK, o. (-en), koninkrijk waar de
heerschappij bij erfenis overgaat.
ERFLAND, o. (-en), de Oostenrijksche er/landen.
ERFLATER, m. (-s), ...LAATSTER, v. (-s),
van wie(n) de erfgenamen erven; ...LATING, v.
(-en), wat men van een overledene erft, hetzij
overeenkomstig de wet, hetzij bij uitersten wil.
ERFLEEN, o. (-en), erfelijk leen; —GOED, o.
(-eren); —HEER, m. (-en); —MAN, m. (-nen), vazal.
ERFLOOS, bn. (w. g.) zonder erven.
ERFMAKER, m. (-s), ...MAAKSTER. v. (-s),
(w. g.) die bij uitersten wil beschikt; ... MAKING,
V. (- en), legaat, schenking bij uitersten wil.
ERFOOM, m. (-s), een rijk en ongehuwd persoon
van wipe men erven kan; ...OPVOLGING, v.
erfopvolging bij versterf. ERFOPVOLGINGSOORLOG, m. (-en), successie-oorlog.
ERFPACHT, v. (-en), een stuk grond in erfpacht
uitgeven, het afstaan van een onroerend goed
(gewoonlijk aan eene gemeente of staat behoorende)
tegen betaling van eene zekere pacht (in geld,
voortbrengselen of vruchten) voor een tijd van
tien tot negen en negentig jaren; ...PACHTER,
m. (-s).
ERFPACHTS-CANON, m. (-s), vaste som die
jaarlijks voor eene erfpacht betaald moet worden;
...RECHT, o. (-en).
ERFPORTIE, v. (...tiën, -s), gedeelte dat iemand
van eene erfenis toekomt.
ERFPRINS, m. (-en), de toekomstige troonopvolger van een hertog of vorst; inz. de oudste zoon
van den kroonprins; ...PRINSES, v. ( -sen).
ERFRECHT, o. het recht waarbij het erven geregel d is; — het recht om te erven : zijn erfrecht
doen gelden; ...RENTE, v. (-n), een vaste (meestal
jaarlijksche) rente, die niet met den dood van
den renteheffer vervalt; ...SCHEIDER, m. (-s),
(w. g.) rooimeester; ...SCHULD, v. (-en), schuld
die overgaat op hem die de nalatenschap van een
overledene aanvaardt; ...SMET, v. (-ten), erfzonde;
...STADHOUDER, m. (-s), door de wet aangewezen opvolger in het stadhouderschap der voormalige Republiek der Vereenigde Nederlanden;
... STADHOUDERSCHAP, o.

ERFSTELLING, v. (-en), beschikking bij uitersten

wil : erfstelling over de hand, ten behoeve van kleinkinderen en afstammelingen van broeders en zusters;
...STUK, o. (-ken), voorwerp dat men geërfd heeft;
zeer ouderwetsch voorwerp; iets waarop men een
familiezwak heeft; ...TANTE, v. (-s), rijke ongehuwde tante waarvan men erven moet; zeer oude
tante; ...TOCHT, m. (-en). uittocht, vruchtgebruik;
...VIJAND, m. (-en), gezworen vijand, doodvijand;
...VIJANDIN, v. (-nen); ...VIJANDSCHAP, v.
ERFVOLK, o. (-en), (H. S.) het uitverkoren volk,
het volk Israëls; ...VORST, m. (-en); ...VORSTIN,
v. (-nen); ...VORSTENDOM, o. (-men); ...WACHTER, m. (-s), (w. g.) vermoedelijke erfgenaam;
...ZIEKTE, v. (-n), ziekte die erfelijk is in eene
familie; ...ZONDE, v. de zonde die den mensch
door zijne geboorte aankleeft, als gevolg van= den
zondeval van het eerste menschenpaar : het leerstuk
der erfzonde; eene der straffen van de erfzonde is de
lichamelij ke dood.

1. ERG, bn. bw. ( -er, -st), slecht, boos, slim:
het is meer dan erg; --- op het ergste voorbereid zijn,
het slimste verwachten; -- zoo erg is het niet; -wat hij gedaan heeft is nog erger, nog slechter; —
't wordt hoe langer hoe erger, d. i. hoe langer het
duurt, hoe slimmer het wordt; — van kwaad tot
erger vervallen, zich steeds meer aan het kwaad
overgeven; — het is er erg mede gesteld, zeer treurig; —
hij ligt zeer erg, zeer ziek; -- 't is erg weer, zeer
slecht weder; — de regen is nu op zijn ergst, op
zijn hevigst; — een erge vijand, een groote vijand; —
het staat u erg leelijk, zeer leelijk; — zij zijn erg
arm, zeer arm; -- het waait erg, hevig; -- hij is
erg op den penning, zeer gierig, inhalig.
2. ERG, o. hij deed het zonder erg, niet opzettelijk,
zonder kwade bedoeling, onwillekeurig; — hij
heeft er geen erg in, hij ziet er niets kwaads in,
(ook) hij is er niet op verdacht; — erg hebben,

ERG..
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opletten : heb toch erg bij wat ge doet; — (gemeenz.)
hij doet het met een ergje, met zeker oogmerk; —
het loopt nog op een ergje uit, die stoeipartij zal nog
in eene vechtpartij veranderen.
3. ERG, o. eenheid van maat voor de energie:
het arbeidsvermogen noodig om 1 mG. 1 cM. te
verplaatsen.
ERGDENKEND, bn. ( -er, -st), achterdochtig, argwanend, wantrouwend. ERGDENKENDHEID, v.
ERGENS, bw. op zekere, niet bepaald aangewezen
plaats : daar ergens; waar ergens ?; — (in verbinding
met een bijwoord) iets : ergens mee pronken; hij
zocht ergens naar; sprak hij ergens van ?
ERGEREN, (ergerde, heeft geërgerd), aanstoot
geven, kwaad maken, met weerzin vervullen : die
zaak ergert mij; die jongen ergert mij door zijn
onbeschoft gedrag; — zich ergeren, zich boos maken,
met weerzin aan iets denken of iets zien : zich aan
(over) tal van misbruiken ergeren; — mensch ! erger
je niet, (schertsend) vermanend gezegd tegen iemand
die spoedig kwaad wordt; — hij ergerde zich dood,
werd buitengemeen, in den hoogsten graad met
ergernis, (ook) met weerzin vervuld. ERGERING,
v. aanstoot.
ERGERLIJK, bn. bw. ( -er, -st), waaraan men zich
ergert : de ergerlijke verwaarloozing der hoogste
belangen; 't is ergerlijk; — in strijd met de goede
zeden : een ergerlijk levensgedrag. ERGERLIJKHEID v. (...heden).
ERGERNIS, v. ( -sen), aanstoot, kwetsende, beleedigende gewaarwording : ergernis verwekken,
geven, de oorzaak zijn dat iem. boos wordt; —
tot groote ergernis -van: --- je bent me een ergernis,
je ergert me.
ERGJE, o. zie ERG.
ERGO, bw. bijgevolg, dus, derhalve, alzoo.
ERGOSTAAT, m. toestel om zieken wien spierarbeid voorgeschreven is, dien op rationeele wijze
te laten verrichten.
ERGOTISME, o. kriebelziekte, ziekelijke aandoening ten gevolge van het gebruiken van tarwe
waarmee moederkoorn vermengd is.
ERICA, v. (-'s), altijdgroene heester met naald
bladeren, dikwerf uitgestrekte vlakten-vormige
bedekkende, heideplantjes.
ERIN, o. Ierland : het groene Erin.
ERINNYEN, v. mv. (fab.) wraakgodinnen,
furiën.
ERIOMETER, m. (-s), werktuig om de fijnheid
van de wol te bepalen.
ERIS, v. (fab.) godin der tweedracht.
ERKENNEN, (erkende, heeft erkend), kennen,
onderscheiden : er is geen spoor van studie in dat
stuk te erkennen; — toestemmen dat iets terecht
een zekeren naam draagt : iem. als koning erkennen;
een document als echt erkennen; — de waarheid van
iets toegeven : ik erken, dat ik gedwaald heb; —
openlijk voor iets uitkomen : zijn ongelijk, zijn
misslag erkennen; — een natuurlijk kind erkennen,
voor het zijne verklaren, waardoor het verschillende
kinderrechten verkrijgt; — belijden : den waren
God erkennen; zich dankbaar toonen voor : genoten
weldaden erkennen. ERKENNING, v. (-en).
ERKENNINGSVOORWAARDE, v. (-n), de vol
zijn door den minister-gendrkisvowaen
gesteld.
ERKENTELIJK, bn. bw. ( -er, -st), dankbaar
voor bewezen diensten, gaarne tot wederdienst
bereid. ERKENTELIJKHEID, v. openlijke dankbaarheid.
ERKENTENIS, v. erkenningsvermogen : tot erkentenis komen, brengen; -- gevoel van erkentelijkheid; dankbaarheid.
ERKER, m. (-s), (bouwk.) een halftorenvormig
uitgebouwd gedeelte aan eene kamer.
ERLANGBAAR, bn. verkrijgbaar.

ERLANGEN, (erlangde, heeft erlangd), verkrijgen,
verwerven, bekomen : opheldering, inlichtingen
erlangen. ERLANGING, v.
ERLANGER, m. (-s), ERLANGSTER, v. (-s).
ERMITAGE, v. (-s), kluizenaarswoning.
ERNST, in overeenstemming tusschen hetgeen
men in woord of daad uit, met hetgeen men meent
of wil : iets in ernst zeggen (tegenst. scherts); — 't
is mij heilige ernst, ik meen het ten volle; — ernst
met iets maken, een doel met inspanning van alle
krachten zoeken te bereiken; — met ernst studeeren,
gezet, ingespannen; — iem. iets met ernst onder 't
oog brengen, met nadruk, met klem zeggen; — nu

wordt het ernst, iu zal het er spannen, zullen we
ons moeten inspannen; —
die eigenschap van iets, waardoor het de gedachte
aan scherts, aan iets lichts uitsluit : de ernst des
levens; de ernst der tijden gevoelen; aan den ernst
zijner woorden viel niet te twijfelen; —
datgene in iemands uiterlijk, gebaren enz. waaruit blijkt, dat hij niet schertst, of dat hij vervuld
is van het gevoel. naar iets gewichtigs te streven,
kalme bedaardheid en bezonnenheid : de onverstoorbare ernst zijner gelaatstrekken; een gelaat dat
mannelijken ernst uitdrukt; — (bij uitbr.) gelaatsuitdrukking enz. van iemand die zelden lacht; -genre van letterkundige voortbrengselen of wijze
van voordragen, waarbij niet op het grappige gewerkt wordt : ernst en luim; den eersten prijs voor
ernst bij een rederijkerswedstrijd.
ERNSTELIJK, bw. kw. g.) ernstig : iets ernstelijk
verzoeken.
ERNSTHAFTIG, bn. bw. (w. g.) (van het uiterlijk
enz. van personen) van ernst getuigende; (vooral)
met zijn ernst te koop loopende.
ERNSTIG, bn. bw. met ernst, in ernst : meent
gij dat ernstig ?; ernstig studeeren; een ernstig beoefenaar der Fransche taal; — door ernst (in de
verschillende bet.) gekenmerkt : een ernstig verwijt;
ernstige grieven; een ernstige strijd; ernstige tijden;
een ernstig gelaat; ernstige dichtstukken; — kijk toch
niet zoo ernstig, zoo strak; — een ernstig woord
met iem. spreken, hem nadrukkelijk op iets verkeerds
wijzen; — eene ernstige ziekte, zwaar, gevaarlijk;
(ook) een ernstige zieke; hij is ernstig ziek. ERNSTIGHEID, v.
ERNSTVUURWERK, o. (w. g.) oorlogsbehoeften
die, enkel uit buskruit of andere ontvlambare of
brandbare stoffen samengesteld, bestemd zijn om
ten nadeele van den vijand te worden aangewend.
ERODEERFN, (erodeerde, heeft geërodeerd), weg
wegknapen; uitslijpen. (door stroomend-bijten.
water).
EROS, m. (Grieksche mythologie) god der liefde.
EROTISCH, bn. bw. op de geslachtsliefde betrekking hebbende: erotisch gestemd zijn; erotische
gedichten, minnedichten, liefdedichten.
EROTOMANIE, v. ziekelijke geslachtsliefde, waar-

bij men voortdurend met den geest bij een geliefd

onderwerp is.
EROSIE, v. die werkzaamheid van het stroomende
water, waardoor de gesteenten uitgehold worden.
EROSIEDAL, o. (-en), dal dat door erosie van
een gebergte ontstaan is.
EROSIEKETEL, m. (-s), kom- of cilindervormige
diepte, in de rots uitgehold door het voorbijstroomende water en de meegevoerde steepen (bij draaikolken, langs berghellingen).
ERRARE HUMANUM EST, dwalen is menschelijk.
ERRATISCHE BLOKKEN, STEENEN, mv zwerfblokken, deden van rotsen, verre verwijderd gevonden van de gesteenten waarvan zij deel uitmaakten.
ERRATUM, o. (...ta), fout, drukfout; -- errata,
lijst van drukfouten.
ERT, v. zie ERWT.
ERROR JURIS, m. rechterlijke dwaling.
ERTS, o. (-en), iedere delfstof die zooveel metaal
bevat, dat het er met voordeel uit kan worden
gescheiden; (industrie) eene soort van brons;
—ADER, v. (-s, -en).
ERTSARM, bn. arm. aan erts, weinig erts bevattende.
ERTSASCH, v. zinkkalk, zinkbloem; ...BEDDING, v. (-en), eene opeenhooping van erts in
den grond; ...BLOEM, v. spaat; ...GANG, v. (-en),
ertsader, opvulling van spleten en kloven in rotsen
met erts; ...GROEVE, v. (-n); ...MOEDER, v.

ertsbloem; ...MOLEN, m. (-s), stampmolen, waarin
men erts vergruist; ...OPVULLING, v. de erts
gangspleten.

-opvulinga

ERTSRIJK, bn. ( -er, -st), rijk aan erts, veel
erts bevattende.
ERUDITIE, v. geleerdheid.
ERUPTIE, v. (-s, ...tiën), uitbarsting (van eeii
vulkaan enz. ).
ERUPTIEVE GESTEENTEN, mv. gesmolten
stoffen, die door bovenliggende gesteenten gedrongen en daarover heen gevloeid, afgekoeld en verhard zijn.
ERVAREN, bn. ( -er, -st), rijk aan ondervinding,
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bekwaam : een ervaren veldheer; in iets ervaren zijn.
ERVARENITEID, v. bedrevenheid.
ERVAREN, (ervoer, heeft ervaren), ondervinden,
door de ondervinding leeren : gij zult nog veel
moeten ervaren; — (w. g.) bij toeval ervoer ik, vernam
ik. ERVARING, v. (-en), kennis door ondervinding
of nauwkeurige waarneming verkregen : veel ervaring hebben; rijke ervaringen; iets bij ervaring weten; -tot de ervaring komen, ervaren.

ERVARINGSBEGRIP, o. (-pen), begrip door
ervaring verkregen, doch niet op een wetenschappelijken grondslag berustende.
ERVARINGSLEER, v. (wijsb.) de leer dat alle
voorstellingen en begrippen aan de ervaring te
danken zijn.
1. ERVE, o. zie ERF.
2. ERVE, v. (veroud.) (bijb.) erfenis : Hij heeft
ons bekwaam gemaakt ont deel te hebben in de erve
der heiligen in het licht.

ERVEN, (erfde, heeft geërfd), door erfenis
verkrijgen : het Koninkrijk der Hemelen erven.
deelachtig worden; erfgenaam zijn.
ERVER, m. (-s), erfgenaam. ERVING, v. het
erven.
ERWT, (gew. ERT), v. (-en), zekere welbekende
plant (pisum), tot de familie der vlinderbloemigen
behoorende; de vrucht van deze plant; eene spijs
van deze vrucht; doperwt, groene erwt, grauwe
erwt, witte erwt, vale erwt, Spaansche erwt; -- (spr.)
hij heef t zijne erwtjes in het groen gegeten, hij heeft
zijne verdiensten reeds van te voren verteerd; —
(Zuidn.) griet zijn gezicht eis dc erwten gevallen zijn
(of gelegen hebben), mottig, pokdalig zijn ; —
hij is in de boonen en plukt erwten, hij is geheel in
de war; — (ongewoon) eene verwantschap die men
met erwten moet uittellen, zeer verre verwantschap; ---

(ook) gezwel aan de voetzool van een paard.
ERWTBEENTJE, o. (-s), (ontleedk.) beentje in
de" .handwortel.
ERWTBOON, v. (-en), ook ERWTEBOONEN,
soort van ronde, eivormige kievitsboonen, ook
eiboontjes geheeten; (ook hetz. als) boonerwten,
spikkelboonen.
ERWTEBAST, m. (-en).
ERWTENBED, o. (-den), tuinbed waarop erwten
groeien; ...BLADROLLE11, m. (-s), insect tot
de bladrollers behoorende; ...BLAZER, m. (-s),
nauwe buis waardoor men erwten kan blazen;
... BROOD, o. brood van erwtenmeel gebakken;
...KEVER, m. (-s), grauwzwarte kever (bruchus
pisi), tot de familie der zaadtorren behoorende,
die zijne eitjes in de jonge zaden der erwten legt;
...MEEL, o.; ...NAT, o. water waarin erwten

gekookt zijn; ...PIKKERTJE, o. (-s), (gew.)
grasmusch; ...RIJS, o. (...rijzen), takje, waar
ranken der erwten worden opgeleid (als-tegnd
verzam. stofnaam geen mv. : geef me eens wat
erwtenrijs); ...SOEP, v. soep van groene erwten
gekookt, snert; ...STEEN, m. (-en), zekere delfstof;
...STROO, o.; ...UIL, m. (-en); ...WORM, m. (-en);
...WORST, v. (-en), voedingsmiddel, bestaande
uit erwtenmeel, rundervet, varkensvleesch, uien
en specerijen.
ERYTHEMA, v. (geneesk.) ontsteking der huid,
zich openbarende in roodheid en jeukte en lichte
afschilfering der opperhuid.
ERYSIPELAS, v. (Z. A.) huiduitslag, roos.
ES, v. ( -sen), (muz.) toon, een halven toontrap
lager dan e.
ESCALADE, v. (-s), beladdering van vestingwerken.
ESCALADEEREN, (escaladeerde, heeft geëscaladeerd), met stormladders beklimmen (muren,
verdedigingswerken).
ESCAMOTAGE, v. het wegmoffelen bij goochel toeren.
ESCAMOTEEREN, (escamoteerde, heeft geëscamoteerd), goochelkunstjes doen; . wegmoffelen.
ESCAMOTEUR, m. (-s), goochelaar die iets doet
verdwijnen.
ESCAPADE, v. (-s), missprong van een paard;
kwalijk overlegde handeling; moedwillig dolle
streek. malle jongensstreek.
ESCARP, v. (-en), binnentalud eener gracht (in
den vestingbouw); —MUUR, m. (...muren), bekleeding van het binnentalud eener droge gracht.
1 ESCH, m. (esschen), een riviervisch op de

forel gelijkende, met hooge, lange en kleurige
rugvin (thyrnalltcs vuulgc ris), wordt van 3 tot 6 d-kI.
Van Dale.
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lang; in ons land alleen in de Geul aangetroffen;
wordt ook vlagzalm geheeten.
2. ESCH, m. (esschen) zekere boom (fraxinus)
met zeer taai hout, dat veel door timmerlieden
gebruikt wordt.
3. ESCH, m. (esschen), (in Overijsel en Drente)
bouwland rondom het dorp.
ESCHATOLOGIE, v. leer der laatste dingen; in
de dogmatiek : al wat geleerd wordt aangaande 's
menschen lot na den dood, nl. dat na den dood
het oordeel volgt en ieder mensch eenmaal de
het of de hemelsche glorie wacht. ESCHATOLOGISCH, bn.
ESCHDOORN, m. (-en), ...DOREN, m. (-s),
een plantengeslacht (acer) waarvan twee soorten :
de gemeene eschdoorn (acer pseudoplatanus), ook wel
Schotsche lindeboom, luitenboom en violenboom
geheeten, en de kleine eschdoorn (aver campestre),
ook wel booghout en Spaansche aak genoemd, in
bosschen, kreupelbosschen en heggen, zoowel in
het wild als gekweekt, in Nederl. worden aangetroffen.
ESCHDOORNACHTIGEN, m. mv. familie van
statige woudboomen (aceraceeën) niet een vast
hout en eerie aan looistof rijke schors, algemeen
in de noorder gematigde luchtstreek voorkomende.
ESCHLOOK, o. (plantk.) sjalotte, sauslook, scha longe of zilveruitjes, eene in reuk en smaak naar
knoflook gelijkende bolplant (ailium ascalonk,um).
ESCORTE, v. en o. gewapend geleide, bedekking,
gevolg.
ESCORTEEREN, (escorteerde, heeft geëscorteerd), begeleiden, onder bedekking uitgeleide doen.
ESCOSIJNSCH, bn. escosijnsche steen, blauwe
steen, hard steen uit de groeve van Escaussines
in Henegouwen.
ESCOUADE v. (-n), rot soldaten onder een
korporaal.
ESCULAAP, m. zie AESCULAAP.
ESCUDO, m. (-'s), tot 1807 Spaansche munt
als zilvermunt ongeveer.-enhid=10ral;
1 1. , 20; als goudmunt in Z. - Amerika ongeveer
f 3,6;0; in Portugal f 5,40 en in Mexico f 4,80.
ESCURIAAL, ESCORIAAL, o. naam van een
koninklijk lustslot nabij Madrid.
ES-DUUR, v. (muz.) duur -toonschaal met drie
mollen.
ESITO -WAREN, v. mv. (kooph.) uitvoerartikelen.
ESKADER, o. (-s), smaldeel, van minder dan 12
oorlogsschepen; vlootafdeeling, onder een vlag
-oficer
staande.
ESKADRON, o. (-s), afdeeling ruiterij, 2 of 4
pelotons onder bevel van een ritmeester, ongeveer
150 man.
1. ESKIMO, m. en v. (-'s), inboorling van Groenland en de eilanden ten Westen daarvan.
2. ESKIMO, o. dikke lakenachtige wollen stof
voor overkleeding.
ESMERALDA, v. (-'s), Spaansche vlugge leven
-dige
dans in 3/4 maat.
ES-MOL, v. (muz.) mol-toonschaal met zes
mollen.
ESOTERISCH, bn. bekend met de geheimen
eener vereeniging, ingewijde.
ESP, m. (-en), ratelpopulier (populus tremula),
een hoogstammige boom met langgesteel de bladeren
die zich met den minsten wind ratelend bewegen;
ook ratel-, klater- of trilpopulier, ratelaar genoemd.
ESPAGNOLE, v. (-s), Spaansche vrouw; Spaansche dans.
ESPAGNOLET, v. (-ten), op- en nedergaande
ijzeren stang aan tuindeuren, draairoede tot venstersluiting; (ook) soort van fijne wollen stof; —SLUITING, v. (-en).
ESPALIER, in. (-s), latwerk, staketsel; leiboom.
ESPARCETTE, v. liet hanekam ,metje : een planten geslacht (onobrychis vieiaefolia), uit de familie
der vlind.erbloemigen; de gemeene esparcette, eene
schoone plant met oneven gevinde en vrij groote
roode bloemen; is een nuttig voedergewas.
ESPARTO of SPAANSCH GRAS, o. (plantk.)
Spaansche brem (stipa tenacissima) op zoutvrije
droge gronden groeiend draad- of vlechtgras
waarvan de draadvormige, taaie bladeren (van
4 tot 7 dM. lang) evenals hennep, inz. in Spanje
tot vervaardiging van karpetten, sandalen, touwen allerlei vlechtwerk worden aangewend. Thans
als grondstof in de papierbereiding zeer gewild
(sparte-papier).
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ESPEBAST, m. (-en); ... BLAD, o. (-en, -eren);
(fig.) hij trilt als een espeblad, hij heeft als een riet;
... BOOM, rn (-en).
ESPEN, bn. van espenhout.
ESPENBOSCH, o. ( ... bosscheii); . . .IIOTJT, o.;
-HOUTEN,
HOUTEN, bn. van espenhout.
ESPENLAAN, v. ( ... lanen); . . .LOOF, o.
ESPERANTIST, rn (-en), beoefenaar van het
esperanto.
ESPERANTISTENCLUB, v. (-s); ... CONGRES,
0. (-sen)
ESPERANTO, 0. kunsttaal, door den Russisehen
arts Dr. Samenbof samengesteld en in 1887 publiek
gemaakt; -CURSUS, m. (-sen); -KNOOPJE, o.
(-5), groen kruisvormig knoopje, door die esperantisten gedragen welke in het esperanto conver seeren kunnen.
ESPESTOBBE, v. (-n), (gew.) stronk van een
esp; ...TAK, m. (-ken); ... WORTEL, m. (-s).
ESPLANADE, v. (-n), voorplein, vlakte, open
plaats; exercitie-plein; wandelplein.
ESPRIT, (Fr.) rn (-s), geest (als tegenovergestelde
van domheid); bel-esvrit, fraai vernuft; - esprit
de clocher, kleingeestige bekrompenheid, dorpskleingeestigheid; - esprit de corps, kameraadschappelijke geest, nauwe geestelijke aaneensluiting
der leden van een corps enz., korpsgeest; - esprits,
oplossingen van etherische oliën in alcohol.
ESQUIRE, rn (eig. schilddrager, schildknaap);
titel in Engeland = weledelgeboren heer, doorgaans
verkort ( Esq.) achter den naam geplaatst.
ESSAAI, 0. ESSAI, onderzoek (van goud en zilver); bepaling van het zilver- en goudgehalte van
munten enz.
ESSAAIBRIEFJE, o. (-s); -KANTOOR,
. KANTOOR, 0.
(,..toren);. . KROES, ni. ( ... kroezen); ... LOON',
0.; . . . OVEN, rn (-s).
ESSAI, m. zie ESSAY.
ESSAIEEREN, (essaieerde, heeft geëssaleerd),
(het gehalte van goud of zilver) onderzoeken,
toetsen, niet alleen voor munten, maar ook in ert
: plaatselijk essaieerde men 53 gram goud-tien
per ton.

IETGROEN.
ESTRIK, m. (-ken). gebakken vloertegel. Estrikje,

estertje,

0. (-5).

ETABLISSEMENT, o. (-en), vestiging, b. v. van
een handelshuis; grondlegging; gesticht, inrichting:
handeisétablissernent; nederzetting.
ETAGE, v- (-s), verdieping (van een gebouw);
-VUUR, 0. vuur uit kazematten en kazernes
met verschillende verdiepingen: achter elkander
gelegen borstweringen waarvan de achterste de
voorgaande bestrijkt; -WONING, v. (-en).
ETAGERE, v. (-s), huisraad, bestaande uit
boven elkander geplaatste horizontale plankjes
om daarop mooie pulletjes, beeldjes enz. te plaatsen; ook het bovenstuk van een hoekkastje : boekenetagère; -KIST, v. (-en), monsterkist met verschillende verdiepingen; -TAFEL, v. (-s), pronktafeltje met verschillende plankjes boven elkaar;
-TASCH, v. ( ... tasschen).
ETALAGE, v. (-s), het etaleeren; het geëtaleerde; -KAST, v. (-en); -VERLICHTING, v.;
-V ERSIERING, v, (-en); -WEDSTRIJD, rn
(-en), wedstrijd in het etaleeren.
ETALEEREN, (etaleerde, heeft geëtaleerd), uitstallen, ten toon stellen, inz. winkelwaren; (spottend) uitkramen (zijne wijsheid).
ETALEUR, rn (-s), bediende uitsluitend met het
etaleeren belast.
ETALON, m. (-s), standaardmaat, normaalmaat
bij het ijken.
ETALONNEEREN, (etalonneerde, heeft geëtalonneerd), (maten en gewichten) ijken.
ETAPE, v. (-n), (krijgsk.) stapelplaats; proviandmagazijn; rustplaats; nachtkwartier; afstand van
een dagmarsch; -KAART, v. (-en), kaart waarop
de etapeplaatsen en de voor de troepen geschikte
wegen nauwkeurig zijn aangewezen; -KOMMAN
DANT, rn (-en); -PLAATS, v. (-en), eindpunt
van een dagmarsch; WEG, m. (-en), militnire
weg tot onderhoud der geregelde gemeenschap
van een leger op Zijne operatielijn met zijne basis
of zijne magazijnen.
ETAT-MAJOR, in. algemeene staf (in een leger);
al de officieren (aan boord van een oorlogsbodem).
ET CETERA, en zoo voort; bij verkorting: etc.
S
ETEN, (at, heeft gegeten), nuttigen, voedsel
nemen; - (spr.) iemands brood eten, bij iemand

ESSAIEUR, m. (-s), de door het rijk aangestelde
controleur van het gehalte der goud- en zilverwerken en munten, keurmeester.
in dienst Zijn; - het genadebrood bij iem. eten, uit
ESSAY, 0. verhandeling, opstel, beknopt leerboek
over een wetenschappelijk onderwerp.
medelijden van hem den kost krijgen; - hij kan
meer
dan brood eten, hij weet veel, hij kan meer
ESSAYIST, m. (-en), schrijver van een essay.
dan men hem zou aanzien; - zijn woord eten,
ESSCHEBAST, m. (-en); ... BLAD, o. (-en,
zijn gezegde intrekken, terugnemen; (ook) zeer
-eren); . . . BOOM, rn (-en), esch.
1 . ESSCHEN, bn. van esscbenhout.
onduidelijk spreken; - daar kan men niet van eten,
aan beloften heeft men niets; --- wiens brood men
ESSCHENBOSCH, o. (. . . bosschen); ... HOUT, o.;
eet, diens woord men spreekt; - het zijn profeten,
. . . HOUTEN, bn. van esschenhout.
die brood eten, zie BROOD; - men zou er wei
ESSOHENKRUID, 0. (plantk.), kruidachtige
van kunnen eten, gezegd als iets buitengewoon
plant (dictamnus aibis), uit de familie der ruitschoon is (b. v. cone stoep, cone gang); - de kaas
achtigen; vee] in tuinen als sierplant aangekweekt;
zich niet van het brood laten eten, zie BROOD; . . .LOOF, o.
eten en drinken is geen ambacht, er moet ook geESSCHESTOBBE, v. (-n), (gew.) stomp van een
werkt worden; - den pot koken zooals men hem
esch; . . .TAK, m. (-ken); . . .WORTEL, m. (-s).
een wil, naar goeddunken handelen; - zijn witte
ESSE, het zijn; het welvaren; - 't is in esse,
brood eerst eten, zie WITTEBROOD ; veel letters
in orde.
gegeten hebben, veel gelezen hebben; - (lat eet geen
ESSEËR, m. (-s), zie ESSENERS.
ESSENCE, v. aftreksel door koking of distil- I brood, daar is geen verlies bij te wachten, het
latie; aromatische olie (die door overhaling uit kost niet aan onderhoud; - die machine eet veel
kolen, gebruiken, noodig hebben; - dat eet tijd,
vruchten, kruiden enz. verkregen wordt).
vraagt, vereischt veel tijd.
ESSENERS, mv. godsdienstsekte onder de Israë2. ETEN, o. spijs, voedsel; maaltijd; - na den
lieten vOOr J. 0., ascetische broederschap met geeten, na den maaltijd; - onder den eten, tijdens den
meenschap van goederen.
maaltijd.
ESSENTIEEL, bn. (. . . tieeler, -st), wezenlijk, volETENSBAK, m. (-ken); ...DRAGER,rn (-s),
strekt noodzakelijk; (als zn.) het essentieele (bet
blikken, cilindervormige bus, waarin koks de porties
ware, het eigenlijke) der zaak.
eten thuis laten bezorgen (hij : uitzending van diners);
ESSONIET, HESSONIET, m. kaneelsteen, edele
granaat van geelachtig bruine kleur.
. . KAS, v. (-sen); ... KAST, v. (-en), kast waarin
bet eten wordt weggezet, spinde; ...TIJD,
ESTACADES, v. mv. stroom-, rivier- of haven... UUR, 0. ( ... uren).
versperringen om het binnenvaren van vijandelijke
m. (-s), EETSTER, v. (-s), iemand die
schepen te beletten.
ETER,
eet;
(ook) die duchtig kan eten : zoo'n der merkt
rijdende
postbode,
koerier;
m.
(-n),
ESTAFETTE,
men in den pot; - 't is een kleine eter, iemand die
renbode.
weinig eet.
ESTAMIJN, v. zeefdoek, viaggedoek, haardoek,
ETERIJ, v. het eten : en nu is de eterij gedaan,
eene fijn geweven stof; ook stamijn, stramijn,
is alles op.
stramien, strenzijn, estemijn, ettemiju geschreven.
naam
ETERSBAAS, m. ( ... bazen), een groote eter,
ESTAMINET, o. (-s), (Zuidn. de algemeene
iemand die veel eet.
voor) herberg, bierhuis, minder deftig dan café.
. ETGARDE, v. (gew.) etgroen : de koeien naar,
ESTER, (-5), (scheik.) samengestelde ether.
in de etgarde brengen; -HOOI, o.
ESTERTJE, o. (-s), estrik.
ETGROEDE, v. (gew.) etgroen.
ESTRADE, v. (.n), verhoogde plaats, verhevenETGROEN, 0. het grasgewas dat na bet maaien
held aan het einde van acne zaal; optred (voor een
van de eerste (ook wel na de tweede) snede, wordt
praalbed, een troon enz.); uitstek.
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geët, nagras; —llOOI, o. hooi van het tweede
of derde grasgewas gewonnen.
ETHER, m. zie AETHER.
ETHERISCH, bn. zie AETHERISOR.
ETHIEK, ETHICA, v. praktische wijsbegeerte,
de voorschriften van 't zedelijk gevoel; de wijsgeerige leer van den geest in 't algemeen; (bij Spinoza)
het geheele stelsel zijner philosophie.
ETHISCH, bn. bw. tot de ethica behoorende:
de ethische zijde van een vraagstuk; ethische stof.

ETHNOGRAAF, rn. ( .. . giafen), volksbeschrijver.
ETHNOGRAPHIE, v. volksbeschrijving, volkenkunde.
ETHNOGRAPHISCH, bn. bw. ethnographisch
m u seum, verzameling van voorwerpen, afkomstig
van vreemde volken en uit verafgelegen oorden der
wereld.
ETHNOLOGIE, v. vokenkunde, de zeden en
gewoonten der volken beschrijvende.
ETHNOLOGISCH, bn. op de ethnologic betrekking hebbende.
ETHNOLOOG, m. (. . .logen), volkenkundige.
ETIOLEEREN, (etioleerde, is geëtioleerd), verbleeken, geel worden der planten door gebrek aan
licht (b. v. van gras onder bakken).
ETIOLOGIE, v. onderzoek naar de oorzaken
eener ziekte : de etiologie der slaapziekte heeft nog
tot geen vaste uitkomsten geleid.

it. ETIQUETTE, v. (-n), (ook ETIKET) briefje
of strookje papier dat op eene flesch of doos (of
op een boek) geplakt wordt en den inhoud daarvan
vermeldt.
2. ETIQUETTE, v. de door voorschriften en overlevering geregelde vormen in de samenleving; vooral
ten hove (hof - etiquette); de etiquette in acht nemen.
ETLAND, o. (gew.) grasland dat beweid wordt,
weiland.
ETMAAL, 0. ( ... malen), tijdsverloop van vier en
twintig uren.
ETS, v. (-en), eene door etsen verkregen plaat.
ETSJE, 0. (-s).
ETSEN, (etste, heeft geëtst), met sterkwater
eene teekening op eene metalen of kaiksteenen plaat
laten inbijten; - etsen met de droge naald, graveeren.
ETSER, rn (. ․ ). ETSING, v.
ETSGROND, m. (-en), de gesmolten compositie
op de plaat, waarin de teekening ingekrast wordt
met een etsnaald en een etsijzer; . . .IJZER, o. (-s);
. . KALK, v. kalk door verhitting uit koolzure
kali verkregen; ... KUNST, v.; . . .LOOG, v.;
... NAALD, v. (-en), stalen naald waarmee de etsgrond wordt weggenomen, om de figuren op de
etspiaat aan te brengen; . . .STIFT, v. (-en).
ETSTOEL, m, voormalig hoogste gerechtshof in
het gewest Drente, in 1791 ontbonden.
ETSVOCHT, o. het verdunde zuur waarmede
men etst; . . .WATER, o.; ... WERK o.
ETTELIJKE, onbep. telw. eenige.
ETTEN, (ette, geët), (gew.) (een land) beweiden,
laten afgrazen : zij mochten den dijk met hunne
beesten etten.

1. ETTE1I, ni. het door eene ontsteking veroorzaakte vocht in het dierlijk lichaam; goede etter is
geelachtig lichtgroen, dik, vet, kieverig en reuke
loos, en onmisbaar voor de genezing; kwade etter
is dunner, meer bruin, stinkend en niet genezend;
specifieke etter is tegelijk drager van eene smetstof.
2. ETTER, m. (-5), vervelend wezen, inz. iem
die anderen sart en plaagt of kwelt: 't is zoo'n
cites-; een etter van een vent.

ETTERACHTIG, bn. (-er, -st), naar etter gelijkende. ETTERACHTIGIJEID v. hoedanigheid van
iets (lat overeenkomst met etter heeft.
ETTERBLAAS, v. ( ... blazen); . . . BORST, v. (-en),
zwerende moederborst; . . . BREUK,v. (-en); . . . BUIL,
V. (-en); ... CEL, v. (-len), etterlichaampje;
. . . DRACHT, v. met een bepaald doel kunstmatig
voortgebrachte verzwering om een edeler deel van
het lichaam afleiding te bezorgen.
ETTEREN, (etterde, heeft geëtterd), naar buiten
komen van etter, etter vormen of maken, dragen
(van wonden). ETTERING, v.
ETTERGAT, 0. (-en), nauwe en dichte etterwond.
ETTERGEZWEL, o. (-len), gezwel, gevormd door
eene uitstorting van etter in eene besloten ruimte;
. . .GOOT, v. ( . .. goten), ettergat.
ETTERHAARD, m. (-en), plaats waar de otteroellen zich vermenigvuldigen en vandaar uit zich
in het lichaam verspreiden.

ETTERIG, bn. (-er, -st), etterachtig, vol otter;

etterige infiltratie heeft men, wanneer de etter het

weefsel van een orgaan gelijkmatig doordringt;
hierdoor ontstaat cone • etterige smelting van het
weefsel.
ETTERINGSPROCES, o. (-sen).
ETTERKOORTS, v.; . . .LICHAAMPJE, o. (-s),
ettercel: ... MICROBE, v. (-n); . . .VORMIG, bn.;
... VORMING, v.; ... OOG, o. (-en), een ooglid dat
ontstoken is; ... POMP, v. (-en); ... PROP, v. (-pen);
. . .SERU1\'I, o. vloeistof waarin de ettercellen drijven;
. . . SLIJM, o. otter; . . .SPUIT, v. (-en); ... STOF, v.
( - fen); ... VERGIFTIGING, v. pyaemie; . ..VERLIES, 0. langdurig etterverlies veroorzaakt bloedar
moede; ... WOND. v. (-en) ...ZAK,m. (-ken),
groot ettergezwel.
ETTING, v. het etten, recht van beweiding, zie
DIJK-, GRASETTING.
ETUDE, v. (-5), studie, oefening; — (schild.)
oefeningsstuk, schets; muzikale compositie, ter
oefening of beproeving der technische vaardigheid
van den speler.
ETUI, 0. (-s), koker, foedraal; scheede; zakdoosje
met eenig gereedschap voor dagelijksch gebruik:
een etui met scharen; sigarenpijp -etui.

ETVEEN, 0. (gew. ) veenla.nd, als weiland gebezigd.
TWEIBLOEM, v. (-en), zie BIGGENKRUID.
ETWEIDE, v. (-n), (gew.) eene weide, gebruikt
om er het vee in te laten grazen (in tegenst, met
hooiweide).

ETYMOLOGIE, v. (-ën), (taalk.) die wetenschap
welke de oorsprong en de geschiedenis der woorden
opspoort: woordafieiding; de etymologie van een
woord geven. zoeken, de oorsprong, de afleiding.
ETYMOLOGISCH, bn. bw. op de woordafleiding
betrekking hebbende, afleidkundig: een etymologisch
woordenboek.

ETYMOLOGISEEREN, (etymologiseerde, heeft
geëtymologiseerd), den oorsprong en de geschiedenis
der woorden onderzoeken en in 't licht stellen.
ETYMOLOOG, m. ( .. . logen), kenner, beoefenaar
der etymologie.
EUBIOTIEK, v. kunst om gezond en gelukkig
te leven en ziekten te voorkomen.
EUCAÏNE, v. een niet-giftig kunstmatig alcaloïd,
met dezelfde eigenschappen (alleen iets zwakker)
als cocaïne.
EUCALYPTUS, in. plantengeslacht van meestal
hooge boomen met lederachtige altijdgroene, bla
deren, en in eindelingsohe schermpluimen staande
bloemen; de meeste soorten komen in Australië
voor en leveren waardevol hard en duurzaam hout;
sommige soorten (eucalyptus globulus) en e. amygdalia groeien snel tot 110 M. hoogte, ontwateren
den bodem, zuiveren de lucht en zijn de beste
bestrijders van de malaria.
EUCHARISTIE, v. (R.-K.) H. sacrament des
altaars, als herdenking van hot laatste Avondmaal.
EUCHARISTISCH, bn. tot de eucharistie behoorende : het eucharistisch congres te Montreal in
1910.
EUCHLORINE, v. (scheik.) chloor-oxydegas.
EUDIOMETER, m. (-s), toestel om het zuurstofgehalte der lucht te bepalen; . . .METRIE, v. deel
der scheikunde, dat zich met hot onderzoek der
gassen door meten bezighoudt.
EUMENIDEN, v. mv. (fabell.) plaaggeesten,
furiën.
EUNUCH, m. (-en), EUNUQUE, (-n), EUNUK,
(-en), bedbewaarder; gesnedene, ontmande vrouwenoppasser (in een serail).
EUPHEMISME, o. (-n), verzachtende omschrijving
van iets onaangenaams of aanstootelijks, als: ontslapen voor sterven, kinderziekte voor pokken.
EUPHEMISTISCH, bn. bw. versohoonend, verzachtend, verbloemend.
EUPHONIE, v. welluidendheid.
EUPHONISCH, bn. bw. welluidend, aangenaam
klinkend; voor de welluidendheid ingevoegd: eene
euphonische e.

EUPHORIE, v. een gevoel van zich wel bevinden;
kunstmatig opgewekt door het gebruik van opium
enz.
EUPHORIET, o. eene steenharde massa, voor
beeldhouwwerk.
EUPHOSGLAS, o. op bijzondere wijze samengestelde glassoort, die alle lichtstralen tot 410
golflengten opslorpt (dus alle schadelijke stralen,
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inz. de ultraviolette); het beschermt volkomen
tegen sneeuwblindheid.
EURAZIËR, m. (-s), in Britsch -Indië de afstammeling van een Europeeschen vader en eene Indische
moeder, ook in N. -Indië soms gebruikt.
EUROPEAANSCH, bn. (w. g.) dat is echt Europeaansch, zooals een Europeaan doet.
EUROPEESCH, bn. als in Europa, van Europa; —

Boerhave genoot eene Europeesehe vermaardheid,
was door geheel Europa bekend; — Europeesch en
Aziatisch Rusland.

EUSTACHIAANSCHE BUIS, v. (...buizen), (onti.)
verbindingsbuis tusschen keelholte en trommelholte. bij den mensch, ook buis van Eustachius
geheeten.
EUTERPE, v. muze der lierpoëzie, eene der negen
zanggodinnen; naam van vele zangvereenigingen.
1. EUVEL, o. (-en), kwaad; kwaal, ziekte, ongesteldheid, gebrek : hij gaat aan dat euvel mank,

is nog niet van dat euvel genezen.

2. EUVEL, bn. bw. ( -er, -st), kwaad, slecht; —

in euvelen moede, met boos opzet, in arren moede; —
ten kwade : iets euvel opnemen, iem. iets euvel

duiden, iets ten kwade duiden, iets kwalijk nemen,

over iets boos zijn.
EUVELDAAD, v. (...daden), snoode daad.
EUVELMOED, m. baldadigheid, vermetelheid.
EUVELMOEDIG, bn. bw. ( -er, -st), (w. g.) onbeschaamd.
EVA, v. (-'s), volgens het bijbelsch verhaal de
eerste vrouw; de vrouw van Adam; vrouw die zeer
nieuwsgierig is : eene dochter Eva's; — de Evanatuur afleggen, de vrouwelijke karaktertrekken,
inz. nieuwsgierigheid; — evaatje, kleine boezelaar
die over een anderen gedragen wordt.
EVACUATIE, v. ontruiming.
EVACUEEREN. (evacueerde. heeft geëvacueerd).
(troepen) wegzenden; ontruimen; (zieke militairen)
naar Bene andere plaats zenden tot herstel.
EVALIST, o. zie EVERLAST.
EVALISTEN, bn. van evalist : evalisten laarsjes,
pantoffels.

EVANGELIE, o. (...liën, -s), de leer van Jezus
Christus, de blijde boodschap : het Evangelie ver
ieder der vier boeken van het Nieuwe-kondige;—
Testament, waarin het leven en de leer van Jezus
zijn beschreven; die vier boeken samen; — gedeelte
daarvan gelezen in de mis; — (spr.) wat hij zegt,
is juist geen Evangelie, men kan niet alles gelooven,
wat hij zegt; — zijn woord is mij geen Evangelie,
ik geloof hem niet onvoorwaardelijk in alles; —
mijn woord is mijn Evangelie, wat ik heb gezegd
of beloofd, daar blijf ik bij.
EVANGELIEBLAAN, o. mv. (dicht.); ...BOEK,
o. (- en), (R. K.) boek waaruit het evangelie tijdens
de Mis gelezen wordt; ...DIENAAR, m. (-s, ...naren), predikant; ...DIENST, m.; ...LEER, v.;
...PREDIKER, m. (-s); ...PREDIKING, v. (-en);
...STOF, v. (-fen), onderwerp, aan het evangelie
ontleend; ...VERKONDIGER, m. (-s); ...VER
...WOORD, o. het Evan--KONDIG,v.(en);
gelie.
EVANGELIEZIJDE, v. (R. K.) linkerkant van
het altaar, waar het evangelie wordt gelezen.
EVANGELISATIE, v. onderwijzing, verbreiding
van het evangelie.
EVANGELISCH, bn. bw. overeenkomstig het
Evangelie : de evangelische godsdienstrichting; —
Evangelisch-

Luthersch; -- een evangelisch predikant.

EVANGELIST, m. (-en), de schrijver van Bene
der Evangeliën; verkondiger van het Evangelie; —
voorganger in Bene gemeente die geen eigen predikant heeft; stadszendeling; godsdienstonderwijzer.
EVAPORATIE, v. (-s), verdamping, uitdamping.
-PAN, v. (-nen), pan om eene oplossing uit te
dampen.
EVAPORATOR, m. (-en), toestel in zoutpannen
om de uitdamping te bevorderen.
EVAPOREEREN, (evaporeerde, heeft geëvaporeerd), uitdampen.
EVASIE, v. (-s, ...siën), ontwijking; uitvlucht,
voorwendsel.
EVASIEF, bn. ontwijkend : een evasief antwoord.
EVEL, bw. (gew.) evenwel.
1. EVEN, bw. uitdrukkende dat eerre hoedanigheid bij twee zelfstandigheden of twee hoedanigheden bij eene zelfstandigheid in gelijke mate
aanwezig zijn : hij is even rijk als ik; de man was

even dom als lui; hij handelt uit een even edel be-

EVENREI ÍGHEID.

ginsel, uit even edel een beginsel; — doen even alsof...,

juist alsof.
2. EVEN, bw. een weinig, lichtelijk : ik raakte
hem even aan; 't eten is even aangebrand; — een
weinig tijd : 't is even váór vijven; hij kwam even
over den tijd; voor enkele oogenblikken : ik ga

even naar buiten; kom even bij me; 't is maar eren,

het duurt maar een oogenblik; — drukt uit, dat
men voor de werking korten tijd ncodig heeft:
hem even de deur uit; --- (even daarom, in den
zin van juist daarom is eenverwerpelijk. germanisme).
3. EVEN, bn. een even getal, twee of een veelvoud
van twee; — twee is even, drie is oneven; — de even
plaatsen, de tweede, vierde, zesde, enz.; -- de even
nummers, in Bene rij huizen, soldaten; — (bij het
raden) even of oneven; — om het even, onverschillig:
gooi

om

het even wat het is; het is mij om het even.

EVENAAR, m. (-s, ...naren), naald, tongetje
(eener weegschaal), (ook) de balans zelf; — (fig.)
de evenaar slaat door ten gunste van, de kans, de
stemming verklaart zich voor; — (aardr.) evennachtslijn; — (wev.) een werktuig dat de draden
van de schering geleidt en uit elkaar houdt, leesbord, (gew.) effenaar.
EVENAARDIG, bn. overeenkomend, var. denzelfden aard. EVENAARDIGHEID, v. overeenkomst,
gelijkheid van aard.
EVENALS, vergel. voegw., drukt overeenstemming uit : die man is evenals zijn vader een mislukt

genie.

EVENAREN, (evenaarde, heeft geëvenaard),
gelijken, overeenkomen met; op zijde streven;
(w. g.) vereffenen, gelijkmaken. EVENARING,
V. gelijkmaking, vereffening; — het op zijde streven.
EVENBEELD, o. (-en), wat sprekend op iets
gelijkt : zij was het evenbeeld harer moeder.
EVENEENS, bw. op dezelfde wijze: doe eveneens;
ook : mijn lust is weg, en mijn geld eveneens.
EVENEEUWIG, bn. (godg.) mede-eeuwig.
EVENEMENT, o. (-en), gewichtig feit, (merk
gebeurtenis.
-wardige)
EVENEN, (evende, heeft geëvend), zie EFFENEN.
EVENING, v. zie EFFENING; (aardr.) dag- en
nachtevening, equinox.
EVENGELIJK, bn. bw. (versterking van) gelijk.
EVENGELIJKHEID, v.
EVENGOED, bw. in even hooge mate, evenzeer:
gij zijt evengoed schuldig als uw broeder.

EVENHOOGEN, mv. (hist.) houten torens of
aarden hoogten, opgericht om over de muren heen
in Bene belegerde plaats te kunnen schieten.
EVENKNIE, m. (...kniëen), (oorspr.) gelijke in
geboorte, rang, stand; — iemands evenknie zijn,
hem in kunst of wetenschap op zijde streven.
EVENMATIG, bn. bw. gelijkmatig : een evenmatig deel, een deel dat, een zeker geheel aantal
malen genomen, gelijk is aan het geheel. EVENMATIGHEID, v.
EVENMENSCH, m. (-en), medemensch, natuur
-genot.
EVENMIDDELPUNTIG, bn. concentrisch.
EVENMIN, bw. ook niet : ik kom. niet en mijne

vrouw evenmin (als ik); — hij is evenmin geleerd als
verstandig, het eene niet en het andere ook niet.

EVENNAASTE, m. en v. (-n), evenmensch.
EVENNACHTSLIJN, v. (aardr.) equator, linie.
EVENREDIG, ba. bw. ( -er, -st), in verhouding
tot elkaar gelijk; een evenredig aandeel in iets heb

niet evenredig aan de inspanning,-ben;'tlois
van gelijke waarde; — (wisk.) twee grootheden zijn
evenredig afhankelijk, als het eenige malen grooter

of kleiner worden van de eene tengevolge heeftr
dat de andere evenveel malen grooter of kleiner
wordt; -- omgekeerd evenredig, als het groote,
(kleiner) worden van de eene een evenveel malen
kleiner (grooter) worden van de andere tengevolge
heeft; -- samengesteld evenredig afhankelijk heet
eene grootheid met twee of meer andere, als ze
evenredig is met elk van die andere; -- evenredige
vertegenwoordiging, vertegenwoordiging der staats partijen naar evenredigheid harer sterkte. EVENREDIGLIJK, bw. (w. g.).
EVENREDIGEN, (evenredigde, heeft geëvenredigd), (w. g.) evenredig maken; bijna alleen in
't volt. deelw. : geëvenredigd aan, in eene behoorlijke
verhouding staande tot.
EVENREDIGHEID, v. (...heden), gelijke verhouding tot elkaar : de evenredigheid der artikelen van.
rit woordenboek liet veel te wenschen over, de plaats
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die elk woord beslaat in verhouding tot zijne
belangrijkheid; — (wisk.) eene meetkundige evenredigheid bestaat uit de gelijkheid van twee ver houdingen of meetkundige redens. Zijn de verhoudingen A : B en C : D beide = q, dan is A . B . .
C : D eene meetk. evenredigheid; — contra-geometrische evenredigheid : (A—B) : (B --C) : : C : B, of :
(A—B) : (B—C) : : B : A; — harmonische evenredigheid : (A—B) (C—D) : : A : D; -- gedurig
harmonische evenredigheden : A : C : : (B—A) :
(C—B); — contra- harmonische evenredigheid : (AB) : (B—C) : : C : A; — eene rekenk. evenredigheid

bestaat uit de gelijkheid van twee rekenk. redens:
A—B .•. C—D; — contra-arithmetische evenredigheid : (A—B) : (A—C) : C : B; — arithrnetischgeometrisehe evenredigheid : (A—B) : (A—C) : :
C : A; — aaneengeschakelde meetk. evenredigheid :
A . B C : D :: E : F : G : H; — aaneengesehakelde rekenk. evenredigheid : A—B -.- C—D . . E—l+
... G—H; — samengestelde evenredigheid : (A R)

(C D) : : (E F) : (G H).
EVENTJES, bw. eventjes aanraken; hij is etentjes
hier geweest; wacht eventjes. Zie EVEN.
EVENTUALITEIT, v. (-en), iets wat mogelijk
gebeuren kan; het mogelijk gebeuren van een
geval : tegen eventualiteiten gewaarborgd zijn; op
alle eventualiteiten voorbereid zijn.

EVENTUALITER, bw. mogelijkerwijze, in moge
-lijk
geval.
EVENTUEEL, bn. bw. in voorkomend *geval,
mogelijk : hij zal eene eventueele benoeming aannemen; bij eventueele moeilijkheden; — eventueel
voorkomende gevallen, die mogelijk, wellicht voor-

komen.
EVENVEEL, bw. ieder krijgt evenveel. een gelijk
getal, een gelijk stuk; — het is mij evenveel, onverschillig.
EVENVEELTJE, o. (-s), soort van gebakjes die
in vorm van elkaar verschillen, maar alien evenveel
wegen.
EVENWEL, bw. echter, nochtans.
EVENWICHT, o. gelijkheid van gewicht; stand
waarbij een voorwerp zich niet onder de werking
van krachten beweegt : in evenwicht houden; het
(of zijn) evenwicht bewaren; het (of zijn) evenwicht
verliezen, twee krachten houden elkaar in evenwicht,

zijn even sterk, heffen elkander op; — (schild.)
het evenwicht der lichamen, dat het Bene voorwerp

zich niet te veel opdringt ten koste der andere; —
het evenwicht tusschen ontvangsten en uitgaven,

dat zij tegen elkander opwegen.

EVENWICHTIG, bn. even zwaar : 20 evenwichtige
kazen, van hetzelfde gewicht; -- (w. g.) in evenwicht.

EVENWICHTSLEER, v. wetenschap die het
evenwicht der lichamen tot onderwerp heeft,
statica; ...PIJNT, o. (-en).
EVENWIJDIG, bn. bw. (meetk.) overal even wijd
van elkander, parallel: de evenwijdige lijnen worden
aangeduid door het teeken II . EVENWIJDIGHEID, V.
EVENZEER, bw. in even hooge mate, even
zoo goed : dat betreur ik evenzeer (als het andere).
EVENZOO, vw. eveneens.
EVER, m. (-s), wild zwijn (sus serofa); (gew.)
zeker vaartuig, vrachtschip, smak.
EVERDAS, m. ( -sen), (gew.) hagedis.
EVERDOEK, o. kanefas, eene soort van zeildoek.
EVERLAST, o. zekere wollen stof, dicht en sterk;
o. a. gebezigd voor dameslaarsjes, gewoonlijk
EVALIST gezegd = Eng. EVERLASTING, o.
EVERWORTEL, m. (-s), (v. als stofnaam) volks naam voor driedistel (carlina vulgaris) ook gouden
distel en wilde veldsaffraan gezegd; — ook voor de
aardvederdistel (cirsium acaule).

EVERZWIJN, o. (-en), ever, wild zwijn.
EVIDENT, bn. ( -er, -st), blijkbaar, klaarblijkelijk, zeer duidelijk, zonneklaar.
EVIDENTIE, v. klaarblijkelijkheid, groote waar
goede bewijsgronden berustende-schijnlked,op
zekerheid.
EVOLUEEREN, (evolueerde, heeft geëvolueerd),
draaien, zwenken; wentelen; verschillende ontwikkelingsvormen doormaken : overal bestaan behoudende en evolueerende krachten.

EVOLUTIE, v. (-s, ...tiën), ontwikkeling; tactische beweging, zwenking van troepen : de evolutiën, groote bewegingen van krijgsvolk of van eene
vloot; —KRING, m. (-en), cirkel waarbinnen een
schip kan worden omgedraaid met het roer; —LEER,
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v.; — THEORIE, v. leer der langzame ontwikkeling, der geleidelijke voortschrijding naar het
betere (zekere wereldbeschouwing).
EVVIVA ! (Italiaansch) hij, zij leve
EX (Lat. voorz.), uit; — ex abrupto, plotseling,
onverwachts; — ex animo, van harte, opzettelijk; —
ex capite, uit het hoofd; — ex cathedra, zie CATHEDRA; — ex dividend, ex coupon (in den effecten handel), zonder dividendbewijs, zonder coupon; —
ex est, het is voorbij; — ex libris, boekmerk, herkenningsteeken bij Wien een boek uitgegeven is; —
ex officio, uit plicht, ambtshalve; — ex professo,
beroeps -, ambtshalve; — ex post, achteraan, naderhand; — ex tempore, voor de vuist, onvoorbereid,
niet vooraf opgesteld; — ex usu, buiten gebruik,
in onbruik; — ex voto, naar wensch, krachtens Bene
gelofte, geschenk ter vervulling eener gelofte; —
(in samenst., om een vroeger ambt aan te duiden)
gewezen : ex-burgemeester, ex-minister; -- geen
feller anti dan een ex, geen feller tegenstander dan
een voormalig aanhanger.
EXACT, bn. bw. ( -er, -st), stipt nauwkeurig,
volkomen; — de exacte wetenschappen, de wis- en
natuurkunde.
EXACTITUDE, v. stiptheid, nauwkeurigheid.
EXALTATIE, v. geestvervoering, zielsverrukking; overspanning.
EXALTEEREN, (exalteerde, heeft geëxalteerd),
tot overspanning brengen; een geëxalteerd persoon,
in hooge mate opgewonden; — in vervoering
brengen, verrukken, wegsleepen.
EXAMEN, o. (-s, ...mina), onderzoek (naar de
geschiktheid of bekwaamheid van iem.), ondervraging : een examen afnemen, afleggen; examen
doen; vergelijkend examen: — COMMISSIE. v.
(-s. ...siën).
EXAMENGELD, o. (-en), geld plat men moet
voldoen alvorens tot een examen te worden toegelaten, Of som die men betalen moet voor Bene ver
akte; ...KIEZER, m. (-s), iem. die krachtens-kregn
een met goed gevolg afgelegd examen kiezer is;
...OPGAVE, v. (-n), werk dat men op een examen
opgeeft; .. , .STUDIE, v. (-n), bekrompen studie,
uitsluitend met het doel een examen af te leggen;
...TIJD, m. (-en); ...VRAAG, v. (...vragen);
... VREES, v. angst voor of tijdens een examen.
EXAMINANDUS, m. (...di), die het examen
moet ondergaan.
EXAMINATOR, m. (-s, -en), die examineert,
ondervraagt.
EXAMINEEREN, (examineerde, heeft geëxamineerd), (iem.) onderzoeken, ondervragen; (iets)
nauwkeurig beschouwen; — een geëxamineerd
muziekonderwijzer; — examinerend vragen, vragen
om iemands kennis en bekwaamheid te onderzoeken.
EXAMINEERTROEP, m. (-en), (krijgsk.) onder
manschappen om de personen-oficermtng
te ondervragen enz., die aan de linie der voorposten
willen binnengelaten worden.
EXARCH, m. (-en), stadhouder der voormalige
Grieksche keizers in Italië; bij de Grieken : afgevaardigde van den patriarch, welke in diens naam
de bisschoppen en kerken bezoekt.
EXARCHAAT, o. (Grieksch keizerrijk) stadhouderschap in Italië, waarvan Ravenna de hoofdstad
was; waardigheid, ambt van een exarch.
EXARTICULATIE, v. het wegnemen van een lid
des lichaams door het openen en doorsnijden der
gewrichtsbanden, terwijl bij de amputatie het been
doorgezaagd wordt.
EXCAVATEUR, m. (-s), grondgraafmachine.
EXCEDENT, o. (-en), wat boven het bepaalde
is; overschot (eener rekening), batig slot.
EXCELLEEREN, (excelleerde, heeft geëxcelleerd),
uitmunten, zich onderscheiden.
EXCELLENT, bn. bw. ( -er, -st), voortreffelijk,
heerlijk, uitmuntend.
EXCELLENTIE, v. (-s, ...tiën), voortreffelijkheid;
titel van ministers en andere hooge staatsdienaren.
EXCELSIOR ! hooger; ook naam van den grooten
diamant (971 / 4 karaat) in 1893 bij Jagersfontein
gevonden.
EXCENTRICITEIT, v. (-en), afwijking van het
middelpunt; — (in Bene ellips) de halve afstand
der brandpunten; (ook) de brandpuntsafstand
gedeeld door de groote as; — (fig.) zonderlingheid,
eigenaardigheid : de excentriciteiten van een Engelschman, zijne eigenaardige manieren of handelingen.

EXCENTRIEK.
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1. EXCENTRIEK, bn. bw.( -er, -st), uitmiddelpuntig,
van de baan afwijkende; (fig.) raar, vreemd, grillig:
een excentriek heer, een excentriek karakter; hij kan
zoo excentriek doen..
2. EXCENTRIEK o. (-en), toestel om bij werktuigen
eene ronddraaiende beweging in eene op- en neer
te veranderen of omgekeerd; het bestaat-gande
doorgaans uit eene schijf die zich om een punt
buiten hare middellijn beweegt; —KRUK, v. (-ken);
—RING, m. (-en), ring om het excentriek, waaraan
de stang verbonden is; —SCHIJF, v. (...ven);
—STANG, v. (-en); —VORK, v. (-en).
EXCEPTIE v. (-s, ...tiën), uitzondering : eene
exceptie met iem. (iets) maken; bij exceptie; —
(recht.) tegenspraak, tegenwerping; het verantwoordingsschrift des beklaagden; eene exceptie
opwerpen, exceptie van onbevoegdheid; (eens rechters) dilatoire exceptiën; de exceptie van geuuijsde
zaak; de exceptie van dading.
EXC EPTIONEEL, bn. bw. bij wijze van uitzondering, eene uitzondering bevattende : een exceptioneel
geval.
EXCERPEEREN, (excerpeerde, heeft geëxcerpeerd), een uittreksel maken (van een opstel, een
boek, een brief enz.); bepaalde aanteekeningen
maken (uit een geschrift).
EXCERPT, o. (-en), uittreksel, het uitgetrokken
sap of krachtig .bestanddeel uit plantenstoffen, uit
artsenijen enz.; — het uit een geschrift. een boek.
eene rekening samengevatte, de aanteekeningen
daaruit : een excerpt maken.
EXCES, o. ( -sen), overmaat, uiterste, buitensporigheid, daad van geweld.
EXCESSIEF, bn. overmatig, buitensporig.
EXCITAAT, o. (...taten), . (recht.) opgeroepene;
medeschuldenaar in een faillissement.
EXCITANTIA, mv. opwekkende middelen.
EXCITATIE, v. (-s, ...tiën), opwekking, aansporing, prikkeling.
EXCITEEREN, (exciteerde, heeft geëxciteerd).
opwekken, aanhitsen, prikkelen; aanleiding geven
tot; oproepen.
EXCLAMATIE, v. (-s, ...tiën), uitroep, uitroeping, geschreeuw; —TEEKEN, o. (-s), uitroep
-tekn.
EXCLAVE, v. (-s), stuk grondgebied, afgescheiden
in een vreemd grondgebied gelegen, tegengestelde
van enclave.
EXCLUSIEF, bn. bw. (exclusiever, -st), uitsluitend, bij wijze van uitsluiting.
EXCLUSIVISME, o. stelsel van uitsluiting, van
afzondering.
EXCOMMUNICATIE, v. (-s, ...tiën), (het uit
-spreknvad)
kerkban.
EXCOMMUNICEEREN, ...NIEEREN, (excon. municeerde of -nieerde, heeft geëxcommuniceerd
of -niëerd), (iem.) in den kerkban doen, van de
kerkgemeente uitsluiten.
EXCREMENT, o. —EN, mv. uitwerpselen des
lichaams; stoelgang, afgang, ontlasting.
EXCRETIE, v. (-s, ...tiën), uit -, afscheiding (van
voor het lichaam onbruikbare stoffen, zooals urine,
zweet).
EXCURSIE, v. (-s, ...siën), uitstapje, pleiziertochtje; eene botanische excursie; -- COMMISSIE,
v. (-s), commissie belast met het regelen van excursie ; —TREIN, m. (-en), pleiziertrein.
EXCUSABEL, bn. ( -er, -st), verschoonbaar.
EXCUSEEREN, (excuseerde, heeft geëxcuseerd),
(iem., iets) verontschuldigen, verschoonen; (ook)
zich excuseeren; — geëxcuseerd zijn, rechtmatig
excuus hebben.
EXCUUS, o. (...cuses, ...eusen), verontschuldiging, reden van verschooning : zijne excuses maken,
aanbieden; excuus vragen.
EXECUTANT, m. en v. (-en), (bij concerten enz.)
iem. die op eene uitvoering meezingt of meespeelt.
EXECUTEEREN, (executeerde, heeft geëxecu teerd), uitvoeren, voltrekken; door rechtsdwang
noodzaken; — hij is geëxecuteerd, zijn inboel is door
zijne schuldeischers verkocht; — zich executeeren,
zich insolvent verklaren, zijne balans overleggen
(in den effectenhandel).
EXECUTEUR, m. (-s, -en), uitvoerder van een
rechterlijk bevel; — executeur - testamentair, uitvoerder van een testament of laatsten wil.
EXECUTIE, v. (-s, ...tiën), uitvoering, vol
een vonnis), strafvoltrekking; —-treking(va
openbare terechtstelling van een veroordeelde; —

uitwinning van een schuldenaar : bij wanbetaling

geschiedt de invordering bij dwangbevel, medebrengen de het recht van parate executie; -- parate executie

houden, een vonnis terstond ten uitvoer leggen, (ook)
die op heeter daad betrapt wordt, terstond de verdiende straf toedienen; — fiscale executie, op last
van den fiscus.
EXECUTIE -DETACHEMENT, o. (-en), detachement soldaten belast met de voltrekking van eene
militaire straf, met name de doodstraf; — PARADE,
V. (- n), parade waarop vonnissen aan militairen
worden ten uitvoer gelegd.
EXECUTOIR, bn. uitvoerbaar, wat op rechterlijk
gezag kan ten uitvoer gelegd worden, invorderbaar: een vonnis, een belastingcohier executoir verklaren.
EXECUTORIAAL, bn. (rechtst.) bij executie:
een executoriale verkoop; executoriaal beslag.
EXEGEET, m. (...gaten), bijbel -, schriftverklaarder.
EXEGESE, v. (-n), bijbel -, schriftverklaring; —
grammatische exegese, gegrond op de beteekenis
der woorden ; ook wel : gegrond op de realia in
een tekst voorkomende ; — historische exegese, steunende op de geschiedenis van den tijd waarin de
betreffende gebeurtenissen voorvielen; -- bij de logische exegese denkt men zich in den geest des schrij vers, in zijne begrippen en gedachtengang in.
EXEMPEL, o. (-s), voorbeeld; voorschrift; model.
EMPLAAR, o. (...plaren), afdruk; (ook) stuk.
b.v. vier exemplaren, vier stuks (van eenig voorwerp) ;
(scherts.) een mooi exemplaar ! een mooie jongen.
EXEMPLAIR, bn. bw. voorbeeldig, waarschuwend : eene exemplaire straf; dit verdient exemplair
gestraft te worden.
EXEQUATUR, o. goedkeuring der aanstelling
van een consul in een vreemd land door de regeering
aldaar; — toestemming tot voltrekking van een
besluit; recht der vorsten om te beslissen of een
pauselijk besluit in hun land zal afgekondigd
worden.
EXERCEERBEENTJE, o. (-s), verbeening in de
deltaspier door het aanslaan van het geweer.
EXERCEEREN, (exerceerde, heeft geëxerceerd),
oefenen (inz. in den wapenhandel).
EXERCITIE, v. (-s, ...tiën), oefening, wapen
-oefnig.
EXERCITIEHUIS, o. (...huizen); ...LOODS, v..
(-en); ...PLAATS, v. (-en); ...PLEIN, o. (-en);
...REGLEMENT, o. (-en); ...VELD, o. (-en), Bene
plaats, waar de soldaten in den wapenhandel geoefend worden.
EXHALATIE, V. (- s, ...tiën), uitdamping, uit
-waseming.
EXHAUSTER, m. (-s), toestel in fabrieken om de
centrifute
zuigen,
stof of de verbruikte lucht op
gaal-ventilator; ook exhaustor genoemd.
EXIGEANT, bn. veeleischend, niet gemakkelijk
te bevredigen.
EXIL, o. verbanning, ballingschap.
EXISTEEREN, (existeerde, heeft geëxisteerd),
bestaan, zijn : het existeert.
EXISTENTIE, v. bestaan, werkelijkheid.
EXIT, o. (tooneel) hij, zij treedt af.
EXMISSIE, v. (-s, ...siën), (recht.) uitzetting
uit cane woning; gerechtelijke ontzetting uit het bezit
EXODUS, m. uittocht (eig. en fig.); naam van het
tweede boek van Mozes.
EXOGAMIE, v. huwelijk buiten den stam.
EXORBITANT, bn. bw. ( -er, -st), bovenmatig,.
overdreven, te ver gaande, te veel eischende.
EXORCISEEREN, (exorciseerde, heeft geëxorciseerd), den duivel bannen, booze geesten uitdrijven.
EXORCISME, o. duivelbezwering, bezweringsformulier bij den doop.
EXORCIST, m. (-en), duivelbanner, duivelbezweerder.
EXORDIUM, o. begin, inleiding caner rede.
EXOSMOSE, v. (nat.) de strooming van eene
vloeistof naar Bene minder dichte, waarvan zij door
een poreuzen tusschenwand is gescheiden; het
tegenovergestelde van ENDOSMOSE.
EXOTERISCH, bn. bw. voor de oningewijden
bestemd, algemeen begrijpelijk; het tegengestelde.

van esoterisch.

EXOTISCH, bn. buitenlandsch, uitheemsch; exoti-

sche gewassen, inz. die in eene broeikas moeten gekweekt worden.
EXPANSIE, v. uitzetting, verwijding; uitzettings--
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vermogen van den stoom waarbij de spankracht
afneemt; - factor van expansie, gemiddelde spanning
gedurende den geheelen zuigerslag, als de stoom toevoer op een zeker gedeelte van den zuigerslag
afgesloten wordt.
EXPANSIEF, bn. expansieve kracht, uitzettingsvermogen, spankracht; - mededeelzaam, niet
gesloten van aard.
EXPANSIE-GRAAD, m. (...graden); ...INRICHTING, v. (-en); ...KLEP, v. (-pen), (stoomw.)
EXPANSIE -POLITIEK, v. politiek streven naar
uitbreiding van grondgebied.
EXPANSIE-SCHUIF, v. (...schuiven), toestel
om den stoomtoevoer te wijzigen zonder verandering te brengen in den afvoer; ...VOEGEN, mv.
verbinding tusschen lange buizen om het krom
te ver--trekndompausverhgin
hinderen.
EXPATRIEEREN, het vaderland verlaten.
EXPECTANT, ni. (-en), die op iets wacht, den
afloop van zekere zaak afwacht; edel (of ridder -)
expectant, adspirant bij de Duitsche orde, balije
van Utrecht.
EXPECTORANTIA, mv. (gen.) middelen die de
verwijdering van ziekteproducten zooals slijm en
etter, uit de luchtwegen bevorderen.
EXPECTORATIE, v. (-s, ...tiën), (geneesk.)
opgeving van slijm; (fig.) ontboezeming.
EXPEDIEEREN, (expedieerde, heeft geëxpedieerd), af -, verzenden; (fig.) van kant maken : iem.
naar de andere wereld expedieeren.
EXPEDIËNT, o. (-en), redmiddel, uitweg.
EXPEDIET, bn. bw. ( -er, -st), vlug, voortvarend:
dat gaat expediet.
EXPEDITEUR, m. (-s, -en), (kooph.) afzender
(van goederen); (ook) iem. die zich belast met het
doen vervoeren van koopmanschappen en goederen
of van verhuizingen.
EXPEDITIE, v. (-s, ...tiën), (kooph.) verzending
van goederen en alles wat daarvan het gevolg
is (het gereedmaken van geleibiljetten, het schrijven
der facturen, rekeningen enz.); - reistocht; onderzoekingstocht; -- krijgsonderneming : op expeditie
gaan; de expeditie van Italië naar Tripolis; onderneming : dat is eerie heele expeditie; - afschrift
van een vonnis of eenige andere rechterlijke beschikking.
EXPEDITIE -BUREAU, o. (-'s); ...BEAMBTE,
in. (-n); ...KANTOOR, o. (...toren); ...ONDER
-NEMIG,v.(en)
1. EXPEDITIONNAIR, bn. expeditionnaire troepen,
die op expeditie zijn.
2. EXPEDITIONNAIR, ni. (-s); EXPEDIENT,
m. (-en), afzender; uitvaardiger; hulpschrijver.
EXPENSEN, v. mv. kosten (proceskosten enz.).
EXPENSIEF, bn. (expensiever, -st), duur, waaraan vele uitgaven verbonden zijn.
EXPERIENTA DOCET, door ondervinding wordt
neen wijs.
EXPERIËNTIE, V. (- s, ...tiën), ervaring, onder
-vindg.
EXPERIMENT, o. (-en), proefneming, proef.
EXPERIMENTAAL, ...TEEL, bn. proefondervindelijk : experimenteele methode, wijsbegeerte.
EXPERIMENTEEREN, (experimenteerde, heeft
geëxperimenteerd), eene proef, proeven met iets
nemen, inz. in natuur- en scheikunde.
EXPERT, m. (-s), deskundige, gezworene (die
geroepen is om uitspraak te doen of advies te geven,
inz. in den handel).
EXPERTISE, v. deskundig onderzoek; verslag
daarvan.
EXPIRATIE, v. (-s, ... tiën), uitademing; dood;
vervaltijd, afloop (van een termijn).
EXPIREEREN, (expireerde, heeft en is geëxpireerd), uitademen; sterven; vervallen : de termijn
expireert.
EXPLICATIE, v. (-s, ...tiën), uitlegging, opheldering.
EXPLICEEREN, EXPLIQUE EREN, (expliceerde, heeft geëxpliceerd), uitleggen, ophelderen, ontvouwen, uiteenzetten.
EXPLODEEREN, (explodeerde, beeft en is geëxplodeerd), ontploffen : explodeerende stoffen.
EXPLOIT, o. zie EXPLOOT.
EXPLOITABEL, bn. wat winstgevend gemaakt
kan worden.
EXPLOITATIE, v. (-s, ...tiën), het exploiteeren
de exploitatie -van eene mijn; iets in exploitatie brengen.

EXTEMPORE,

EXPLOITATIE -MAATSCHAPPIJ, v. (-en), maatschappij belast met het exploiteeren caner onder a em ing.
EXPLOITEEREN, (exploiteerde, heeft geëxploiteerd), (landb. en industr.) winstgevend vlaken,
door goed beheer voordeelig doen zijn : een stuk
grond, een bosch exploiteeren; eerie, mijn exploiteeren,
ontginnen : de mijnen van Peru werden in den beginne
door middel van vuur geëxploiteerd; een spoorweg,
eene fabriekszaak, een schouwburg exploiteeren, beheeren; partij trekken (van iets, van iemands onkunde of onnoozelheid), uitbuiten : zij exploiteeren.
hem, trekken voordeel van hem.
EXPLOOT, o. (exploten), aanzegging van den
deurwaarder (gerechtelijk of buiten het gerecht
om); (recht.) exploot doende en sprekende met; de
akte waarin die aanzegging vervat is : exploot van
dagvaarding; een exploot beteekenen; ook EXPLOIT .
EXPLORATIE, v. navorsching, onderzoek; -BRIGADE, v. (-s); -MAATSCHAPPIJ, v. (-en);
-WERK, o
EXPLOREEREN, (exploreerde, heeft geëxplereerd), onderzoeken (inz. den bodem naar steen
-kolen,f
ertsen): een veld exploreeren.
EXPLOSIE, v. (-s, ...siën). uit -, losbarsting;
knal, schok.
EXPLOSIEFSTOFFEN, v. nov. ontploffingsmiddelen.
EXPLOSIEMOTOR, m. (-en), gas-, benzine- of
petroleummotor.
EXPONENT, m. (-en), (etelb.) machtsaanwijzer,
getal dat aanwijst uit hoeveel gelijke factoren een
product bestaat.
EXPONENTIAALVERGELIJKING, v. (-en),
(stelle.) eene vergelijking waarin de onbekende als
exponent voorkomt.
EXPORT, m. exporthandel, uitvoer : goederen
voor export; er was weinig export; EXPORTEN,
mv. uitgaande waren, goederen die uitgevoerd
worden.
EXPORTATIE, v. (-s, ...tiën), uitvoer (van goederen).
EXPORTEEREN, (exporteerde, heeft geëxporteerd), uitvoeren, uitvoerhandel drijven.
EXPORTEUR, m. (-s), koopman die uitsluitend
goederen naar het buitenland zendt.
EXPORTHANDEL, m. handel naar het buiten
...HUIS, o. (...zen), handelshuis-land,uitvoerh;
voor den exporthandel; ...SLACHTERIJ, v. (-en),
slachterij waar men alles verzendt naar andere
plaatsen of landen.
EXPOSANT, m. (-en), inzender van voortiverpen
op Bene tentoonstelling.
EXPOSÉ, o. uiteenzetting, openlegging (van
cone zaak, van feiten enz.) : een exposé geven.
EXPOSEEREN, (exposeerde, heeft geëxposeerd),
ten toon stellen, vertoonen; inzenders op eene
tentoonstelling.
EXPOSITIE, v. (-s, ...tiën), tentoonstelling; uit
-enztig.
EXPRES, bn. bw. eene expresse bestelling, buiten
de gewone bestelling om; sneltrein; -- met opzet,
uitdrukkelijk : hij deed dat expres.
EXPRESTREIN, m. (-en), sneltrein.
EXPRESSE, m. (-n), bijzondere bode, boodschap
-per:
per expresse.
EXPRESSELIJK, bw. uitdrukkelijk, expres.
EXPRESSIE, v. (-s, ...siën), gevoel; uitdrukking,
gezegde : eene vreemde expressie.
EXPRESSIEF, bn. (...siever, -st), met veel ge=
voel of uitdrukking, nadrukkelijk.
EXPROPRIATIE, v. (-s, ...tiën), onteigening.
EXPROPRIEEREN, (exproprieerde, heeft geëxproprieerd), onteigenen, uit het bezit stellen.
EXPULSIE, v. (-s, ...siën), uitzetting, uitdrijving,
verjaging (uit een land); (verlosk.) opzettelijke afdrijving der vrucht. .
EXQUIS, EXQUISIET, bn. bw. heerlijk, fijn,
uitgelezen, voortreffelijk,
EXSTIRPATIE, ...PATCH, ...PEEREN , zie
EXTIRPATIE, enz.
EXSUDAAT, o. vloeistof die door de vaten uit
wordt, inz. bij ontstekingen.
-gezwt
EXSUDATIE, v. het uitzw-eeten van eene pathologische vloeistof.
EXTASE, v. verrukking, geestvervoering : in
extase geraken.
EXTEMPORE, o. (-'s), eene onvoorbereide, voor
de vuist uitgesproken rede in poëzie of in proza;
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een extemporeetje, een voor de vuist gemaakt ge-

dichtje.
EXTEMPOREEREN, (extemporeerde, heeft, geëxtemporeerd), voor de vuist, onvoorbereid spreken
(in proza of poëzie), zingen, spelen enz.
EXTENSIE, v. uitbreiding, omvang.
EXTENSIEF, bn. uitgestrekt; uitstrekkend; -extensieve grootheden, ruimte-grootheden; -- extensieve cultuur, die weinig kosten eischt voor een
groot terrein.
EXTERIEUR, bn. uiterlijk, uitwendig; —, o.
het uiterlijke; de buitenzijde.
EXTERN, bn. niet inwonend : externe leerlingen,
een extern secondant.
EXTERNAAT, o. (...naten), dagschool, tegenst.
van internaat.
EXTERNE, m. (-s, -n), leerling die eene kost
bezoekt, zonder er gehuisvest te zijn.
-schol
EXTERRITORIALITEIT, v. volkenrechtelijke
fictie, waardoor vorsten en gezanten in een vreemd
land geacht worden daar niet te zijn, dus ook niet
onderworpen te zijn aan de rechtspraak van het
rijk waar zij vertoeven.
EXTINCTEUR, m. (-s), soort van bluschmiddel
bij een binnenbrand..
EXTIRPATIE, v. (-s, ...tiën), het uitroeien met
wortel en tak; (gen.) het wegnemen van een ziekelijk
uitwas, door eene chirurgische bewerking.
EXTIRPATOR, m. (-s), (landb.) bovengrondwoeter : zeker veelscharig werktuig om den grond los
te woelen, van onkruid te zuiveren, poedervormige
meststoffen met de bovenste aardlaag te vermengen, enz.
EXTIRPEEREN, (extirpeerde, heeft geëxtirpeerd),
uithalen, uitróeien; een likdoorn extirpeeren; (fig.)
een misbruik extirpeeren.
EXTRA, bn. bw. buitengewoon, bijzonder:
extra -blad, extra- borrel, extra- correctie, extra-post,
extra -tijding, extra- trein; — zeer : extra- schoon,
extra -fijn; — buitendien, daarenboven : een gulden
extra.
EXTRAATJE, o. (-s), iets bijzonders; buiten
meevallertje : dat was een extraatje.
-kansje,
EXTRACT, o. (-en), uittreksel (van eengeschrift,
een boek enz.) : voor extract (onder aan stukken);
het extract uit de notulen; een extract- vonnis; een
extract uit den burgerlijken stand; -- aftreksel,
afkooksel (van kruiden enz.) : vleesch-extract.
EXTRACTIE, v. het extraheeren, afscheiden van
edele metalen uit het erts.
EXTRACTIEFSTOF, v. (-fen), donker gekleurde
bestanddeelen die bij het verdampen van planten
achterblijven, en waaraan in de meeste-afkosel
gevallen de smaak en de geneeskracht der planten
moeten toegeschreven worden (ook van vleesch,
b. v. in bouillon).
EXTRACTOR, m. (-s), toestel aan geweren om
de leege patroonhulzen automatisch te verwijderen.
EXTRA-DANS, m. (-en).
EXTRA-DIVIDEND, o. (-en), bedrag dat boven
het gewone dividend wordt uitgekeerd.
EXTRAHEEREN, (extraheerde, heeft geëxtraheerd), uittrekken; een uittreksel maken; lichten
(een vonnis enz.).
EXTRAJUDICIEEL, ...CIAAL, bn. buitengerechtelijk.
EXTRANEUS, m. (...nei), (eig.) vreemdeling; iem.
die eindexamen aan een gymnasium of hoogere
burgerschool doet, zonder die inrichting bezocht
te hebben
EXTRAORDINAIR, bn. bw. buitengemeen, bui
-tengwo.
EXTREME, o. het uiterste, het hoogste; — de
extrêmes, de uitersten, twee tegenovergestelde
zaken; overdrijvingen.
EXTREMITEIT, V. uiterste verlegenheid; laatste
toevlucht; — de extremiteiten, de ledematen.
EZEL, m. (-s), bekend eenhoevig dier (equus
asinus); (spr.) van den os op den ezel springen, van
den hak op den tak springen, zich niet bij ééne
zaak bepalen; — een ezel stoot zich niet tweemaal
aan één steen, heeft men eens iets nadeeligs onder
dan vermijdt men de herhaling; — de-vonde,
eerre ezel heet den anderen langoor; — een ezel kent
men aan zijne oorera; — als een ezel het te goed
heeft, gaat hij op het ijs dansen, begaat hij
b uitensporigheden ; -- een gouden zadel maakt
geen ezel tot paard, geld alleen kan iemand niet
voornaam maken; — hij slacht Bileam's ezel, hij
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antwoordt voordat hem iets gevraagd wordt;
vindt menigen ezel met twee beenera (ook : zonder
lange oorgin); — het gaat met hem als met de ezels
die haver dragen en hooi eten, de paarden die de
haver verdienen, krijgen ze niet; — men moet den
ezel den rug niet stuk rijden, niet te veel verlangen,
iets of iem. niet te veel uitbuiten; — (fig.) dom
mensch, domoor : een ezel van een vent; wat ben
ik toch een ezel, dat ik daaraan niet heb gedacht;
vgl. werkezel; --

schilderswerktuig waarop het doek geplaatst
wordt; zulk een werktuigje in 't klein om paneeltjes,
portretten enz. te dragen; gestel waarop een ver
schoolbord staat; — (bij de papierbe--platsbr
reiding) stut of juk op de schietplank; — (waterb.)
een ijzeren toestel waarop de broekbalk caner
draaibrug rust, en dat door het omdraaien van
een hefboom van hoogte verandert. EZELTJE,
o. (-s), kleine ezel; — (gemeenz.) een ezeltje - schijtgeld,
een winstgevende zaak; --- (dieventaal) een ezeltje
piepen, Bene lade lichten.
EZELACHTIG, bn. bw. ( -er, -st), als een ezel,
overeenkomst hebbende met een ezel; — (fig.)
dom, onnoozel. EZELACHTIGHEID, v. (...heden),
domheid, botheid, onbeleefdheid.
EZELARIJ, v. (-en), domheid, stommiteit.
EZELDISTEL, v. (-s), witte wegdistel, (onopordon
acanthium), ook ezelsdoorn geheeten; ...DRIJVER,
m. (- s), ...DRIJFSTER, v. (-s), persoon die een
ezel voortdrijft.
EZELEMENT, o. (gew.) ezel, stommeling.
EZELEN, (ezelde, heeft geëzeld), hard arbeiden
als een ezel werken; vgl. werkezel.
EZELHOEDER, m. (-s), (w. g.) ezeldrijver.
EZELIN, v. (-nen), wijfje van den ezel. EZELINNETJE, o. (-s). EZELINNENMELK, v. de melk
van de ezelin.
EZELPINNEN, v. mv. de pinnen in een schildersezel; ...PLANK, v. (-en), de dwarsplank van een
schildersezel.
EZELSBRUG, v. ( -gen), (fig.) hulpmiddel waar
een werk al te gemakkelijk wordt gemaakt.-dor
EZELSDOM, bn. bw. zoo dom als een ezel, in
de hoogste mate dom.
EZELSDOORN, m. zie ezeldistel.
EZELSDRACHT, v. tijd gedurende welken Bene
ezelin draagt; (fig.) lange dracht (van Bene vrouw);
(ook) last van een ezel.
EZELSFEEST, o. (-en), naam der ceremoniën die
vroeger in de R.-K. kerk op Palmzondag plaats
hadden, ter herinnering aan den intocht van Jezus
op een ezel in Jeruzalem.
EZELSHOOFD, o. (-en), hoofd of kop van een
ezel; (zeew.) zeker scheepsblok boven aan den
mast, waardoor mast en steng verbonden worden;
...HUID, v. (-en); ...JUK, o. (-ken), (fig.) vervelende, lastige, telkens terugkeerende arbeid.
EZELSKINNEBAK, v. (-ken); ...KOMIJN, v.
(plantk.); ...KOMKOMMER, v. (-s), (plantk.)
wilde komkommer; ook de naam van 't verdikte
sap van de vrucht dier plant; ...KOP, m. (-pen),
kop van een ezel; — m. en v. (-pen), (fig.) domoor;
...KRUID, o. (plantk.) volksnaam voor den katten doorn (ononis spinosa), ook geheeten prangwortel;
stalkruid; ...KRUIS, o. (van een paard); ...LIPPEN,
v. mv. (plantk.) roode ossetong, orcanet : eene
verfplant; ...MELK, v. (plantk.) volksnaam voor
de engbloem (vincetoxicum officinale), ook hondsdood
en worgkruid geheeten.
EZELSOOR, o. (-en), oor van een ezel; (fig.)
omgevouwen hoek van een blad in een boek;
(plantk.) smeerwortel, (symphytum officinale); smalle
weegbree (plantago lanceolata); veldsla (valarianella
olitoria); ...POOT, m. (-en), poot van een ezel;
(plantk.) hoefblad,
EZELSRUG, m. ( -gen), (bouwk.) soort van
puntboog, uit twee dubbelgezwenkte bogen samen
naar beide zijden flauw afhellend: de slooven-gestld;
zijn met een ezelsrug of naar eén zijde afwaterend
bewerkt; de twee waterslooven grijpen met een ezelsrug
ineen; bij metselwerken eene schuine vlechting,
waarmede de bovenkanten van beeren enz. naar
beide zijden afhellend gedekt worden.
EZELSVEL ; o. (-len), vel van een ezel; Bene
soort van leer of andere stof waarvan men het
met potlood geschrevene weder kan uitwisschen;
...VEULEN, o. (-s); .WERK, o. zeer moeilijk
arbeid ; (ook) dom werk.
EZELWAGEN m. (-s); ...ZADEL, m. (-s).
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F.
F, v. (-s), zesde letter van het alphabet; — er
is maar ééne J in het a b c en die is moeilijk te treffen,
men kan het niet altijd eens zijn (vooral gezegd,
wanneer men vaak met een lastig persoon verschil
van meening heeft); —
de gezamenlijke namen of woorden in een adres -,
in een woordenboek die met J beginnen; —
(in de muziek) benaming van den vierden toon
der diatonische en van den zesden toon der chromatische toonschaal, van c; —
(verder in afkortingen) :
F. fee.
-- Jecit — heeft (dit) gemaakt (op
schilderijen enz., naast den naam
van den maker); —
I'
— fiat — ( op recepten) 't worde gereed
gemaakt; (op wissels enz.) betaling
kan geschieden; —
F
— Fahrenheit (op thermometers); —
I+'.; b'P'. — fijn; suprafijn (in den handel, op
prjscouranten); —
F'.; FP'. — forto, sterk; fortissimo, zeer sterk
(in de muziek): —
h'. 0. 0. (w.g,) — finis coronat opus — het einde
kroont het werk; —
F. S. M. (w.g.) — finis sanctifiat media — het
doel heiligt de middelen; —
b'. S. N. — favente summo nurnine, onder bescherming van het Opperwezen; —
F'°, I'ol. — folio, op bladzijde ...; —
b'°. r°.
— folio
. recto, op bladzijde ...
voorzijde; —
F°. v°.
— folio
. verso, op bladzijde ... ,
keerzijde; -ƒ., ft.
— florijn, gulden (in prijsopgaven); —
ƒab.
I ebr.
f. i.

— fabel, fabelleer; —
-- i 'ebr-uari; —
— ,fiat insertio — het worde inge-

lascht; —
— figuurlijk; figuur; —
— (hand.) (Eng.) free . on board —
franco boot; —
Jow.
— (hand.) (Eng.) free on waggon —
franco spoor; --I r.
— frater — broeder, inz. ordebroeder; —
fr.
-- frank (de Fransche munt, in prijs opgaven); —
Jr.
— franco, vrachtvrij (op brieven of
pakketten); —
I'. S.
— (tel.) faire suivre — nazenden; —
fut.— futurum, toekomende tijd (in de
spraakkunst).
FA, v. (-'s), (muz.) vierde toon der diatonische
en zesde toon der chromatische toonschaal, uit
-gandev
grondtoon.
FAAL, v. zonder faal, (w. g.) zonder feilen, zonder
inankeeren.
FAAM, v. (tab.) godin die de daden der helden
uitbazuinde, afgebeeld als eene vrouw met vleugels
en eene menigte oogen, ooren en neuzen; -- de
faam gaat, het gerucht, de mare gaat; -- (dicht)
naam, vermaardheid; — te goeder naam en faam
bekend staan, gunstig bekend zijn.
1. FAAS, v. (fazen), (wapenk.) dwarsbalk, een
band die dwars over het wapenschild ligt : Borselen
voert een zilveren faas in sabel (zwart).
2. FAAS, v. schuine kant, fout (van een beitel);
zie FACE.
FABEL, v. (-s, -en), verdichte vertelling waarin
men de eene of andere waarheid, die men niet
openlijk wil uitspreken, aanschouwelijk wil voor
waarin men aan dieren of dingen toe--steln,
dicht, wat op de menschenwereld toepasselijk is; -de moraal eener fabel, zedenkundige les; — de fabel
van een gedicht, vaan een tooneelstitk, de zakelijke
inhoud daarvan; — (fig.) verdichtsel, logen : al
wat gij daar zegt, is slechts eene label. FABELTJE,
o. (-s).
fig.
fob.

FABELACHTIG, bn. bw. ( -er, -st), naar eene
fabel gelijkende : dat klinkt fabelachtig; de zeeslang
is een fabelachtig dier, bestaat waarschijnlijk niet
in de werkelijkheid; — kleinodiën van fabelachtige
waarde, van ongelooflijk veel waarde: het is fabelachtig schoon, zeer schoon; — fabelachtige prijzen
bedingen, buitengewoon hoog ; -- alles tot fabelachtige prijzen uitverkoopen, ongelooflijk laag. FABEL
V.
-ACHTIGEZD,
FABELBOEK, o. (-en), verzameling van fabelen;
...DICHTER, m. (-s); ...EEUW, v. (w. g.) grijze
oudheid.
FABELEN, (fabelde, heeft gefabeld), fabels vertellen; ongegronde meeningen verkondigen, kletsen:
hij fabelt maar wat.

FABELKUNDE, v. kennis der oude fabelen, der
mythen, mythologie; ...LEER, v. godenleer,
mythologie; ...WERK, o. (-en), fabelboek.
FABLIAUX, mv. in de oude Fransche letterkunde
eene soort van kleine humoristisch cynische ver
verdichte of wezenlijke voorvallen-telingovr
uit het dagelijksche leven, waarin zwakke mannen,
wulpsche vrouwen en geestelijken bespot werden.
FABRICATIE, v. het fabriceeren, vervaardiging
(thans het gewone woord); chef van fabricatie.
FABRICAGE, v. het fabriceeren, vervaardigen
(deftiger dan fabricatie); — commissie Zan fabricage,
die commissie uit een gemeenteraad die advies
uitbrengt, inz. over kwesties van bouwkundigen
aard.
FABRICEEREN, (fabriceerde, heeft gefabriceerd),
bewerken, vervaardigen (inz. door middel van
werktuigen); — (fig.) maken : een woordenboek
fabriceeren; — verdichten, verzinnen : dat geheele
verhaal is gefabriceerd. FABRICEERING, v. het
fabriceeren .
FABRIEK, v. (-en), inrichting inz. voor het
grootbedrijf, waarin door samenwerking van talrijke
arbeidskrachten, onder uitgebreide toepassing van
de verdeeling van arbeid en in den regel ook door
middel van machines, allerlei voorwerpen enz.
gemaakt worden : machine-, kaarsen -, sigarenfabriek;
gasfabriek; — inrichting van nijverheid, waarin
gelijktijdig en op geregelde uren een aantal arbeiders
buiten hun woningen in besloten ruimten arbeid
verrichten; — (in de Katholieke streken) fabriek
eener kerk, de bijzondere kas voor het onderhoud
en de versiering der kerk; (ook) het bestuur van
zulk eene kerkfabriek; — dat is eene vertelling van
zijne eigen fabriek, die heeft hij zelf verzonnen.
FABRIEKEN, (fabriekte, heeft gefabriekt), (gemeenz.) fabriceeren, maken, inz. slordig en haastig
maken, in elkaar zetten; knutselen.
FABRIEKER, m. (-s), FABRIEKSTER, v. (-s),
die in eene fabriek arbeidt; inz. in eene katoen -,
linnen -, of wolfabriek.
FABRIEKGOED, o. zie FA-BRIEKSGOED.
FABRIEKMATIG, bn. bw. in fabrieken : al die
zaken maakt men thans fabriekmatig; --- dat fabriek matige bevalt mij niet, dat eenvormige, juist gere-

gelde, waarbij geene denkkracht vereischt wordt.
FABRIEKMEESTER, m. (-s), beheerder eener
kerkfabriek.
FABRIEKSAARDAPPEL, m. (-s, -en), aardappels
waaruit men aardappelmeel bereidt; ...ARBEID,
m. arbeid in fabrieken, machinaal, geestdoodend
werk; ...ARBEIDER. m. (-s); ...BAAS, m. (...ba zen); ...BEVOLKING, v. bevolking welke bijna
geheel in fabrieken arbeidt of daarvan leeft;
...BOTER, v. boter in fabrieken bereid, zoowel
natuurboter als kunstboter; ... EXAMEN, o. (-s).
examen aan fabriekskinderen afgenomen om te
zien of zij voldoend lager onderwijs hebben genoten
om op de fabriek toegelaten te worden.
FABRIEKSFONDS, o. (-en), bedrijfskapitaal eener
fabriek; — ziekenfonds van de arbeiders eener
fabriek; ...GAST, m. (-en), fabrieksarbeider;
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...GEBOUW, o. (-en), gebouw waarin eene fabriek
is; ...GOED, o. (- eren), goed dat machinaal ver
(ook) slecht goed, op een koopje ge--vardigs;
maakt; ...HYGIÈNE, v.
FABRIEKSINDUSTRIE, v.; ...INSPECTEUR, m.
(-s), iemand die de inrichting en de machines der
fabrieken moet nagaan; ...JONGEN, m. (-s);
...KIND, o. (- eren), jongen, kind op eene fabriek
werkzaam; ...KLEUR, v. bleeke kleur der fabrieksarbeiders; ...KRACHT, v. (-en), kracht waarmede in
eene fabriek gewerkt wordt; (ook) fabrieksarbeider.
FABRIEKSLEVEN, o. het leven in eene fabriek;
...MEESTER, m. (-s), opzichter eener fabriek;
...MEID, V. (- en), ...MEISJE, o. (-s), meid, meisje
op eene fabriek werkzaam; (ook) ouwe, onbeschaafde
meid; ...MENSCHEN, m. mv. fabrieksarbeiders;
...MERK, o. (-en), teeken waarvan de fabrikanten
hunne waren voorzien, om de herkomst, vaak ook
qualiteit en hoeveelheid, aan te duiden.
FABRIEKSMETER, m. (-s), iem. aan eene fabriek
belast met het nameten der gemaakte goederen;
instrument om aan te wijzen, hoeveel gas, u ater,
electrische energie eene fabriek verbruikt heeft;
...MEUBELEN, o. mv. machinaal vervaardigde
meubelen; ...NIJVERHEID, v.; ...PRIJS, m.
(...prijzen), prijs der goederen aan de fabriek:
tegen fa$riekspr'ijzen uitverkoopen (b. v. winkel
...RAAD, m. arbeidsraad voor eene-goedrn);
bepaalde fabriek; ...REGLEMENT, o. (-en), reglement waaraan de fabrieksarbeiders zich te houden
hebben.
FABRIEKSSCHOOL, v. (...scholen), school door
de fabrikanten bekostigd, waar de jeugdige fabrickers hunne kennis kunnen of moeten vermeerderen;
...SCHOORSTEEN, m. (-en), zeer hooge schoorsteen eener fabriek; ...STAD, v. (...steden), stad
waar de bevolking geheel of bijna geheel van
fabrieksnijverheid leeft; ...STREEK, v. (...streken); ...TIJD, m. (-en); ...TURF, m. (...turven),
(als verzamelnaam v.), turf die men in fabrieken
verstookt, gewoonlijk grooter en zwaarder dan de
gewone turf.
FABRIEKSVOLK, o. arbeiders der fabrieken:
...VROUW, v. (-en); ...WERK, o. fabrieksgoed;
...WERKER, m. (-s); ...WERKSTER, v. (-s);
...WET, v. (-ten); ...WETGEVING, v. (-en), er beidswetgeving; ...WEZEN, o.; ...WONING, v.
(-en), woning voor een fabrieksarbeider en aan de
fabriek behoorende; ...ZIEKTE, v. (-n), ziekte die
de arbeiders tengevolge van hun werken in fabrieken
licht krijgen.
FABRIKAAT, o. (...keten), het bewerkte (in
eene fabriek) : een neeuw fabrikaat in den handel
brengen; — schoenen van een slecht fabrikaat, niet
goed vervaardigd.
FABRIKANT, m. (-en), eigenaar eener fabriek.
FABRIKEUR, m. (-s), (w. g.) fabrikant : papier
-fabrikeu.
FABULANT, m. (-en), sprookjesverteller; bab-

belaar.

FABULEUS, bn. fabelachtig, onwaarschijnlijk.
FACADE, v. (-n), voorgevel van een gebouw,
van een orgel.
FACE, v. voorzijde, gezicht : en face, bw. uitdr.
recht tegenover, (van een portret) van voren; —
(vestingb.) de naar den aanvaller gekeerde zijde
van een uitspringenden hoek van een bastion; vgl.
FAAS (2de art.).
FACE-A-MAIN, (Fr.) v. soort van handbril,

aan een fraai handvat.
FACETSTIJL, m. korte, kernachtige stijl.
FACETTEEREN, (facetteerde, heeft gefacetteerd),
in ruitvormige vlakken, met facetten slijpen.
FACETTEN, v. mv. ruiten, vlakken (op geslepen
edelgesteenten); geslepen hoeklijsten (aan spiegels);
— vlakjes der samengestelde oogen bij de insecten.
FACHINGERWATER, o. zoutachtig bronwater,
zoo geheeten naar het dorp I achingen, in Nassau;
het heeft een aangenamen, frisschen smaak, aan
tegen slijmophoopingen, catarrhen, jicht-bevoln
en blaaslij den.
FACIE, o. (volkst.) gezicht, tronie : iem. op zijn
facie komen, geven, trommelen, op zijn gezicht slaan.
FACIEL, bn. gemakkelijk, inschikkelijk : hij was
zeer j eiel.
FACILITEIT, v. (-en), gemakkelijkheid; — iem-.
eenige faciliteiten toestaan, het hem gemakkelijker
maken, minder streng, toegevend tegenover hem
zijn bij iets.

FACIT, o. (-s). som, uitkomst.
FACON, o. (-s), maaksel; vorm, uiterlijk, voorkomen, fatsoen; - complimenten, omslag : sans
f aeon.

FACONNEEREN, (faconneerde, heeft gefaconneerd), den verei§chten vorm geven, fatsoeneeren.
FACONNEUR, m. (-s), (wev.) modelteekenaar; —
arbeider die gebloemde stoffen of linten bewerkt.
FA CON STAAF, v. (... staven), eene staaf ijzer,
gedeeltelijk reeds machinaal bewerkt tot hoefijzer.
FACSIMILE, o. (-'s), nauwkeurige nabootsing,
reproductie (door middel van zincographie, photographic enz.) van een handteekening, handschrift
of zeldzame prent.
FACTA, o. mv. feiten, gebeurtenissen.
FACTEUR, m. (-s, -en), brievenbesteller (inz. bij
het leger); zie FACTOOR.
FACTIE, v. (-s, ...tiën), politieke partij : de
Loevesteinsche factie.

FACTIEUS, bn. (...euzer, meest -), oproerig,
muitend.

FACTION, v. het schilderen, het op schildwacht
staan ; -- (gew.) hij staat op faction, hij staat op
de loer (eig. hij staat op schildwacht).
FACTISCH, bn. werkelijk, metterdaad, door
feiten bewezen.
FACTITIEVEN, o. mv. werkwoorden die een doen
uitdrukken, causatieven.
FACTO, o. de facto, feitelijk; de lure ei de facto,
rechtens en feitelijk.
FACTOOR, m. (...toren), handelsgemachtigde,
zaakwaarnemer : graanfactoor; brievenbesteller (inz.
bij het leger). FACTOORSCHAP, o.
FACTOORSOM, v. (-men), rekenkundig vraagstuk, waarin commissieloon enz. berekend moet
worden.
FACTOR, m. (-en), (rek.) een der samenstellers
van een product : een getal in factoren ontbinden; —
oorzaak van, aanleiding tot iets : dat was een
voorname factor; omstandigheid die invloed op eene
zaak uitoefent : alle factoren in rekening brengen.
FACTORIJ, v. (-en), handelskantoor; kantoor
van een spoorweg- of stoombootmaatschappij:
groote nederzetting, kantoor caner handelsonder neming in vreemde landen; — HANDEL, m.
FACTOTUM, m. (-s), algemeen zaakwaarnemer,
vertegenwoordiger: iem. die alles in alles is, duivelstoejager : dat was zijn factotum.
FACTUREEREN, (factureerde, heeft gefactureerd), eene factuur opmaken.
FACTURIER, m. (-s), kantoorbediende, speciaal
met het bijhouden van het factuurboek belast.
FACTUUR, v. (...turen), rekening van den eenen
koopman aan den anderen wegens afgezonden
goederen, ook bevattende plaats en datum der
aflevering, termijn van betaling, opgave der wijze
van vervoer, enz. : de goederen zullen binnen een
paar dagen wel komen: ik heb de factuur reeds ontvangen; - bezending : de tokohouder heeft eene
groote factuair blikgroenten ontvangen; —BOEK, o.
(-en), inkoopboek.
FACULTATIEF, ba. aan eigen verkiezing overgelaten, niet verplicht : facultatief zijn; iets facuultatief stellen, het aan de keuze van den belanghebbende
overlaten, het al of niet te doen.
FACULTEIT, v. (-en), bevoegdheid; tak van
wetenschap (aan eene hoogeschool); — de vijf
faculteiten: godgeleerdheid, rechtsgeleerdheid, geneeskunde, letteren, wis- en natuurkunde; een
hoogleeraar in de medische faculteit; - college van
hoogleeraren eener faculteit : een proefschrift voor
de faculteit verdedigen; — de studenten die tot
dezelfde faculteit behooren, in dezelfde faculteit
studeeren : de philosophische faculteit van het Leidsche studentencorps; de praeses der faculteit.
FACULTEITSBESTUUR, o. (...besturen); ...KA
kamer in het universiteitsgebouw,-MER,v.(s)de
waar de faculteit vergadert en examen afneemt;
...KLEUR, v. (-en), de kleuren die het symbool
zijn der verschillende faculteiten (deze zijn niet
aan alle universiteiten dezelfde); ...VERGADERING, v. (-en), vergadering van hoogleeraren eener
faculteit; ...VERSLAG, o. (...verslagen), het
jaarlijksch verslag in den studenten-almanak omtrent de in de verschillende faculteiten gegeven
colleges enz.
FAECAAL-EXTRACT, o. poeder of dikke brij,
verkregen door indamping van faecaiiën, met
zwavelzuur besprenkeld en tot 120 ° C verhit;
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... GUANO, v. faecaal-extract vermengd met
beenderenmeel-superphosphaat, ammoniak, kali en
Thomasslakken (uitnemende bemestingsstoffen).
FAECALIËN, FAECES, FECES, v. mv. uit
(ook) grondsop, moer,-werpsln,dktof;
droesem; faecale stoffen.
FAGOT, v. (-ten), baspijp, een in 1539 door
Afranio te Pavia uitgevonden houten blaasinstrument met een zachten, aangenamen bastoon,
zoowel eene vullende middenstem als een soloinstrument; — quart-fagot, 4 tonen lager; -- contrafagot. een octaaf lager.
FAGOTBLAZER, m. (-s), FAGOTTIST, m. (-en),
die op de fagot speelt.
FAHLERTS, o. donkergroen tot zwart mineraal,
uit verbindingen van koper, antimonium, arsenicum, zink en ijzer met zwavel bestaande en vaak
ook zilver bevattende.
FAIENCE, V. eene soort van plateel of aardewerk,
gleiswerk, onecht of half porselein, zoo geheeten
naar Faënza, waar Bene beroemde fabriek hier
-vanws.

FAILLE, v. lichte taftsoort, van floretzijde
vervaardigd : een strik van groene faille.
FAILLEEREN, (failleerde, is gefailleerd), bankroet-, failliet gaan.
1. FAILLIET, o. (-en), faillissement; --, m. (-en),
die in staat van faillissement verkeert.
2. FAILLIET, bn. bankroet : hij (de zaak) is
.failliet; uit een faillieten boedel; failliet gaan (ook
scherts. ).
FAILLIETVERKLARING, v. (-en), vonnis waarbij
(iem.) in staat van faillissement wordt verklaard.
FAILLISSEMENT, o. (-en), staat van onvermogen, de staat waarin een koopman (of vennoot
verkeert die zijne betalingen heeft gestaakt-schap)
en tengevolge daarvan door de rechtbank van het
beheer zijner zaken is ontheven : het faillissement
uitspreken, opheffen; in staat van faillissement ver
-kern.

FAIR (Eng.), bn. bw. net, naar eer en recht;
dat is geen faire handelwijze, — eerlijk, behoorlijk.
billijk : hij handelt niet fair, niet zoo als men van
een eerlijk en rechtvaardig man verwachten zou.
FAIT (Fr.), to. (-s), feit, daad; — feit accompli,
voldongen feit, gebeurtenis die niet te herroepen
is : iem. voor een fait e,ccompli stellen, plaatsen; --au feit zijn, op de hoogte van iets zijn, het door
en door kennen, weten, begrijpen : hij is geheel en
al an fait.
FAIRPLAY, (Eng.) eerlijk spel, eerlijk - en rond.
FAKIR, m. (-s), Mohammedaansche boetende
bedelmonnik; Indische kluizenaar die zich zelven
op velerlei wijze pijnigt.
FAKKEL, v. (-s), flambouw, toorts met hars,
teer en pektouw aan een stok bevestigd; — licht
dat deze bij verbranding geeft en dat weerstand
aan den wind kan bieden (inz. bij avondoptochten
gebruikt); -- (fig.) iem die veel licht verspreidt
in Bene o f andere wetenschap; -- de fakkel der
wetenschap hooi houden, de wétenschap bevorderen,
zooveel Wien kan; -- wat evenals vuur verwoesting
aanricht : de fakkel der tweedracht; vgl. oorlogsfakkel.
FAKKELTJE, o. (-s).

FAKKELBOOM, m. (-en), (plantk.) toortsboom,
een boom die in Guinea gevonden wordt.
FAK - KgLDANS, m. (-en), een reeds bij de eerste
Christenkeizers (in de 4e eeuw) gebruikelijke ceremonieele ridderdans, met prachtige, plechtstatige
muziek; ...DISTEL, v. (-s) cactusplant (cereus)
met zuilvorniigen stam, die in drogen toestand als
fakkel gebrand wordt; meer dan 2000 soorten dezer
plant komen in tropisch Amerika voor; ... DRAGER, m. (-s), die bij een optocht eene fakkel draagt;
...LICHT, o. licht van fakkels; serenade bij fakkel licht; ...OPTOCHT, ni. (-en), optocht met fakkel

-licht.
FALBALA, v. (-'s), (w. g.) een ruins geplooid
boordsel; afhangende versierde zoom aan vrouwen
gordijnen, enz.
-kledrn,
FALBALEEREN, (falbaleerde, heeft gefalbaleerd),
met strookën beleggen, bezetten
FALDISTORIUM, o. bisschopsstoel zonder rugleuning, in de R.-K. kerk, bij de wijdingen in gebruik.
FALEN, (faalde, heeft gefaald), in gebreke blij ven, te kort schieten : hij faalde wel eens met zijne
betalingen; — hij faalde daarin, maakte fouten,
handelde verkeerd; — zijne voorspelling faalde,
kwam niet uit; — dat kan niet falen, missen; —
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al mijne pogingen faalden, waren vergeefsch; —
zonder falen, zonder mankeeren, voorzeker. FALING, v. (-en).
FALERNER, m. vurige wijnsoort, lichtgeel van
kleur; —WIJN, m.
FALIE, v. (-s, ...liën), mantel met kap (der
vrouwen); (gew.) - luier; — (gew.) hij heeft op zijne
falie (faalje) gehad, slaag gehad; — (gew.) schuine,
ongelijke plankzijde.
FALIEKANT, ...KANTIG, bn. bw. verkeerd,
mis; — het is faliekant, de zaak loopt mis; — dat
komt faliekant uit, dat, loopt mis, komt verkeerd
uit, (ook) de rekening sluit niet; — (gew. ook zelfst.
nw.) : daar is geen faliekant bij, dat is in orde; (ook)
zonder faliekant, zonder fout ; ook FALIKANT. _-,,
FALIEVOUWEN, (falievouwde, heeft gefalievouwd), (fig.) vleien, iem. in 't gevlei komen; —
zeuren : lig toch niet te falievouwen.
FALIEVOUWER, m. (-s), vleier; zeurkous;

kwezelaar. FALIEVOUWERIJ, v. (-en).
FALKONET, o. (-ten), klein veldstuk (in de 1:6e
eeuw) waarmee men kogels van 1 tot 3 pond schoot;
— KOGEL, m. (-s); — SCHOT, o. (-en).
FALSARIS, m ( -sen), die valschheid in geschrifte
pleegt; oplichter.
FALSET, o. (muz.) hoogste register der menschelijke stem, (muz.) hooge stem, hoofdstem : falset
zingen; — TONEN, m. mv. waarbij slechts de
binnenrand der stembanden trilt.
FALSIFICATIE, v. (-s, ...tiën), vervalsching.
FALSITEIT, V. (- en), valsche, laaghartige han
onoprechtheid; (recht.) valschheid, nage--delwijz,
maakt handschrift, valsche handteekening.
FAMA, V. zie FAAM.
FAMEUS, bn. bw. (fameuzer, -t), vermaard;
verbazend, bijzonder : 't is fameus warm; zij heeft
fameus gezongen; 't is fameus.
FAMILIAAR, bn. bw. (-der -st), gemeenzaam,
vertrouwelijk , ongedwongen : een familiare kerel;
familiaar met iem. zijn; familiaar met iem. omgaan; —
i,em,. familiaar kennen, zeer van nabij; — niet zoo
familiaar voor zoo weinig kennis, terechtwijzing
aan iem. die te vrijpostig is.
FAMILIARES, mv. de personen die in een klooster
wonen, zonder de geloften te hebben afgelegd en
daar dienstbaar zijn.
FAMILIARISEEREN (ZICH), (familiariseerde
zich, heeft zich gefamiliariseerd), zich gemeenzaam
maken, vertrouwelijk aanstellen; zich te veel
vrijheden veroorloven.
FAMILIARITEIT, v. (-en), gemeenzaamheid;
ongedwongen, vrijpostig gedrag.
FAMILIE, v. (-s, ...lien), FAMIELJE, v. (-s),
gezin : je hebt al eene heele, eene groote familie; —
huisgenooten : hoe maakt het de familie ? de heer
en mevrouw B. en familie, en huisgenooten; eene
uitgebreide familie, een wijdvertakt geslacht; —
hij is nog familie van me, is een bloedverwant; —
het is nog in de familie, wij zijn nog aan elkaar verwant; — familie van Adamswege, van den kant van
Adam (en Eva), van het honderdste knoopsgat, bloedverwantschap die men niet of bijna niet kan uittellen;
— van je familie moet, je 't maar hebben, vol bitterheid
gezegd, als familieleden elkander benadeelen of
belasteren; -- het zit in de familie, is een familiezwak; — (spr.) hij behoort tot de familie van Jan
Tabak, hij vertoeft gaarne lang onder het rooken
van zijn pijpje; -- hij is (van de familie) van Kleef,
is zeer inhalig; -- (nat. hist.) geheel van geslachten
(van planten en dieren) die in hoofdzaak met elkaar
j overeenkomen.
FAMILIEBAND, m. den familieband voelen,
gevoelen dat men tot ééne familie behoort; ...BERICHTEN, o. mv. (in de krant); ...BESCHEIDEN,
o. mv. familiepapieren; ...BETREKKING, v. (-en),
bloedverwantschap; zijne familiebetrekkingen, bloedverwanten.
FAMILIECONGRES, o. ( -sen), samenkomst van
leden eener vorstelijke familie; ...DAG, m. (-en),
' dag waarop men zich aan zijne familie wijdt, de
familie elkander opzoekt, enz.; ...FEEST, o. (-en);
...GEBREK, o. (-en), gebrek dat den meesten
leden eener familie min of meer aankleeft.
FAMILIEGEK, m. (-ken), die bijzonder veel van
de leden zijner familie houdt.
FAMILIEGOED, o. (- eren), onvervreemdbaar familiegoed, er fgoederen waarbij den erfgenaam de
verplichting wordt opgelegd om het geheel of ter)
' deele, na, verloop van zekeren tijd of na zekere
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omstandigheden, weder aan een ander lid der
familie af te staan.
FAMILIEGRAF, o. (...graven), een afgezonderd
stuk grond op een kerkhof om er de leden eener
familie te begraven; ...KOEK, m. (-en). een groot
langwerpig gebak, bij deelera aan vrienden en
verwanten rond te zenden; ...KRING, in. (-en),
in den familiekring; ...KWAAL, v. (...kwalen),
familiegebrek; ...LEVEN, o. het familieleven is
dat r sterk ontwikkeld, men gevoelt daar den familie
sterke mate; ...LID, o. (...leden); ...LIJST,-bandi
V. (- en), geslachtsregister; ...NAAM, m. (...nanoen),
geslachtsnaam, in tegenstelling met doop -, voornaam;
de naam van Bene familie van planten of dieren.
FAMILIERAAD, m. (...raden), bijeenkomst,
vergadering van leden eener familie: familieraad
beleggen (tot het benoemen van een toezienden
voogd b. v.); ...REGEERING, v. (-en), dynastie;
heerschappij door één geslacht uitgeoefend : in die
stad heerscht eerre familieregeering, ééne familie
heeft er alle macht; ...RELATIE, v. (-s), familie
...SCHAAL, v. (...schalen), eene soort-betrking;
van veerunster voor huiselijk gebruik, ook wel
moederschaal genoemd; ...STUK, o. (-ken), schil
voorstellende leden eener familie: (ook)-derij,
voorwerp door Bene familie of in een •gezin in eere
gehouden, erfstuk; — (scherts.) meid of knecht
die lang in Bene familie gediend heeft; ...TREK.
m. (-ken), gel ij kenis van familieleden onder elkander
(eig. en fig.); ..TROTS, m.
FAMILIEVERDRAG, o. (-en), verdrag, door de
leden eener vorstenfamili' onderling gesloten;
...VESTE, v. (-n), erfelijke haat van Bene familie
tegen eene andere, (ook) onderling; ...WAPEN, o.
(-s), geslachtswapen; ...WONING, v. (-en), zeer
groote woning waarin alle leden eener familie
wonen; (bij uitbr.) groot huis waarin verscheidene
familiën wonen.
FAMILIEZIEK, bn. overdreven ingenomen met
zijne bloedverwanten.
FAMILIEZIEKTE, v. (-n), ziekte, erfelijk in een
geslacht: ...ZWAK, o. klein familiegebrek; een
familiezwak van hem is, in welk opzicht hij tegenover
zijne familie toegevend is; -- familiegek.
FAMILISTEN, mv. liefdebroeders, naam eener
Protestantsche sekte in het midden der 16e eeuw
in Nederland en Engeland.
FANAL, FANAAL, m. (fanalen), kustlicht; seinlicht aan den mast van een schip; vuursignaal om
berichten of bevelen te geven aan troepen die over
Bene groote oppervlakte verspreid zijn.
FANATICUS, m. (...ei), dweper, geestdrijver.
FANATIEK, bn. bw. ( -er, -st), dweepzuchtig,
hartstochtelijk (inz. met betrekking tot den godsdienst). FANATISCH, bn. bw. fanatiek.
FANATISME, o. dweepzucht, felle, hartstochtelijke onverdraagzaamheid jegens andersdenkenden:
een blind fanatisme.
FANCHON, m. (-s), Bene soort van damesmuts
met slippen.
FANCY, v. (Eng.) luim, gril; verbeelding; —
luxe- of modeartikel; —ARTIKELEN, o. mv.
modewaren, weelde-artikelen ; —BALL, o. (-s),
(Z. A.) gecostumeerd bal; —FAIR, v. weldadig heidsbazar.
FANDANGO, m. een Spaansche volksdans voor
twee personen, met begeleiding van guitaar en
castagnetten.
FANFARE, v. (-s, -n), vroolijk trompetgeschal:
iem. (ook eene toespraak) met fanfares begroeten;
een klein, voor de ruiterij bestemd, op trompetten
uit te voeren, muziekstuk; opwekkend vroolijk
jachtstukje voor de waldhoorns; — geraas, groote
ophef; — (Zuidn.) de fanfare, fanfarecorps.
FANFARECORPS, o. (-en), ...GEZELSCHAP, o.
(-pen), ...MAATSCHAPPIJ,_ V. (- en). een muziekgezelschap waarvan de leden alleen koperen instrumenten bespelen (in tegenst. met Bene harmonie).
FANFARON, m. (-s), pocher, praler, opsnijder.
FANFARONNADE, v. (-s), pocherij, opsnijden,
snoeven.
FANION, v. (-s), richtvlag ter vervanging van
het vaandel bij die bataljons welke daarvan niet
voorzien zijn.
FANTASEEREN, (fantaseerde, heeft gefantaseerd), (ook PHANTASEEREN), zich aan het
spel der verbeelding overgeven; zich bij het scheppen van een kunstwerk door de verbeelding laten
leiden; — op een muziekinstrument improviseeren;
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--- bazelen ; ijlen in de koorts. FANTASEERING,
v. (-en).
FANTASIE, v. (-en), (ook PHANTASIE), inbeelding, verbeelding; gril, kuur; — een muziekstuk dat voor de vuist gecomponeerd en gespeeld
wordt zonder bepaalden vorm; — (ook) uitweiding
over bestaande motieven en thema's, inz.van opera's:
eene fantasie voor piano; — ( in het algemeen)
alles wat niet gekleed, niet in stijl, niet echt is
(van stoffen, meubelen, snuisterijen enz.) : dat is
fantasie, maar deze armbanden zijn echt. FANTASIETJE, o. (-s), fantasieplaatje.
FANTASIE -ARTIKELEN, o. mv. snuisterijen.
in tegenst. met sieraden van edel metaal en met
echte steenen : in dien winkel zijn alleen fantasie
te krijgen; ...GAREN, o. kamgaren uit-artikeln
een mengsel van wol met katoen of zijde gesponnen; ...GOED, o. (geringschattend gebezigd) fantasie-artikelen: dat is allemaal fantasiegoed; ... HOED,
m. (-en), lage ronde kastoren hoed, in tegenst.
met den hoogera hoed; ...KLEUR, v. (-en), kleur
die niet effen is; ...KOSTUUM, o. (-s), fantasiepak; ...LETTER, v. (-s), bijzondere drukletter
voor boektitels enz.; ...MEUBEL, o. (-en, -s),
meubels die niet geheel in stijl bewerkt zijn; ...PAK,
o. (-ken), een pak kleeren van Bene gekleurde stof,
een niet gekleed pak; ...PLAATJE, o. (-s), prentje
met Bene gefantaseerde voorstelling; ...PORTRET,
o. (-ten), niet naar de werkelijkheid; ...STOF, v.
(-fen), gekleurde, niet -zijden stoffen voor damesjaponnen : wilt u zwarte of fantasiestoffen zien ?
FANTASMAGORIE, v. zie PHANTASMAGORIE.
FANTAST, m. (-en), iemand met Bene sterke
fantasie.
FANTASTISCH, bn. en bw. niet werkelijk,
voortgebracht door de fantasie; tooverachtig mooi :
eene fantastische verlichting; een fantastisch schouw

-spel.

FANTOOM, o. (...tomen), spook, schim.
FARADISCH, bn. (electr.) de faradische stroom,
de inductie -stroom.
FARADISME, o. inductie -electriciteit.
FARCE, v. (-s), klucht; (keuk.) vulsel voor
gevogelte, vleesch enz.; — gemengd tooneelstukje,
klucht; — dolle, dwaze grap.
FARCEEREN, (farceerde, heeft gefarceerd),
vullen, stoppen (te braden gevogelte).
FARCEUR, m. (-s), grappenmaker.
FARDEEREN, (fardeerde, heeft gefardeerd),
blanketten.
FARIBOLEN, v. mv. wisjeswasjes, praatjes voor
den vaak.
FARINA, v. (-'s), goede soort eetaardappel, wit
op schotel.
FARIZEER, PHARIZEËR, m. (-s, of ...zeën),
religieus -politieke partij onder +d e Israëlieten; (fig.)
schijnheilige, huichelaar.
FARIZEËRSGEZICHT, o.; ...STREEK, m.
(...streken).
FARIZEESCH, bra. bw. als een farizeër.
FARM, m. (-s), (Eng.) klein landgoed; gehuurd
stuk bouw- of weiland. FARMER, m. (-s), eigenaar van een farm; pachter ervan.
1. FARO, o. Bene soort van Brusselsch bier.
2. FARO, o . zeker kaartspel; een hazard- of
kansspel met Fransche kaarten, aldus geheeten
omdat oorspronkelijk op eene der kaarten de Pharao
was afgebeeld, die in de geschiedenis van Jozef
voorkomt.
FARO-CLUB, v. (-s) ; ...GEZELSCHAP, o. (-pen),
club of gezelschap, gevormd met het doel samen
faro te spelen; ...TAFEL, v. (-s), tafel waaraan
faro gespeeld wordt.
FARTHING, m. (-s), kleinste Engelsche koperen
munt = 1/4 penny.
FAR-WEST, o. de Staten in N. - Amerika die
in het uiterste westen gelegen zijn.
FAS, o. tas et netas, recht en onrecht, recht vaardige en onrechtvaardige middelen; -- per
tas et netas, met recht en onrecht, door allerlei
middelen, langs allerlei wegen.
FASCINE, v. (-s, -n), (oorl.) bundels rijshout,
door buigzame rijsbanden bijeengehouden, gebezigd
als bekleedingsmiddelen voor batterijen, borst
aardwerken (tra -wering,tohacvn
tot het dempen van grachten (zink -cerfasin),
tot dekking (blindeeringsfascinen) enz -fascine),
ook bij dijkwerken en glooiingen gebruikt.
FASCINEBANK, v. (-en), eenige gekruiste palen
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waarop de fasoines worden gemaakt; . . . DAM, rn
(-men); . . .MES, o. (-sen), gewoon hakmes, aan de
scherpe zijde cirkelvormig uitgehold, somtijds
met zaagvormig uitgevijlden rug.
FASHION, (Eng.) v. mode; fijne toon.
FASHIONABLE, (Eng.) bn. bw. naar de mode,
naar den laatsten smaak, overeenkomstig den

FAUN, m. (-en), bosch- en veidgod der Romeinen.
FAUNA, v- alle dieren die in een bepaald land
of een bepaald geologisch tijdperk voorkomen
de fauna van Nederland; de fossiele fauna; acne
opsomming of beschrijving van die dieren.
FAUNAAP. m. ( ... apen), soort van Braziliaanschen aap (cebns fatuellus), met acne in twee bundels

bon-ton.
FAT, m. (-ten), FATJE, o. (-s), modegek, modepop.
FATA, 0. mv. lotgevallen; mv. van fatum.
FATAAL, bn. bw. (fataler, -st), noodlottig;
(gemeenz.) beroerd : eene fatale historie.
FATALISME, o. het geloof aan of de leer van

verdeelde kuif.
FAUSSET, 0 (muz.) zie FALSET.
FAUTEUIL (Fr.), in. ( - 5), leuning-, armstoel;
( fi g.) voorzittersstoel; stoel, lidmaatschap der
Fransche academie: een fantevil innemen.
FAVEUR, V. ( - 5), gunst; begunstiging; welwillendheid; - een faveurtje, buitenkansje. FAVEUR
DAGEN, mv. (kooph.) respijtdagen, na den vervaldag van een wissel.
FAVORABEL, bn. voordeelig, gunstig.
FAVORIET, bn. geliefkoosd, lievelings ... ; - de
sultane favoriete, de meest begunstigde vrouw van
het serail, wier zoon den sultan opvolgt; -, m. (-en),
gunsteling, lieveling (bij wedstrijden : van een paard
waarvan men verwacht dat het den prijs zal winnen
en waarop men wedt).
FAVORIETE, v. (-a), begunstigde, lievelinge; bijzit (van een vorst); - (kaartsp.) troefaas.
FAVORIETEN, m. mu. bakkebaarden.
FAVORISEEREN, (favoriseerde, heeft gefavoriseerd), (iem. , iets) begunstigen, bevoordeelen.
FAVUS, m. hooidzeer, huidziekte op het behaarde
deel van het hoofd.
FAZANT, in. (-en), zekere fraaie hoenderachtige

een onvermijdelijk voorbeschikt noodlot.
FATALIST, m. (-en), aanhanger van het fatalisme.
FATALISTISCH, bn. op het fatalisme betrekking
hebbende : eene fatalistische levensbeschouwing.
FATALITEIT, v. (-en), voorbeschikt ongeluk;
'amp, onheil.
FATA -MORGANA, v. (zeew. en nat.) luchtspiegeling, atmospherische straalbreking, waardoor
men op zee en aan de kust de afspiegeling van een
land bespeurt, of in de woestijn die van eene oase.
FATIGANT, bn. bui. (-er, -st), vermoeiend.
FATIGEEREN, (fatigeerde, heeft gefatigeerd),
vermoeien, afmatten.
FATS, v. (-en), (zeew.) klein zeil, bonnet, aangezet om meer vaart te maken; ook fots genoemd;
hij is op cie fatsen, op den loop.
FATSEN, (fatste, heeft gefatst), (Zuidn.) spijbelen, gaan wandelen of spelen in plaats van naar
school te gaan.
FATSOEN. o. (-en), vorm, snede: het fatsoen van
dien rok bevalt mij wel; het fatsoen van een schip, van
een hoed; iets weer in zijn fatsoen brengen, in den
vereischten vorm; - vorming, bewerking (inz.
bij goud en zilver) : hoeveel kost het fatsoen van die
lepels ? ; waardeeren buiten het fatsoen; voor oud en
half fatsoen; - (fig.) behoorlijkheid, gemanierdheid, de goede manieren : een man van fatsoen:
zijn fatsoen bewaren, zich welgemanierd tooncu; houd uw fatsoen een weinig; --- menschen van fatsoen,
die rechtschapen en welgemanierd zijn; - op zijn
fatsoen gesteld zijn, zich altijd gaarne netjes voordoen; - met goed fatsoen kan men er niet builen,
men kan er zich moeilijk aan onttrekken; - het
fatsoen kost het meeste geld, om zijn fatsoen te houden, maakt men vaak te groote of onnoodige kosten;
- (Zuidn,) niet te veelfalsoen aan zijn gat (Zijne rokken) loopen, te veel beslag, te veel drukte maken;
- (w. g.) dat is een vreemd fatsoentje, die st(-4(', zich
vreemd, buitensporig aan; - (w. g.) een meisje
van fatsoen, eerbaar, net; zij loopt met haar fatsoen
te koop; -- zijn fatsoen te grabbelen gooien, zich
minder netjes gedragen. FATSOENTJE, a. (-s)
FATSOENEEFIDER, m. ( - 5), bewerker, vormer;
FATSOENEERSTER, v. (-s), vormster, bewerkster.
FATSOENEEREN, (fatsoeneerde, heeft gefatsoeneerd), vormen, bewerken (inz. van kleeding
(fig.) iem. fatsoenee -stuken, hoz.);
hem opvoeden en vormen. FATSOENEE- -ren,
RING, v. vorming, bewerking. FATSOENEERIJZER, 0. (-s)
FATSOENLIJK, bn. bw. (-er, -st), overeenkomstig
het fatsoen, de goede manieren, welgemanierd;
behoorlijk, welvoeglijk; de fatsoenlijke stand; een
fatsoenlijk man; geen fatsoenlijk woord hoort men
van hem; fatsoenlijk handelen, spreken; hij ziet er
fatsoenlijk uit; - zindelijk: dat kind is nog niet
fatsoenlijk; - eerbaar: een fatsoenlijk meisje.
FATSOENLIJKHEID, v. deftigheid; welvoeglijk-

heid, betamelijkheid.
FATSOENSHALVE, bw. om der wille van het
fatsoen.
FATTIG, FATTERIG, bn. bw. (-er, -st), gekleed
gaan, doen, zich aanstellen als een fat. FATTERIGHEID V.
FATUTTEIT, v. dwaasheid, ingebeeldheid.
FATUM, o. het lot, noodlot, waarop de menschen
geen invloed vermogen uit te oefenen : het geloof
aan een fatum is overoud.
FAUBOURG, m. (-s), voorstad.
FAUFILEEREN (ZICH), (aufileerde zich, heeft
zich gefaufileerd), zich fanfileeren in iets, door list
of kruiperij zich in iets weten te mengen; (ook)
zich onvoorzichtig met iets inlaten; - (Z. A.)

kennissen maken.
FAULT, bw. (Eng) (sport) mis, 't is een missing.

vogel (phasianus) ; gondlakensche (phasianvs pictus)
en zilverlah ensehe fazanten (euplocomus nycthemerus),
ook goud- en witte of zilverfazanten geheeten; de
gewone fazant; de ringfazant.
FAZANTENEI, o. (-cry, -eren); ...HAAN.m.
I- - .hanen); ... HEN, v. (-nan); ... HOK, a. (-ken);
. - - HOND, in. (-en), hond, op de fazantenjacht
afgericht; ...HOUDER, m. ( - S), die fazanten kweekt
en verkoopt; ... JACHT, V.; ... NEST, a. (-en);
... PARK. o.; ... STAART, m. (bij een paard);
_TUIN,
TUIN, m. (-en) plaats waar men fazanten

houdt.
FAZANTEVEER. v. (-en). veer van een fazant.
FAZEL, V. (-s), (geur.) raId.
FAZELEN, (fazelde, heeft gefazeld), (gew.)
rafelen; - (gew.) smijten, gooien: iem. te water
fazelen; - ( Zuidn.) prevelen.
F -DUUR, (muz.) duur -toonschaal met f tot

grondtoon, dus niet één kruis.
FEBRUARI, ns. Sprokkelmaand, t w eede maand
van het jaar (van 28 dagen en in een schrikkeljaar
van 29 dagen); - P ebruari-revolufie, de Fransche
omwenteling van 24 Febr. 1848.
FECES, mv. zie FAECALIEN.
FEDERALISME, o. stelsel van onderling statenverbond (inz. bij gemeenebesten).
FEDERALIST, rn (-en), aanhanger van het
federalisme; - de federalisten, zij die voor de federatie of tegen de afscheiding zijn.
FEDERALISTISCH, bn. bondgenootschappelijk.
FEDERATIE, v. zie CONFEDERATIE.
FEE, v. (feeën), tooi -ergodin (in sprookjes) : men
heeft goede en booze feeën; zij staan onder eene
feeënkoninain en bewonen het feeënland.
FEEKS, V. (-en), vrouw die kwaad, driftig,
lastig en nijdig is, helleveeg; eene kleine feeks, ondeugend meisje.
FEEKSIG, bn. bv. (-er, -st), als eene leeks.
FEEKSIGHEID,

V.

FEËRIE, v. (-s), tooneelproduct waarbij decoraties, tooverachtige tooneelveranderingen, balletten, enz. de hoofdzaak vormen.
FEEST, 0. (-en), plechtige viering van eene (inz.
godsdienstige) herdenking; plechtigheid, wijding:
het feest der Drie Koningen; het Kerstfeest;
viering van een heuglijk feit: verlovingsfeest; het
zilveren feest vieren; de lustrumfeesten; - maaltijd,
gastmaal: ter feest çaon, noodigen; - vreugde,
genoegen, genot: het is een waar feest. voor mij,
u te zien; het kan niet altijd feest zijn; - vreugdebetoon : zulk een feest is eenig. FEESTJE, 0. (-s) FEESTBOEK, 0. (-en), boek met feestliederen;
boek uitgegeven ter herinnering aan een feest;
. . . BUNDEL, in. ( - S), boek waarin een aantal ter
eere van zeker feest vervaardigde opstellen, liederen
enz. zijn bijeengebracht: den jubilaris werd door
zijne leerlingen een feestbvndel aangeboden; ...CATA i LOGUS, in. (-sen); ...CO\1NISSIE, V. (-s, ...sibn,:

LIJK.
FEESTELIJK.
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...DAG, m. (-en); ...DINER, o. (-s); ...DISCH, m.;
...DRONK, m. (-en).
FEESTELIJK, bn: bw. ( -er, -st), als bij een feest,
plechtig : een feestelijk gewaad; feestelijk uitgedost
zijn; — er feestelijk uitzien, als voor een feest; —
vroolijk, opgeruimd : in eene feestelijke stemming;
ik bedank er feestelijk voor, ik bedank er hartelijk
voor, ik doe het niet, onder geen beding. FEESTELIJKHEID, v. (...heden).
FEESTELING, m. en v. (-en), die feest viert of
helpt vieren. FEESTELINGE, v. (-n).
FEESTEN, (feestte, heeft gefeest), feestvieren.
FEESTGAVE, v. (-n), feestgeschenk.
FEESTGEDRUISCH, o.; ...GEJUICH, o. gejuich,
gedruisch, vreugdeschal bij een feest.
FEESTGENVOO1'. m. (-en), deelnemer aan een
-feest. FEESTGENOOTE, v. (-n).
FEESTGESCHENK, o. (-en) ; ...GEWAAD, o.
(...waden); ...GEZANG, o. (-en); .GIDS, m. (-en),
feestwijzer; ...GROET, m. (-en), betuiging van
,instemming van elders wonenden met een feest;
...KLEEDIJ, v.; ...KLEEDING, v. (-en); ...LIED,
o. (-eren); ...LOKAAL, o. (...kalen); ..MAAL, o.
(...malen); ...MARSCH, m. (-en); ...MIS, v.; .. .NUM \TER, o. (-s); ...PROGRAMMA o. (-'s); ...REDE, v.;
...REDENAAR, m. (-s); ...STEMMING, v;
...TERREIN, o. (-en), plaats waar een feest gehoutlen wordt; ...TIJD, m. (-en); ...VARKEN, o. (-s),
(stud.) de held van den dag.
FEESTVIEREN, (vierde feest, heeft feestgevierd),
Gene heuglijke gebeurtenis plechtig of vroolijk
vieren of herdenken; zich vermaken. FEESTVIERING, v. (-en). FEESTVIERDER, m. (-s).
FEESTVREUGDE, v.; ...WEEK, v. (...weken),
week in welke een feest plaats heeft; ...'IJZER.,
m. (-s), boekje dat aanwijzingen geeft omtrent de
feestelijkheden, feestgids; ...ZANG, m. (-en).
1. FEIL, v. (-en), misslag, overtreding, vergissing:
hier is eene feil ingeslopen; — fout, gebrek: iem.
zijne feilen toonen; geen mensch is zonder feilen,
zonder tekortkomingen; zijne feilen verbeteren.
FEILTJE, o. (-s).
2. FEIL, v. (-en), (gew.) dweil: zoo nat als eene
feil; — (gew.) een laag, gemeen mensch, dronkaard.
FEILBAAR, bn. onderhevig aan, vatbaar voor
dwaling, voor vergissing : de mensch is feilbaar;
ons feilbaar verstand. FEILBAARHEID, v.
FEILEN, (feilde, heeft gefeild), falen, mistasten,
zich vergissen: — (Z. A.) druipen, afgewezen worden
bij een examen (Eng. to fail).
FEILLOOS, bn. bw. zonder feilen. FEILLOOSHEID, v.
FEINT, m. (-en), (gew.) vent.
FEINTHUIS, o. (...huizen), (gew.) schaftlokaal
aan eene groote steenfabriek, waar ook het ver weg
wonende tichelvolk 's nachts slaapt.
FEIT, o. (-en), wat heeft plaats gehad, wat werkelijk is; eene werkelijke gebeurtenis, daad : het
is een feit, dat...; de feiten spreken uwe bewering
tegen; de feiten spreken voor zich zelf; feiten noemen; —
voor het feit staan, geplaatst worden, geene keuze
hebben, zich moeten schikken in; — het woord
vragen wegens een persoonlijk feit, naar aanleiding
van een of ander voorval of gezegde, den spreker
en niet de vergadering betreffende; geschiedkundige
:gebeurtenis : zijne kennis der geschiedenis is beperkt
tot feiten en jaartallen; vgl. helden -, wapenfeiten; —
iem. op het feit betrappen, op de daad; misdrijf:
voor die feiten werd hij vrijgesproken.
FEITEL, v. (-s), borstdoekje, morsdoekje, slabbetje (voor jonge kindertjes).
FEITELIJK bn. bw. werkelijk : de feitelijke toestand; — feitelijk heeft hij ongelijk, feitelijk is hij de
schuldige, inderdaad, in werkelijkheid; — handdadig, vijandig : iem. feitelijk aanranden. FEITE LIJKHEID, v. (...heden), handdadigheid, aan
-randig.
FEITENKENNIS, v. de kennis der feiten, inz.
van geschiedkundigen aard.
FEL, bn. bw. ( -Ier, -st), hevig, sterk : een felle slag,
fel weerlichten, een felle wind, een felle brand, een
felle koorts; — gevoelig, nijpend : eene felle koude; —
een felle regen, eene felle bui, verschrikkelijk, onstuimig; — ruw, boosaardig, onmeedoogend : hij

kan zoo fel zijn in zijne woorden; felle woorden; —
een felle strijd, hevig, verbitterd; — iem. fel aan
snelwerkend : een fel vergif; — (gew.)-valen;—
sterk, kloek, moedig: 't is een felle kerel; --- tuk (op),
hegeerig (naar), verzot (op) : hij is fel op postzegels;

dat kind is fel op de borst. FELHEID, v. hevigheid:
de felheid der koorts; ruwheid, geweld.

FELICITATIE, v. (-s, ...tiën), gelukwensch, gelukwensching, heilwensch; —BRIEF, m. (...ven);
—KAARTJE, o. (-s).
FELICITEEREN, (feliciteerde, heeft gefeliciteerd),
(iem.) gelukwenschen.
FELLAH, m. (-in, -s), naam der landbouwende
bevolking in Egypte en Arabië.
FELLOW, (Eng.) m. (-s), gezel, genoot; lid,
student.
FELOEK, v. (-en), (zeew.) oorspronkelijk eene
kleine galei niet van vier tot tien riemen, één mast
en één groot driehoekig zeil; nu een grouter vaartuig
(vooral op de Middellandsche zee).
FELONIE, v. (...nieën), (veroud.) (leenst.) trouwbreuk; (in Engel.) meineed, 'staatsmisdaad.
FELP, o. zie FULP.
FELSMACHINE, v. (- s), vouwmachine voor
blikwerk : de felsm-achine vormt een rand aan de
beide stukken blik, haakt de randen in elkaar en drukt
den naad toe.
FELZEN, (felsde, heeft gefelsd), (smed.) blikwerk
of ijzeren platen omvouwen en vastslaan : de bodem
van een ijzeren bak ƒelzen; de machine felst den bodem
om den romp der bus.
FEMELAAR, m. (-s), FEMELAARSTER, v. (-s),
schijnheilige, kwezel die temend spreekt; vgl.
FIJMELAAR.
FEMELARIJ, v. (-en), gekwezel, schijnheiligheid.
FEMELACHTIG, bn. kwezelachtig.
FEMELEN, (femelde, heeft gefemeld), den vrome
uithangen, kwezelen met vroom geteem, huichelen;—
beuzelen; zaniken. Vgl. FIJMELEN.
FEMELGAT, o., ...KONT, m. treuzel, zeur, zanik:
...KOUS, m. en v. (-en), teut, zeur, treuzel.
FEMIE, v. (-s), Z. A.) hij zit, is vol femies, vol
foefjes.
FEMINISME, o. vrouwenbeweging, streven naar
de emancipatie der vrouw.
FEMINIST, m. (-en), FEMINISTE, V. (- en),
voorstander, ...ster van het feminisme.
FEMINISTISCH, bn. bw. betreffende het feminisme; de feministische beweging, voor het feminisme,
FENEGRIEK, o. (plantk.) een sterk riekend
geneeskrachtig kruid, op venkelkruid gelijkende,
ook bokshoorn en hoornklaver genoemd.
FENIAN, m. (-s), lid van een geheim genootschap
dat in 1859 in Noord-Amerika ontstaan, zich over
Ierland en Canada heeft uitgebreid en Ierland
staatsrechtelijk vrij van Engeland wil maken.
FENIANISME, o. eene geheime organisatie die
de republiek wil vestigen zoowel in Engeland als
in Ierland.
FENIKS, ook PHOENIX, m. (-en), mythische
vogel die zich, naar de meening der ouden, om de vijf
eeuwen verbrandde op een nest van geurige kruiden
en dan verjongd uit zijne asch verrees : als een feniks
uit zijne asch verrijzen; — (fig.) die eenig is in zijn vak,
wiens gaven zeldzaam zijn : een feniks in de kv, nst;
-- (Zuidn.) pocher, snoeshaan.
FENIKSDICHTER, m. (-s), (w. g.) zeldzaam
begaafd dichter; ...PENNEN, v. mv.; ...VLEUGELEN, m. mv.
FENNE, v. (-n), (in Friesl.) ven, weide; FENNEBLOEM, v. (-en), (gew.) madeliefje,(bellis perennis).

FENRIR, m. (Noorsche myth.) een reusachtige
wolf door Loki verwekt; bij den ondergang der
wereld zal deze Odin verslinden.
FEODAAL, bn. zie FEUDAAL.
FEP, v. (gew). dronkenschap : hij is aan de fep,
hij zuipt; alles voor de fep, alles geeft hij uit aan sterken drank.
FEPPEN, (fepte, heeft gefept), (gew.) aanhoudend
met kleine teugjes drinken, zuipen; lurken, likken,
zoenen. FEPPER, m. (-s), zuiper.
FERADSJEE, v. (-s), bovenkleedingstuk der
Turksche vrouwen, dat het geheele lichaam omhult.
FERLET, o. (-ten), een werktuig der boekdrukkers en papiermakers in den vorm eener T, waar
vochtige (bedrukte) vellen op de drooglatten-med
gehangen en na het drogen afgenomen worden:
ook kruk, kruis genoemd.
FERM, bn. bw. ( -er, -st), vast, fikseh, flink : een
ferm pak slaag; — eene ferme hand hebben, flink
schrijven; — eene ferme houding, flinke, krachtige,
houding; — dat is ferm !, opperbest; — 't is een ferme
kerel, een degelijke kerel; — houd u ferm, houd u
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goed !; - ferm Zijn plicht doen, voor zijne rneeninj
uitkomen; - ferm gedragen, kranig; - ferm
de waarheid eqjen, terdege; —(hand.) koffie
fern?, vaste, hooge prijzen; zij heeft een fermen
jongen, gezond, stevig; dat zijn ferme kuiten,
dik, krachtig; --- een paar ferme beenen hebben, krachtige, waarmee men flink kan stappen; - hij is niet
ferm genoeg, niet streng genoeg, te toegevend.
FERMAN, (vaak,minder goed : FIRMAN), in. (s),
schriftelijk bevel, namens den Sultan van Turkije
door den grootyizier uitgevaardigd.
FERMATE, v. (-a), (muz.) rustpunt (het teeken
verlengt de noot of rust waarboven het geplaatst
wordt).
FERMENT, 0. (-en), gistmiddel.
FERMENTATIE, v. gisting; - beroering.
FERMENTEEREN, (het fermenteerde, heeft
gefermenteerd), gisten. FERMENTEERSCHUUR,
V. ( ... schuren), schuur waarin men de geplukte
tabak laat broeien, teneinde de vereischte kleur
en geur te krijgen.
FERMENTOLIE, v. (. . .liën), vluchtige olie, een
product van de gisting van plantendeelen.
FERMERIE, FERMERIJ, v. (Zuidn.) in firinerie.
FERMETEIT. meer gebruikt FERMITEIT, v.
flinkheid, degelijkheid.
FERMETGUTS, v. (timm.) guts die van buiten
naar binnen is afgeslepen, ook sc/iepgvts geheeten.
FERMOOR, o. ( - . moron), groote seheepstimmermansbeitel.
FERNAMBUK, —HOUT, o. bruinhout, eene
voortreffelijke, zeer zware houtsoort uit Brazilië
in Zuid-Amerika, van roodachtig gele kleur, en
geheeten naar de stad 1 ernambuco of Pernambuco
en de landstreek van dien naam; het laat zich voortreffelijk politoeren; ook veel als verfhout gebezigd.
H
FEROCITEIT, v. wildheid, wreedheid.
FEROLIEHOUT, o. meubelhout van een in
Guyana groeiende boomsoort (ferolia gulanensis);
het is zeer hard en zwaar, roodgeel van kleur en
bi) het politoeren neemt het een fraaien atlasglans
aan.
FERRYBOOT, v. (-en), spoorboot.
FERULA, V. (-'s), pauselijke kruisstaf.
FERTIEL, bn. vruchtbaar.
FERTILITEIT, v. vruchtbaarheid.
FERWEEL, 0. (volkstaal voor) fluweel.
FES, v. (muz.) de door eene mol een halven toon
verlaagde f.
FESTIJN, 0. (-en), gastmaal.
FESTINA LENTE (Lat.), haast u langzaam.
FESTIVAL, 0. (-s), groot muziekfeest, volksfeest.
FESTIVITEIT, v. (-en), feestelijkheid.
FESTOEN, 0. v. (-en), guirlande van groen en
bloemen of vruchten.
FESTONNEEREN, (festonneerde, heeft gefestonneerd), op zekere wijze borduren; met bloemwerk
versieren; den rand van flanel, zijde enz. omnaaien
op do wijze zoeals knoopsgaten gemaakt worden.
FETEEREN, (fôteerde, heeft gefôteerd), vieren,
feest houden; --- iern féteeren, feestelijk onthalen,
(ook) met bijzondere eer en veel ophef ontvangen,
huldigen.
FETISCH, in. levenloos voorwerp van afgodische
vereering bij de Negers in Guinea en andere heidensche volken; —DIENAAR, m. (-s); —DIENST,
in. het aanbidden van een fetisch.
FETISOHISME, o. fetischdienst.
FEUDAAL, bis. tot het leenstelsel behoorende
het feudale stelsel, leenstelsel; - eene feudale bezitting, een leen, in tegenstelling van een allodium.
FEUILLETEEREN, (feuilleteerde, heeft gefeuilleteerd), doorbladeren; - bladerig zijn ot maken
(van gebak).
FEUILLETON, 0. (-s), dat deel van een dagblad,
hetwelk Of aan tooneel- of letterkundige beoordeelingen, Of aan verhalen enz. is gewijd en gewoonlijk aan den voet der bladzijden onder de
streep gedrukt staat.
FEUILLETONIST, m. (-en), die uitsluitend met
de levering der feuilleton-artikelen is belast, schrjver van het feuilleton.
FEUILLETONLITERATUUR, v.; ... SCHRIJVER,
M. (-s).
FEZ, v. hoofddeksel van Turken, Grieken en
andere oosterlingen: een rond kapje zonder klep,
van roode kleur, soms met een neerhangend kwastje
van blauwe zijde, of ook van zilver of goud.

FEZANT, m. (-en), zie FAZANT.
FEZIKEN, (fezikte, heeft gefezikt), (gew.) fluisterend praten; - smoezen; - zeuren, zaniken.
FEZIKER, in. (-s), (gew.) fluisteraar; zeur, zanik.
FEZIKSTER, v. (-s)
FIACRE, (Fr.) v. (-s), huurrijtuig.
FIALEN, v. mv. kleine spitse torentjes, in den
Gothischen bouwstijl, voorkomend als bekroning
van schraagpijlers, als ornament op altaren, biechtstoelen enz.
FIASCO, 0. mislukking, echec: fiasco maken,
mishagen, uitgefloten worden (van een tooneelspeler,
een tooneelstuk), ook fi asco lijden (van eene ondernaming); een jemmerlijk fiasco.
FIAT (Lat), het zij zoo, het geschiede; flat
betaling, het kan betaald worden; — fiat justitia,
het recht moet zijn loop hebben; - flat insertio,
goedgekeurd de iiìlassehing; — nu flat, flat er mee,
vooruit dan maar, ik vind het goed.
FIATTEEREN, (flatteerde, heeft geflatteerd),
toestaan, goedkeuren (eene uitgaaf by. ten bewijze
waarvan men het onderteekent).
FIBRINE, v. (scheik.) plantenvezelstof : eene
kleverige, taaie, grauwe stof die uit koolstof,
waterstof, zuurstof en stikstof bestaat; — dierlijke
fibrine, eene der twee stoffen waaruit de bloedkoek
bestaat, bloedvezelstof; een hoofdbestanddeel van
het vleesch.
FIBRINOGEEN, o. eiwitlichaampjes in het .ewone
bloed opgelost, de grondstof voor de fibrine.
FIBROÏNE, v. zijdestof die het hoofdbestanddeel
(wel 6 6' /) uitmaakt van de spinnewebben en het
spinsel der rupsen.
FICHE, 0. (-s), speelnierkje, vierkant of rond
beenen plaatje dat bij het kaartspelen geld vervangt.
FICHESDOOS, v. ( .. . doozen\, waarin de fiches
bewaard worden.
FICHU, 0. (-'s), driekantig halsdoekje; zijden of
kanten dameskraag inz. de schouders bedekkende,
soort van zeer kort en dun schoudermanteltje.
FICTIE v. (-s, ... tien), verdichtsel, vinding: 'I
ices maar fictie; het beschouwen van eene zaak of
vereeniging als persoon, in reehterhjken zin.
FICTIEF, b -n . bw. ( ... ver, -st), verdicht, niet
werkelijk bestaande: eene fictieve (ingebeelde)
winst; - een fictieve persoon, eene vereeniging met
rechtspersoonlijkheid.
FIDALGO, m. (-'s), lid van den lagen adel Li
Portugal (hetzelfde als Spaansch HIDALGO).
FIDEEL, bn. bw. (-er, -5f), vrooijk, opgeruimd,
aangenaam van humeur, niet krenterig of klein geestig : een fideele kerel; - gezellig : fi deel bijeenzitten, fideel houten; fideel met iem. omgaan, loyaal,
trouw en openhartig.
FIDEI-COMMIS, o. (-sen), eene erfmaking waarbij
den erfgenaam de verplichting wordt opgelegd om
het erfgoed, of een deel daarvan, na verloop van
zekeren tijd of onder bepaalde omstandigheden,
weder aan een derde af te staan: onvervreemdbaar
stam- of familie-erfgoed.
FIDEJUSSIO, v. (rechtst.) schriftelijke borgstelling.
FIDELITEIT, v. trouw, trouwhartigheid; t— gemoedelijkheid.
FIDIBUS, m. (-sen), strook papier, gevouwen of
geknipt om er eene pijp aan op te steken.
FIDUCIE, v. (gemeenz.) vertrouwen, geloof: ik
heb geen fiducie in iets of iem.); fiducie in iem. stellen.
FIDUCIAIR, bn. fiduciair ruilmiddel, papiergeld
dat zijne waarde ontleent aan het vertrouwen dat
de staat of de instelling geniet die het uitgeeft.
FIEDEL, v. (-s), (gemeenz.) viool.
FIEDELEN, (fiedelde, heeft gefiedeld), (gemeenz.)
op de viool spelen, zagen.
FIEKEN, (flekte, heelt geflekt), (Ind.) (gemeenz.
plat) eene vrouw bekennen.
FIEKRUID, 0. verkorting van sophiekruid
(sisymbrium sophia), ook fljnbladige raket en vuurkruid geheeten.
FIELT, m. (-en), gemeene schelm, doortrapte
schurk.
FIELTACHTIG, bn. bw. (-er, -st), als een felt.
FIELTACHTIGHEID,

FIELTENSTREEK, m. ( ... streken), . .. STUK, o.
(-ken), gemeene, lage streek, sehelmstuk, schelmerij.
FIELTERIG, bn. bw. (-er, -st), laaghartig,
doortrapt gemeen. FIELTERIGHEID, v.
FIELTERIJ, v. (-en), fleltenstuk; - hij hangt van
flelterijen aan elkander, het is een doortrapte feit.
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FIELTIG, bn. bw. fielterig.
FIEMELEN, zie FEMELEN.
FIER, bn. bw. (-der, -st), (van personen) hoog
zich met rechtmatigen trots verheffende-hartig,
op : een fier karakter; hij is fier op zijne afkomst;
fier in het strijdperk treden; eene ,fiere houding; —

(van paarden) welgevormd en levenslustig. FIER
hooghartigheid.
-HEID.vtrosehid,
FIERTE, v. (w. g.) fierheid.
FIERTER, m. v. (-s), (veroud.) reliquieënkast.
1. FIETS, bw. (Z. A.) gauw, rap, gezwind.
2. FIETS, v. (-en), rijwiel.
FIETSBAND, m. (-en), gummi luchtband, of
buitenband voor eene fiets; ... BELASTING, v.;
...BERGPLAATS, v. (-en); ...BEWAARDER, m.
(-s), iem. die voor eene kleinigheid, aan postkantoor,
aan het strand, bij een wedstrijd enz. fietsen voor
anderen bewaart; ...BROEK, v. (-en), korte broek
voor een fietser; ...DIEFSTAL, m. ,etsdiefstallen
zijn aan de orde van den dag.

FIJN.

figuur begint; — ( wisk.) eene lijn, een vlak, een

lichaam of een samenstel van punten, lijnen,
vlakken en lichamen; vlakke figuur, die geheel in
één plat vlak ligt; figuur in de ruimte, die niet
geheel in één plat vlak ligt; — (schilderk. en beeldh.)
de voorstelling van een persoon of beeld; -- (muz.)
Bene korte muzikale gedachte, motief : rhythmische
figuren, triolen, quintolen en sextolen; melodische
figuren, de voorslag en de triller; -- een misselijk
figuur maken, niet flink voor den dag komen; —
(fig.) een goed, een zot, een gek, een mal figuur maken;—
welk figuur moet ik daar maken ? hoe zal ik daar
optreden ? : ---- figuur maken, eene zekere rol spelen,
opzien baren; — het is een ridder van de droevige
figuur, het is een Don-Quichot; — Bismarck is
eene groote figuur; — eerre nobele figuur, persoon
met karakter: — (redek.) de figuren van de gedachte;
de rhetorische figuren, de stij l figureuu; — ( spraakk.)
grammatische figuren, de veranderingen die de

woorden, buiten de vervoeging of verbuiging, ondergaan door aanwinst of verlies van eene letter,
door samentrekking, letterkeer enz. FIGUURTJE,
o. (-s).
FIGUURLIJK, brr. bw. oneigenlijk : eene figuur-

FIETSEN, (fietste, heeft en is gefietst), op de
fiets rijden. FIETSER, m. (-s): FIETSSTER, v. (-s).
FIETSENFABRIEK, v. (-en), rijwielfabriek;
...FABRIKANT, m. (-en).
FIETSHANDELAAR, m. (-s); ...HOK, o. (-ken);
...KOSTUUM, o. (-s); ...KOUSEN, v. mv.; ...LANTAARN, v. (-s); ...MERK, o. (-en); ...PAD, o.
(-en), met zorg gehard of geplaveid pad, uitsluitend
bestemd voor fietsrijders : langs vele openbare
wegen heeft men fietspaden; ...PET v. (- ten);
...POMP, v. (-en), luchtpomp om daarmee den
binnenband van fietsen op te pompen; ... REK,
o. (-ken); ... ROK, m. (-ken).
FIETSRIJDEN, (reed fiets, heeft fietsgereden),
fietsen; ...RIJDER, m. (-s); ...RIJDSTER, v. (-s).
FIETSSLEUTEL, m. (-s), schroevendraaier met
verstelbaren bek, om de verschillende schroeven
eener fiets los of vast te draaien; ...SLOT, o. (-en);
...STANDAARD, m. (-s); ...TOCHT, m. (-en);
...VERORDENING, v. (-en); ...ZADEL, o. (-s).
FIGALE, v. (-n), Oostindisch roeivaartuig.
FIGARO, in. type van sluwheid, behendigheid en
kuiperij; — barbier; — soort van. damesjakje.
FIGEEREN, (figeerde, heeft en is gefigeerd), bevestigen; tegen de hitte van het vuur bestand
maken; vaststellen, bepalen; stremmen, stollen
FIGGELEN, (Zuidn.) zie FIKKELEN.
FIGURAALSTEM, v. (-men) (muz.) stem die den
cantus firmus of de melodie vergezelt en versiert;
.. MUZIEK, v. muziek met noten van verschil
duur, in tegenstelling met koraalmuziek;-lend
...ZANG m.
FIGURABILITEIT, v. eigenschap der lichamen
om zekeren vorm aan te nemen.
FIGURANT, m. en v. (-en), FIGURANTE, v.
(-n), (toon.) die eene rol vervult van iem. die niets
of bijna niets te zeggen of te doen heeft; (fig.)
nutteloos lid eener vergadering; — voor figurant
dienen (op eene voordracht), voor den vorm er
op geplaatst zijn. FIGURANTEN, mv. de orgel
een orgel, daar alleen voor-pijenhtfrova
het oog geplaatst, doch geen toon gevende.
FIGURATIE, v. (-s), figuurlijke voorstelling; het
aanbrengen van figuren (in de muziek, in de rede).
FIGURATIEF, bn. alleen voor den vorm, beelden
voorstellende : de figuratieve schilderkunst, die
alleen enkele beelden voorstelt.
FIGUREEREN, (figureerde, heeft gefigureerd),
tot een beeld vormen; als stomme persoon optreden; stopstuk zijn : op eene voordracht tgureeren,
zonder eenige kans op eene benoeming; -- zich
figureeren, zich verbeelden, voorstellen.
FIGURENDOOS, v. (...doozen), speelgoeddoos
om figuren te leggen; ... SOEP, v. waarin figuurtjes
van vermicelli zijn.
FIGURISME, o. (godgel.) de leer dat de verhalen
van het O. T. als figuren van de gebeurtenissen
uit het N. T. zijn te beschouwen. FIGURIST, m.
(-en), aanhanger van het figurisme.
FIGUUR, v. en o. (figuren), gedaante, gestalte;

het is hier eenfijne boel, zie BOEL; — zacht, liefelijk :
fijne tonen; eene fijn getinte schilderij; — juist
gevoelend, ontvankelijk : een fijn gemoed, - karak ter; — een fijn leven leiden, waarop niets aan te

meisjes en vrouwen gezegd); (ook) een aardig
figuurtje, mooi meisje; — de afbeelding, de afteekening, het beeld, model, patroon; figuren in
gebloemde stoffen, in tegenat. met den grond; de
figuren zijn goed geteekend; — ( kaartsp.) de heer,
vrouw en boer : een prentje; , — (dansk.) de ver
lijnen de men al dansende beschrijft,-schilend
de toeren : de figuren eener quadrille, het eerste

eene fijne pen, fijne ooren, eene kwestie fijn uit
elkander zetten; — scherpzinnig : dat is eene fijneonderscheiding; een fijn verstand; — scherp, nijpend :

— een goed, een mooi figuur hebben, (vooral van

lijke uitdrukking, beteekenis, zin; zich figuurlijk
uitdrukken, ook figuurlijk spreken; — figuurlijke
getallen, die gevormd worden door de leden van

alle rekenkundige reeksen van hoogere orden,
welker eerste lid de eenheid is. FIGUURLIJK
zinnebeeldige spraakwending.
-HEID,v.
FIGUURNAAD, m. (...naden). kleine naad om
het figuur beter passend te maken : kleine figuurnaden in een rok.

FIGUURPLOEGEN. o. eene bijzondere wijze van
ploegen; ...RIJDEN. o. kunstige manier van rijden,
waarbij men verschillende figuren beschrijft;
...SNIJDER, m. plaatsnijder.
FIGUURZAAGJE, o. (-s), fijn zaagje om zeer dun
hout in figuren uit te zagen, fineerzaagje. FIGUUR ZA 1 N, o. het zagen van figuren uit zeer dun hout;
inz. als liefhebberijwerk; men vervaardigt aldus
portretlijsten, etagères enz. FIGUURZAAGHOUT,
o. zeer dunne plankjes voor het figuurzagen.
FIJ, tw. foei; (spr ) hij gaat van de hei in de flu,
van het eene uiterste tot het andere; 't is „hei
of ,,fij I" met hem,, hij is altijd overdreven, zoowei
in lof als in blaam FIJFER, v. (-s), (Zuidn.) dwarsfluit.
FIJFELEN, (Zuidn.) op de fijfer spelen.
FIJFELAAR, m. (-s), die op de fijfer speelt.
FIJK, v. (gew ) fijt.
FIJMELAAR, m. (-s), FIJMELAARSTER, v.
(-s), zie FEMELAAR.
FIJMELACHTIG, bn. ( -er, -st), femelachtig.
FIJMELARIJ, v. (-en), femelarij.
FIJMELEN, (fijmelde, heeft gefijmeld), femelen.
FIJN, bn. bw. ( -er, -st), niet grof : fijn zand, fijne
n schrift; — eene fijne pen, pen
keien; — klein : fijn
voor klein schrift;. — dit is met eene fijne pen beschreven, zeer nauwkeurig, op eene voortreffelijke
wijze; -- op de fijne puntjes letten, nauwlettend
toezien; --- de fijne puntjes zijn er bij hem af, de
bijzonderheden weet hij niet meer, zijne kennis
vervaagt; -- afgewerkt, voortreffelijk : fijn laken,
linnen; eene fijne teekening, schilderij; -- keurig,
schoon : eene fijne taille, een fijn figuur; --- goed
in orde, in de puntjes : eene fijne kleeding, een fijn
toilet, er fijn uitzien; — kostelijk, lekker van smaak :

fijne wijn, fijne groenten en vleesehspijzen; eene fijne
Pesch (wijn); -- zuiver, onvermengd : fijn goud, zilver, - metaal; -- fijn staal, met zorg gegoten voor
instrumenten; — zooveel deden fijn, van het zuivere
metaal; — voortreffelijk, volmaakt, net : een ,Pij ee
gedrag, fijne woorden; — welgemaakt, van aanzien lijken stand : een fijn heer, eene fijne dame, (ook

iron.) op wier gedrag veel aan te merken valt:

merken valt (ook iron.); — vroom, godvruchtig,
orthodox : zij zijn fijn (ook wel ragfijn): een fijne
dominee, predikant der Christelijk Gereformeerden:
— uiterlijk godsdienstig: een fijne kwezel, eene fijnezus; den fijne uithangen, uitwendig zeer vroom
zijn; — geoefend, zeer nauwkeurig : een fijn penseel.
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het is fijn koud; — een fijn kindje, dat er zwakjes
uitziet; — het fijne van de zaak, de ware toedracht,
(ook) de bijzonderheden; --- (bij het quadrillespelen) de kleur die bovengekeerd is : de fijnen
troef snaken, het was in de fijnen; — fijn ! dat is
fijn ! heerlijk, prettig, aangenaam.
FIJNAARD m. (-s), ...BAARD, m. (-en), femelaar.
. FIJNBEK m. (-ken), (nat. hist.) zie FIJNSNAVEL.
FIJNGOOIEN, (gooide fijn, heeft fijngegooid), iets
zoo gooien, dat het fijn wordt, aan stukken valt.
FIJNHAKKEN, (hakte fijn, heeft fijngehakt),
door hakken fijnmaken : groenten, vleesch fijnhakken.
FIJNHEID, v. (...heden), het fijn zijn; wat fijn
is (in alle bet.).
FIJNIGHEID, v (...heden), fijnheid.
FIJNKAPPEN, (kapte fijn, heeft fijngekapt),
(gew.) fijnhakken.
FIJNKAUWEN, (kauwde fijn, heeft fijngekauwd ),
door kauwen fijnmaken. FIJNKATJWING, v.
FIJNKNIJPEN, (kneep fijn, heeft fijngeknepen),
door knijpen fijnmaken; Egemeenz.) ik zal je fijnknijpen, geducht mijne meerdere kracht laten
voelen.
FIJNKOLEN, mv. eene soort van steenkolen
voor gietcokes.
FIJNKORREL, bw. een vuurwapen fijnkorrel richten over de punt van den vizierkorrel richten.
FIJNKORRELIG, bn. fijnkorrelig ijzer bevat
slechts 1 /4 °/ a koolstof en geen kiezelzuur of phosphorus.

FIJNMAKEN, (maakte fijn, heeft fijngemaakt).
FIJNMAKING, v.
FIJNMALEN, (maalde fijn, heeft fijngemalen),
door malen fijnmaken FIJNMALING, v.
FIJNPROEVER, m. (-s), iemand die fijn proeft,
lekkerbek.
FIJNSCHAAL, v. k...schalen), inheemsch zoet
familie der gaperschelpen-waterschlpdi,o
behoorende.
FIJNSCHILDER, m. (-s), kunstschilder.
FIJNSLAAN, (sloeg fijn, heeft fijngeslagen),
door slaan fijnmaken.
FIJNSMIJTEN, (smeet fijn, heeft fijngesmeten),
iets zoo smijten, dat het fijn wordt, aan stukken
valt.
FIJNSNAVEL, m. (-s), (nat. hist.) fijnbek, naam
van een zeer talrijk geslacht van kleine vogels die
zich door een rechten, smalsen, stiftvormigen
snavel onderscheiden: ... SNAV ELIG, bn.
FIJNSNIJDEN, (sneed fijn, heeft fijngesneden),
door snijden fijnmaken.
FIJNSPINNER, m. (-s), arbeider in eene spinnerij
die fijner werk verricht.
FIJNSPRIETEN, v. mv. eene wantsenfamilie die
vooral op heesters en kruiden voorkomt.
FIJNSTAMPEN, (stampte fijn, heeft fijngestampt),
door stampen fijnmaken.
FIJNSTOOTEN, (stootte -, stiet fijn, heeft fijngestooten), door stooten fijnmaken. FIJNSTOOTING, V.
FIJNSTRAAL, v. (... stralen), een plantengeslacht
(erigeron) tot de samengesteldbloemigen behoorende,
waarvan in Nederl. twee soorten vrij algemeen
voorkomen : de Canadasche en de scherpe fijnstraal.
FIJNSTRIJKSTER, v. (-s), strijkster van fijn
goed, inz. van boorden en manchetten.
FIJNTE, V. (- n), fijnheid.
FIJNTJES, bw. op eene fijne wijze : dat is fijntjes
gedaan; fijntjes knijpen; doordringend : 't is fijntjes
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af met je fikken; hij heeft nog nooit een geweer in
zijn fikken gehad.

FIKS, bw. ( -er, -t), op fiksche, flinke wijze : dit
heeft hij fiks gedaan; fiks geschilderd; fiks eten; zich
fiks houden.

FIKSCH, bn. ( -er, -t), behoorlijk, vlug; krachtig,
nadrukkelijk : een fiksche klap; — fiksche lijnen,
krachtige, juist getrokken lijnen; — flink : een
fiksche jongen; eene fiksche meid; — welvarend,
gezond : ik ben niet al te fiksch. FIKSCHHEID, v.
vlugheid, behendigheid, knapheid; welvarendheid.
FILAGRAM, o. (-men), (papierm.) de koperen
draadletters of figuren, op den papiervorm aangebracht, waarvan de afdruk op het vel papier het
watermerk vormt.
FILAMENT, o., FILAMENTUM, o. de vezel,
het vezeltje (aan planten en dieren); (in bloemen)
de helmdraad.
FILE, V. rij : bij grooten toeloop moet men „en
file" gaan staan, in de rij; een file van rijtuigen.
FILEEREN, (fileerde, heeft gefileerd), garen spinnen; — (muz.) een toon zeer lang aanhouden;
heengaan, afdruipen; (in het kaartspel) eene kaart
wegmoffelen; (ook) de kaarten langzaam een voor
een openleggen.
FILET, o. netwerk, allerlei gemaasde stof, open
kant; — (rijsch.) trens, zeker paardebit; -- lende stuk van een os, ossenhaas, ruggestuk van een hert
enz.; mv. FILETTEN, (boekdr.) metalen lijnen
tot scheiding van hoofdstukken, kolommen enz.;
(boekb.) de rechte of gebloemde lijnen of lijsten
op den band van een boe.:.; ook de stempels welke
dienen om ze er op te zetten.
FILETIJZER, o. (-s), ...STEMPEL, o. (-s), ijzeren
stempel om de filetten op den band van boeken te
zetten, ook streep- of draadstempels geheeten.
1. FILIAAL, bn. bw. kinderlijk; afhankelijk.
2. FILIAAL, o. (filialen), tak van een handelshuis
op eene andere plaats dan waar het hoofdkantoor
gevestigd is : bijkantoor; bijwinkel, depotwinkel;
ook van kloosters of inrichtingen, uitgegaan van
een moederhuis, waarmede het tot op zekere hoogte
eene eenheid blijft uitmaken.
FILIAALBANK, v. (-en), bijbank, succursale;
...KERK, v. (-en), bijkerk die door de geestelijken
van eene andere kerk (moederkerk) bediend wordt;
...KLOOSTER, o. (-s).
FILIGRAAN, ook ... GRAIN en ... GREIN geheeten, o. fijn zilver- of gouddraadwerk; inz. zilver
vervaardigd uit koordvormig gedraaid en-werk,
daarna geplet zilverdraad waaruit krul- of lofwerk
en arabesken enz. gebogen worden; —DRAAD,
m.; —GLAS, o. draadglas; —WERK, o.
FILM, o. (-s), dun vlies uit gelatine, collodium
of celluloïd met een lichtgevoelig laagje bedekt,
inz. gebruikt voor bioscoopopnamen; zulk een film
met bioscoopopnamen : een nieuw film vertoonen.
FILOMEEL, ...MEELE, v. (...meelera), (dicht.)
, nachtegaal.
FILOSELLE, FILOZEL, v. grove zijde, floretzijde. FILOZELLEN, bn. van floretzijde.
FILOSOOF, m. zie PHILOSOOF.
FILTER, o. m. (-s), FILTRUM, o. (...tra, -s),
doorzijgdoek; toestel om vloeistoffen te zuiveren
door middel van doorzijging; bovendeel eener koff iekan met zeer fijne gaatjes in den bodem, waar
koffiedik van de koffie afgezonderd blijft -dorhet
FILTERBAAS, m. (...bazen), (bij eene waterleiding); ...KAARS, v. (-en), porceleinen kaars van
een Chamberland-waterfilter.
FILTRAAT, o. wat gefiltreerd is : een kiemvrij

koud.

filtraat.

FIJNTRAPPEN, (trapte fijn, heeft fijngetrapt),
door trappen fijnmaken.
FIJNVROOM, bn. (w. g.) zeer vroom, (ook)
schijnheilig.
FIJNWRIJVEN, (wreef fijn, heeft fijngewreven),
door wrijven fijnmaken. FIJNWRIJVING, v.
FIJT, V. bindweefselontsteking en ettervorming
aan de binnenvlakte der vingertoppen. (In sommige
streken luidt dit woord vijt, fijk, fiek).
FIKFAKKEN, (fikfakte, heeft gefikfakt), (gew.)
beuzelen, talmen; (gew.) stoeien. FIKFAKKER,
m. (-s), beuzelaar, talmer. FIKFAKSTER, v. (-s).
FIKFAKKERIJ, v. (-en), (gew.) gebeuzel, getalm,
gezeur.
FIKKELEN, (fikkelde, heeft gefikkeld), (Zuidn.)
onhandig snijden of hakken, iets slordig afmaken.
FIKKEN, mv. (gemeenz.) vingers, handen: blijf

FILTREER v. (-en), filter, filtreertoestel.
FILTREERDOEK, m. (-en), doorzijgdoek.
FILTREEREN, (filtreerde, heeft gefiltreerd), eene
vloeistof van vaste, daarin onoplosbare stoffen
zuiveren, door de vloeistof door eene poreuze stof
te laten trekken; ook wijze van koffie te zetten.
zonder dat het dik mede kan gaan.
FILTREERKAN, v. (-nen), kan om iets te filtreeren; ook koffiekan met filter; ...MACHINE, v.
(-s); ...PAPIER, o. eene soort van doorzijgpapier;
... TOESTEL, o. (-len).
FINAAL, bn. bw. wat om te eindigen, te sluiten
dient; finale uitverkoop; -- de finale toewijzing (bij
eene verkooping van onroerende goederen); volkomen, ten eenenmale : het is mij finaal onmo-
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gelijk, dit te doen.
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V. (- s),

slotstuk, einde van een uitvoerig
34

FINANCIEEL.

530

muziekstuk dat den totaal-indruk krachtig en
duidelijk aangeeft : de finale eener opera; — (bij
wedstrijden) beslissingswedstrijd; -- (bouwk. ) frontaalspits met kruisbloem.
1. FINANCIEEL, bn. bw. de geldzaken, het geldwezen betreffende; —eene financieele crisis, geldnood;
de financieele commissie.
2. FINANCIEEL, o. de gelden; — het financieel
is in orde, de geldmiddelen staan goed.
FINANCIEKAMER, v. (oudt.) kantoor van 's rijks
schatkist.
FINANCIËN, v. mv. geldwezen, geldmiddelen; —
de financiën, inkomsten; departement van financiën;
minister van financiën; 's lands financiën.
FINANCIER, m. (-s, -en), geldbezitter; beheerder
van gelden; -- hij is een goed financier, weet zijn
geld met voordeel te beheeren.
FINANCIEREN, (financierde, heeft gefinancierd),
met geld handelen; gelden beheeren; geld verschaffen, aanbrengen.
FINANCIEWEZEN, o. geldwezen.
FIN-DE-SIÈCLE, bn. bw. modewoord in 1889
te Parijs opgekomen, en een tiental jaren overal
gebezigd, om aan te duiden alles wat overdreven
en onnatuurlijk was in de levenswijze en levens
einde der 19de eeuw.
-opvatingeh
FINE (van Lat. finis), ten (ter) fine van rapport,
van advies, ten einde daarop te berichten.
FINEER, o. zeer dunne blaadjes van mahonie -,
kersen -, notenhout om daarmede kastjes, tafels
enz. van witwerk op te leggen; ook fourneer, forneerhout geheeten.
FINEERDER, m. (-s), die fineert.
FINEEREN, (fineerde, heeft gefineerd), goud,
zilver louteren; — houtwerk met fineer beleggen; --meubelhout aan zeer dunne blaadjes zagen.
FINEEROVEN, m. (-s), oven waarin goud of
zilver gelouterd wordt; ...PLAATJE, o. (-s),
blaadje fineer.
FINEERZAAGJE, o. (-s), dun klein zaagje, van
een houten rug of handvat voorzien, door de
meubelmakers gebruikt om langs Bene liniaal
fineerplaatjes door te zagen; figuurzaagje.
FINEERZAGER, m. (-s), iem. die fineer, fijn
bladhout kan zagen.
FINESSE, v. (-s), list, sluwheid; de finesse van
de zaak, het fijne, de bijzonderheden; iets zn de
finesses kennen tot in alle bijzonderheden.
FINGEEREN, (fingeerde, heeft gefingeerd), verdichten, voorwenden; ---- gefingeerde winst, in werkelijkheid niet bestaande; — een gefingeerde naam,
een valsche naam.
FINITO, (kooph.) afsluiting van eene rekening.
1. FINT,v. (-en). (w g.) list, uitvlucht; schijnstoot.
2. FINT, v. (-en), kleine soort van elft (alosa
fnía), wordt 5 dM. lang en 1 KG. zwaar; zij zwemt
in Juni de rivieren op; — eene soort van grof
voorn.
-schubigen
FIOEL, m. (-en), (bouwk.) torenvormige bekroning
van vrijstaande schraagpijlers en contreforts, ook
pijnakels en ,falen geheeten.
FIOOL, v. (fiolen), fiesch met langen hals en
kleinen buik; (ook) apothekersfleschje; --- de Bolen
van zijn toorn over iemand uitgieten, iem. ten volle
zijn toorn laten gevoelen, heftig tegen hem uitvaren;
— ,holen laten zorgen, zich nergens om bekommeren.
FIORITUREN, mv. (muz.) versieringen van den
zang, trillers, rollers enz.
FIRMA, V. (-' s), naam waaronder een koopman
of vennootschap handel drijft.
FIRMAMENT, o. uitspansel, hemelgewelf.
FIRMAN, m.. zie FERMAN.
FIRMANT, m. (-en), lid eener firma.
FIRN, v. korrelig sneeuwijs in de hooggebergten,
dat langzamerhand in gletscherijs overgaat.
FIS, v. (muz.) de door een kruis met een halven
toon verhoogde f, —DUUR, v. de groote toonschaal,
met fis tot grondtoon, heeft 6 kruisen; —MOL, v.
de kleine toonschaal op fly, heeft 3 kruisen.
FISCAAL, bn. bw. zie FISKAAL.
FISCUS, m. staatskas, schatkist verpersoonlijking der belastingheffing : de fiscus moet er niet
bij te kort komen.
FISETHOUT, o. kernhout van den sumakboom,
(rhos cotinus) in Z. Europa, ook Hongaarsch geelhout
en fustiekhout geheeten.
FISETINE, v. gele verfstof uit het fisethout
verkregen, dient tot het geelverven van wol en leer.
1. FISKAAL, bn. bw. wat den fiscus betreft: deze
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wetten zijn zuiver fiskavl; -- fiskale rechten, in- en
uitvoerrechten die tot stijving van de schatkist
worden geheven; -- eene ,i,'kale executie, wegens
verschuldigde belasting; -- advocaat-fiskaal, (oudt.)
titel van den tegenwoordigen procureur -generaal.
2. FISKAAL, m. (...kalen), (veroud.) een openbaar
aanklager; de ambtenaar die voor de naleving der
wetten, inz. voor de rechten van den fiscus waakte
en, bij schending daarvan, als eischer in rechten
optrad.
FISTEL, v. (-s), (heelk.) onnatuurlijk kanaal,
dat aan de huidoppervlakte of in Bene inwendige
lichaamsholte uitmondt; diepe etterwonde, (ook)
etterafleider; blinde fistels hebben slechts ééne
opening; volkomen fistels hebben er twee; communicatieistels blijven bij de genezing eener volkomen
fistel achter. FISTELACHTIG, bn. ( -er, -st), naar
eene fistel gelijkende : een fistelachtig gezwel.
FISTELKRUID, o. een der volksnamen van het
moeras-kartelblad (pedicularis palustris), eene plant,
tot het geslacht kartelblad en de familie der rinkel
behoorende; ook wel bruine ratel, hardijzer,-bloemign
ijzerbloem, luiskruid en roode horde geheeten.
FISTELMES, o. ( -sen); ...SNEDE, v. (-n); ...SNIJ
...WONDE, v. (-n); ...ZWEER,-DING,v.(en);
v. (...zweren).
FISTULEUS, bn. fistelachtig; (heelk.) fistuleuze
gezwellen zijn ettergangen, ontstaan door verzwering
der beenderen, gewrichten of andere organen.
FITIS, v. ( -sen), eene soort van boschzanger,
12 cM. lang, met grijsachtig groenen rug, lichtgeel
aan de buikzijde, doch borst en buik wit, ook wel
kleine gele hofzanger geheeten (phylloscopus trochilus);
zij komt veel in tuinen en boschjes voor.
FITS, v. (-en), eene soort van otter; (Zuidn.)
scheldnaam voor vrouwen: die venijnige fits; —
soort van scharnier met uitstekende bladen.
FITTEN, (fitte, heeft gefit), (scheepsb.) meten
hoe diep de gaten zijn die men geboord heeft;
(zeew.) nauwkeurig de bocht van de kiel onderzoeken, alvorens het schip te dokken; — pasklaar
maken. Vgl. FITTING.
FITTER, m. (-s), een werkman in eene gasfabriek,
bij de waterleiding enz. belast met het maken en
repareeren der geleidingen enz.; gasfitter, waterfitter.
FITTING, m. (-s), kleine onderdeelen voor ver
fabrieken bij massa-schilendma,
gemaakt worden; (gew.) fret, fretboortje.
FIVE O'CLOCK (TEA), (Eng.), het gebruiken van
een kop thee vóór het diner.
FIXATIEF, o. eene oplossing van dammarhars
of blanke schellak in spiritus of iets dergelijks, dat
dun opgespoten wordt en snel verdampt, om krijtof houtskoolteekeningen te fixeeren.
FIXE, bn. vast, juist : prix fixe, vaste prijs,
waar niet op afgedongen mag worden; idée fixe,
een vast, onveranderlijk denkbeeld (der maniakken);
— (nat.) bestand tegen het vuur.
FIXEERBAD, o. (-en), oplossing om eene opname
of foto te fixeeren.
FIXEEREN, (fixeerde, heeft gefixeerd), vestigen,
vastmaken; (fig.) vaststellen; — iem. fixeeren, de
oogen of een kijker onafgewend op iem. gevestigd
houden; — eene teekening fixeeren, zoo bewerken,
dat ze niet meer vlakt, onuitwischbaar maken.
FIXEERMIDDEL, o. (-en); ...SPUITJE, o. (-s),
spuitje om eene fixeerstof op eene teekening te
brengen; ...STOF, v. (-fen); ...WATERGLAS, o.
kaliwaterglas, zoodanig vermengd met natrium
dat het niet meer opaliseert; het beste-kiezlvocht
fixeermiddel voor waterverven.
FIXEERZOUT, o. (photogr.) natriumtrisulfaat,
dat de eigenschap bezit. om het broomzilver te onttrekken en het zilver onaangetast te laten,
FIXUM, o. vastgesteld bedrag; vast inkomen.
FJELD, o. (-s), bergvlakte in Zweden en Noor
-wegn.
FJORD, v. (-en), zeer smalle, diep in 't land
dringende, zich vaak vertakkende zeein.ham inz.
in Noorwegen en Denemarken. FJORDENKUST
v. (-en) kust rijk aan fjorden; ...RIJK, bn. rijk aan
fjorden : de fjordenrijke kust van Groenland.
1. FLAB, FLABBE, v. (gew.) fiep, soort van
hoofddoek.
2. FLAB o. we terpest, zekere waterplant, tot de
wieren behoorende, waarvan er verscheidene soorten in Nederl. gevonden worden.
FLABBEN, (flabde, heeft geflabd), flab uit de
slooten opvisschen.
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FLABBEREN, (flabberde, heeft geflabberd),
zacht heen en weer waaien en daarbij een eigenaardig
geluid maken (van nat waschgoed, geheschen
zeilen enz.).
FLABVISSCHER, m. (-s), die flab uit de slooten
vischt.
FLACON, m. (-s), kleine flesch van glas, kristal,
porselein voor reukwaters, likeuren enz.; langhals,
wijnflesch; -- op de flacon gaan, op de flesch gaan,
zijne betalingen staken, bankroet gaan. FLACONNETJE, o. (-s).
FLACONNEUR, m. (-s), fiesschentrekker.
FLADDEREN, (fladderde, heeft gefladderd),
met gedruisch vliegen, niet kunnen zweven : de
vleermuis fladdert; heen en weder -, op en neer
vliegen (in ongelijke wendingen): de vogel fladderde
in het rond; vlinders fladderen; wat fladderen de
linten van haar muts; (ook fig.) de minnaars fadderden rondom haar.
FLADDERMIJN, v. (-en), zie FLODDERMIJN.
FLADDERMUTS, v. (-en), zeker vrouwen -huismutsje met breede strookers, ook floddermuts
geheeten.
FLAGELLANT, m. (-en), lid eener geestelijke
broederschap, in 1260 in Italië ontstaan; geeselmonnik.
FLAGEOLET, v. (-ten), octaaffluitje; hoogfluit :
eene soort van bekfluit van ivoor, palm- of ebbenhout; (op orgels) een open register dat de tonen der
flageoletfiuit nabootst; —BLAZER, —SPELER,
m. (-s); —TOON, m. (...tonen), bekfluittoon; toon
als die eener flageolet, welke op de viool enz. voortgebracht wordt, door de snaar onder het toongeven
in de eerste harer trilknoopen slechts even aan te
raken.
FLAGRANT, bn. tastbaar, jhandtastelijk, duidelijk,
blijkbaar : dat is eene flagrante leugen; — flagrante
delicto, en flagrant delit, op heeter daad.
FLAIR, m. fijne reuk, fijne neus, bijzondere
aanleg: voor zoo iets heeft men flair nodig om te
slagen.
FLAKFLUIT, v. zeker pijpwerk in het orgel.
FLAKKEREN, (flakkerde, heeft geflakkerd),
bij opvlamming branden; flikkeren.
FLAMBARD, m. (-s), soort van slappen vilten
hoed met breeders. rand.
FLAMBEEREN, (flambeerde, heeft geflambeerd),
heen en weer gaan, zengen, roosten, vlammen;
over de vlam houden of laten gaan; -- (zeew.)
met een sein (vlag of schot) berispen, omdat een
schip niet op zijn post is, of een gegeven bevel
niet goed uitgevoerd wordt.
FLAMBEEUW, v. (-en), (Zuidn.) flambouw,

fakkel.
FLAMBOOS, v. (...bozen), (volkstaal voor) framboos.
FLAMBOUW, v. (-en), fakkel, toorts, vuurwerk
tot verlichting in de open lucht, bestaande uit
losgedraaid touw, in een mengsel van hars en terpentijn gedoopt, daarna geperst en met kardoespapier omwikkeld; -- soort van fijne eetaardappel,
geel op schotel, die tot laat in het voorjaar goed
blijft; —DRAGER, m. (-s).
FLAMBOYANTSTIJL, m. (bouwk.) laatgothische
stijl met vlamvormig vulwerk en vischblaasornamenten aan vensterbogen, zuilen, enz.
FLAMINGANT. m. (-en), (Zuidn.) oorspr. de
naam, dien de Walen aan de Vlamingen geven;
nu : aanhanger der Vlaamsche beweging. FLAMINGANTISME, o.
FLAMINGO, m. (-'s), een groote waadvogel
met slanken romp, langen hals en grooten kop
(phoenicopterus roseus), ruim 1 M. hoog, komt veel
voor aan de oeverlanden van de Middellandsche
zee, de Zwarte zee, en in Midden- en Zuid-Azië.
FLAMMETTE, v. (-n), (heelk.) werktuig waarmede men na het zetten der koppen de noodige
insnijdingen maakt.
FLAMOES, v. (plat) vrouwelijk schaamdeel.
FLANEEREN, (flaneerde, heeft geflaneerd), drentelen, doelloos rondslenteren.
FLANEL, o. lichte en losse, weinig gewalkte
stof, met een glad of gekeperd weefsel, vervaardigd
van gekaarde schapenwol : gezondheidsflanel, zeker
soort van flanel; --- kleedingstuk uit deze stof ver
hemd van flanel: een flanelletje-vardig;—
dragen.
. FLANELLEN, bn. van flanel : een flanellen
borstrok.
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FLANELLETTE, v. (Z. A.) de minste, slechtste
soort van flanel.
FLANELSTEEK, m. (...steken), (naaist.) kruis
—NAAD, m. (...naden).
-stek;
FLANEUR, m. (-s), iemand die flaneert.
FLANK, v. (-en), zijde, vleugel van een gebouw;
zijde, deel van den buik van een paard : gesloten
of gevulde flanken, wanneer de afstand tusschen
de achterste rib en den uitwendigen heupknobbel
zeer kort is; — zijde van een schip; — (vestingb.)
zijlijn . van eene lunette, elke lijn die ten opzichte
eener andere een inspringenden hoek maakt en
deze dus bestrijkt; — (mil.) rechts uit de flank !
eene kwartwending rechts en in de nieuwe richting
doorgemarcheerd ! -- den vijand in de flank vallen,
op zijde aanvallen, — (gew.) in de flank vallen,
in den smaak vallen, naar den zin zijn : de nieuwe
dokter valt erg in de flank; -- (gew.) in de flank
staan, zetten,(van schalen en schotels op eene gedekte
tafel) zoo staan, zetten dat alles een harmonisch
geheel vormt.
FLANKAANVAL, m. (-len); ...BATTERIJ, v.
(-en), escarpmuur der flanken van de bastions
waarachter contreforts aangebracht zijn als steunmuur voor gewelven en van aanraseeringen voorzien
of met Bene laag aarde bedekt; ...BEWEGING, v.
(-en), zijwaartsche beweging; ...DEKKING, v. (-en).
FLANKEEREN, (flankeerde, heeft geflankeerd),
ter zijde dekken, bezetten of bestrijken; --- zich in
de flank bevinden; — dienst als flankeur verrichten;
— ter zijde van iets staan. FLANKEERING, v.
zijdelingsche dekking.
FLANKEN, (flankte, heeft geflankt ), (gew.)
in de flank staan, een harmonisch geheel vormen
(van gelijksoortige voorwerpen die tegenover elkaar
geplaatst zijn) : die schaaltjes flanken niet.
FLANKEUR, m. (-s), soldaat, aan het uiteinde
van het gelid geplaatst, vleugelman; -- tirailleur
bij de cavalerie; ---LINIE, v. (-s, ...niën), gevormd
door flankeurs.
FLANKHOEK, m. (-en), strijkhoek; hoek welken,
bij een gebastionneerd stelsel, de flank en de cour tine samen vormen; ....KORPS, o. (-en), korps
naast de hoofdmacht; ...MARSCH, m. k -en);
...REDOUTE, v. (-s); ...RIJ, v. (-en), rij waarin
men achter elkander staat; ...SCHOT, o. (-en),
dat den vijand in de flank treft; ...STELLING, v.
(-en); ...VERDEDIGING, v.; ...VUUR, o. vuur
tegen de flank eener troepenafdeeling; vuur van eene
borstwering ter bestrijking eener andere; ...WERK,
o. verdedigingswerk dat een ander bestrijkt.
FLANS, v. (-en), (w. g.) het neergeworpene.
FLANSEN, (flanste, heeft geflanst), (w. g.) smijten, werpen : iets op den grond flansen; — zonder
zorg in elkander gooien, maken : hid heeft dat
boek maar in der haast bij elkaar geflanst, vgl. aaneen-,
samenflansen; (Zuidn.) de school flansen, verzuimen.
1. FLAP, m. (-pen), (gew.) slag, schop : hij gaf
hem een flap, dat hij neerviel; (ook tusschenw.)
flap ! daar lag hij.
2. FLAP, v. flapkan; — hij is aan de flap, aan
den drank; zie FLEP.
FLAPBANDEN, m. mv. (mew.) affuitringen;
(artill.) tappendekplaat.
FLAPDROL, m. (plat) vent van niets, iem. die
niets durft.
FLAPHOED, m. (-en), hoed met breeden slappen rand.
FLAPKAN, v. (-nen), kan met deksel; kan voor
drank.
FLAPPEN, (flapte, heeft geflapt), (gew.) klappen,
slaan, een klappend geluid maken : de deur flapt;
hij flapte hem om de ooren; met geraas werpen:
iets op den grond flappen; -- naar binnen flappen,
(een glas) leegdrinken; — (gemeenz.) hij flapt er
maar alles uit, hij zegt alles wat hem voor den mond
komt, of 't past of niet; hij zegt al te ronduit wat
hij denkt.
FLAPPER, m. (-s), flapkan; flapzoen.
1. FLAPUIT, bw. rondweg : ik zeide het hem
flapuit n zijn gezicht.
2. FLAPUIT, m. en v. (-en), die van zijn hart
geen smoorkuil maakt , doch er alles uitflapt : ' t
is een rechte flapuit.
FLAPZOEN, m. (-en), zoen die een klappend
geluid maakt.
FLARDEN, m. mv. afgescheurde lap, lomp:
aan flarden scheuren; het zeil werd aan flarden
geschoten; — de flarden hangen er bij, hij ziet er erg
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haveloos uit; — (ook) eene ,Harde, v. slordige vrouw,
slons.
FLAT, (-s), (Z. A.) verdieping van een huis of
hotel.
FLATER, m. (-s), domme fout, misslag, misgreep.
FLATERTJE, o. (-s).
FLATTEEREN, (flatteerde, heeft geflatteerd),
(iem.) vleien; flikflooien; — die kleur flatteert je
bijzonder, die kleur staat je bij uitstek goed ; --- dit
portret is wel wat geflatteerd, iets schooner dan het
origineel; -- (hand.) de balans flatteeren, gunstiger
voorstellen dan zij werkelijk is; — zich flatteeren,
zich vleien.
FLAUW, bn. en bw. ( -er, -st), niet zout of hartig
genoeg, te weinig gezouten of gekruid : dit vleesch,
deze aardappelen zijn flauw, (ook) een flauwe aardappel; -- boonen zijn een flauw eten, zonder veel smaak;
--- niet geurig of sterk gekruid, zonder veel prik
van den smaak: een flauwe wijn; dit bier is-keling
flauw; een flauw drankje; -- flauwe thee, slap, afgetrokken; —
een flauwen smaak in den mond hebben, niet den
gewonen smaak hebben, ten gevolge van eene
ongesteldheid of van een gevoel van honger ; flauw
van den honger; — (Z. A.) de paarden zijn flauw,
moe, uitgeput; — flauw zijn, worden, vallen, in
zwijm, in onmacht liggen, vallen; —
niet krachtig, niet sterk : een flauwe tegenstand;
een ,lauw koeltje; een flauw afdruksel, afschrift; —
flauwe kleuren, niet sterk uitkomend; — de verven
flauw aanleggen, heel dun, bleek; een flauwe inkt;
(ook) een .flauw geluid, eene flauwe stem,, zwak; —
een flauw antwoord, zonder eenige uitdrukking of
vuur; -- minder : zijne liefde wordt flauw, vgl.
verflauwen; --- (handel) rogge flauw; de markt sloot
flauw; de handel in tabak was flauw, er werd niet
veel omgezet, de handel was niet levendig; — een
weg met eene flauwe bocht, met weinig kromming; —
eene flauwe glooiing, niet steil; — onder een flauwen
hoek, niet scherp; --- flauw in het verstek; — een
flauw licht, mat, zwak; --- geen flauw begrip hebben
van, het volstrekt niet begrijpen, inzien; — een
flauw vermoeden van iets hebben, niet sterk, eenig; —
eene flauwe herinnering, niet duidelijk, vaag; -- een
flauw beu+ijs, zeer gering; —
laf, niet flink of geestig : eene flauwe grap, aardigheid; een flauwe streek, zet; eene flauwe redeneering,
praat, kost; — dat is flauw, geesteloos; — dat is
flauw van hem, getuigt niet van zijn moed of geest; —
een flauwe jongen, kerel, niet moedig of geestig,
niet flink; —
iem. flauw behandelen, niet ferm, kleingeestig; --flauw antwoorden, koel, niet met vuur, onverschíllig; — eene zaak flauw aanvatten, niet flink; -- flauw
onderscheiden, niet duidelijk; — flauw gebogen,
even, niet veel gebogen.
FLAUWELIJK, bw. fiauw.
FLAUWEN, (veroud. en gew.) flauw worden
(van het licht, den dag), zie VERFLAUWEN.
FLAUWERD, m. (-s), FLAUWERIK, m. (-en),
flauw, laf mensch.
FLAUWHARTIG, bn. bw. ( -er, -st), moedeloos,
beschroomd, bloods. FLAUWHARTIGHEID, v
moedeloosheid, blooheid.
FLAUWHEID, v. (...heden), lafheid; zouteloos held; (ook fig.).
FLAUWIGHEID, v. (...heden), flauwheid, kinderachtigheid
FLAUWITEIT, v. (-en), flauwe, laffe daad, flauwe
grap.
FLAUWTE, v. bezwijming, toeval: in eene
flauwte vallen; eene flauwte krijgen; van eene flauwte
bekomen of bijkomen.
FLAUWTJES, bw. flauwelijk.
FLAUWZOET, bn. bw. eventjes zoet, bijna zonder
smaak.
FLEB, v. (-ben), FLEBBE (-n), (gew.) fiep.
FLÈCHE, v. (-s), (krijgsk.) open veldwerk met
een uitspringenden hoek; — en flèche, van eene
bespanning.
FLEEMEN, (fleemde, heeft gefleemd), al liefkoozende en streelende iets vragen (vooral van kinderen
gezegd).
FLEEMER, m. (-s), FLEEMSTER, v. (-s),
vleier, vleister (inz. van kinderen) : o, gij kleine
fleemster ! FLEEMERIJ, v. (-en), het fleemen.
FLEEMKOUS, m. en v. (-en); ...TONG, m. en v.
(-en), fleemer, fleemster.
1. FLEER, m. (-en), klap, slag: een fleer om de ooren.
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2. FLEER, V. (- en), FLEERE, v..(-n), oud, leelijk
en lui wijf; gemeene straatmeid; hoer.
FLEERDER, m. (-s), FLEERSTER, v. (-s),
(gew.) die fleert; zie FLEREN.
FLEERIE, V. (- s), fleer, gemeen vrouwspersoon.
FLEERS, m. (fleerzen), (gew.) klap, draai om
de ooren.
FLEGMA, o. het waterig vocht dat na de distillatie van geestrijke stoffen overblijft; het slijm;
(geneesk.) waterige vloeistof, inz. in het bloed; —
(fig.) rust, kalmte, traagheid, gemis aan opgewektheid, aangeboren onverschilligheid : met onverstoorboar flegma.
FLEGMATIEK, bn. bw. ( -er, -st), onverschillig,
ongevoelig, koud, koel; — traag, lamlendig.
FLEGMATISCH, bn. bw. ongevoelig, onverschillig, koud, koel : het flegmatisch temperament; -(sterrenw.) flegmatische teekens, de Kreeft, de Schorpioen en de Visschen.
FLENEL, o. (volkstaal voor) flanel.
1. FLENS, v. (flenzen), (vissch.) groote reepen
spek waarin een gevangen walvisch gekapt wordt.
2. FLENS, v. (flenzen), (gew.) fleer, oorveeg
iem. een flens geven.
3 FLENS, v. (flenzen), de uitstekende sluitrand
met gaten, aan gas- en waterleidingsbuizen of pijpen; radkrans bij spoorwagens; flenzen van balkijzers, uitstekende randen; —BOUT, m. (-en);
—BREEDTE, v. (-n); —DIKTE, v. (-n).
FLENSJE, o. (-s), dun pannekoekje.
FLENSKOPPELING, v. (-en), koppeling met
flenzen; ...MACHINE, v. (-s); ...PIJP, v. (-en),
pijp, waaraan eene flens gegoten is.
FLENSSTUKKEN, o. mv. (vissch.) groote stukken walvischspek.
- FLENTER, m. (-s), stuk, brok; flard, afgescheurde
lap; alles ging aan ,Renters, werd kapot gescheurd.
FLENZEN, (flensde, heeft geflensd), (vissch.)
het spek van walvisschen, robben enz. aan stukken
snijden.
1. FLEP, v. k -pen), FLEPJE, o. (-s), (gew.) soort
van vrouwenhoofddoek; driehoekig kinderhoofddoekje onder het mutsje; ook fleb, .Tebbe en flab
genoemd.
2. FLEP, v. aan de flep zijn, aan den drank zijn.
FLEPPEN, (flepte, heeft geflopt), met kleine
teugjes drinken, zuipen; — (gew. plat) aan de
geslachtsdrift toegeven.
FLERECIJN, o. (gew. FLEURECIJN), jicht,
podagra.
FLEREN, (fleerde, heeft gefleerd), (gew.) on
slordige wijze afwrijven met een drogen of natten
doek : hij fleerde (sleepte) er met zijne mouw langs; —
(gew.) lanterfanten, rondslenteren : langs de straat
fleren.
FLESCH, v. (flesschen), hol glazen voorwerp
met cilindervormigen buik en nauwen hals, dienende
om vloeistoffen in op te nemen : wijn -, jenever -,
medieijnftesch , zuig- kook flesch; beugel -, kogel -, stop-,
kelderflesch, zie die woorden; het kind is aan de
flesch, wordt met de Pesch grootgebracht, zie ZUIG
op flesseh.en doen, tappen; wijn op-FLESCH;
f esschen; uit eene flesch drinken; — van de flesch houden,
veel drinken; --- eene Pesch den hals, den nek breken, soldaat maken, haar leegdrinken : eene fijne
flesch geven. op eene flesch fijnen wijn trakteeren; -eene flesch opentrekken, ontkurken : -- (Zuidn.) iem.
op fessehen trekken, voor den gek houden, (ook)
beetnemen; — (fig.) op de Pesch zijn of raken,
gaan, (van personen) alles verteerd hebben, in
slechten financieelen toestand verkeeren of komen,
failliet zijn, gaan; — (van eene zaak) verloopen en
daardoor opgeheven zijn: -- als maat : de inhoud
eener flesch, gewoonlijk iets minder dan een liter;
— (nat.) de Leidsche flesch, flesch met metalen
binnen- en buitenbekleedsel bij electriciteitsproeven
gebruikt; — de Woulfsche flesch, eene flesch met
twee of drie halzen die bij chemische proeven wordt
gebruikt; -- gegoten ijzeren of houten randen waarin
vormzand wordt vastgestampt voor een te gieten
voorwerp; — (zeew.) een der roostertjes voor de
kraanpijpen van de spoelpompen buiten boord; -FLESCHJE, o. (-s), kleine flesch.
FLESCHAPPEL, m. (-s, -en). (plantk.) (gew.)
kauwoerde; — zuurzak, vrucht van den fleschappelboom; dient tot voedsel en tot geneesmiddel; -BOOM, m. (-en), boomen en struiken (anonacae)
met groote, ronde, vleezige vruchten, waarvan
wel 60 soorten in tropisch Amerika voorkomen,
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en eenige in Afrika en Azië ingevoerd zijn; het zachte
hout dient tot kurk.
FLESCHJES-WATERPAS, o. ( -sen), (nat.) zeker
werktuig waarvan men zich bedient bij het waterpassen.
FLESCHKINDJE, o. (-s), kind dat met de flesch
grootgebracht wordt.
FLESCHSTEEN, m. (-en), een steen die den vorm
van eene flesch heeft.
FLE S S CHEBAKJE, o. (-s), houten of metalen
schoteltje waarop eene flesch geplaatst wordt.
FLESSCHEN, (fleschte, heeft geflescht), oplichten, koopen zonder het ooit te batalen.
FLESSCHENBLAZER, m. (-s); ...BLAZERIJ,
V. (- en); ...BORSTEL, m. (-s), om wijnfiesschen
te reinigen; ...CAPSULE, v. (-s); ...FABRIEK, v.
(-en); ...GLAS, o. waarvan flesschen geblazen worden; ...KELDER, m. (-s); ...KELDERTJE, o.
(-s), klein kistje met vakken, om flesschen te bevatten; ..KORF, m. (...korven); ...MAKER, m.
(-s); ..MAND, v. (-en); ...MELK, v. (inz. gepas
melk in flesschen ; ...POST, v. (-en),-teurisd)
(zeew.) scheepsberichten door middel van in zee
drijvende flesschen afgezonden; ...REK, o. (-ken).
om flesschen op te leggen.
FLESSCHENRIJP, bn. (inz. van bessenwijn) gereed om gebotteld te worden (wanneer hij de stille
gisting of nagisting volkomen doorloopen heeft).
FLESSCHENSCHILDJE, o. (-s), metalen plaatje
met opschrift (cognac enz. ) , dat met een kettinkje
om den hals eener flesch gehangen wordt.
FLESSCHENTREKKER, m. (-s), oplichter, die
koopt met het plan om niet te betalen; ... TREKKERIJ, v. oplichterij.
FLESCHVORM, m. (-en); ...VORMIG, bn.
1. FLETS, v. (-en), (Zuidn.) eierpannekoekje.
2. FLETS, bn. bw. ( -er, flt), bleek, niet fiksch of
gezond : er fiets uitzien; — fletse oogen, bleekblauw,
grijsblauw; — fletse kleuren, niet helder, dof; -de bloemen hangen er fiets bij, slap, verlept. FLETS-

HEID, V.

1. FLEUR, m. bloei, bloeitijd : de fleur der gezondheid; in den fleur zijner jaren; — hij is recht in
zijn fleur, heeft het naar zijn zin, (ook) gevoelt zich
daarin geheel thuis; — de fleur is er af, glans, schoon-

heid.
2. FLEUR, V. (- en), (vissch.) zetlijn aan den top
van den hengel, voorzien van een klosje met opgewonden lijn, die afloopt als de visch het aas grijpt
(voor snoek en andere groote riviervisch).
FLEUREN, (fleurde, heeft gefleurd), met de fleur
visschen; — (gew.) sierlijk schaatsenrijden.
FLEURET, V. (- ten), floret, schermdegen;
floretzijde.
FLEURIG, bn. bw. ( -er, -st), bloeiend, blozend,
gezond : er fleurig uitzien; — opgewekt, vroolijk.
FLEURIGHEID, v. blos, gezonde kleur.
FLEURON, o. (-s), bloemvormig ornament op
den band of ring eener kroon; ook als topversiering
van pinakels, enz.
FLEXIBEL, bn. buigzaam, lenig; gedwee.
FLEXIE, v. (spraakk.) het veranderen van de
vormen der woorden tot aanduiding der gramm.
betrekkingen waarin ze voorkomen; die vormen zelf.
FLIBUSTIER, m. (-s), zeeschuimer in de Antillen zee, in de 2e helft der 17 de eeuw, boekanier.
FLIETE, v. (-n), laatvlijm waarmede men bij
(lieren aderlatingen verricht.
FLIKFLOOIEN, (flikflooide, heeft geflikflooid),
laag vleien, kruipen; aanhalen, liefkoozen.
FLIKFLOOIER, m. (-s), FLIKFLOOISTER, v.
(-s), lage vleier, kruiper, kruipster. FLIKFLOOIERIJ, v. lage vleierij, kruiperij.
FLIKJE, o. (-s), zeer kleine ronde chocoladekoekjes in bolschijfvorm, chocolaadjes (naar den
eersten maker, Casper Flick, zoo genoemd).
FLIKKEN, (flikte, heeft geflikt), lappen, ver
schoenen flikken; — ( gemeenz.) dat heeft hij-steln:
netjes geflikt, dat heeft hij er knaphandig afgebracht;
— hij zal 't hem flikken, wel klaarspelen, tot een
goed einde brengen.

FLIKKER, m. (-s), lapper, iem. die iets herstelt,
repareert; — (gemeenz.) gemeene vent die niet te
vertrouwen is; — iem. op zijn flikker geven, komen,
op zijn lichaam komen, hem afranselen; -- (dansk.)
kunstmatige sprong waarbij men de kuiten tegen
elkander slaat : een flikker slaan, een dansje doen; —
(Z. A.) zijne flikkers slaan, zich bij de dames bevallig voordoen, aangenaam weten te maken, ten

einde in de gunst te komen; — hij weet er geen flikker

van, totaal niets.

FLIKKERBUIS, v. (...buizen), (nat.) zekere
glazen buis, ongeveer eene el lang, waarin men
slingersgewijze, over de geheele lengte, op zeer
geringen afstand van elkander, een aantal stukjes
bladtin heeft geplakt, in den vorm van parallelogrammen. Laat men hierdoor een electr. stroom
gaan, dan springen daar, waar de slingerlijn afgebroken is, onophoudelijk vonken over, die, vooral
in het donker, Bene schitterende lichtstreep voortbrengen.
FLIKKEREN, (flikkerde, heeft geflikkerd), (inz.
van sterren) schitteren, fonkelen; — het flikkert,
het weerlicht; — de lamp flikkert, het licht danst
(wanneer de vlam op- en neergaat); — (volkstaal)
hij flikkerde hem op straat, smeet hem krachtig en
snel op straat. FLIKKERING, v. (-en), glinstering.
FLIKKEREND, bn. fonkelend : de flikkerende
sterren.

FLIKKERFLESCH, v. (...flesschen), (nat.) eene
Leidsche flesch, zoodanig samengesteld, dat, wanneer zij aan den conductor eener geladen electriseermachine gehangen wordt, lange, heldere vonken
over hare geheele oppervlakte glinsteren; ... GLANS,
m. (...glansen).
FLIKKERIJ, v. lapperij; — (gew.) dat is eene
mooie flikkerij, een voordeelig zaakje.
FLIKKERLICHT, o. (-en), flikkerend licht; —
(op vuurtorens) zeer helder en kortstondig licht,
bliksemlicht.
FLIKKERTJES-AVOND, m. (-en), (gew.) de
eerste en tweede Zondagavond van de kermis.
FLIKKERVLAM, v. (-men); ...VUUR, o. (...vuren), kunstmatig flikkerend vuur; ...VUURTJE,
o. (-s), vreugdevuurtje.
1. FLINK, bn. bw. ( -er, -st), vlug, fiksch, ferm;
kloek; een flinke kerel; hij zeide hem flink wat hij
dacht; eene zaak flink aanpakken; — hij is voor
zijne jaren nog flink, nog kras; — eene flinke som
geld, groote som; — flink betalen, veel, ruim; —
eene flinke wandeling, ferm, groot; — flink optreden,

ferm, krachtig. FLINKHEID, v.
2. FLINK, m. (-en), (gew.) streken, kuren : hij
heeft flinken; (Zuidn.) slag.
FLINKEN, (flinkte, heeft geflinkt), (Zuidn.)
slaan, werpen.
FLINKWEG, bw. kloek, kordaat : flinkweg de
waarheid zeggen.

FLINS, V. (gew.) oer of vlijm, Bene soort van
beekbezinking.
FLINT, m. (-en), Bene zeevischsoort; — (gew)
keisteen, vuursteen; — (gew.) houten uitsteeksel
aan het eind van den vaarboom, naast de ijzeren
punt.
FLINTGLAS, o. knat.) eene zeer doorschijnende
glassoort met sterk lichtbrekend vermogen, in
Engeland vervaardigd uit witzand, gezuiverde
koolstofzure potasch, rood loodoxyde of menie,
wat salpeter en borax, inz. voor optische instrumenten gebruikt; ...LENS, v. (...lenzen), ...PRISMA, o. (-'s, -ta), lens, prisma van flintglas vervaar
-digen
daardoor achromatisch.
1. FLIP, V. (gew.) een Eng. drank, uit bier, brandewijn en suiker bereid.
2. FLIP, V. (- pen), (Zuidn.) soort van sappige
peer : enkele en dubbele flippen; — ( fig.) neus: iem.
bij zijn flip pakken, hem bij den neus nemen, hem
beetnemen,
FLIRT, v. hofmakerij van voorbijgaanden aard,
inz. uit tijdverdrijf, liefdesport, dartele omgang:
flirt is gevaarlijk; — zij is eene flirt van hem, hij
maakt haar het hof, zonder het te meenen.
FLIRTATION, (Eng.) flirt; het flirten.
FLIRTEN, (flirtte, heeft geflirt), zich met flirt
onledig houden.
FLITS, m. (-en), pijl: bliksemschicht.
FLITSBOOG, m. (...bogen), (w. g.) pijlboog;
...KOKER, m. (-s), (w. g.) pijlkoker.
FLOBERT, m. (-s), Bene soort van licht geweer,
waarmede men juist kan treffen; —BUKS, v. (-en);
—PISTOOL, o. (...pistolen).
1. FLODDER, m. (gew.) modder, slijk.
2. FLODDER, v. (-s), achtelooze, slordige vrouw;
-- (gemeenz.) zieltje zonder zorg.
FLODDERAAR, m. (-s), FLODDERAARSTER,
S- . (- s), die achteloos, slordig gekleed is; — (Zuidn.)
vleier, vleister.
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FLODDERBROEK, v. (-en), zeer wijde knie broek; ...BOKSE, v. (-n), (gew.) fiodderbroek.
FLODDEREN, (flodderde, heeft geflodderd), door
de modder waden; — kinderen ,Modderen graag,
morsen graag met water; — (van kleeren) te ruim
zijn, niet passen; — (Zuidn.) vleien, flikvlooien.
FLODDERGOED, o. dun, onsterk goed; ...HOED,
m. (-en).
FLODDERIG, bn. bw niet passend, te ruim
(van kleedingstukken) : een flodderige dameshoed;
wat zit die broek flodderig.
FLODDERJURK, V. (- en), te ruime jurk van
dunne, onsterke stof, die slordig zit; ...KLEED,
o. (-eren), al te wijd kleed; ...KOUS, v. (-en), zakkende kous; -- (fig.) slordige, gemeene meid;
...MADAM, v. (-s), slordige vrouw.
FLODDERMIJN, v. (-en), eene soort van mijn,
van 2 tot 4 el diep, die met buskruit geladen en
daarna met aarde dichtgemaakt wordt: soms doet
men er ook bommen in; ...MUTS, v. (-en), groote,
ruime vrouwenmuts; fladdermuts, over het oorijzer
gedragen; ...VOS, m. ( -sen), morsige kerel, slodder vos.
FLOEP, tusschenw. ter aanduiding van een kort
dof geluid, bv. als een steen snel in het water komt.
FLOEPEN, (floepte, heeft gefloept), zich met
een kort, dof geluid bewegen : de takken zwiepten
en floepten door de lucht.
FLOERS, o. (-en), fijne uit wol of zijde los geweven stof die door koken in water (krippen) een
eigenaardig uiterlijk verkrijgt; het wollen foers
wordt tot rouwfloers en het zijden foers tot gewone
kleeding voor dames gebruikt; (fig.) in floers hullen,
met foers overdekken; — als een floers over de oogen,
zoodat men niet helder meer ziet (door tranen
b. v.); -- het ,floers van den dood, rouwkleur; — de
haartjes op den grond van het fluweel.
FLOERSEN, bn. van floers.
FLOERSVLIEG, v (-en), (nat. hist.) gaasvlieg,
stinkvl.ieg.
1. FLOK, v. volksnaam voor het wollegras (eriophorum vaginatum), algemeen op moerassigen
veen- en heidegrond voorkomende.
2. FLOK, bn. (Zuidn.) slap, krachteloos, mat.
FLOKHOUT, o. (Zuidn.) hout van den kurkeik
of kurkboom : kurk.
FLONKEREN, (flonkerde, heeft geflonkerd), rustig
schitteren. FLONKERING, v. (-en).
FLONKERGLANS, m. schittering; ...LICHT, o.
flonkerend, schitterend licht; ...STAR, ...STER,
v. ( -ren), schitterende ster; (fig.) iem. van groote
verdiensten; ...STEEN, m. (-en), edelsteen.
FLORA, v. (myth.) naam van de godin der
bloemen; — alle planten die de vegetatie eener
bepaalde streek vormen; -- eene opsomming of beschrijving van die gewassen: de flora van Nederland.
FLORÉAL, m. bloeimaand, de 8ste maand van
het jaar der eerste Fransche republiek, van 20
April tot 19 Mei.
FLOREEN, m. (fiorenen), (oudt.) Friesche gouden
munt, goudgulden (11.40), waarmede in den aan
eeuw voor het eerst in Friesland-vangder16
zekere grondbelasting werd betaald. (Thans is het
foreenstelsel nog de grondslag van de heffing der
gelden, noodig tot het onderhoud van dijken enz.).
Zie FLORIJN.
FLOREENONTVANGER, m. (-s); ...PLICHTIG,
bn.
FLOREENPLICHTIGEN, m. mv. de belasting
moeten opbrengen:-schuldigenfort
de floreenplichtigen hebben het recht tot verkiezing
van predikanten; ...RENTE, v.; ...STELSEL, o.
FLOREEREN, (floreerde, heeft gefloreerd), bloeien,
gedijen.
FLORENTIJN, m. (-en), iem. uit Florence.
FLORENTIJNSCH, bn. van of uit Florence.
FLORENTIJNSCHE FLESCH, v. (...flesschen),
eene fiesch van glas of metaal, waarin dicht bij
den bodem eene S-vormige buis is bevestigd, die
tot aan den hals reikt, zij wordt bij het distilleeren
van aetherische oliën gebruikt. FLORENTIJNSCH
LAK, o. fraaie, roode kleurstof, uit cochenille bereid
en bestaande uit eene verbinding van karmijnzuur
met aluinaarde en tinoxyde.
FLORENTINE, v. Florentijnsche zijde, voeringtaf.
1. FLORET, v. (-ten), schermdegen.
2. FLORET, o. halfzijde, -vloszijde, filozel.
FLORETBAND, o. floretlint: ...GAREN, o. (-s),
eene soort van vlosgaren; ...LINT, o. (-en), lint
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vroeger uit floretzijde vervaardigd thans ten
deele uit katoen.
FLORETTEN, bn. van floret
FLORETZIJDE, v. filozel, vloszijde.
FLORETZIJDEN, bn. van floretzijde.
FLORIJN, m. (-en), Oostenrijksche gulden, ter
waarde van f 1.20 (FLORIJN, hetzelfde als FLOREEN, beteekent eigenlijk bloem- of leliegulden,
eene gouden munt die in de 11e eeuw door de
stad Florence geslagen werd. Uit dezen foreen
ontstond de goudgulden der middeleeuwen en de
gulden der latere tijden, waarvoor men nu nog,
bij verkorting, f of f. schrijft).
FLORISSANT, bn. ( -er, -st), bloeiend; gezond.
FLORISTISCH, bn. het ,floristisch onderzoek op
Java, naar - de flora, de daar groeiende planten.
FLOSZIJDE, VLOSZIJDE, v. ongetweernde borduurzijde.
FLOTILLE, FLOTIELJE, v. (-s), kleine vloot,
eskader van lichte oorlogsvaartuigen, voor de verdediging van kusten en rivieren.
FLOUS, v. (flouzen), onwaarheid; uitvlucht; — nu
geen flousjes verkoopen, nu Beene uitvluchten zoeken.
FLOUSEN, (flouste, gefloust), (Z. A.) foppen,
bedriegen : hij ,Roust; ik heb mij met hem gef oust.
FLOUW, v. (-en), schakelnet; eene soort van
snippennet.
FLUCTUATIE, v. (-s, ...tiën), dobbering; weifeling; de ,fluctuatie der beursprijzen, het schommelen,
het hooger en lager worden; na eenige fluctuaties
bleef de koers als gisteren.
FLUCTUEEREN, (fluctueerde, heeft gefluctueerd),
dobberen; rijzen en dalen (inz. der beursprijzen) :
de beurs heeft sterk gefluctueerd; de markt fluctueerde
hier door dezelfde oorzaken als te New-York; —
aarzelen, weifelen; veranderlijk zijn.
FLUIDITEIT, v. vloeibaarheid.
FLUID MEAT (Eng.), o. vloeibaar vleesch, oplossing van de in pepton omgezette eiwitstoffen
van vleesch, tot voeding van zieken.
FLUÏDUM, o. (spiritistisch) vloeistof.
FLUIM, v. (-en), slijmachtige opgegeven stof:
fluimen opgeven, loozen; — (fig. gemeenz.) een fluim
van een vent, mispunt. FLUIMPJE, o. (-s).
FLUIMACHTIG, bn. op eene fluim gelijkende.
FLUIMEN, (fluimde, heeft gefluimd), fluimen
spuwen, opgeven.
FLUISTERAAR, m. (-s). FLUISTERAARSTER,
v. (-s).
FLUISTEREN, (fluisterde, heeft gefluisterd),
zacht, nauwelijks hoorbaar spreken. FLUISTE RING, v. (-en).
FLUISTERGAANDERIJ, v. (-en), ...GEWELF,
0. (...gewelven), ellipsvormig gebouwd gewelf, met
twee brandpunten voor de geluidsstralen; (in het
eene kan men duidelijk verstaan wat in het andere
gefluisterd wordt, elders niet).
FLUISTERHOKJE o. (-s), (scherts.) biechtstoel.
FLUIT v.(-en), zeker blaasinstrument; (Zuidn.)
met het fluitje gewonnen, met het trommeltje verteerd,
zoo gewonnen, zoo geronnen ; — (Zuidn,) dat gaat
gelijk eene fluit (van een cent), zeer gemakkelijk, 't
loopt van een leien dakje; -- (fig.) nietigheid;
fem. met een fluitje paaien; — ( zeew.) een soort van
spreekbuis waardoor men bevelen geeft; — zeker
vaartuig, zie fluitschip; — lang, hoog glas, zie
fuiíglas; -- (gemeenz. plat) vrouwelijk schaamdeel;
Zuidn. ook mannelijk geslachtsdeel ; — (plantk.)
loot; — eene soort van langwerpig brood, ook
iuitbrood. FLUITJE, o. (-s)
FLUIT-ARIA, v. (-'s), eene aria voor de fluit;
...BAS, v. ( -sen); ...BEKKEN, m. mv. een visschengeslacht (fistularia), tot de familie der grondels
behoorende, waarvan de kaken tot een lange,
smalle buis zijn verlengd; ...BEKVISCH, m.
(. . .visschen); ..BLAZER, m. (-s); ...BOEI, v.
(-en); ...BROOD, o. (-en), een langwerpig brood*
...EEND, v. (-en), (nat. hist.), soort van eend of
smient (areas penelope), komt hier alleen op den
trek voor.
FLUITEN, (floot, heeft gefloten), door de samen
lippen den luchtstroom snel uitblazen-getrokn
en daardoor een scherpen, soms welluidenden
klank voortbrengen : een deuntje fluiten; (ook) die
vogel fluit liefelijk; -- de locomotief fluit, de stoom
doet haar schel geluid hooren; — de storm-fluit
fluit door het tuig; -- de kogels floten om zijne ooren, hij
hoorde ze in zijne onmiddellijke nabijheid voor
— fluiten baan, er van door gaan; ---bijgan;
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(fig.) iem. lc.ten fluiten, tevergc efs laten roepen of
wachten; — daar kun je naar fluiten, dat krijg-je
nooit terug; (ook) daarvoor krijg je nooit betaling; — (Z. A.) op eene bijzondere wijre enten; -(plat) wateren, urineeren.
FLUITENMAKER, m. (-s).
FLUITER, m. (-s), iem. die fluit; een hier te lande
op droge gronden voorkomende boschzanger
(phylloscopus sibilatrix), de tuinfluiter. FLUITSTER, v. (-s).
FLUITGLAS, o. (...glazen), hoog, doch smal
wijnglas.

FLUITHAAS, m. (...hazen), een in Azië inheemsche soort van hazen (lagomys) met korte ooren
en waarvan de achterpooten niet veel langer dan
de voorpooten zijn.
FLUITIST, m. (-en), fluitspeler.
FLUITORGEL, o. (-s); ...PIJP, v. volksnaam
voor de bolpijp (equisetum limosum), ook wel
hermoes, pijpkruid en slootpijp geheeten; ... REGISTER, o. (-s), (orgel); ...SCHIP, o. (...schepen),
eerre bijzondere soort van vrachtschip met drie
masten, gewoonlijk 300 lasten metende; ...SNIPJE,
o. (-s), (gew. voor) bonte strandlooper; ...SPEEL
...SPEL, o.; ...SPELER, m. (-s).-STER,v.(s);
FLUITSTEM, v. (-men), deel eener compositie,
voor de fluit bestemd; ...VISCH, M. (...visschen),
fluitbekvisch; ...WERK, o. al de fluitstemmen in
een orgel samengenomen; zekere registers, den
toon der fluit nabootsende.
1. FLUKS, V. (-en), (voorgesteld als kernachtig
woord voor) vliegmachine.
2. FLUKS, bw. ( -er, -t), dadelijk, met spoed
FLUKSCH, bn. ( -er, -t), spoedig, vaardig.
FLUKSEN, (flukste, heeft en is geflukst), met
eene vliegmachine vliegen. FLUKSER, m. (-s),
vlieger, vliegenier.
FLUKSERIJ, v. het vliegen met eene fluks.
FLUKSSCHOOL, v. (...scholen), inrichting om
het fluksen te leeren, aerodrome.
FLUOR, o. gasvormig element, in 1886 door
Moissan door electrolyse van watervrij fluorwaterstof afgescheiden.
FLUORESCEÏNE, o. een rood poeder dat in verdunde oplossing eene groene fluorescentie vertoont,
gemakkelijk in alcohol, ether en houtgeest oplost
en ter bereiding van verfstoffen dient.
FLUORESCENTIE, v. (nat.) de eigenschap van
sommige lichamen dat het doorgelaten licht geheel
of bijna geheel complementair is aan het teruggekaatste licht, zoodat zij dus verschillend gekleurd
schijnen bij opvallend en doorgelaten licht.
FLUORIDEN,
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v. mv, zouten van fluorwater

-stof.

FLUORMETAAL, o., ...VERBINDING, v. (-en);
...WATERSTOF, v. verbindingen met fluor.
FLUS, FLUSJES, bw. (gemeenz.) straks : adieu,
tot flusjes; hij was zoo flusjes nog hier, zooeven,
kort geleden.
FLUVIOMETER, m. (-s), werktuig om de stroom
-snelhidr
rivier te bepalen.
FLUWEEL, o. (-en). fijn geschoren stof, voorn.
uit zijde, maar ook uit katoen en wol vervaardigd,
vroeger fulp genoemd, bestaande uit een grond
en daarin geweven fibers.
FLUWEELACHTIG, bn. ( -er, -st), als fluweel; —
(ook) zacht op het gevoel. FLUWEELACHTIG
zachtheid op het gevoel. FLUWEEL -HE-ID,v.
BAND, o.
FLUWEELBLOEM, v. (-en), amarant; ...BOOM,
m. (-en), een boom met fluweelachtige bladeren;
...EEND, v. (-en), (nat. bist.) mooreend.
FLUWEELEN, bn. van fluweel; -- (fig.) hij heeftt
Bene fluweelen tong, weet heel mooi te praten; —
iem. met f uweelen woorden paaien, met zoete,
vleiende woorden.
FLUWEELGRAS, o. (plantk.) hazestaart.
FLUWEELIG, bn. ( -er, -st), fluweelachtig.
FLUWEELMAKER, m. (-s); ...MALUW, v. (-en),
(plantk.) soort van malve; ...MES, o. ( -sen), droget;
...PAPIER, o. gevelouteerd papier; ...RUPS, v.
(-en), (nat. hilt.) zekere rups; ...SLAK, v. (-ken),
(nat. hist.) naaktkieuwige zeeslak (elysia) in de
Middellandsche zee.
FLUWEELSCHEERDER, m. (-s), werkman die
het 'fluweel scheert.
FLUWEELTJES, o, mv. volksnaam voor afrikanen
(tagetes^ , eene onaangenaam riekende sierplant uit
Mexico.

FLUWEELWERKER, m. (-s), ...WERKSTER,
v. (-s); .WEVER, m. (-s).
FLUWIJN, o. (-en), steenmarter (mustela foina);
— , v. ( - en), (gew.) kussensloop.
FLUXIE, v. (-s, ...xiën), vloeiing; zinking, buikloop; -- (wisk.) differentiaal.
FLUXIE- REKENING, v. (wisk.) (wat Leibnitz
differentialen noemde, noemde Newton fuxiën).
FLYSCH v. zeker schilferkalkgesteente.
F-MOL, v. (muz.) de mineur -toonschaal met f
tot grondtoon, met 4 mollen.
FNAZEL, m. (-s), rafel, vezel van geweven stoffen:
de fnazels hangen er bij, de rafels.
FNAZELEN, (fnazelde, heeft en is gefnazeld),
rafelen : die rok fnazelt al.
FNIEZEN, (fniesde, heeft gefniesd), niezen.
FNUIKEN, (fnuikte, heeft gefnuikt), (oudt.) een
vogel de slagpennen uittrekken, kortwieken; (thans)
verijdelen, ten onder brengen : iemands trots fnuiken,
hem kortwieken. FNUIKING, v. (-en).
FO, m. Chineesche naam voor Boeddha.
FOCUS, m. brandpunt.
FOEDRAAL, o. (...dralen), scheede; bekleedsel
voor paraplu's, vaandels enz. FOEDRAALTJE,
0. (-s).

FOEF, v. (foeven), grap : hij deed het voor de
foci'; — voorwendsel : 't is maar een foefje; leugen
foeven vertellen; — list, manier van doen: -pratjes:
men moet de foefjes kennen.
FOEFELEN, (foefelde, heeft gefoefeld), (gew. en
Zuidn.) wegmoffelen, heimelijk verbergen ; -- iets
ergens haastig of slordig inwikkelen ; — zich er
door foefelen, zich uit eene moeilijkheid, een neteligen of gevaarlijken toestand weten te redden; —
hij foefelt er onder. hij doet niet eerlijk, fopt, bedriegt,
FOEI, tw. uitroep van verachting, van afkeer of
afschuw; (Z. A.) ook uitroep van medelijden.
FOEILEELIJK, bn. zeer leelijk.
FOEKEPOT, m. (gew.) rommelpot : met den
f oekepot loopen.
FOELIE, v. (...liën), het netvormig vlies over
den eersten bast van de muskaatnoot; — dun
geslagen metaal, bladgoud, bladzilver, bladtin; —
(juw.) ieder dun metaal of gekleurd papier dat
men onder doorschijnende stoffen, zooals edele
steenera, legt om den gloed te verhoogen.
FOELIEA CHTIG, bn. (plantk.) foelieachtige planten, die op den muskaatboom gelijken.
FOELIEN, (foeliede, heeft gefoelied), (spiegels)
aan de eene zijde met foelie (bladtin) bedekken.
FOELIESEL o. (spieg.) foelie, bladtin achter
spiegels.

FOERAGE, v. zie FOURAGE.
FOERIER, m. zie FOURIER.
FOETEREN, (foeterde, heeft gefoeterd), (gemeenz.) knorren, mopperen, zijn ongenoegen te
kennen geven; -- uitvaren, vloeken en razen; —
— (gew.) plagen; (ook) bedriegen.
FOETUS, m. dierlijke vrucht in een eenigszins
gevorderden staat van ontwikkeling.
1. FOEZEL, m. (-5), (gew.) zeker vischnet
dat langs den grond wordt voortgeschoven,
schrobnet.
2. FOEZEL, v. ongezuiverde, foezelolie bevattende
brandewijn.
FOEZELEN, (foezelde, heeft gefoezeld), met
het foezelnet visschen.
FOEZELOLIE, v. mengsel der hoogere alcoholen,
ontstaan bij de gisting van suikerhoudende -stoffen;
het heeft een onaangenamen reuk en smaak, waar
uit jenever en brandewijn afzondert;-omenht
REUK, m.; ...SMAAK, m.
FÖHN, m. hevige Zuiden- of Zuidoostenwind in
de Alpendalen.
1. FOK, v. (-ken), (zeew.) het onderste razeil
aan den voormast van groote schepen; — het
driekante voorzeil op kleine vaartuigen, tusschen
den mast en den boegspriet geheschen; de fok laten
vallen, bijzetten; voor de fok afenzen, zie AFLENZEN; - (fig.) bril : de fok er bij opzetten; — iem.
de fok opzetten, hem beetnemen, misleiden.
2. FOK, v. het fokken, de teelt (van vee).
FOKHENGST, m. (-en), spring- of dekhengst.
FOKJE, o. (zeew.) verzameling van draden, niet
meer dan een vadem lang, dienende om iets ruw
en uit de hand te beslaan.
FOKKEBOELIJN, v. (-en), (zeew.) de boelijn der
fok; ...BRAS. m. ( -sen); ...MAST, m. (-en).
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FOKKELEN, (fokkelde, heeft gefokkeld), (Zuidn.)
bevruchten, treden (van vogels gezegd),
1. FOKKEN, kfokte, heeft gefokt), aankweeken
(van vee); - (gemeenz.) het fokt daar goed, zij
krijgen veel kinderen. FOKKING, v. (-en), het
fokken.
2. FOKKEN, (fokte, heeft gefokt), wegzeilen,
zich wegmaken. FOKKING, v. (-en), het fokken.
3. FOKKEN, (fokte, heeft gefokt), brillen, een
bril gebruiken: zij fokt al.
FOKKENHALS, m. (.. .halzen), hals van de
fok; -- (spr.) hij trekt aan den fokkenhals krijgt
stank voor dank.
FOKKER, m. (-S), aankweeker van vee; -- (fig.)
een rij ke fokker, gierigaard.
FOKKERA, v. k...raas), (zeew.) de ra der fok.
FOKKERIJ, v. (-en), het fokken (late art.).
FOKKERUST, v. (-en), (zeew.) de rust der fok;
...SCHOOT, m. (-en); ...STAG, o.; ...WANT, o.
FOKLAM, o. k- meren), lam dat gefokt wordt;
...SCHAAP, o (...schapen).
FOKS, V. (- en), FOKSIA, v. (-'s), fuchsia.
FOKSIE, v. (-s), (zeew.) ineengedraaide einden
kabelgaren, seizing.
FOKSTIER, m. (-en); ...VEE, o.; ...VISCH,
m. (. . .visschen).
FOLEN, (foolde, heeft gefoold), (veroud.) plagen,
sollen, kwellen; stoeien, gekheid maken.
FOLIANT. m. (-en). boek van het grootste formaat, in folio.
FOLIEEREN, (folieerde, heeft gefolieerd), de
bladzijden merken, nummeren. FOLIEERMACHINE, v. (-s)
FOLIO, o. (-'s) papierformaat waarbij het vel
papier slechts eens wordt toegevouwen en vier
bladzijden heeft; een boek in folio; groot folio, klein folio; - bladzijde (in koopmansboeken enz.) : het
staat op folio 3; - (fig.) een zot in folio, een aartsgek; - (gew.) 't was er in folio, uitstekend goed,
de pret was er zeer groot. (Wanneer het woord
attributief moet gebezigd worden. wordt het met
znw. vereenigd en vormt daarmede een koppeling:
folio formaat, folio- uitgave, folio- bijbel, folio -vel).
FOLKETING, o. de Tweede Kamer van den
Deenschen rijksdag.
FOLKLORE, v. de gezamenlijke oude zeden
en gebruiken, volksoverleveringen, het bijgeloof en
de vooroordeelen zooals die onder het volk voortleven, volkskunde. FOLKLORIST, m. (-en), iemand
die studie maakt van folklore.
FOLTERAAR, m. (-s), FOLTERAARSTER, v.
(-s), die foltert.
FOLTERBANK, v. (-en), pijnbank.
FOLTEREN, (folterde, heeft gefolterd), met uitgezochte wreedheid pijnigen, martelen; kwellen.
FOLTERING, v. (.-en).
FOLTERKAMER, v. t-s); ...KOORD, o. (-en);
...TUIG, o. (-en), toestel om te pijnigen.
FOMENTEEREN, (fomenteerde, heeft gefomenteerd), stoven; met warme pappen behandelen; (fig.) aanstoken, bewerken (een oproer).
FOMMELEN, (fommelde, heeft gefommeld), frommelen. FOMMELING, v.
FON CÉ, bn. donker van kleur.
FOND, o. grond : het patroon komt prachtig uit
tegen het lichte fond (van behangsels, stoffen enz.). in dien man zit een goed fond, de grondtoon van
zijn karakter is goed; - a fond, au fond in den
grond der zaak, eigenlij'r.
FOND,AMENT, FONDEMENT, FUNDAMENT,
o. (-en), grondslag; onderNouw van een muur of
huis; dat waarop iets steunt; - het heeft geen
fondament, het zweeft in de lucht; - (gemeenz.)
achterste.
FONDAMENTO, (muz) de generale bas.
FONDANTS, FONDANTJES, mv. zeker suikergoed, dat in den mond wegsmelt.
FONDATIE, FUNDATIE, v. (-s, ...tiën), liefdadige stichting : de fondatie van een gebouw; fonds, beurs : de fundatie van Vrouwe A. ten voordeele der kerkvoogdij; - ( gew. en Zuieln.) fondament, grondslag.
FONDATIEBALK, m. (-en), ...PLAAT, v. (...platen), (bouwk.) balk, plank van eene fondeering.
FONDEEREN, (fondeerde, heeft gefondeerd),
grondvesten. stichten. FONDEERING, v. (-en), fondaxn;ent.I ONDEERINGSBALK,m.(•en), ...PLAAT,
V. (...platen), (bouwk.) fondatiebalk, -plaat.
FONDS, o. (-en), geld, kapitaal; waarborg voor
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een getrokken wissel bij den betrokkene; voor een
bijzonder doel vastgelegd kapitaal: het Thieme-fonds;
- vereeniging met het doel om door ingebracht
kapitaal onderling hulp te bieden: ziekenfonds, begrafenisfonds, - ( uitg.) de gezamenlijke uitgaven
door een uitgever in 't licht gegeven; zijn fonds
verkoopen, den voorraad van den uitgever met of
zonder auteursrecht van de hand doen; - hij
heeft geen fonds, geen verstand.
FONDSARTIKEL, o. (-en), (uitg.) een tot het fonds
van een uitgever behoorend boek.
FONDSBESTUUR, o. bestuur van een (begrafenis -,
zieken)fonds.
FONDSCATALOGUS, m. ( -sen), lijst van de uit
een uitgever.
-gaven
FONDSDOKTER, m. (-s), dokter aan een zieken
fonds verbonden.
FONDSEN, o. mv. effecten, staatspapieren:
incourante fondsen, weinig verhandelde effecten; in
fondsen handelen. speculeeren; de fondsen rijzen,
dalen; -- (fig.) zijne fondsen beginnen te rijzen,
zijne zaken gaan goed; (ook) hij komt meer er_
meet in de gratie, hij heeft meer kans van slagen.
FONDSENBEURS, v. (...beurzen); ...BLAD, o.
(-en), effectenblad; ...HANDELAAR, ni. (-s);
...HOUDER, m. (-s), bezitter van fondsen; ...LIJST,
v. (-en), lijst van effecten; ...MAKELAAR, m. (-s);
...MARKT, v. effectenbeurs; ...WEZEN, o.
FONDSGELDEN, o. mv. de gelden van een begratenis- of ziekenfonds.
FONDSLIJST; v. (-en), fondscatalogus; ...VEILING, v. (-en), verkooping van een of meer
fondsartikelen van een of meer uitgevers.
FONKELEN, (fonkelde, heeft gefonkeld), schitteren, blinken : zijne oogen fonkelden van vreugde;
de sterren fonkelen. Zie VONKELEN. FONKELING, v. (-en), het fonkelen.
FONKELNIEUW, bn. splinternieuw, geheel nieuw,
pas van de naald; zoo nieuw, dat het blinkt van
nieuwheid.
FONKEN, (fonkte, heeft gefonkt), (Z. A.) bij het
knikkeren met de hand stooten.
FONOGRAAF, v. zie PHONOGRAAF.
FONTANEL, v. (-len), etterdracht op den arm,
om schadelijke vochten af te leiden, thans nagenoeg
niet meer toegepast; - vlies waarmede de opening
in de hersendoos (tusschen voorhoofdsbeen en de
beide wandbeenderen) bij jonge kinderen gesloten is.
FONTANGE, v. (-n), een lintstrik op den hoofdtooi
der dames; -- (veroud.) eene soort van hoog kapsel.
FONTEIN, v. (-en), natuurlijke springbron inz.
in Z. Afrika; - meer of minder groot bekken van
metaal of steen, waaruit men water kan laten
opspringen; - de fontein van Heron (Heron leefde
120 j. v. C. te Alexandrië) berust op de spankracht
der lucht; - geld is de fontein des levens, met geld
kan men haast alles doen, geld heeft men overal
bij noodig; -- fonteintje, o. (-s), zie aldaar.
FONTEINADER, v. (-s), onderaardsche waterstroom; ...BAK, m. (-ken); ...BUIS, v. (...buizen).
FONTEINKRUID, o. volksnaam voor salomonszegel (polygonatum), voor veenwortel (polygonum
amphibium); de eigennaam voor zekere waterplant
(potamogeton). In het mv. FONTEINKRUIDEN,
zekere plantenfamilie, Potamogetonaeën, waartoe
o. a. het fonteinkruid behoort.
FONTEINPIJP v. (-en), de pijp waaruit de waterstraal eener fontein omhoogspringt.
FONTEINTJE, o. (-s), waschbakje niet kraan
(soms van de waterleiding); - drinkfieschje aan
vogelkooien.
FONTEINWATER, o. bronwater; ... WERK, o.
(-en), toestel tot kunstmatige springbronnen.
FONTENEL, v (-len), zie FONTANEL.
FOOI, V. (- en), drinkgeld, gift in geld aan een
dienstbare (voor gedane moeite); -- (gew.) de fooi
geven, afscheid geven, uit den dienst ontslaan; hij heeft de fooi beet, gezegd wanneer een vogel
iemands kleeren bezoedelt: - dat is ook een fooitje,
dat is me wat lekkers, dat hij mij daar gebakken
heeft; - op de bonne fooi, op goed geluk; - (gew.)
feest dat de boer na afloop van den oogst aan zijne
arbeiders geeft, ook zaadfooi genoemd.
FOOIEN, (fooide, heeft gefooid), fooien geven,
FOOIENSTELSEL, o. het stelsel om fooien te
geven : het fooienstelsel houdt het loon voor sommige
bedienden zeer laag.
FOOR, v. (fooren), (Zuidn.) jaarmarkt; kermis.
FOOREGOED, o. (Zuidn.) alles wat op eene
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kermis wordt verkocht ; ...KRAAM, o. (...kramen), (Zuidn,) kermiskraam ; ...MUZIEK, V. ;
...PLEIN, o. kermisplein; ...TENT, v. (-en), tent
eener jaarmarkt.
FOOTBALL, (Eng.) o. voetbalspel.
FOP, m. het foppen.
FOPPAGE, v. fopperij.
FOPPEN, (fopte, heeft gefopt), misleiden, voor
den gek houden, verschalken; — hij werd leelijk
gefopt, beetgenorn en.
FOPPEPEER, v. (...peren), (gew.) eenezeer
schoone stoofpeer.
FOPPER, in. (-s), misleider, verschalker. FOPSTER, v. (-s).
FOPPERIJ, v. (-en), bedrog, misleiding, verschalking.
FOPSPEEN, v. (...spenen), eene boze speen aan
een ivoren ring, waarop men kleine kinderen laat
zuigen.
FORCE, v. kracht, geweld; — par force, met kracht
en geweld- — force majeure, overmacht waartegen
niets te doen valt, zooals watersnood, ijs, regen,
pest, opstand enz.; — force majeure voorbehouden,
bepaling bv. in de dienstregeling van vele stoombootondernemingen.
FOR CEEREN, (forceerde, heeft geforceerd), (iem.)
noodzaken, dwingen; (iets) met geweld doordrijven :
een huwelijk forceeren; — openbreken (eene afsluiting); (krijgsk.) zich met geweld een doortocht
banen; — verkrachten (een meisje).
FORCEERZIEKTE, v. ieder metaal dat aan den
invloed van mechanische bewerking is blootgesteld
geweest, gaat in een metastabielentoestand over
en tracht een meer stabielen toestand aan te nemen;
dit verschijnsel noemt men forceerziekte.
FORCEPS, v. (geneesk.) verlostang.
FOREEST, o. k-en), (dicht.) woud.
FOREL, v. (-len), zekere fijne riviervisch (salmo
fario) die vooral in koude bergwateren gevonden
wordt : forellen zijn gevlekt, zwemmen vlug, zijn
uiterst schuw en gedragen zich als echte roofvisschen.

FORELLETJE, o. (-s).
FORELLENNET, o. (-ten); ...VANGST, v.
FORELSCHIMMEL, m. (-s), een wit paard, met
roode plekjes geteekend, als de forel.
FORENSEN, m. mv. uitwonenden; inz. zij die
zich aan eene hooge gemeentelijke belasting onttrekken, door elders hun domicilie te nemen, dan
waar zij hun ambt of bedrijf uitoefenen; —BEWEGING, v.; —BELASTING, v. (-en), gemeentebelasting geheven van hen die in eene gemeente
ambt of bedrijf uitoefenen, doch in Bene andere gemeente wonen; —KWESTIE, v.; —TREIN, m. k -en).
FORFAIT (à,), bw. uitdr. bij den hoop, in eens;
voetstoots (bij aanbestedingen).
FORFANTERIE, v. (...rieën), grootsprekerij,
snoeverij.
FORFEIT, (Eng.), o. (-s), sport) boete, te betalen
wanneer een ingeschrevene niet in de baan verschijnt.
FORKET, m. (-ten), (krijgsk.) musketvork. FORKETSTOK, m. (-ken), forket.
FORMA, v. pro forma, bw. uitdr. voor den vorm,
voor den schijn; — in optima forma, in den besten
vorm, volkomen naar den eisch.
FORMAAT, o. (...maten), vorm, hoogte en breedte
(inz. van papier en boeken); (boekh.) z(.kformaat,
geschikt om in den zak te dragen; -- (boekdr.) het
samenstel van wit dat in den vorm de pagina's
scheidt.
FORMAATGOED, o.; ...HOUT, o. hout geschikt
tot vormen, tot modellen; ...VEL, o. (-len); ...ZEGEL, o. (-s), zegel voor akten enz. (in tegenstelling
van wisselzegel).
FORMALINE, v. desinfectiemiddel, een 40 °/ o
oplossing van formaldehyd; eene 4°/ oformaline-

FORMALITEIT, v. (-en), uiterlijke vorm, wat
voorgeschreven is : de formaliteiten in acht nemen;

;

die man is vol formaliteiten; 't is eene bloote formalitezt.

FORMALITER,

bw.

vormelijk,

uitdrukkelijk

j voorgeschreven.
FORMATIE, v. (-s, ...tiën), vorming, schepping;
I (van eene legerafdeeling) indeeling, getalsterkte

—
:

— (in de aardkunde) groep
van aardlagen of gesteenten, tot een zelfde tijdperk
van vorming behoorende of onder gelijke omstandigheden ontstaan : de tertiaire formatie, sedimen-

boven de gewone formatie;
'

I

taire en eruptieve formaties.

!

1. FORMEEL, bn. bw. vormelijk, naar den vorm;
(paed.) wat slechts op den vorm der leerstof betrekking heeft; — (fig.) bepaald, duidelijk : hij
heeft het hem formeel geweigerd.

1

2. FORMEEL, o. (-en), houtwerk waarop een
boog of gewelf gemetseld wordt en dat na het
aanbrengen van den sluitsten wordt weggenomen;
—WERK, o. alle formeelen samen voor een gebouw.
FORMEERDER, m. (-s), vormer, schepper: —
de eeuwige formeerder, God.
FORMEEREN, (formeerd, heeft geformeerd),
vormen : een drietal formeeren; — samenstellen :
een kabinet formeeren; — een gedaante geven aan,
scheppen : vóór dat iets was geformeerd; -- beschaven : hij is ruw, hij moet nog geformeerd worden; —
(een leger) opstellen. FORMEERING, v vorming,
schepping.
FORMEERIJZER, o. (-s), een ijzer om lederwerk
te strepen of te groeven.
FORMENOPHOON, v. (...phonen), toestel om de
aanwezigheid van mijngas te constateeren, bestaande
uit twee gelijkgestemde orgelpijpen; hoe meer
mijngas, hoe meer zwevingen in denzelfden tijd.
FORMIDABEL, bn. bw. ( -er, -st), geducht, vree celijk : eene formidabele krijgsmacht, vesting, vloot.
FORMOL, o. formaline.
FORMULE, v. (-s), (wish.) in letters of cijfers dit gedrukte algemeene uitkomst of regel, grondslag van
berekeningen : algebraische formule; — tandformule ;
de overeengekomen bepaalde vorm: eerre vaste formule; 't is maar eene formol'>.

FORMULEEREN, (formuleerde, heeft geformuleerd), (een voorstel, zijne eischen) beknopt en
zakelijk mededeelen, in duidelijke bewoordingen
opstellen; -- zijne gedachten formuleeren, onder
woorden brengen.
FORMULIER, o. (-en), voorschrift, bepaalde be
woordingen waarin iets vervat moet zijn; (godg.)
de formumieren van eenigheid (in de Hervormde
kerk); doopformulier; — model, vastgestelde vorm;
— bedrukt stuk papier dat men invullen moet:
postwissel-formulier.

FORMULIERBOEK, o. (-en); ...GEBED, o. (-en).
FORMYL, o. (scheik.) radicaal. samengesteld uit
koolstof, waterstof en zuurstof, dat in vele verbindingen voorkomt.
FORNEER, FOURNEER, FORNEERHOUT, o.
zie FINEER.
FORNUIS, o. (...nuizen), stookplaats, vuuroven;
— soort van vierkante kachel waarop men tegelij kertijd verschillende dingen kan koken, braden of
stoven; gewoonlijk is er ook een oven in.
FORNUISBAK, m. (-ken); ...GAT, 0. (-en),
opening in een fornuis; ...PIJP, v. (-en); ...PLAAT,
v. (...platen); ...ROOSTER, m '-s).
FORSCH, bn. bw. ( -er, -t), krachtig, geweldig:
een forsche kerel, een forsche lichaamsbouw; een forsche
maatregel; eene forsche stem; Bene zaak forsch aan pakken; eene forsch behandelde teekening; — op
geweldige wijze : forsch te werk gaan. FORSCHHEID, v. kracht, geweld, hardheid : welk eene
forschheid in die stem
FORSCHGEBOUWD, bn. een forschgebovu•d man.

FORSCHIG, bn. bw. (gew.) forsch, krachtig.
, FORSCHIGHEID. v.
FORMALISEEREN, (formaliseerde, heeft gefor- j
FORT, o. (-en), sterkte, schans, bolwerk;—
maliseerd), streng in den vorm brengen; zich streng
gedetacheerd fort, dat onder het bereik ligt van het
aan den vorm houden; zich formaliseeren, zich erge geschutvuur van den hoofdwal caner vesting; —
ren over een gebrek in den vorm; (ook) geformaligeïsoleerd fort. wanneer het geheel op zich zelf ligt.
seerd zijn.
FORTENGORDEL, m. (-s), kring van forten om
FORMALISME, o. het hechten aan den uiterlijker
Bene stad of vesting; ...LINIE, v. (-s, ...niën).
vorm, zonder op inhoud of beteekenis te letten.
FORTE-PIANO, v. (-'s), piano.
FORMALIST, m. (-en), die aan de uiterlijke
FORTIFICATIE, v. (-s, ...tiën), versterking,
vormen hangt.
vestingwerk; --OPZICHTER, m. (-s), genie-opzichFORMALISTISCH, bn. vormelijk, te veel aan ter, in rang tusschen den officier en den onderden vorm hangende.
adjudant in.
oplossing is een uitstekend conserveeringsmiddel voor
het plankton.
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FORTISSIMO. bw. (muz.) zeer sterk, aller
-sterk.
FORTO, bw. (muz.) sterk.
FORTUIN, V. de geluksgodin; (fig.) lot : de wisselvalligheden der fortuin; — de fortuin dient hem,
hij is voorspoedig; — de fortuin draait sneller dan
een weerhaan, is zeer wisselvallig; -- de fortuin heeft
hem den nek toegekeerd, den rug toegedraaid, alles
loopt hem tegen; — de fortuin lacht hem toe, hem
staat een groot geluk te wachten; — de fortuin
loopt daar op krukken, zij zijn daar niet voorspoedig:
wat zij ook ondernemen, alles loopt hun tegen; —
hij treedt de fortuin met voeten, laat opzettelijk de
goede gelegenheden om vooruit te komen voorbij gaan; —, o (-en), toevallig, onvoorzien geluk; —
op fortuin varen, op geluk, zonder zeker te zijn van
vracht of winst; — op goed fortuin, zooals het toeval
wil; — een soldaat van fortuin, die door den krijgsdienst tot hooge eereambten is geraakt; -- gevaar,
wisselvalligheid : alle fortuinen der zee (in assurantie polissen); -- vermogen, kapitaal: fortuin zoeken,
fortuin maken; er is een fortuin mee te verdienen.
FORTUINTJE, o. (-s), klein fortuin; (ook) buitenkansje.
FORTUINLIJK, bn. bw. door de fortuin begunstigd, voorspoedig : hij is niet fortuinlijk geweest;
hij heeft fortuinlijk gediend.
FORTUINSKIND, o. (-ers, -eren), (w. g.) door de
fortuin begunstigde.
FORTUINZOEKER, m. (-s), gelukzoeker. FORTUINZOEKSTER, v. (-s), gelukzoekster.
FORTUNA, v. godin van het toeval, zoowel van
het geluk als van het ongeluk.
FORWARD (Eng.), m. (-s), (sport) voorspeler
(bij het voetbalspel).
FOSSIEL, bn. gedolven (uit den grond); op versteeningen betrekkelijk, versteend : fossiele plan
ten; — o. (- en), fossiele planten of dieren.
FOSSILIËN, o. mv. delfstoffen; versteeningen.
FOTO, v. (-'s), fotografie.
FOTOGRAAF, m. (...grafen), iem. die fotografieën maakt, die fotografeert.
FOTOGRAM, o. (-men), lichtbeeld.
FOTOGRAFEEREN, (fotografeerde, heeft gefotografeerd), door middel der fotografie lichtbeelden
maken : een landschap fotografeeren; zich laten
fotografeeren.
FOTOGRAFIE, v. de kunst om door chemische
inwerking van licht op eene gevoelige plaat eene
afbeelding van voorwerpen te bekomen; zulk Bene
afbeelding; —TOESTEL, o. (-len).
FOTOGRAFISCH. bn. door middel van de
fotografie : eene fotografische reproductie; voor de
fotografie geschikt : fotografisch papier. fotografische preparaten.
(Deze laatste 6 woorden zijn van zoo algemeen
dagelijksch gebruik, dat men ze veilig op deze
wijze kan schrijven; zie verder onder PHOTO).
FOTSE v. (-n), FOTS, (-en), (Zuidn.) boos vrouw
oude lap; — voor eene fots, voor niets.-mensch;
Vgl. FATS.
FOUGADE, v. (krijgsk.) steen- granaat- of bom
buskruit aangestoken.
-menij,dor
FOUILLEEREN, (fouilleerde, heeft gefouilleerd),
onderzoeken,
om
te
zien
iem.'s zakken en kleeren
of hij verboden of vermiste zaken bij zich heeft.
FOULARD, m. en o. (-s), Bene met kleuren
bedrukte stof, uit ongetweernde ruwe zijde en
floretzijde geweven : eene japon van grijsgroen
foulard; — doek hiervan gemaakt; zakdoek.
FOULE, v. menigte, volkshoop : eene foule van
menschen.
FOURAGE, v. voeder, voor paarden en vee;
(krijgsk.) levensmiddelen, voedering; (oorl.) op
fourage uitgaan, om levensmiddelen; ook FOERAGE.
FOURAGE- ARTIKELEN, o. mv. (kooph.) voeder goed : hij dreef veel handel in fourage-artikelen.
FOURAGEERDER, m. (-s), doe foerageert.
FOURAGEEREN, (fourageerde, heeft gefourageerd), levensmiddelen, voeder verschaffen, halen.
op fourage uitgaan.
FOURAGEGELD, o.; ...STRIK, m (-ken), touw
om hooi en stroo samen te binden.
FOURAGÈRES, v. mv. kwasten op de uniformen
bij officieren.
FOURAGEUR, m. (-s), die f ourageert; — aanval
„en fourageur," aanval der cavalerie in verspreide
orde.
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FOURGON, m. (-s), wagen met een gaffeldissel;
kleine overdekte legerwagen voor bagage.
FOURIER, m. (-s), onder- officier (met de fourage,
inkwartiering enz. belast) ook FOERIER.
FOURNEEREN, (fourneerde, heeft gefourneerd),
verschaffen, voorzien : hij fourneert mid alles; —
bijbetalen, eene reeds betaalde som aanvullen: een
.loterijbriefje fourneeren, zooveel betalen bij hetgeen
men getrokken heeft. dat men weer een nieuw
heeft; -- (schrijnw.) zie FINEEREN.
FOURNEERWERK, o. (schrijnw.) inlegwerk,
fineerwerk.
FOURNISSEMENT, o. (-en), betaling, storting
(van geld); -- vernieuwing (van loterijbriefjes); —
verschaffing, bezorging, levering.
FOURNISSEUR, m. (-s), leverancier.
FOURNITURE, v. (-n), FOURNITUUR, o.
(...turen), benoodigdheden bij het afwerken van
kleederen, zooals knoopen, band, voering, zijde enz.;
— garderobegeld voor het tooneelpersoneel.
FOURNITURENMAGAZIJN, o. (-en), winkel,
magazijn in fournituren.
1. FOUT, v. (-en), misslag. feil, gebrek: eene fout
maken of begaan; een opstel met fouten; geen mensch
zonder fout: iem. op zijne fouten wijzen, op zijne gebreken, tekortkomingen; — ik kom zonder fout,
zeker, bepaald; — (wisk.) het verschil eener benaderende waarde met de nauwkeurige; — schuine
kant aan zekere werktuigen, b. v. aan een beitel:
eene korte en lange fout, ook laas genoemd. FOUTJE,
o. (-s).
2. FOUT, bn. niet in orde: die som is fout, de oplos
niet goed.; — failliet die zaak, hij is fout.-sing
FOUTIEF, bn. bw. gebrekkig : een foutief opstel,
met taal- of stijlfouten; — foutief handelen, verkeerd
te werk fawn.
FOVILLA, o. mv. stuifmeelkorrels uit de meeldraden der bloemen.
FOXTERRIER, m. (-s), kleine soort van jachthond; ooa bij verkorting fox, als hondennaam; —
(Ind.) schertsend voor een Chinees die zijn staart
heeft laten afsnijden.
FOYER m. (-5), koffiekamer (in een schouwburg );
FRA, verkorting van Italiaansch Irate, broeder
(vóór den naam der geringere monniken).
FRAAI, bn. bw. ( -er, -st), sierlijk, mooi - fraaie
letters; een fraai span paarden; een fraai tuig; een
fraaie tuin; -- de fraaie handwerken, in tegenstelling
met de nuttige handwerken; -- (iron.) eene fraaie
geschiedenis ! -- dat is me ook fraai ! — dat staat u
lang niet fraai, daarop behoeft ge niet trotsch te
zijn. FRAAIHEID, v. schoonheid; (ook in het
mv. ...heden), fraaie dingen, sieraden.
FRAAIIGHEID,v. fraaiheid; (iron.) wat moois ± -dat is eene gedwongen fraoiigheid, iets waaraan men
zich niet onttrekken kan.
FRAAITJES, bw. liefjes; -- flink, goed : ik heb
het hem eens fraaitjes gezegd.
FRAAS, v. (frazen), (w. g.) geplooide halskraag;
zie FREES.
FRACTIE, v. (-s, ...tiën), (rek.) breuk; -- straal
deel eener politieke partij : de libe--breking;—(f.)
rale fractie, de liberale leden eener wetgevende
vergadering.
FRACTIONEEL, bn. (hand.) de koersafbrokkelingen
waren slechts van fractionee len aard,van zeer geringen
aard, slechts door Bene fractie of breuk op te geven.
FRACTIONNEEREN, (fractionneerde, heeft gefractionneerd), bij natte distillatie de dampen
bij verschillende temperatuur afzonderlijk opvangen, waardoor men de deelen zuiverder gescheiden krijgt : gefractionneerde alcohol.
FRACTO-CUMULUS, m. de door den wind afgescheurde deelen van den cumulus.
FRACTO-NIMBUS, m. de lagere deelen eener
regenwolk die als zeer ijle wolken met groote snelheid on der den nimbus voortijlen.

FRACTUUR, FRACTURE, v. breuk, breking
(van eenig lichaamsdeel); -- eene soort van letter: de
hoekige Gothische drukletter. het letterschrift der
16 de en 17 de eeuw.
FRAGIEL, bn. ( -er, -st), licht breekbaar.
FRAGILITEIT, v. breekbaarheid, broosheid; —
(fig.) vergankelijkheid.
FRAGMENT, o. (-en), brok, deel, vooral van een
letterkundig voortbrengsel ; inz. gedeelten van
verloren geraakte handschriften uit de klassieke
oudheid.
FRAGMENTARISCH, bn. bw. bij brokken, ge-
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deeltelijk : iets fragmentarisch behandelen, niet
volledig.
FRAISE, v. (-n), (vest.) stormpaal onder een
hoek van 45° in den grond gestoken, deel eener
fraiseering; — zie FREES.
FRAISEERING, v. (-en), (vest.) rij van fraisen
op de helling van een talud, in eene gracht enz.,
dienende om een toegang af te sluiten of de storm
vrijheid van een verdedigingswerk te vermeerderen.
FRAK, V. (- ken), heerenrok; iem. zijne prak uikloppen hem een pak slaag geven ; (ook) hem
bedriegen.
FRAMBOOS. v. (...bozen), zekere fijne vrucht,
in de tuinen veredeld tot vele groote verscheiden
struik waaraan deze groeit (rubus-hedn,
idaeus), in verschillende streken in Nederl. in het
wild voorkomende, en ook wel flamboos, bramboos
en heiningbes geheeten.
FRAMBOZEBOOM, m. (-en), ...STRUIK, m.
(-en), ; plantk.) een heester (rubus idaeus) tot de
tam. der roosbloemigen behoorende.
FRAMBOZENAZIJN, m.; ...GELEI, v.; ...IJS,
o.; ..JAM, v. marmelade; ...KOEKJE, o. (-s);
...LIMONADE, v.; ...NAT, o.; ...ROOD, bn.
eigenaardig paarsrood, zooals rijpe frambozen;
...STROOP, v.; ...TAART, v. (-en); ...UITSLAG, m.
FRAME (Eng.), o. (-s), buizenstelsel: frame
eener fiets; — draagraam, raamwerk : frame eener
locomotief.

FRANC, m. zie FRANK.
FRANQAISE, v. (-s), Fransche (vrouw); zekere
dans : gewone quadrille.
FRANCHEMENT, bw. ronduit, ruiterlijk.
FRANCHISE, v. vrijdom van vracht; -- (ook)
vrijdom van rechten bij invoer van goederen; —
openhartigheid.
FRANCIJN, o. (w. g.) perkament : (Zuidn.) een
perkament vol kleine gaatjes die het dessein afbeelden, dat de speldewerkster in hare kant namaakt;
ook fransijn geschreven.
FRANCISCAAN, m. (...canen), FRANCISCANER, m. (-s), een minderbroeder of minoriet : een
monnik van de orde van den heiligen Franciscus
van Assisi, gesticht in 1209.
FRANCISCANEN- en FRANCISCANERKLOOSTER, o. (-s); ...MONNIK, m. (-en); ...ORDE, v.
FRANCISEEREN, (franciseerde, heeft gefranciseerd), verfranschen.
FRANC - MAÇON, m. t -s ), vrijmetselaar.
FRANC-MACONNERIE, v. vrijmetselarij.
FRANCO, bn. bw. vrij, vrachtvrij : franco aan
wal, franco in huis; — postvrij, portvrij, gefrankeerd .
FRANCS-TIREURS, m. mv. vrijschutters; minof meer georganiseerde vrijwilligers-korpsen die in
den oorlog van 1870 tusschen Frankrijk en Duitschland den guerilla- oorlog voerden.
FRANIEGRAS, o. zie EGELGRAS.
FRANJE, v. (-s), eene soort van geweven of geknoopt boordsel (tot sieraad) : met franje beleggen
of omzetten; — ( scherts.) de franjes hangen erbij,
't is uitgerafeld; — wat tot sieraad dient : hij heeft
er nog veel franjes bij gemaakt; — (fig.) beuzelpraat :
kom, kom, allemaal franjes ! FRANJETJE, o. (-s).
FRANJEACHTIG, bn. op franje gelijkende; —
(plantk.) van een blad gezegd dat aan den rand
in vele smalle slippen uitloopt.
FRANJEMAKER, m (-s), ...MAAKSTER, v.
(-s), die franje maakt.
FRANJEPOOTEN, in. mv. geslacht der strandloopers (phalaropus) bij welke de drie voorteenen
door een gelobd of glad vlies omzoomd zijn; hun
vaderland is het hooge noorden van de Oude en
de Nieuwe Wrereld ; — de rosse franjepoot(phalaropus
rufus), des winters hier te lande wel eens voor
-komend.
FRANJEWERKER, m. (-s), ...WERKSTER. v.
-s), die franje maakt.
1. FRANK, bn. bw. ( -er, -st), onbeschroomd,
vrijmoedig, vrijpostig; onverholen; — vrij en frank
of frank en vrij (versterking van) vrij.
2. FRANK, m. (-en); de Franken bestonden uit
eene vereeniging van Germaansche volksstammen
in het noorden en noordwesten van Duitschland,
welke eerst in de derde eeuw na Christus aan den
Beneden -Rijn optreedt; — algemeene naam der
Europeanen in de Levant.
3. FRANK, m. (-en), zilveren munt, in
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Nederland ongeveer 47 ' / 2 cent waard; de eenheid
in het Fransche, Zwitsersche en Belgische munt
ook door de Latijnsche muntconventie-stel,
aangenomen.
FRANKEEREN, (frankeerde, heeft gefrankeerd),
het porto, de vracht bij de verzending betalen.
FRANKEERING, v. (-en).
FRANKEERKOSTEN, m. mv.; ...STELSEL, o.
(-s); ...ZEGEL, o. (-s), postzegel.
FRANKISCH, bn. de P'ranki,sehe koningen, koningen der oude Franken.
FRANKLIN, v (-s), eene soort van open haard,
ook franklijn genoemd.
FRANKRIJK, o. het land waarin de Franschen
wonen; -- hij leeft als God in Frankrijk, doet wat
hij wil; — (gemeenz.) wie kent mijn gat in Frankrijk?
waarvoor zou ik mij geneeren ? niemand kent mij
hier.
FRANS, m. jongensnaam; het is een vroolijk
Fransje, het is een vroolijke jongen; leven als
vroolijke Frans, het er van nemen.
1. FRANSCH, bn. het Fransche leger, het leger van
Frankrijk; (ook) het leger dat tegen Frankrijk
strijdt; --- Fransche brandew ij n, cognac; (ook)
brandewijn, uit wijnmoer enz. bereid; — hij betaalt
met Fransche complimenten, paait met mooie woorden; — hij maakt een Fransch compliment, verwij dert zich ongemerkt uit een gezelschap; -- het is
een Fransche eed, lichtzinnige belofte die men niet
denkt te vervullen; -- het zijn ma&r Fransche
gedachten, losse gedachten, meeningen die nimmer
bewaarheid worden; — met den Franschen slag
-iets doen, haastig, zonder de noodige zorg; (ook)
hij legt er de Fransche zweep over; zich met den
Franschen slag van iets afmaken; — ergens den
Franschen slag in slaan, een ongegrond oordeel
vellen, eene ongerijmde meening uiten; — de
Fransche stand (bij paarden). als bij smalborstige
paarden de beenen naar onder wijd uit elkander
staan en de hoeven naar buiten gesteld zijn; —
de Fransche titel (van een boek), de verkorte titel
vóór den eigenlijken titel, eig. voorhandsche titel; —
(verouderend) zijn hemd in de Fransche wasch doen,
het omkeeren; -- (w. g.) dat is Bene Fransche ver
als men alleen een schoon boordje om-schonig,
doet; --- (boekb.) een Fransche band, in kalfsleer
gebonden.
2. FRANSCH, o. de Fransche taal; -- hij kent
Fransch als eene koe Spaansch, hij kent niets van
het Fransch; — daar is geen woordje Fransch bij,
dat kun je uitstekend verstaan, nu weet je, waaraan
je te houden; -- wij zullen hem dad Fransch praten
wel afteeren, dat drukte hebben en praatjes maken.
1. FRANSCHEN, m. mv. menschen die in Frankrijk wonen ; werkman in België die in den zomer
(in den oogst) naar Frankrijk gaat werken ; —
loop naar de Franschen, verwensching.
2. FRANSCHEN, (franschte, heeft gefranscht),
(Zuidn.) de voeten buitenwaarts zetten, den Franschen stand hebben : dat peerd, die jongen franscht.
3. FRANSCHEN, m. (Zuidn) brandewiih : een
borrel Franschen drinken.
FRANSCHJE, o. (-s), Fransch broodje.
FRANSCHMANNEN, m. mv. een der volksnamen
van de wilde -, zee- of Tranche boekweit (fagopyrum
tataricvm).
FRANSIJN, o. zie FRANCIJN.
FRAPPANT, bn. bw. ( -er, -st), treffend, verras
eene frappante gelijkenis; hij gelijkt frappant-send:
op zijne moeder.
FRAPPEEREN, (frappeerde, heeft gefrappeerd),
treffen; bevreemden; indruk maken : dc,t frappeert
mij in de hoogste mate; — in of met ijs afkoelen
(vooral van wijn gezegd).
FRASE, FRASEUR, zie PHRASE, PHRASEUR.
FRATER, m. (-s), kloosterbroeder, niet tot
priester gewijd, onderwijzer die de gelofte gedaan
heeft.
FRATERHUIS, o. (...zen), (in de M. E.) benaming
voor eene der gemeenschappelijke zalen in een kloot
ster; (later) gesticht van Fraters.
FRATERNISEEREN, (fraterniseerde, heeft gefraterniseerd). zich verbroederen, broederschap
drinken.
FRATERTJE, o. (-s), soort van bruinzwart
vinkje, van onderen wit, dat bij ons als trekvogel
in den winter voorkomt, (gew.) berm of grauwe
baren genoemd (ocanthis favirostris).
FRATSEN, v. mv. grillen, kunsten : is het nu
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uit met die f restsen!; — praatjes: maak zooveel fratsen niet.

FRATSENMAKER, m. (-s), ...MAAKSTER,
V. (-s), praatjesmaker.
FRAUDE, v. valschheid; bedrog : fraude plegen;
wegens fraude veroordeeld worden; smokkelarij.
FRAUDEEKEN, (fraudeerde, heeft gefraudeerd),
bedriegen, bedrog, fraude plegen; — slecht, verkeerd handelen; — smokkelen.
FRAUDULENT, bn. bw. frauduleus.
FRAUDULEUS, bn. bw. (...leuzer, -t), bedrieglijk
met ontduiking der wet : een frauduleus bankroet;
(recht.) frauduleus verklaren.
FREDON, m. (-s), (muz.) triller, tremulant.
FREE KICK, (Eng.), m. (-s), (sport) vrije schop
(bij bet voetbalspel).
FREES, v. (freezers), ook FRAISE, geplooide
halskraag der vrouwen; -- (vest.) stormpaal; -(werkt.) cirkelvormige stalen schijf met fijne
inkervingen, die door de freesmachine in werking
wordt gebracht; --MACHINF, v. (-s), soort
van zaagmachine.
FREETRADER, m. (-s), voorstander van vrijen
handel (van Eng. freetrade, vrijhandel).
FREGAT, o. (-ten), snelzeilend oorlogsschip
met een of twee verdekken, voerende van 20 tot
60 stukken. FREGATSCHIP, o. (...schepen).
FREGATVOGEL, m. (-s), (nat. bist.) een tusschen
de keerkringen verblijvende zwemvogel (atagen
aquila), met slanken romp, krachtigen hals en licht
geraamte; hij wordt 1 M lang en weegt dan slechts
1 1 / 2 K.G. terwijl zijne vlucht wel 3 M. bedraagt;
bij geldt als de snelste vlieger onder de zeevogels.
FRELATEEREN, (frelateerde, heeft gefrelateerd), wijn vervalschen.
FRENESIE, v. razernij, dolheid.
FRENETIEK, bn. bw. razend, krankzinnig.
FREQUENT, bn. bw. ( -er, -st), veelvuldig,
herhaaldelijk; dit gebeurt Jregvent, dikwijls.
FREQUENTATIEF, o. (...tieven), (taalk.) werkwoord van herhaling, iteratief.
FREQUENTATO, bw. (muz.) met de gewone
stem.
FREQUENTEEREN, (frequenteerde, heeft gefrequenteerd), vaak bezoeken, omgaan, verkeeren met.
FREQUENTIE, v. het aantal van eenige regelmatig herhaalde bewegingen in een zekeren tijd:
de frequentie van den hartslag, van de ademhalingsbewegingen.
1. FRESCO, bn. bw. al fresco, in fresco, op versche, natte kalk; in fresco schilderen; eene frescoschilderij.

2. FRESCO, o. (-'s), muurschildering met waterverf, op eene versche laag kalk.
FRESCOSCHILDER, m. (-s); —KUNST, v.
1. FRET, o. (-ten), een roofdier dat in grootte
en gestalte op een bunzing gelijkt (putorius furo);
het is witachtig geel, en komt alleen in gevangen
staat voor; het wordt gebruikt om op konijnen
te jagen.
2. FRET, o. (-ten), (timm.) kleine schroefboor
met scherpe schroefdraden; —BOOR, v. (...boren),
fret.
FRETKAT, v. (-ten), soort van kat (cryptoprocta ferox), een overgang vormende tusschen de
familie der katten en die der civetkatten; komt op
Madagascar voos en wordt 8 dM. (+ 7 dM. staart)
lang.
FRETTEJACHT, v. (-en), jacht op konijnen met
een fret.
1. FRETTEN, (frette, heeft gefret), met het fret
jagen.
2. FRETTEN, (frette, heeft gefret), (Zuidn.)
vreten, gulzig of snel eten.
3. FRETTEN, (frette, beeft gefret), (Zuidn.)
zeker kaartspel spelen, ook slokken geheeten.
FREULE, V. (- s), adellijke jonkvrouw. FREULETJE, o. (-s).
FREYJA ook FREYA, v. (Noorsche myth.)
godin der vruchtbaarheid en der Iiefde; zij rijdt in
een met katten bespannen wagen.
FREYR, m. (Noorsche myth.) god van de zon
en den regen, brenger van vruchtbaarheid en
van den vrede; zijne gemalin is Gerda.
FRIA, FRIGG, v. (Noorsche myth.) gemalin
van Wodan, beschermster van de liefde en het
huwelijk.
FRIBBELEN, (fribbelde, heeft gefribbeld),
(Zuidn,) tusschen de vingers wrijven en rond-
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draaien; — (wets.) een georoken draad zonder
knoopen al fribbelende aaneenhecliten.
FRICANDEAU, m. (-'s), gelardeerd kalfsstuk;
stuk varkensvleesch.
FRICASSEE, v. (...ën), gerecht van gehakt
vleesch; -- schotel van onderscheidene spijzen.
FRICTIE, v. (...tiën), wrijving.
FRICTIE - SNELZAAG, v. (...zagen), cirkelvormige ijzeren schijf zonder inkervingen, die door een
electromotor in beweging gebracht stalen balken
van 45 cM. hoogte in 30 à 35 sec. doorsnijdt, waarbij
men eene gepolijste zaagsnede verkrijgt en er
nagenoeg geen materiaal verloren gaat; de werking
berust op de warmte-ontwikkeling tengevolge der
wrijving bij groote omtrekssnelheid.
FRIEMELEN, (friemelde, heeft gefriemeld), met
zijne vingers ergens aan zitten; peuteren. prut.hen:
(euphemistisch) de geslachtsdee!en kittelen.
1. FRIES, v. (friezen), (bouwk.) hoofdlijst eener
zuil; eene soort van franje; belegstuk van een
kanon; bovenstuk eener tooneeldecoratie.
2. FRIES, m. (Friezen), FRIEZIN, v. (-nen),
een bewoner of bewoonster van Friesland; — een
fries op den dijk, dan ziet men het geheele rijk,

gezegd wanneer een Friesche boer en zijne vrouw
ia vollen dos op de met een fier paard bespannen
prachtige sjees zitten.
3. FRIES, o. (gew.) eene wollen stof; van gekeperde fries onderscheidt zich duffel door dikker
spinsel, steviger volling en eenigszins korter geschoren haar blauw fries, rood fries; jichtfries.
1. FRIESCH, bn. wat op Friesland of de Friezen
betrekking heeft; — de Friesche taal, de taal der
Friezen; — er zit een I 1riesche kop op, hij is zeer
stijfhoofdig; — 1 riesehe ruiters, (krijgsk.) vier-,
zes- of achthoekige balken van 2 à 3 M. lengte,
met ijzeren of houten pennen, om ingangen te
versperren; F'riesch groen, zekere verfstof.
2. FRIESCH, o. de Friesche taal.
FRIEZEN, ook FRIESCH, bn. van fries : eene
friesche jas.

FRIJNEN, (frijnde, heeft gefrijnd), (steenh.) uit
uithakken, smalle evenwijdige streepjes-drijven,
op een steen hakken. FRIJNER, m. (-s).
1. FRIK v. (gew.) boel, warboel.
2. FRIK, m. (-ken), (gemeenz.) schoolfrik, schoolmeester.
FRIKKADEL, v. (-len), ook FRIKKEDIL, gehakt vleesch van nuchtere kalven.
FRIKKADELKOEK, m. (-en).
FRIKKADELLENBUURT, v, (-en), (Zuidti,) gemeene achterbuurt.
FRIMAIRE, m. volgens de tijdrekening der
Fransche republiek van 1793 de maand van 22
November tot 21 December.
FRISCH, bn. bw. (frisscher, -t), een frisch gezicht,
lustig, flink, opgewekt; -- eene frissche meid, levens
jong, van een goed uiterlijk; — frisch uit-lustig,
de pogen zien, levenslustig; — wij zijn nog gezond
en frisch; — zoo frisch als een hoentje, door en door
lekker, gezond; -- ik ben, voel me niet erg frisch,
een weinig onlekker; — frissche bloemen, pas gesneden, onverwelkt; — met frisschen moed aan
het werk, met nieuwen moed; — frissche dranken,
koel, verfrigschend; -- in de frzssche lucht, in de
buitenlucht; — eene frissche koelte, een frissche
morgen, koud, gezond, versterkend; — ik wensch
je frisschen morgen, heildronk bij een bittertje; —
(gem eenz.) frissche morgen ! dat kun-je denken; —
(Z. A.) stevig, dik, gezet : eene frissche vrouw.
FRISCHEN, o. frisschen, loutering, het bewerken
van het broze gietijzer tot staafijzer.
FRISCHHAARD, m. (-en), (techn.) haard voor
het frisschen.
FRISCHHEID, v. het frisch zijn; — (Z. A.)
dikheid, corpulentie; — het ververschende; koelte.
FRISCHJES, bw. frisch : 't is frischjes (koel)
vandaag.

FRISCHOVEN, m. (-s), oven om ijzer te frisschen.
FRISEEREN, (friseerde, heeft gefriseerd), kappen, het haar doen krullen.
FRISEERIJZER, o. (-s), waarmede men friseert;
...LAMP, v. (-en), waarin men een friseerijzer
warm maakt; ...TANG, v. (-en), friseerijzer.
FRISEUR, m. (-s), kapper.
FRISKET, ook VERSCHET, o. (-ten), (boekdr.)
raam aan het timpaan.
FRISOLET, FRISOLETLINT, o. vloszijden lint.
FRISSCHEN, (frischte, heeft gefriseht), (techn.)
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gietijzer in de dampkringslucht smelten en in
smeedijzer veranderen; ook frischen, louteren en
puddelen genoemd; -- fijnscheren. FRISSCHER, m.
(-s), fijnscheerder.
FRIT, FRITTE, o. (glasbl.) gesmolten glasmassa.
FRITTEN, (fitte, heeft gefrit), de stoffen waarvan
men glas wil vervaardigen aan eene sterke gloei
blootstellen; — (Zuidn.) braden of bakken-hite
(al of niet in gesmolten vet).FRITTING, v. het
fritten. FRITTER, m. (-s).
FRITUUR, v bruin gebraden vleesch: (Zuidn.)
ook andere in vet gebakken spijs.
FRITVLIEG, V. (- en), schadelijke vliegensoort
(chlorops taeniopus) die de bladeren en halmen van
het koren geheel doorknaagt, ook korenvlieg en
gele halmvlieg geheeten.
FRIVOLE, bn. bw. (-r, ...voolst), ijdel; licht
wispelturig.
-zing,
FRIVOLITEIT, v. (-en), lichtzinnigheid.
FRÖBELBEWAARSCHOOL, v. ; ...scholen), bewaarschool volgens de beginselen van Fröbel
ingericht; ...BLOKKEN, o. mv.; ...DOOS, v.
(...doozen), welke de kinderen op zulk eene inrichting gebruiken.
FRÖBELEN, (fröbelde, heeft gefröbeld), jonge
kinderen op eene aangename, ontwikkelende wijze
spelende bezighouden (volgens de beginselen van
Fröbel, een Duitsch pedagoog 1782-1852).
FROBELINRICHTING, v. (-en), fröbelbewaarschool; ...LEER, v.; ...LEERMIDDELEN, o. mv.;
...METHODE, v.; ...SCHOOL, v. (...scholen).
FROMMEL, m. (-s), kreuk.
FROMMELEN, (frommelde, heeft gefrommeld),
kreuken, ineendrukken.
FROMMELING, v. het frommelen; -- (gew.) iem.
eene fronameling geven, vastgrijpen en worstelende
een of meer kussen geven.
FRONDE, v. (-s), slinger; (gesch.) staatspartij in
Frankrijk gedurende de minderjarigheid van Lodewijk YIV (1643-1660).
FRONK, o. (-en), een met koehaar gevuld stuk
leer op het achterbelegstuk van het pakkussen van
een veldartillerie -paard.
FRONS, v. (-en), rimpel, plooi.
FRONSEL, v. (-s), (naaist.) kleine plooi : eene
japon eenvoudig versierd met fronsels, kleine plooitjes,
inhalingen, hoofdjes.
FRONSELEN, (fronselde, heeft ,,efronseld), fronsen; — met fronsels maken; (gew.) frommelen,
kreuken.
FRONSEN, (fronste, heeft gefronst), tot rimpels
samentrekken (het voorhoofd) ; — (Zuidn.) fronsels
maken aars een kleedingstuk. FRONSING, v. (-en).

FRONT, o. t-en), voorzijde van een gebouw;
ook van eene troepenafdeeling of scheepsmacht :
voor het front (voorste gelid) komen, (ook fig.); —
een soldaat voor het front wegjagen; — front maken,
pal staan, zich verzetten; — (fig.) van front ver
van houding, richting veranderen; —-ander,
halfhemdje, linnen of katoenen kleedingstuk waar
halsboord bevestigd is; -- (gew.) front-ande
schoppen, slaan, door zijne kleeding veel vertooning
maken. FRONTJE, o. (-s).
FRONTAAL, o. (...talen), een hoofdsieraad (der
paarden b. v.); — hoofd.pranger : een vroeger foltertuig, bestaande in een touw met knoopen, dat om
het voorhoofd werd aangetrokken; (geneesk.) een
voorhoofdverband; — een altaardoek; mv. frontaliën, de behangsels van het hoogaltaar.
FRONTAALTOREN, m. (-s), (R. K.) de westertoren, aan den voorgevel eener kerk.
FRONTAANVAL, m. (-len); ...BATTERIJ, v.
(-en); ...BEWEGING, v. (-en).
FRONTIEREN, v. mv. (Zuidn.) grenzen; -- op
de frontieren komen, te voorschijn treden.
FRONTISPICE, o. (-n), FRONTISPIES, o. (-en),
voorstuk, voorgevel; — (bouwk.) kroonlijst op het
kalf, het tympanon met de beide gevellijsten, maakt
het meest kenmerkende deel van den geheelen
bouw uit; -- titelblad van een boek : het frontispice
van het werk (doorgaans met een vignet).
FRONTMARSCH, m. (-en); ...MUUR, m. (...muren).
FRONTON, o. (-s), boogvormig of driehoekig
veld of versiersel boven ramen, deuren, kasten enz.
FRONTPIJP, V. (- en), (van het orgel) figurant.
FRONTRIJ, v. (-en), rij waarin men naast elkander staat, met het front gelijk; ...SCHOT, o.
(-en); ...VERANDERING, v. (-en); ...WACHT,

v. (-en); ...WAND, m. (-en), voorzijde : de frontwand van een landhoofd.
FROTTEEREN, (frotteerde, heeft gefrotteerd),
wrijven, frotten.
FROTTEN, (frotte, heeft gefrotl, (Zuidn.) wr>+jven, boenen, polijsten
FRUCTIDOR, m. vruchtmaand; tijdens de
Fransche republiek van 1793 de maand van 18
Augustus tot 16 September.
FRUCTIFIEEREN, (fructifieerde, heeft gefructifieerd), vrucht dragen, bloeien, (ook fig.).
FRUCTUARIUS, m. (recht), vruchtgebruiker.
FRUGAAL, bn. bw. (...galer, -st), sober, matig.
FRUGALITEIT, v. soberheid, matigheid.
FRUIT, o. en v. (-en), vruchten, ooft.
FRUITACHTIG, bn. van fruit houdende, gaarne
fruit etende
FRUITBEN, v. (-nen), vruchtenmand; ...BOOM,
m. (-en), (w. g.) vruchtboom.
FRUITEN, (fruitte, heeft gefruit), in de pan
bakken, bruin braden : vleesch, uien, boter fruiten.
FRUITING, v.
FRUITENIER, m. (-s), (Zuidn.) wesp.
FRUITHOORN, m. (-s); (...JAAR, o. (...jaren),
het is een goed (lechf) fruitjaar, dit jaar is er veel ;
goed, (weinig, slecht) fruit; ...JAGER, m. (-s),
snelvarend schip in de Middellandsche zee, dat
fruit vervoert; ..KELDER, m. (-s); ..KOO PER, m. ( s); ...KOOPMAN m.; ...KOOPVROUW ,
v.; ..KOOPSTER, v. t -s); ...MAND, V. (- en);
...MARKT, v. (-en) ; ...MES, o. ( -sen), zilveren of
hoornen mes om fruit te snijden; ...PAN, v. (-nen),
braadpan; ...SCHAAL, v. (...schalen); ...SCHAALTJE, o. (-s); ...SCHEPPER, m. (-s), zilveren lepel
om fruit op te scheppen; ...SCHILDER, m. (-s);
...SCHOTEL, m. (-s); ...STUK, o. (-ken), schilderij
waarop vruchten zijn afgebeeld; ...VEILING, v.
(-en); ...VENTER, m. (-s); ...VROUW, v. (-en),
vrouw die fruit verkoopt; — (spr.) hij is er gezien
als een rotte appel bij eene fruitvrouw, men ziet hem
liever niet, dan wel; ...VERKOOPER, m. ( -s);
...VERKOOPSTER, v. (-s); ...WINKEL, m.
FRUL, o. (-ken), (Zuidn.) prul, beuzelarij, nietigheid.
FRULLEMAN, m. (Zuidn.) prutselaar, frutser
FRULLEN, (frullen, heeft gefruld), (Zuidn.)
prutsen, beuzelen, frutselen.
FRULWERK, o. (Zuidn.) prutswerk, futselwerk.
FRUSTREEREN, (frustreerde, heeft en is gefrustreerd), verijdelen, teleurstellen.
FRUSTULUM, o. (R. K.) „klein brokje ", voedsel
dat door de gewoonte 's morgens op de vastendagen
is toegestaan.
FRUTJE, o. (-s), kleinigheid, heel weinig . een
frietje zout; Ik kocht het voor een frutje.
FRUTSELEN, (frutselde, heeft gefrutseld), fut
-seln,
prutsen, knoeien.
FRUTSELWERK, FRUTSWERK, o. knoeiwerk,
prutswerk ; beuzelarij.
FUCHSIA, FOKSIA, v. (-'s), een fraai heestergewas, met donkerroode bloempjes of Klokjes,
oorspronkelijk uit Chili; aldus genoemd naar den
botanicus Leonhard von Fuchs (16de eeuw).
FUCHSINE, v. roode kleurstof uit aniline, waarmede men wijn eene fraaie kleur weet te geven.
FUCIETEN, mv. versteende wieren.
FUGA, v. (-'s), (muz.) zeker twee-, drie -, of
meerstemmig stuk, waarin, nadat eene der partijen
het hoofdthema heeft aangeheven, de andere, elk
op hare beurt, ééne, twee of meer maten later,
dit, hetzij in de quint, de kwart of in een ander
interval, opvat en voortzet, en in alles de vóórgaande stem zooveel mogelijk stipt tracht te volgen
en na te bootsen.
FUGARA, v. een register in oudere orgelwerken:
een open fluitwerk, 4 à 8 voet lang.
FUIF, v. (...ven), drinkpartij, gezellige partij
naar aanleiding van eene heuglijke gebeurtenis:
eene gloeiende fuif geven.
FUIK, v. (-en), langwerpig vischtuig van teenen,
zijde of garen gevlochten, met verschillende afdeelingen, tot het vangen van visch; — hij zet
fuiken uit, legt fuiken in het water; (ook) tracht
iem. te verschalken, te vangen; — (spr.) hij is
in de fuik geloopen, hij is in de val geloopen; —
in de fuik zijn, verloofd, getrouwd zijn; huwelijks fuik; — (Z. A.) hut; — hij licht eens anders fuiken,
gaat met de voordeelen strijken, waarvoor een
ander de moeite heeft gedaan; — hij zocht in eens
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anders fuiken te visschen, trachtte anderen de
voordeelen af te winnen; — hij praat zich in de
fuik, praat zich vast.
FUIKENGAREN, o., ...ZIJDE, v. garen, zijde
om fuiken van te breien : eene partij getaande

fuikenzijde.

FUIKHORENSLAK, v. (-ken), eene soort van
wulk of kinkhoren.
FUIKSTOK, m. (-ken), ;vissch.) stok waarmede
de fuiken worden vastgezet.
FUIVEN, (fuifde, heeft gefuifd), eene fuif geven,
met eene fuif herdenken; feestvieren, aan eene
fuif deelnemen.
FULGURIET. m. (-en), bliksembuizen donderbeitels, buisvormige ophoopingen van kwartskorrels,
door den bliksem half gesmolten, die in sommige
oorden aan de helling van heuvels vaak loodrecht
in het zand staan.
FULL-BACK ;Eng.), m. (-s), (sport) achterspeler;
doelverdediger (voetbalspel).
FULL-DRESS, (Eng.) galakleeding.
FULL SPEED (Eng.), met volle snelheid.
FULMINEEREN, (fulmineerde, heeft gefulmineerd), uitvaren, vloeken (tegen).
FULP, FELP, o. (w. g.) fluweel.
FULPEN, bn. van fluweel; (ook fig.) : eene fulpen

tong.

FUMAROLEN, v. mv. dampbronnen in vulka

streken, meestal uitstrooming van Water--nische
damp soms gepaard met zwavelwaterstof, zwavelig
zuur, boorzuur, koolzuur enz.
FUMI, mv. teekeningen, op met roet zwartgemaakt porselein uitgevoerd, waarna men er afdrukken van neemt.
FUMIGATIE, v. (-s, ...tiën), (geneesk.) berooking,
dampbad; (scheik.) het doordringen van een metaalachtig lichaam met de dampen van het cementpoeder.
FUNCTIE, v. (-s, ...tiën), ambtsverrichting;
ambtsplicht; — in functie treden, eene betrekking
aanvaarden; nog in functie (dienst) zijn; --- de
functies van de verschillende deelen van ons lichaam
(b. v. van de maag, het hart), werking, verrichting; -- (wisk.) eene veranderlijke grootheid die
van eene andere afhangt.
FUNCTIONARIS, m. (-sen), die in functie is,
eene betrekking bekleedt.
FUNCTIONEEL, bn. eene ziekte is functioneel,
zoolang wij de organische stoornissen niet kennen,
die haar ten grondslag liggen.
FUNCTIONNEEREN, (functionneerde. heeft gefunctionneerd), in functie zijn, ambtsbezigheden
verrichten; zijne taak vervullen; - de maag functionneert niet goed, werkt niet goed, de werking
ervan is gestoord.
FUNDAMENT, o. zie FONDAMENT.
FUNDAMENTEEL, bn. tot grondplag dienend.
FUNDATIE, v. (-s, ...tiën), stichting, gesticht;
beurs, fonds (tot zeker doel aangewezen), zie FONDATIE.
FUNDEEREN, zie FONDEEREN.
FUNDEERINGSHOUT, o. hout voor de fundeering, heipalen enz.
FUNGEEREN, (fungeerde, heeft gefungeerd), in
functie zijn, zijne ambtsbezigheden verrichten; eene
betrekking waarnemen; - fungeeren als (voor), den
dienst verrichten van, de werkzaamheden verrichten van.
FUNUS, o. plechtige begrafenis, inz. het deelnemen van een studentencorps aan de lijkstaatsie
van een hoogleeraar of corpslid : de familie van
den overledene heeft voor het aangeboden funus
bedankt.
FURIE, v. (-s, ...riën), razernij, woede (in deze
bet. gmv.); (gesch.) de Spaansche furie, benaming

G.

waaronder de muiterij van het Spaansche krijgsvolk na den dood van Requesens (1576) in onze
geschiedenis bekend is; — de b'ransche furie, de
onverwachte aanval in Vlaanderen (Jan. 1583)
van den hertog van Anjou met het doel om aan
de beperking van zijn gezag een einde te maken; —
(myth ) eene wraakgodin, naam der drie vreeselijke
halfgodinnen die de boozen in de onderwereld
tuchtigen, in het Grieksch Erinnyen en Eumeniden
geheeten, nam. Tisiphone, Megaera en Alecto; —
(fig.) feeks, helleveeg, een buitengemeen toornig,
boosaardig wijf.
FURIEUS, bn. woedend.
FURIOSO, bw. (muz.) sterk, krachtig.
FURLONG, Eng. (-s), achtste deel eener Engelsche mijl.
FURORE, v. furore maken, luiden bijval inoogsten; (ook) grootera opgang maken.
FUSAIN,m. (-s), (schild.) houtskoolschets.
FUSELIER, FUSILIER, m. (-s), infanterist,
met een geweer gewapend.
FUSIE, v. (-s, furiën), smelting, gieting; - (fig.)
ineensmelting (van partijen, volksrassen, geslachten) : de fusie der vooruitstrevende liberalen met
de radicalen.
FUSILLADE, v. (-s), het doodschieten met
geweren.
FUSILLEEREN, (fusilleerde, heeft gefusilleerd),
ter dood brengen door middel van den kogel.
FUST, o (-en), houten bergingsmiddel; vat,
(ook) vaten : wijn op fust; — sigarenkistje : in
een sigarenwinkel etaleert men veel met leeg fust.
FUSTAGE, v. emballage, vooral vaten en kisten;
(ook) de daarvoor berekende prijs.
FUSTEIN o. zekere stof met eene linnen schering
en een katoenen inslag.
FUSTI, o. (kooph.) aftrek of rabat dat een ver
zich laat welgevallen voor het onzuivere-koper
in de door hem verkochte waren.
FUSTIEK, —HOUT, o. geelhout, geel Braziliehout, van den verfmoerbezieboom in Brazilië, Mexico
en op de Antillen, dat eene gele kleurstof bevat
en gebruikt wordt tot ingelegd werk; ook Hongaarsch geelhout, eene verfstof van een in Hongarije
in het wild wassenden struik.
FUT, v. niets, wissewasjes; (zegsw.) 't is fut, het
ceteekent niets, beeft niets te beduiden; (Zuidn.
ook) het valt slecht uit ; — vuur, levendigheid:
de fut is er uit; — er zit geen fut in, er is geen
energie, geen werklust meer in; -- pittigheid : die
sigaar is zonder fut; — drukte, branie : wat een
Jut heeft die op zijn lijf.
FUTIEL, bn. nietig, nietswaardig.
FUTILITEIT, v. (-en), beuzeling, onbeduidendheid.
FUTSELAAR, m. (-s, ...laren), beuzelaar. FUTSELAARSTER, v. (-s), FUTSELARIJ, v. (-en),
beuzelarij, getreuzel.
FUTSELEN, (futselde, heeft gefutseld), zich met
beuzelingen ophouden, beuzelen, treuzelen. FUT SELING, v. (-en).
FUTSELHOUT, o. (bij het schaven) plankje met
aanslag.
FUTSELWERK, o. beuzelarij, prutswerk.
FUTURUM, o. (spraakk.) de toekomende tijd.
FUUM, m. (w. g.) eigenwaan, ijdelheid.
1. FUUT, tusschenw. fuut ! voort gaat de trein.
2. FUUT, m. (futen), een onzer merkwaardigste
inheemsche zwemvogels (colymbus cristatus), ook
gew. keizer, zanddrijver en satijnduiker geheeten;
hij wordt van jaar tot jaar zeldzamer, daar hij
aanhoudend wordt vervolgd om zijn satijnachtig
wit ondergedeelte, dat als bont naar Engeland
uitgevoerd en duur betaald wordt; de roodhalsfuut,
(colymbus gri,seigena); de geoorde fuut (colymbus

nigricollis).

G.
G, v. (-'s), 7de letter van het alphabet; al de ming der toonsoort waarvan g de grondtoon uitnamen of woorden in een adres- of woordenboek, maakt: eene sonate in g; — laagste snaar eener
die met g beginnen; —
viool waarop men klein g voortbrengt; (in de muziek) benaming van den vijfden toon in natuurkundige formules meestal: versnelling
der diatonische toonladder, van c uitgaande; ' per seconde door de zwaartekracht aan eenig valnaam der noot welke dien toon voorstelt; — bena- lend lichaam medegedeeld, gravitatie; -

GA.

543

G.
— Gram; —
Gal.
— Galaten, een bijbelboek; —
geb.
— geboren; —
Gebr. — Gebroeders; —
Ged. St. — Gedeput< erde Staten; —
geex. — geëxamineerd; —
Gen. — Genesis, het eerste bijbelboek; —
gen .
— genitief; —
geol.
— geologisch; —
gesch. — geschiedenis; —
ge.,ztr. — gestreng; —
get.
— geteekend; —
Gez.
— Gezusters, - (ook) gezang; —
g. g. d. of gr. gem (L — grootste gemeene deeler; —
g. g. v (van-) — van goede getuigen voorzien (in
advertentiën); —
Ggld . — goudgulden; —
Gld. — gulden; -G. M. — geographische mijl; —
G. M. of Glor. Mem. — gloriosae memoriae,
roemrijker nagedachtenis, —
gr.
— groot, 2 1 /2 cent; (ook) grein; —
Gr.— Grieksch; —
gr. 8 ° — groot octavo; —
Gr. M. — grootmeester; —
grootb. -- grootboek; —
g: t.
— gouden tientje; —
g V. — goed voor; —
gymn. — gymnasium, (ook) gymnasiaa'.
GA, m. en V. zie GADE.
1. GAAF, v. (gaven), al wat gegeven wordt, gift,
geschenk (inz. in bijbelstiji); — (w. g.) giften en
gaven maken nichten en magen, door geschenken
krijgt men betrekkingen; — (w. g.) giften en gaven
breken zelfs de steenrotsen, met giften en gaven
kan men alles gedaan krijgen; — neem de gunst
voor de gave, neem den goeden wil voor de daad; —
op tijd resolveeren is eene gave Gods, het is een zegen
op den goeden tijd een kloek - besluit te nemen (vooral
bij kooplieden met betrekking tot koop en verkoop);
— (oudt.) gave Gods, pest; —
offerande aan de Godheid, aalmoes aan de armen:
milde gaven offeren; — gift, geschenk der Godheid
of der Natuur - Natuur deed op uw grond zijn
(beter : haar) eelste gaven stroomen; — ( dicht.)
Apollo's (Phoebus') gave, het dichterlijk genie; —
Bacchus' gave, de wijn; — onder de gaven van Silenus, onder een vroolijk drinkgelag; — gaven van
Venus en de Gratiën, schoonheid en bevalligheid; —
de eene of andere uitstekende hoedanigheid, als
schoonheid, kracht enz. : zij was schoon, versierd
met al de gaven die natuur en opvoeding eene maagd
kunnen schenken; — eene begaafdheid of talent,
veelal in tegenstelling van de door oefening of
inspanning aangeworven bekwaamheden : matig
voorspoed en geduld in tegenspoed zijn twee-heidn
uitstekende gaven; hij bezat de gave der welsprekend heid; — ik hoor dat u zoo mooi viool speelt, wil u ons
uwe gaven eens doen hooren I; -- naar de gave zijner
hand, naar evenredigheid van zijn vermogen.
2. GAAF, bn. ba . (gaver, -st), ongeschonden, onbeschadigd : gaaf porselein; de meubels hebben van de
reis niets geleden en zijn qeheel gaaf; — ongeschonden,
in een onbedorven staat zijnde, zonder gebrek in
eenig deel : het kind werd gaaf geboren: — een
rotte appel in de mend, maakt de gave fruit te schand;
de visch is heel gaaf: gij heb ze netjes gebakken; —
die jas is nog gaaf, zonder scheur of glee: — (veroud.)
(van personen, als hunne lichamen vertegenwoordigende) gezond en frisch van lijf en leden, of, in
toepassing op eene getrouwde vrouw of maagd,
ongerept; — (Z. A.) een gave predikant, degelijk,
flink; een gave nooi, flink, bevallig meisje , —
(plantk.) (van den rand der bladeren) zonder insnijdingen ; —
(verouderend) niet ontaard door verkeerden invloed of bedorven door zondige hartstochten, rein,
zuiver : het kost toch veel moeite zelfs voor een man,
om zijn karakter gaaf te bewaren; — (van denkbeelden en voorstellingen) volkomen, volledig,
zonder dat er eenig belangrijk onderdeel aan ontbreekt : een gaaf en geheel denkbeeld; — (van de
wijze waarop men eene zaak beschouwt of aanneemt,
van toe- of instemming, goed- of afkeuring enz.)
volledig, volkomen, zonder eenig voorbehoud:
ooms gave toestemming maakte 't haar nu nog moei
dan te voren; —, bw. (van wijze) : ten volle,-lijker
geheel en al: het zij ver, dat ik iets dergelijks zoo
gaaf zou durven aannemen; gaaf en glad iets aanne-
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men; de rentmeester bleek niet in staat te zijn gaaf
rekening te doen en werd dienvolgens ontslat,en.
GAAFHEID, v. de hoedanigheid van gaaf, de
ongeschondenheid, volledigheid : de gaafheid van
het porselein; het fruit heeft nog eene volkomen gaafheid.
GAAFMANTELIGEN, mv. onderorde der plaat
weekdieren (integripalliada), wier sypho--kieuwg
nen kort zijn en niet teruggetrokken kunnen worden;
de mantelliju heeft geene bocht aan 't achtereinde.
GAAFRANDIG, bn. (plantk.) zonder insnijdingen
in den rand.
1. GAAI, m. en v. (-en), (dicht.) wijfje (en soms
ook wel mannetje) van vogels, inz. van (tortel) duiven, zangers enz. GAAITJE, GAAIKE, GAAIEN, o. (-s).
2. GAAI, v. (-en), inheemsche spotvogel (garrulus), tot de familie der kraaiachtige vogels behoorende, wiens grootte afwisselt tusschen die van eene
nauw en eene groote lijster; ook meerkol en Vlaamsehe gaai geheeten : de gaai is een afschuwelijke
nestenroover en verslindt tal van kleine en nuttige
vogels, doch verdelgt ook adders. GAAITJE, o. (-s).
3. GAAI, m. (-en), (eigenl.) houten vogel, op een
hoogen staak of mast geplaatst, waarnaar nog op
onderscheidene plaatsen, inz. in Brabant en Vlaanderen, volgens oudvaderlandsch gebruik met kruis of handboog geschoten wordt of waarnaar, op eene
ijzeren pen aap het boveneinde van een hellend
vlak geplaatst, met kleine platronde bollen met forschen gooi geworpen of .,gebold " wordt; het vermaak zelf heet naar den gaai schieten en naar
den gaai bollen, of in één woord gaaischieten of
gaaibollen; (bij uitbr.) de houten staak, wip of
schutsboom waarop de vogel staat.
GAAIBOLLEN, o. (Zuidn.) het bollen naar den
gaai; ...BOLLER, m. (-s), (Zuidn ); ...BOLLING,
v. (-en), (Zuidn.) het gaaibollen; gaaibollersfeest
GAAIEN, zie GADEN.
GAAIKE, GAAIKEN zie GAAI (le art.).
GAAISCHIETEN, o. (Zuidn.) het schieten naar
den gaai; ...SCHIETER, m. (-e), (Zuidn.)....SCHIETING, v. (-en), het gaaischieten; gaaischietersfeest.
1. GAAL, v. (galen), (weverij) kale streep of open
stee in laken, zijde of andere geweven stoffen, ontstaan doordat bij het weven een te groot aantal
draden tusschen de stiften van het weefblad ingestoken zijn, waardoor hier eene opeenhooping van
draden, en daarnaast eene kale streep wordt gevormd : rietstreep; — (van breiwerk) dunne stee in
gebreide voorwerpen, veroorzaakt hetzij door dunte
van katoen of wol, hetzij door te los breien of wel
ontstaan door het vallen van steken : door af breien
worden ga en voorkomen; — (gew.) de hoeveelheid
vischwant tusschen twee dobbers (van zegens en
schakels).
2. GAAL, V. (gew.) heete gaal, een heestergewas,
tot het geslacht ononis (stalkruid) en de familie
der vlinderbloemigen behoorende, gewoonlijk kattendoorn (ononis spinosa) geheeten en algemeen aan
wegen en dijken en in de duinen voorkomende.
3 GAAL, bn. (gew.) ruw, onstuimig : er is gaal
weer op til; het water is gaal: mii krijgen storm; —
daar is zeker wat op gaal, wat op til, te verwachten.
GAAN, (ging, heeft en is gegaan), zich te voet
voortbewegen : ik ben dat eind maar gegaan, een
rijtuig was mij te duur; het kind kruipt, eer het gaan
(gewoner loopen) kan; langs de straat gaan; -- niet
gaan of staan kunnen, bedlegerig zijn; — gaande
en staande zijn, ziekelijk zijn, zonder het bed te
moeten houden; — zooals hij gaat en staa., zooals
hij is, er uitziet; — waar ik ga of sta, waar ik mij
wend of keer, overal; — die weg is een uur gaans;
rechtuit -, ver gaan; vlug, langzaam, met bedaarden
tred gaan; — in den pas gaan, bij het marcheeren
gelijken tred met iem. houden (inz. soldaten); —
uü den pas gaan, den gelijkmatigen tred verlaten; —
niet uit zijn tred gaan, zich nooit haasten; (ook
fig.) altijd bij zijne gewoonte blijven; — hij is de
grootste schelm enz. die er op twee beenen gaat; —
op zijne muiltjes gaan, zijn gemak ervan nemen,
het kalmpjes en bedaard opnemen; — met boden
schoenen gaan, schoorvoetend en met tegenzin; —
op rozen gaan, in voorspoed leven; — (fig.) hand aan
hand gaan, gepaard gaan; —
zich voortbewegen en zoo van plaats veranderen:
de trein gaat niet, maar staat nog stil; naar huis
gaan; — in 't bijzonder met eene nadere bepaling
van de wijze, hoe men gaat : naast, voor, achter
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iem. gaan; trotsch als een pauw gaan; samen, alleen I de haaien, naar den kelder, naar de maan gaan,
gaan; ve voet ; per spoor, met de boot gaan; — zich in de diepte wegzinken, verdrinken of verloren
laten gaan, zich laten meesleepen (door zijn ge- gaan; voel, door drift, hartstochten); willen loopen eer om tabak, om den dokter gaan; — om eene vrouw
men gaan kan, iets boven zijn krachten onder- gaan, hare hand vragen; — om eene boodschap
nemen; — in het grijs, in het zwart, stemmig, gaan, zich ergens heen begeven om eene boodschap
opzichtig gekleed gaan, zoo gekleed zijn; in uni- te doen; --- om zeep gaan, sterven, —
onder zeil gaan, zeilende afvaren (van schepen
form gaan; —
vertrekken, weggaan : de trein gaat om zeven uur; of schepelingen); (ook) insluimeren; — onder een
willen wij blijven of gaan ? er is een tijd van komen ander gaan, dienstbaar worden; — onder dienst,
en een van gaan; — met hem is het altijd komen en onder de huzaren gaan, dienst nemen bij het leger,
gaan, hij vertoeft altijd zeer kort: — komen en gaan, bij de huzaren; — voor den kantonrechter gaan
heen en weer.af- en aanloopen; (ook) geboren worden I verschijnen; —
en sterven; — iemand liever (wel zoo lief) zien gaan op zijde gaan, zijdelings uitwijken, (ook) aan
dan (als) komen, op zijne tegenwoordigheid niet ééne zijde gaan overhellen; — op de Pesch gaan,
gesteld zijn; — de gaande en komende man, toevallige zijn vermogen kwijtraken bankroet gaan; — op
bezoekers (inz. in herbergen en winkels, in tegen- j school gaan, om er te leerera; — op het tooneel gaan,
stelling van de vaste klanten); — iemand laten gaan, ! tooneelspeler worden; — op zee gaan, in zeedienst
toelaten dat hij vertrekt; (ook) hem wegzenden; treden; — op weg gaan. vertrekken; — op visite
(ook) hem laten handelen, zooals hij verkiest; — gaan, bezoeken afleggen; — op reis gaan, de reis
zijns weegs gaan, weggaan; — uit elkander gaan, aanvaarden; — op de vlucht gaan beginnen te
zich van elkander verwijderen (ook (fig.); -- ga vluchten; —
uit mijne oogen, verwijder u, liefst zoo vlug mogelijk; te bed, ter kerk, ter markt, te gast, ten grave gaan; -- uit den weg gaan, ter zijde wijken, plaats maken; te gronde gaan, in de diepte wegzinken; (ook) ge- (plat) uit de broek gaan, zijn gevoeg doen; (ook) ruïneerd worden; — te roer gaan, zich aan het roer
gemeenschap met eene vrouw hebben; — uit stellen; — te water gaan, zich te water begeven
reizen, uit visschen, uit werken, uit schoonmaken . j (om te varen, te strijden of te zwemmen); — iem.
gaan, eigenlijk uitgaan om te visschen enz. • — uit ; te lijf gaan, hem aanvallen; -- bij iem. ten eten
het leven scheiden. sterven ; toen de cholera heerschie, j gaan; — ten dans gaan, (fig ) ten strijde trekken —
lij, met iem. te rade gaan, hem raadplegen; —
zijn er vrij wat mee gegaan; —
de beweging voorgesteld als aflegging van ruimte : ter rust gaan, gaan slapen; (ook) de eeuwige rust
door de wereld gaan, zus of zoo door de wereld ingaan, sterven; --- te kooi gaan, naar bed gaan; —
komen, op deze of gene wijze het leven doorbren- j iem., iets te keer gaan, zie KEER; -- dat gaat mij
gen; — door den wind gaan, (schipp.) over stag ter harte, wekt mijne belangstelling, (ook) mijne
gaan; (fig.) aan den zwier zijn; — recht door zee deernis; —
gaan, recht op zijn doel afgaan, zonder zijwegen tot iem. gaan; — tot God gaan, zich in gebede
of slinksche middelen; — over een zieke gaan, tot God richten- — tot zijne vaderen gaan, sterven; —
hem onder geneeskundige behandeling hebben; — in verbinding met eene onbepaalde wijs dient
over zaken (zoowel voorwerpén als dieren) gaan, de gaan om uit te drukken dat men zich ergens heen
zorg er voor hebben, onder zijn zorg en behandeling begeeft om eene handeling te verrichten : eene
hebben : de stalknecht gaat over de paarden; de huis- boodschap gaan doen; gaan rijden, roeien, fietsen;
vrouw ging zelf over het linnengoed; — zijn weg gaan, Of dat men zich in beweging stelt om iets te doen:
op den ingeslagen weg voortgaan; — den koninklijken gaan zitten, slapen; Of dat men zich gereed maakt
weg, slinksche wegen, (bijb.) den weg van alle vleesch tot : een brief gaan schrijven; Of dat men begint :
gaan enz., zie WEG; — het verkeerde pad gaan; zijn gaan spelen, rentenieren; — zulen : ik ga het u eens

gang gaan, zijn gooi gaan; zij heiben vandaar zes uitleggen; (Zuidned.) ik voelde, dat ik vallen ging; —
uren gegaan; zijn goddelijken driehoek gaan, zie in beweging zijn : de pomp gaat niet, geeft geen
PAD, GANG, GOOI, DRIEHOEK; — water; — mijn horloge gaat niet, het raderwerk doet
de beweging voorgesteld al.. richting naar een geen dienst; — het gaande werk (van een uurwerk),
punt; deze trein gaat naar Haaricm; naar school het werk dat de klok of pendule doet loopen of
gaan; — ergens gaan noch komen, er zich nooit slaan; evenzoo de raderen, assen en spillen van een
bevinden; — waar ik kom of ga, waar ik mij ook molen; — de klok gaat voor, achter, wijst later, vroeger
bevind; — ga en zeg haar dat zij het doet; — aan dan de tijd werkelijk is; — de bel gaat, er wordt
gaan gevolgd door een voorzetsel : aan wal gaan, gescheld; — de viool gaat in alle herbergen, wordt
het schip verlaten; (ook van een schipper of diens er bespeeld; — er ging eene hooge zee, het water
familie) niet langer varen; — aan tafel gaan, om golfde sterk; — heen en weer bewegen, rollen :
te eten; — aan den kant gaan; — aan de muziek, wat gingen zijne oogen, toen hij al die kostbaarheden
aan het Engelsch gaan, dit beginnen te leeren; — voor zich zag; — (Zuidn.) het deeg begint te gaan,
aan het werk gaan, daarmede aanvangen; — bij te rijzen; -- de tijd gaat als een snelle stroom, verzijn dood gaan deze goederen aan zijne vrouws familie, j loopt, verstrijkt; — er gaan hier allerlei geruchten,
komen in haar bezit; — (w. g.) dat gaat hem aan verspreiden zich, worden verteld; —
verzonden worden : met Sinterklaas gaat er altijd
de zinnen, aan het verstand, verbijstert zijn verstand; — dat gaat hem aan het hart, aan de ziel, veel goed, vooral per spoor; — hiernevens gaat, gedeert hem, doet hem leed; — (w. g.) aan iemands wove term in een begeleidend Pchrijven; — het
eer gaan, ze te na komen; — als de nood aan den scheepje ging voor wind en stroom, zeer voorspoedig; —
man gaat, als de nood het eischt; —
^ gaan vóór iets, . in rangorde voorgaan, (ook) de
bij iemand gaan,. in zijne nabijheid; (ook) naar voorkeur verdienen : het zien gaat voor het zeggen;
zijne woning om hem te spreken of te bezoeken; plicht gaat voor alles, —
(ook) bij hem gaan inwonen; — (van verschillende voorwerpen, die aan, op of
gaan in, gevoerd of gebracht worden binnen de om iets bevestigd of in iets besloten zijn) er van
grenzen eener ruimte : hij ging in de kamer; de of er uit verwijderd worden, er van of er uit gerakogel ging hem in het been; in de diepte, de hoogte, ken : het touw ging uit zijne handen; die stop gaat
de rondte gaan; — (bijb.) in Gods wet gaan, naar niet van de Pesch; — afgeschoten worden van, uit
Gods wet handelen; — in een klooster gaan, zich !. iets : de pijl gaat van den boog; daar ging de kogel
van de wereld afzonderen en monnik of non wor- uit den loop; hoor daar gaat een schot; — het schuren
den; — in hit veld gaan, gaan jagen: — in de wereld gaat u slecht van de hand, daarin hebt ge nog geene
gaan, in gezelschappen komen; — in zich zelven, handigheid; — uit het lid gaan, ontwricht worden
in zijn boezem gaan, een blik in zich zelf slaan, tot (van ledematen gezegd); — het ging er van leer, er
inkeer komen; — in ballingschap gaan; — in het werd met messen gevochten; — dat gaat goed van
gericht gaan mei iemand, hem voor den rechterstoel stapel, eigenlijk van schepen; (fig. van een werk); —
dagen; — (Zuidn.) in tweegevecht gaan met iemand, (fig. van plannen, ondernemingen) tot uitvoering
met hem een tweegevecht aangaan; — in zijn komen; verdwijnen, wegraken, weggaan : zijn goede
tiende ja r gaan, tien jaar worden; — er gaat ook naam is er door gegaan; de winter ging, de zomer

suiker en zout in de salade, er moet suiker en zout kwam; -- (van woorden, klanken, kreten enz.)
geuit worden, aan lippen of mond ontsnappen; —
bijgevoegd worden; —
naar zijn graf gaan, den dood te gemoet gaan; -- (van denkbeelden, gedachten, begrippen) vergeten
naar zijne vaderen, voorouders (ad patres) gaan, worden : is u dit reeds uit het geheugen gegaan; —
sterven; — naar zee gaan, een zeereisje maken; zijn oog over iets laten gaan, nauwlettend er naar
(ook) in zeedienst treden; — naar den grond, naar zien; (ook) er toezicht op houden; — zich in zekere
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richting uitstrekken : deze zenuw gaat langs de
ruggegraat; een weg die door het bosch gaat; — een
rilling, huivering, schok, schrik ging er door zijne
leden, gevoelde hij; — die tijding ging mij pijnlijk
door het hart, door de ziel, deed mij smartelijk aan; —
een denkbeeld ging haar door het hoofd, door den
geest, kreeg zij plotseling; — alles is mij door het
hoofd gegaan, ik heb aan alles gedacht, (ook) ik
ben alles vergeten; — zijne gedachten over iets
laten gaan, zich in den geest er mede bezig houden,
niet ernstig en gezet er over denken; —
(van een dronk) dat gaat ter eere, op de gezondheid
van iem,. of iets; daar ga je !; — in één teug ging het
naar binnen, werd het glas leeggedronken; — die
verzen gaan mij te hoog, begrijp ik niet; — zijne
voorstellingen gaan laag bij den grond, verheffen
zich niet boven het alledaagsche; — dat schip gaat
diep, ondiep, strekt zich beneden den waterspiegel
veel of weinig uit; — dat gaat mijne eer te na, dat
kan ik niet over mijn kant laten gaan; — van hand
tot hand gaan, rondgegeven worden; — het praatje
ging van mond tot mond, werd overal rondverteld; —
buiten de gis gaan, tegen de verwachting uitvallen; — -dat gaat boven mijn vermogen, dat kan ik
niet doen, niet betalen; — over één kant gaan, op
zijde gaan, overhellen; — het huis gaat tegen den
grond, wordt afgebroken, — om kort te gaan, in
korte woorden (gezegd); — zeker gaan, zeker te
werk gaan; — gerust gaan op iets, daaromtrent in
gerustheid verkeeren; — ledig gaan, zonder bezig
zijn; — vast gaan, zeker van zijne zaak zijn; —-hedn
zwanger (in de volkstaal ook groot, zwaar) gaan,
in gezegende omstandigheden verkeeren; — van
plannen, voornemens zwanger gaan, deze bij zich
omdragen om ze tot uitvoering te brengen: —
plaats hebben, geschieden: dat gaat van zelf, gemakkelijk; het werk gaat slecht; — in zijn werk gaan,
toegaan, zich toedragen op de wijze als in de bepaling genoemd is : het gaat raar in z, jn werk; -mogelijk zijn : of dat zal gaan, weet ik niet; het kan
zoo gauw niet gaan; — geoorloofd zijn, betamelijk
zijn, er door kunnen : eerst ons nieuwsgierig maken,
en dan niets vertellen..., dat gaat niet; — redelijk,
tamelijk, draaglijk zijn : lijdt hij veel pijn ? dat
gaat, dat gaat, zoo nogal een beetje; — gewoonlijk
plaats hebben, in den regel het geval zijn : dat
gaat meestal zoo; — zeker beloop hebben, gesteld
zijn (van stoffelijke en onstoffelijke zaken met
betrekking tot den toestand, waarin zij verkeeren) :
zijne zaken gaan goed, binnen weinige jaren zal hij
schatrijk zijn; alles gaat naar wensch; — in zekeren
toestand komen of geraken : pas op, dat ding zal
nog aan flarden gaan; aan stukken gaan; driemaal
daags gaat de bak vol turf; — te niet gaan, (Zuidn.)
ten onderen gaan, te gronde gericht worden, ver
— verloren gaan, (eigenl.) zoek -nietgdwor;
niet vernomen worden, (fig.) uit het oog-raken,
verloren worden, te gronde gaan; — in de war
gaan, (gewoonlijk raken), in een verwarden toestand
geraken; —
gewis (wis) gaan, zeker zijn, aan geen twijfel
onderhevig zijn; — dat gaat vast, is aan geen twijfel
onderhevig; — (bij weddenschappen, overeenkom
sluiten van een koop) dat gaat, dat geldt,-sten,h
is aangenomen; — gaan voor iets, voor iets doorgaan, als zoodanig beschouwd worden : hun goed
ging voor smaak en kennis; — op iemands-hartige'd
naam gaan, voor het werk van iemand doorgaan,
zoodanig beschouwd worden; — alles gaat op naam
van zijn broer, op rekening van; — (rek.) gaan op
iets, begrepen zijn op iets : zes gaat driemaal op
achttien; er gaan zoo ongeveer honderd turven op eene
ton; — (scherts.) tegen iemand opwegen : wat slimheid betreft, gaan twee Chineezen op een Yankee; —
gaan in iets, begrepen zijn in iets, er in kunnen
geborgen worden en daarbij het voorwerp vol of
de maat voltallig maken; —
als oppers. werkw. (van eene beweging) geschieden als in de bepaling is uitgedrukt: het ging blik
ineens ging het in vollen draf de wind-semnl;
kwam in de zeilen en stroomafwaarts ging het; het
was een vermoeiende tocht, want het ping aardig naar
de hoogte; — het gaat (iemand) voor wind en stroom,
het gaat (iemand) voor den wind, het gaat gezegend,
onder begunstiging van alle omstandigheden; —
het gaat hem naar den vieeze, voorspoedig; — (fig.)
het gaat over de hooge schoenen het gaat alle maat
te buiten, het loopt de spuigaten uit; -- het gaat
Van Dale.

er overheen, het overschrijdt alle perken ; — het
gaat, ik neem het aan, het is aangenomen; —
beginnen : het gaat regenen, het gaat waaien; —
geef t men hem niets, dan gaat het op een schelden,
begint hij te schelden; — zus of zoo gaat het, zoodanig

klinkt het, zoodanig geluid heeft het als in de
bepaling is uitgedrukt : bons ging het en daar lag
het kind; — het gaat zus of zoo, het geschiedt zus
of zoo, heeft aldus plaats gaat aldus toe : zoo is
het gegaan; — 't gaat weer lustig, babbelend, lachend:
't is of bijenzwermen gonzen; — het moge er gaan
hoe het wil; -- hoe het (er) ga, het ga hoe het ga,
wat er ook gebeure; — gelijk (zooals) het altijd
(veelal, somtijds, gewoonlijk enz.) gaat, gelijk het
altijd (veelal enz.) geschiedt; — het gaat iem. zus
of zoo, zoo iets gebeurt of overkomt hem, heeft
met hem plaats : het gaat hem als den vos met de
druiven; zoo gaat het met menig jongmenseh; — het
gaat (met iemand of iets), het is mogelijk, het kan
geschieden, (bij uitbr.) het lukt, het heeft kans
om te slagen : het gaat goed met den nieuwen onder
gaat, het is geoorloofd, betamelijk,-wijzer;—ht
het kan er door; — het gaat, het is redelijk, tamelijk,
draaglijk; — het gaat zoo, het pleegt zoo te geschieden, het is in den regel zoo het geval : het gaat
raar in de wereld; — het gaat zus- of zoo, het is aldus
gesteld, het staat er zus of zoo mede : het zal wel
beter gaan; — het gaat breed, het is er flink mede
gesteld; (in toepassing op iemands lichamelijker
welstand) : hoe gaat het ? het gaat goed, redelijk,
enz.; hoe gaat het u ? — het ga je goed, ik wensch u
voorspoed toe.
GAANDE, (onvolt. deelw. van GAAN), gaande
houden, aan den gang, in beweging, in werking
houden; ,— iem. gaande houden, hem bezighouden; —
(zeew.) het lood gaande houden, voortdurend blijven
peilen, doorlooden; -- de pompen gaande houden, in
beweging houden, doorpompen: — het gaande houden, het uithouden, volhouden; (ook) zijne zaken
voortzetten; — (zeew.) het over denzelfden boeg
gaande houden, over denzelfden boeg blijven liggen; — het tegen den stroom gaande houden, tegen
den stroom in opzeilen; — het met een (ander) schip
gaande houden, het (andere) schip al zeilende bij houden; — het onder klein zeil gaande houden, met
weinig zeilen zooveel mogelijk op dezelfde plaats
heen en weder varen; — een gesprek gaande houder,
aan den gang houden, doen voortgaan; —
iem. gaande maken, hem opwekken of aansporen,
gewoonlijk hem in een geprikkelden toestand
brengen, opwinden; — (van gemoedsaandoeningen,
driften, hartstochten, neigingen enz.) : ze gaande
maken, maken dat zij in werking komen, ze opwekken; —
(zeew.) het schip raakt gaande, raakt in beweging,
drijft van zijne plaats door het doorzetten van het
anker; — het tuig (de mast, de boegspriet, een kanon:,
de lading) raakt gaande, het tuig enz. raakt los en in
beweging, door het sterk werken, slingeren en stampen van het schip; --- gaande raken of worden (van
gemoedsaandoeningen, driften, hartstochten, neigingen, enz.), opgewekt worden : dan zal de spotlust
gaande worden; onze nieuwsgierigheid raakt gaande, —
gaande zijn, aan den gang zijn, bezig zijn met iets
goeds of kwaads uit te richten; — als hij gaande is,
kan hij niet weer ophouden, als hij eens aan den
praat is, kan hij er niet mee uitscheiden — er is
iets gaande, er is wat gaande, enz., (vroeger ook :
er is (wat) gaans), er is wat aan de hand, er is wat
te doen; — daar heb je het leven (hei leventje, het spel,
het ding enz.) gaande, (of wel) daar heb j e het gaande,
daar heb je het leven (het spel, het ding enz ) aan
den gang, daar zijn de poppen aan 't dansen.
GAANDERIJ, v. (-en), zie GALERIJ.
GAANDER, m. (- s), (Zuidn,) voetganger.
GAANDEWEG, bw. (van tijd) van lieverlede,
allengskens, langzamerhand : gaandeweg vonden
zijne raadgevingen ingang; — (zeew.) gaandeweg
afhouden, langzamerhand het schip meer vóór
den wind brengen.
GAANKRUK, v. (-ken), (Zuidn.) gaanstok.
GAANSTOK, (ook GASTOK), m. (-ken), (Zuidn.)
wandelstok.

GAANWERK, o. alle wielen en assen die de
beweegkracht van een uurwerk, een molen vormen;
— (fib, .) mijn gaanwerk, is kapot, ik voel mij niet
lekker, onwel.
GAAP, m. (gapen), de daad van gapen, een geeuw;
wat een gaap ! scheur je mond niet uit het lid !
.35
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GAAPBEEN, o. (- deren), been in de keel, aan welks
uiteinden bijzondere spieren vastzitten, thans gewoonlijk longbeen (os hyoides). GAAPBEENDERGESTEL, o. het geheel der gaapbeenderen.
GAAPIJZER, o. (-s), ijzeren tuil. om van paarden en koeien den bek open te houden.
GAAPSCHELP, V. (- en), schelpdier (mya) dat in
alle zeeën wordt aangetroffen, waarvan de schelp
hetzij aan de eene zijde, hetzij aan beide zijden sterk
gapende is; tot de orde der tweespierige voetschelp dieren behoorende.
GAAPSTER, V. (- s), zij die gaapt.
GAAPSTOK, m. (-ken), (veroud. en gew.) iem.
die in gezelschappen of openbare samenkomsten de
aanwezigen stokstijf n stom zit aan te gapen; iem.
die lui en werkeloos thuis zit te gapen; — (gew.)
1c apstokken koopen, naar eene verkooping gaap en
niet meebieden of iets koopen.
GAAR, bn. bw. (-der, -st), (van spijzen die, alvorens genuttigd te worden, eene toebereiding op het
vuur behoeven) genoeg gekookt, gestoofd, gebakken
of gebraden, en daardoor tot het gebruik gereed:
gaar vleesch; gare soep; gare aardappels; gaar brood;
gaar koken; gaar stoven; het brood moet gaarder gebakken; — rem. in zijn eigen vet (sop) laten gaar
koken (braden), hem geheel aan zich zelven overlaten, zich niet verder met hem bemoeien; --(van verschillende zaken die zekere toebereiding
in het vuur behoeven, alvorens ze gereed zijn) :
koper dat nog niet genoegzaam gaar is, (zie GAARKOPER); — (suikerb.) de ketel is gaar; --het percelein is gear gebakken, heeft een voldoenden
graad van hardheid: --- `leer gaar maken, naar den
eisch looien; -'- (van vlas en hennep) in voldoenden
staat van rotting verkeerende, zoodat het lint los
is van den stoppel : het vlas wordt gaar; -- (gemeenz.)
gei at, van zessen klaar, bij de pinken : dat is eerst
een gare kerel : hij slaat er zich altijd door; — een
halve gare, iem. die niet goed wijs is, idioot: —
wij waren half gaar (gebraden) op den zonnigen
weg, eer wil het doel van onzen tocht bereikten, min of
meer verschroeid door de orandende zonnestralen; —
door langdurige vermoeienissen, benauwdheid enz.,
afgemat, geheel op : 't is geen wonder dat hij half
gaar is : hid is nu al in geen drie dagen uit de kleeren
neweest; —

bw. van graad (gew. en Z. A.) geheel en al, ganschelijk : ik ben er gaar niet geweest. in het geheel
niet: — gansch en gaar, (ook gaar en paneb en glad
en jaar, geheel en al.
GAAR, bw. zie GADER.
GAARBAK, m. (-ken), vergaderbak waarin men
in eene facriek allerlei afval bewaart, of het overtollige water laat loopen; (fig.) eene verzamelplaats
van allerlei soort van volk : dat kwartier is een gaarbak van allerlei schuim en geboefte; geen fatsoenlijk
mensch zal er zich in wagen.
GAARBAKKEN, (bakte gaar, heeft en is gaargebakken), bakken tot iets gaar is; (techn.) voor
de tweede maal bakken of gladbakken (van porseleinen voorwerpen). GAARBAKKING, v.
GAARBOEK, o. (-en), gaarderboek.
GAARBOORD, o. (-en), (veroud.) de naaste
planken aan de kiel van een schip, met het aanzetten
waarvan men een begin maakt bij den bouw van
het boord, en die de doelen als 't s are samen
Thans vervangen door kielgang of zand -garen_
-strok.
GAARBRADEN, (braadde gaar, heeft en is gaargebraden), braden tot het gaar ik.
1.GAARD, m. (-en), (dicht.) omsloten stuk grond
met bloemen, boomera en andere gewassen beplant,
lusthof, tuin.
2.GAARD, GAARDE, zie GARD.
1.GAARDE, v. (-n), gaard.
2.GAARDE, v. (-n), zie GEERDE.
GAARDEN, (gaardde, heeft gegaard), (veroud.)

stroopen, bet land afloopen; inz. van bandelooze
krijgsknechten gezegd.
GAARDENIER, (oudt. en gewest. ook GARDENIER), m. (-en, -s), (dicht.) hovenier, tuinier.
GAARDENIERSTER, v. (-s).

GAARDENIERSWONING, v. (-en), tuinmanswoning.

GAARDER, m. (-s), beambte, helastmet deinning

van accijnzen, inposten, pachten enz.; ontvanger,
rentmeester (bijna alleen als historische term en
in dichterlijken stijl); verkorting van brievengaarder
of tolgaarder.
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GAARDERBOEK, o. (-en), (bij waterschapsbesturen) boek of register dat tot grondslag dient
voor de invordering van de omslagen der ingelanden, en naar welka uittreksel de gaarder de
bundergelden int.
GAARHAARD, m. (-en), (in de kopersmelterij)
haard waarin het koper gaar gemaakt, gezuiverd
of gelouterd wordt.
GAARHEID, v. de hoedanigheid van gaar; de toestand van iets dat voldoende toebereid, inz. genoeg
gekookt, gestoofd, gebakken of gebraden is : de
gaarheid van koper; vlas nog niet tot volkomen gaar held gekomen; gaarheid van aardappelen, brood,
groenten.
GAARKEUKEN, v. (-s), eenvoudig en goedkoop
restaurant, spijshuis..
GAARKEUKENHOUDER, m. (-a), ...HOUDSTER, v. (-s).
GAARKOK, m. (w. g.) houder van eene gaarkeuken.
GAARKOKEN, (kookte gaàr- heeft en is gaargekookt), koken tot iets gaar is : zij kookte de aardappels niet gaar; het vleesch is niet gaargekookt; —
eene plank gaarkoken, teneinde haar te kunnen
buigen of krommen.
GAARKOPER, o. (mv. (-s), in de bet. van soorten
van gaar. koper), (in de kopersmelterij) koper dat
door smelting van zilver, lood en andere bestand
gezuiverd is.
-deln
GAARMARKT, v. (-en), (veroud.) vleeschmarkt.

GAARNE, ook GAARN, GEERNE, . bw, (van

omstandigheid) met genoegen, met lust : ik zie
gaarne vroolijke m.enschen; ik wilde u gaarne spreken; — vol gaarne, met zeer veel genoegen; — van
harte gaarne, met een hartelijk genoegen, met heel
veel genoegen; — niet gaarne, met tegenzin, liever
niet; — iem. of iets gaarne mogen (lijden), veel van
den persoon of de zaak houden, er veel mee op
hebben - --- iets gaarne zien, het met genoegen zien,
het aangenaam vinden; of wel, wenschen dat het
zoo zijn zal; — (Zuidn.) iem. of iets gaarne zien, veel
van iem. houden: -- (fig.) iets gaarne hebben. er op
gesteld zijn, het zeer begeeren of willen (van zaken,
toestanden of feiten waarin men zeker behagen
schept of genoegen vindt); — (fig.) bereidwillig,
zonder zwarigheden te maken : ik neem he gaarne
aan, ik geloof, beken het gaarne.
GAAROVEN, m. (-s), (in de kopersmelterij) oven
a aarin het koper gaar gems akt, van de vreemde
bestanddeelen gelouterd wordt.
GAARPUT, m. (-ten), (gew.) put waarin ver
-schilend
goten samenloopen.
GAARSLAK, v. (-ken), (in de kopersmelterij),
slakken, onzuivere bestanddeelen die zich bij het
smelten van het gare, gelouterde koper afzonderen.
GAARSLAKKENKOPER, o. uit gaarslakken gewonnen koper.
GAARSLAKKENSTEEN, v. onder het smelten van
koper wordt de gaarslakkensteen daar afgenomen, die
men versmelt tot gaarslakkenkoper.
GAARSTOVEN, (stoofde gaar, heeft en is gaargestoofd), stoven tot het gaar is; (fig.) afgemat,
uitgeput van de hitte zijn: gaargestoofd kwamen wij
uit den trein.
GAARTE, v. de hoedanigheid van gaar; gaarheid.
GAARTON, v. (-nen), gaarvat.
GAARVAT. o. (-en), vat waarin men vloeistoffen
vergadert; — (bij de kaasbereiding) het vat waarin
men de uit de kaas geperste wei laat loopen; —
gaarvat van een zeemtouwer, waarin hij het zeemleer
gaar laat worden.
GAAS, o. (mv. (gazen), in de bet. van soorten
van gaas), een luchtig en doorschijnend weefsel,
waarbij de draden wijd uiteenliggen, van garen;
zijde, goud -, zilver , ijzerdraad enz., waarschijnlijk
alzoo genoemd naar de stad Gaza in Palestina, van-

waar de stof afkomstig was; --- (bij uitbr.) vlechtwerk van metaaldraad; -- voorwerp van gaas gemaakt, als gazen kleedingstukken, sluiers, gordijnen,
zeven enz.; --- (fig.) luchtige, doorschijnende sluier
dienende om eenig voorwerp te bedekken en het
gedeeltelijk aan het oog te onttrekken : hem wiens
dwaasheid zich door het gaas zijner eigenliefde als
verstand vertoont; — (fig.) volksbenaming van eene
soort van netvleugelige insecten, aldus genoemd.
naar de gaasachtige vleugels.
GAASACHTIG, ba. op gaas gelijkende : gaas
stoffen.
-achtige
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GAASAFSLUITING, v. (-en), afsluiting met
draadgaas; ...BAND, o.; ...DOEK, o. kamerdoek;
...HOR, v. ( -ren), raamhor van metaalgaas
gemaakt; ...MAKER, m. (-s).
GAASJE, o. (-s), verkleinw. van gc as, in de bet.
van insect.
GAAST, zie GEEST (2de art.).
GAASVLEUGELIGEN, mv. zie netvleugeligen.
GAASVLIEG, v. (-en), benaming van zekere
soort van insecten (chrysopa), tot de orde der
netvleugeligen behoorende, aldus genoemd naar de
gaasachtige, fijne en doorschijnende vleugels;
de gewone gaasvlieg (chrysopa vulgaris); en de landjuffers (hemerobius) bebooren ertoe.
GAASWEEFSEL, o.; ...WEEFSTOEL, m. (-en),
weefstoel om gaas te weven (ook metaalgaas);
...WEVER, m. (-s).
GAATACHTIG, bn. (ongewoon) gaten hebbende.
GAATELS, v. (...elzen), (zadelmakerswerktuig)
els, dienende tot het steken van gaten in leerwerk
dat genaaid of gestikt moet worden, ...HOUT,
o. (Zuidn.) ritshout der timmerlieden.
GAATJE, zie GAT.
GAATRING, m. (-en), ijzeren ring, bij smeden
in gebruik, waarop men bet ijzer legt om er gaten
in te slaan • ...SCHIJF, v. (...schijven), ijzeren
plaat met gaten, bij smeden, blikslagers enz. in
gebruik, dienende om gaten van de vereischte
grootte in ijzer, blik enz. te slaan
GAATSTEMPEL, m. (-s), (bij schoen- en zadel
werktuig, dienende tot het maken van-makers)
gaten in zwaar leder.
GABAAR, GABARE, v. (...baren), eene soort
van schuit, praam, plat roeivaartuig ; een lichter;
eene modderschuit; een klein slagnet der visschers.
GABAK, v. (Ind.) rijst van het stroo ontdaan,
maar nog niet gebolsterd.
GABBE. V. (- n), (gew.) eene gapende wond, door
eene snede of een houw veroorzaakt.
GABBEN, (gabde, heeft gegabd), (gew.) gappen.
wegkapen.
GABBER. m. (-s), (diev.) kameraad, maat bij
het stelen.
GABBERD, m. (-s), (gew.) guit, slimmerd.
GABBEREN, (gabberde, heeft gegabberd), (gew.)
babbelen, wauwelen, beuzelpraat uitslaan : reet al
uw gabberen is uwe pijp uit; -- (Zuidn.) snateren,
van 't geluid van den kalkoen gezegd - de kall.oen
gabbert; — spottend of schertsend lachen : die
verbrabbelde boeren bleven met open monden staan,
gabberden en bespotten mij nog toe; — gekheid
maken, boerten en kortswijlen : veel met het manvolk
te boerten en te gabberen, is vrijsters niet te raden; —
(gew.) gappen, wegkapen, stelen.
GABBERTAAL, v. (diev.) dieventaal.
GABBRO, v. zeer grofkorrelige rotssoort, uit
kalknatronveldspaat en diallaag, olivien, hoorn blende enz. bestaande, wegens de verschillende
kleuren der bestanddeelen veel voor ornamenten
gebezigd; ook GABBRONIET.
GABEL, v. (-len), (eigenl.) belasting op het zout;
(bij uitor.) tol, en ook de plaats, waar de tol geïnd
of geheven wordt; thans alleen als benaming van
een tolhuis aan 's rijks wegen, waar van paarden,
rijtuigen enz. weggeld wordt geheven.
GAD, m. de god van 't geluk (bij de Chaldeeuwen).
GADE, (in saamgetrokken vorm GA), m. en v.
(-n), gelijke, wedergade; — zonder gade, zonder
gelijke, weergaloos; (oudt.) geen gade hebben of
kennen, ongeëvenaard zijn; — inz. echtgenoot,
echtgenoote : gade en kroost, gade en spruiten,
vrouw en kinderen; gade en moeder vlas hun ontvallen; -- (dicht.) gaaike, inz_ van duiven.
GADELOOS, GALOOS, bn. zonder gade of echtgenoot; ongepaard : vroeger werd de ongepaarde
borstader gad--looze of paarlooze geheeten; — ( deftig
voor) weergaloos, ongeëvenaard, eenig in hunne
soort : Gods gadelooze goedheid; 't gadeloos penseel
van Rembrandt; — onschatbaar : geleerdheid strekt
op aarde een gadeloos gewin. GADELOOSHEID, v.
GADEN, GAAIEN, (gaadde (gaaide), heeft en is
gegaad (gegaaid)), (veroud.) bij elkander behooren,
samen een paar uitmaken, (inz. in figuurlijke toepassing) : Alva en Vargas, (niemand vinde vreemd,
dat ik dit paar, gegaaid door zin en wit, in éénen
adem. noem); (veroud.) bij elkander behooren, en
daardoor overeenstemmen : bloemen die wel gaaien;
(Zuidn.) iem. (3 n.) gaden (gewoonlijk tot gaan
samengetrokken), overeenstemmen met iemands

GAFFEL.

lust of neiging, hem bevallen, lijken : morgen om
tien uur kom ik bij u; gaat (eig. gaadt) u dit ?
GADER, (samengetrokken GAAR), TE GADER,
bw. (van omstandigheid), (deftige stijl) vereenigd,
te zamen : geluk met veiligheid te gader woont bij
den huiselijken haard; — ( gew.) de handen gaar
doen, vouwen om te bidden; -- beide gaar, allebei; —
gelijkelijk, evenzeer : de nagedachtenis van uw
doorluchten vader en 't dierbaarste belang van Portugal
te gader, vereischen, dat uw hand de teugels klemm'
van 't rijk.- - te gelijk : twee schichten snorden af
te gc.der, twee dierbare offers storten neer.

GADEREN, GAREN, (gaderde (gaarde), heeft en
is gegaderd (gegaard), (deftige stijl) verschillende
voorwerpen bijeenbrengen, hetzij om er eene verzameling van te maken, hetzij om ze tot een geheel
te vormen, of vc el om ze tot zeker doel aan te wenden,
vergaderen, verzamelen : de naneef gaart zich wt
zijn vaadren voor hem kweeken; maar och ! de bloemen, die de jonkheid gaarde, verwelken ras; een tuiltje;
gaderen; goed garen; — stemmen of stembrief. es
gaderen, opnemen; — tol garen, belastingen garen,
innen; — zij garen al hunne kracht, verzamelen; —
zich lauweren, roem, eer, lof gaderen, behalen, in-

oo;sten; — zich op den bals halen, berokkenen
(schande, oneer, smaad); -- (gew.) collecteeren (in
de kerk); -- (veroud. zegsw.) d( t is gegaard. dat hebt
ge beet, dat is raak; — (dicht.) zich gaderen. zich
verzamelen, zich vereenigen; vgl. bijeen -, op-,
samengaderen. GADERING, GARING, (gew.)
GAARDERING, v. een tol bij gaardering verpachten,
eene plaats waar tol geheven, tol gegaard wordt.
GADERGELD, o. (oudt.) bedrag eener inzameling,
collecte; ...MEESTER, m. (-s), (oudt.) beambte,
belast met de inning van gelden, inz. van de omsla
-genva
landen en polders.
GADESLAAN, GASLAAN, (sloeg gade, heeft
gadegeslagen); iem. of iets gadeslaan, ze oplettend
beschouwen, er met belangstelling en aandacht den
blik op gevestigd houden, een wakend oog houden op.
GADING, v. (-en), (veroud.) de paring, vleeschelijke vereeniging van een paar (bij menschen : van
man en vrouw; bij dieren : van mannetje en wijfje);
(veroud.) vereeniging van met elkander gadende,
overeenkomende voorwerpen, (bij uitbr.) soort: —
dat is (iets) naar mijne gading, dat is naar mijn
zin, slat lijkt mij; -- zijne gading vinden, datgene
waar men zin in heeft; — dat is allemans gading
niet, niet ieder kan dat betalen; --- lust om te koopen,
vraag : er was heden veel gading naar vlas; —

gewilde koopwaar : veelal kwamen de kooplieden
in persoon op de door hen uitgeruste schepen hun
gading zoeken.

GADOLINIET, o. zwart mineraal, voorkomende
in granietvermingen. waarvan de hardheid ligt
tusschen die van veld spaat en kwarts en het s. g.
ruim 4 is; het kristalliseert zuilvormig.
GADOOD, m. (gew.) plotselinge dood.
GADOOP, m. (gew.) het doopen in geval van
sterfgeti aar., d oor een niet -geestelijke, nooddcop.
GAFFEL ; (gea . GAVEL), v. (-s). stok, in twee
armen of tanden hoeksgewijze uitloopende : bet
.Stroo op den dorschvloer met eene gaffel opschud
tweetandige vork, dienende tot her, opsteken-den;
van hooi, graanschooven, mest, of tot andere doeleinden; inz. hooivork: — (spr.) hij zal dat hooi wel
op zijne gaffel krijgen, hij zal daar wel mee klaarkomen, hij zal er wel in slagen; — (spr.) van de
gaffel in de greep, van den tweetand in den drietand,
van kwaad tot erger; -- (spr.) veel op de gaffel en
weinig voor de koe, veel hebben en weinig kunnen
afstaan; — (gew.) steek er je gaffel niet in, bemoei
je er niet mee, het raakt je immers niet ; —
(in de artillerie) werktuig, bestaande uit een houten steel met twee ijzeren armen of tanden die door
een huisje verbonden zijn, en dienende om de kogels
in den gloeioven te schikken; — (in de bakkerij)
stang of vork met een ijzeren blad, dienende om
het hout in den oven te schikken; — zeker tempelgereedschap bij de Israëlieten : -- (bij uitbr.) drie of meertandige vork, inz. (dicht.) dhietand van
Neptunus; — (dicht.) (w. g.) de gaffel (van Neptunus)
zwaaien of voeren, de heerschappij over de zee
voeren : -gafffelvormige stam of tak : pa maar op de gaffel
zitten, dan kun je hooger reiken h -ij het plukken; --

(in de weverij) gaffelvormig stuk hout, aan de spil
bevestigd, dienende om den draad te kunnen leiden
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waar men wil; — (in de pijpenm.) gaffelvormig
werktuig waarop de werklieden onder het bewerken
van den pijpekop den pijpeschenk (den steel) laten
rusten; — (in den scheepsb.) gaffelvormig rondhout,
in schuins opwaarts gaande richting aan den achterkant van een mast uitstekende, en waaraan een
oezaan of ander zeil gevoerd wordt; — (in de
wapenk.) gaffelvormige figuur op het wapenschild,
zoo e el rechtstandig als omgekeerd en ook verkort
voorkomende.
GAFFELANKER, o. (-s), tuinanker: ...BOK, m.
(-ken), driejarige reebok, aldus genoemd naar zijn
gaffelvormig gewei; soort van hert (antilocapra
americans) met gaffelvormig vertakte horens en
schaapachtigen kop, komt in Amerika voor, ook wel
gaffelantilope en gaffelgems geheeten; ...BBOOM,
m. (-en), boom met een in twee takken vorkswijze
opschietenden stam; ...DISSEL, m. (-s), disselboom
aan een wagen of rijtuig voor één paard, in den
vorm van eene gaffel.
GAFFELEN, (gaffelde, heeft gegaffeld.), (hooi,
koren, gras enz.) met de gaffel opsteken.
GAFFELER, m. (-s), (jagerst.) een driejarig hert,
aldus genoemd naar zijn gaffelvormig gewei, (lid.
gabeler); ...HERT, o. (-en), gaffeler,
GAFFELKANON, o. (-nen), klein stuk geschut
dat, op eene ijzeren om eene spil beweegbare gaffel
rustende, in alle richtingen kan bewogen worden.
GAFFELKRUID, o. (plantk.) volksbenaming
voor het driedeelig tandzaad (bidens tripartitw ),
vrij algemeen aan waterkanten en op moerassige
plaatsen voorkomende, ook wel boslmansvorken,
1boerenwormkru.id, klissen en waterboeltjeskruid geheeten.
GAFFELNEUS, m. (...zen), bronsgroene kever
in Zuid-Afrika, met gaffelvormigen hoorn op den
kop (goliathus smithii ).
GAFFELPIJP, v. (-en), vorksgewijze gevormde
pijp; ...SCHOENER, m. (-s), schoener die eene
gaffel voert.
GAFFELSNEDE, v. (-n), (wapenk.) verdeeling
van het wapenschild in drie vakken door eene
gaffelvormige lijn.
GAFFELSTAART, m. (-en), (gew.) pijlstaart,
soort van eend.
GAFFELSTENG, v. (- en), plantengeslacht met
rechtopstaanden, bijna van den voet af gaffelvormig
vertakten stengel, tot de familie der muurachtigen
hehoorende; gewoonlijk qipskruid geheeten (!lltvosphita muralis); zeldzaam. op zandgrond en oude
muren groeiende als sierplant aangekweekt; eene
soort, de bruidsluier (qypsophila paniculata) komt
bij Deventer, Ifoogkeppel, Zandvoort en elders
ook verwilderd voor.
GAFFELTAND, m. en v. (-en), iem. wiens voorste
tanden ver vooruitsteken.
GAFFELTOPZEIL o. (-en), gewoonlijk verkort tot
galtopzeil, (scheepst.) zeil dat achter de kruissteng
boven de bezaan, het brik -, achterschoener- of kotdt, hetzij in den vorm van een
terzeil gehesehen wordt,
trapezium welks bovendeel aan eene gaffel, of, naar
aan een.e ra is vastgeemmerzeil,
een
van
de wijze
hecht, hetzij van een driehoek die met den scherp sten hoek in de hoogte staat, terwijl zich aan het
vóórlijk eene spriet bevindt.
GAFFELTUIG, o. (scheepst.) tuig, bestaande uit
een mast, zonder steng, die slechts een gaffelzeil,
stagfok en kluiver voert.
GAFFELVAL, o. (-len), (scheepst.) val of touw,
dienende om de gaffel, wanneer zij geheschen is, in
haren schuinen stand te houden.
GAFFELVERBINDING, v. (-en), vorksgewijze,
gaffelvormige verbinding.
GAFFELVORMIG, bn. bw. den vorm hebbende
Tan eene gaffel : een gaff eivorm i-ge tak; een ga felvor mi q werktuig; —, bw. (van wijze) in den vorm
of de gedaante van eene tweetandige vork : een van
boven ya.Jelvormig uitgesneden stok; gaffelvormig
gedeeld, als de vertakking telkens in tweeën gaat.

GAFFELZEIL, o. (-en), (scheepst.) trapeziumvormig zeil dat aan de gaffel bevestigd wordt, en
dat op driemastschepen, aan den bezaansmast
geheschen, bezaan, aan den grooten mast groot
aan den fokkemast vóórbarkzeil genoemd-barkzeil,
wordt; terwijl het op brikken en schoenerbrikken
aan den grooten mast brikreil, aan den fokkemast
barkzeil of vóórschoenerzeil. op schoeners aan den
grooten mast achterschoenerzeil, en aan den fokkemast vóórschoenerzeil heet.

GAL.

GAGA, v. (-'s), (Ind.) hoog, niet geïrrigeerd rijst
ook GAGAH.
-veld;
GAGAAT, o. zwart barnsteen; eene soort van
pekkool, waarvan sieraden gemaakt worden.
GAGE, V. (- s), loon of soldij van krijgsvolk en
zeevarenden in 't algemeen, vroeger inz. van het
scheepsvolk in dienst der Oostindische Compagnie,
officieren zoowel als matrozen; thans alleen in den
zin van cold.ij van het scheepsvolk. GAGE-DAGEN,
m. mv. dagen waarop de gage uitbetaald wordt..
1. GAGEL, m. (-s). (v. gmv. als stofra..), (plantk.)
benaming van een katjesdragend, tweehuizig hee stergewas (myrica gale), ten onzent slechts in ééne
soort voorkomende in vochtige heidestreken en
venen, soms ook in duinvalleien; ook post, possen?,
Brabantsche mirt, Drentsche thee, luis- of vlooien. kruid genoemd; -- (gew.) struiken, laag kreupel

algemeen.
-houtin'
2. GAGEL, o. (-s), (gew.) verhemelte; (ook)
tandvleesch.
GAGELACHTIG, ba. gagelachtige gewassen, de
Myriceae.
GAGELKRUID, o. (-en); ...LAND, o. (-en);
...TAK, m. (-en), tak van den gagel, waarvan men
zegt dat die insecten kan verdrijven; ...VELD,
o. (-en).
GAGEMENT, o. (-en), soldij der soldaten. GAGEMENTSAKTE, v. (-n).
GAGGELEN, (gaggelde, heeft gegaggeld), snateren, kwaken (gewoonlijk van ganzen, bij dichters
ook Fan andere vogels gezegd) ;
GAHNIET, o. een donkergroen of blauw regelma
mineraal, harder dan kwarts,-tigkrsalend
met een s. g. van 4,3; het is een zink -aluminaat
en wordt ook automoliet genoemd.
GAHONGER. m. (gew.) geeuwkonger.
GAILLARDE, v. (boekdr.) zekere lettersoort;
zie GALJARD
GAJOENG, m. (-s), (Ind.) schepemmertje in de
badkamer.
1. GAL, v. (in het menschelijk lichaam) de door
de lever afgescheiden vloeistof (in gezonden toestand donkergeel of groen van kleur en bitter van
smaak); (in 't bijz.) de benaming der vloeistof in
toepassing op den invloed dien zij op gemoedsstemming en karakter oefent, en wel als hoofdoorzaak beschouwd van den natuurlijken aanleg
tot* opvliegendheid, drift, toorn. wrok enz : vooral
aan het zoogenaamde cholerische temperament
eigen; -(fig.) de gal bruist hem, komt bid hem boven, komt
hem door 't bloed, ontsteekt hem, de drift of toorn
komt op, ontsteekt; — iemands gal wekken, on tsteken, iemands drift of gramschap opwekken; —
overloop van gal, kortstondig ziekteverschijnsel

waarbij het geheele lichaam met jeukende bultjes
overdekt is; (ook fig.) uitbarstende toorn, gramschap, boosaardigheid; — veel gel hebben, geneigd
tot toorn, gramschap enz.; — zonder gal, zonder
bitterheid, vol zoetheid. liefelijk; --- (fig.) de toornige
of wrevelige stemming bij den mensch, (bij uitbr. )
toorn, wrevel, verbittering, wrok, haat enz.; —
zijne gal uitspuwen, uitbraken, zijne drift, gramschap
of boosaardigheid uiten met woorden of daden; —
de wijn maakt mal, maar weert de gal, de wijn voert
tot dwaasheden, maar verhindert toorn of boosheid; — zwarte gal, aan welke door Hippocrates en
Galenus het ontstaan der melancholie of zwortgalligheid, d. i. zwaarmoedigheid, droefgeestigheid werd
toegeschreven; —
(in het lichaam van dieren) de door de lever
afgescheiden bittere vloeistof; — aan de gal zijn,
aan de gal liggen, de gal hebben, aan de galziekte
lijden; inz. van rundvee gezegd; — (bijb.) een duifje
zonder gal, een onschuldig meisje, zonder arglist
of boosheid; — het venijn of gif van slangen,
adders en ander giftig gedierte; -- de bittere vloeistof, beschouwd als dienstig voor verschillende
doeleinden, inz. als geneesmiddel; -- zoo bitter als
gal, zeer bitter; — ( Z. A.) dat is boven mijn gal,
daar kan ik niet bij, dat begrijp ik niet; —
benaming van bij uitstek bittere zelfstandigheden
en vloeistoffen die zoo bitter als gal worden voor
voor ons is het geld vergif en gal; — zonder-gestld:
zegen wordt honing tot gal, zonder Gods zegen ver
zoetste dingen in bitterheid; — die gal-kernd
in den mond heet, kan geen honing spuwen, als

men boosaardig of toornig is, kan men geen zoete
woorden spreken: — honing op de lippen en gal
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in de keel of honing (zoet) in den mond, gal in 't
hart, vriendelijke woorden op de lippen, boosheid
in 't hart; — zijne pen in gal doopen, gal in zijn
inkt mengen, zijne woorden in gal doopen, in de
gal van zijn inktpot wroeten, de bitterste, boos-

GALBULT.
GALANGAN, v. (-s), (Ind.) smal dijkje in een
sawahveld.
GALANGAWORTEL, m. (-s), wortelstok van de
Oostindische plant genaamd galanga of galgant;
zie GALGANT.
1. GALANT, bn. bw. ( -er, -st), hoffelijk, voorkomend jegens de dames : een galant man; mijnheer

aardigste woorden kiezen (bij schrijven en spreken); — (iets) met gal en roet schilderen, met de
donkerste, hatelijkste kleuren afmalen; —
is wel galant!; hij is altijd even galant jegens de
(in den bijbel) de bittere vloeistof welke, met
dames; — wellevend, naar den toon en de manieren
azijn vermengd, aan Jezus, toen hij aan 't kruis
der verfijnde hofkringen, inz. zooals die vroeger
hing, te drinken werd gegeven; een bij uitstek
aan het hof en in de salons van Frankrijk heerschbittere spijs en drank, inz. met het bijdenkbeeld,
ten : de luchtige nonnen der Rijnsburgsche abdij,
dat het den mensch opgelegd is die te gebruiken;
verzeld van de galantste edellieden uit den omtrek; -(fig.) bitterheid, onaangenaamheid.
behaagziek tegenover dames : nietsbeduidende, ga2. GAL, v. (-len), appelvormig uitwas aan de
lante beuzelaars; — ( Zuidn.) knap, mooi, flink
takken en bladeren van verschillende boomen en
gebouwd (van personen) ; — wat van ver
planten, ontstaan door den steek van verschillende
manieren getuigt - een galant gedrag; galante-fijnde
insecten die er hunne eieren in leggen, gewoonlijk
manieren; een galante toon; galante bewoordingen;
galnoot of galappel geheeten.
een galant complimentje; hij heeft er den slag van,
3. GAL, v. (-len), blaasachtig gezwel boven het
galante briefjes te schrijven; — een galant c-vontuurtje,
kootgewricht van paarden, ontstaan door eene te
liefdesavontuurtje; een galant nieuwtje, een nieuwtje
groote hoeveelheid lidvocht, hetwelk vaak kreupelomtrent de avonturen in de galante wereld; — bw.
heid veroorzaakt; — doorgaande gallen, zwellingen
op hoffelijke, wellevende wijze : hoe galant weet
aan de binnen- en buitenzijde van het spronggehij zich altijd jegens de dames te gedragen !; dat is
wricht bij paarden; — zonder spat of gal, zonder
recht galant gezegd !
gebreken; —
2. GALANT, m. (-en, -s), aanstaand echtgenoot
kleine holte in voorwerpen van gegoten ijzer,
(minder stijf dan minnaar en verloofde, deftiger
als vuurmonden, kogels, cilinders van stoomwerk dan vrijer).
tuigen enz., ten gevolge van luchtbellen of onzui3. GALANT, (plantk.), zie ALANT.
verheden van den vorm bij het gieten ontstaan. 1 GALANTERIE, v. hoffelijkheid, voorkomende op4. GAL, v. (-len), (gew.) benaming voor de kwal
lettendheid jegens de dames; — ridderlijke galan(medusa), tot de orde der zeenetels behoorende.
j terie, het fijne hoofsche gedrag jegens vrouwen,
GALA, o. hoffeest, luisterrijke partij ten hove; j naar het voorbeeld der middeleeuwsche ridderlijke
elke schitterende en deftige partij in 't algemeen; —
manieren; de hoofsche manieren van saletjonkers
groot gala, bijzonder luisterrijke partij; — (fig.)
die aan dames het hof maken door niet gemeende
staatsiekleeding, door de etiquette voor het bijliefdesbetuigingen, laffe vleierijen enz.; —, v.
wonen van een hoffeest of van eene deftige partij,
(galanterieën), galante uitdrukking, hoffelijk geen voor het afleggen van plechtige bezoeken voor
zegde tot dames gericht; galant avontuurtje,
plechtgewaad, feestdos; —-geschrvn;ofkldij,
liefdeshistorietje.
in (groot) gala, in het door de etiquette of de mode
GALANTERIEËN, v. mv. collectieve benaming
voorgeschreven feestgewaad; —AVOND, m. (-en);
voor allerlei voorwerpen van weelde, artikelen van
—BAL, o. (-s), deftige danspartij, waarop men in
mode • en smaak, sierlijke snuisterijen enz., ter
gala verschijnt.
versiering eener welingerichte woning, of ook tot
GALACHTIG, bn. ( -er, -st), (van vochten) op gal
opschik en tooi : koopman in galanterieën, magazijn
gelijkende, of wel met gal doormengd : galachtige
van galanterieën.
vochten; (van personen) te veel gal hebbende, door
GALANTERIEKRAAM, v. (...kramen), kraam
de gal geplaagd : hij is bijzonder galachtig; (van
waar men galanterieën verkoopt; (ook) minachtend
het lichamelijk gestel, verschijnselen in het lichaam.
gezegd van allerlei galanterieën samen; ...MAGAenz.) blijken gevende, dat iemand door de gal
ZIJN, o. (-en); ... WAREN, v. mv.; ... WINKEL,
geplaagd wordt : een galachtig gestel; galachtige
m. (-s); .WINKELIER, m. (-s).
puisten; —
GALANTINE, v. koud vleeschgerecht : gehakt
(fig.) (van personen) oploopend, gramstorig, of
vleesch met dunne reepjes spek en truffels; eene
wel, gemelijk, knorrig : zorg dat ge hem niet lastig
soort van worst van gevogelte, lever, spek en
valt, 't is een galachtig ventje; (van het karakter, of 1 kruiderijen.
voorstellingen, begrippen, opvattingen enz.) driftig,
GALAPAK, o. (-ken), staatsiekleeding; ...PARgemelijk, naargeestig, somber : ik kon met dat
TIJ, luisterrijke, deftige partij.
galachtig karakter maar niet overweg; wat een galGALAPPEL, m. (-s), galnoot.
achtige levensbeschouwing, alles zoo donker in te
GALAPPELEIK, m. (-en), galnoteneik.
zien. GALACHTIGHEID, v.
GALARIJTUIG, o. (-en), galakoets; ...ROK, m.
GALACTIET, m. (-en), melksteen, melkjaspis
(-ker ), staatsierok.
(zekere delfstof).
GALAVOORSTELLING, v. (-en), buitengewoon
GALACTOMETER, m. (-s), melkweger; ...PLAluisterrijke voorstelling in een schouwburg of circus;
NIE, v. uitstorting van het zog in het bindweefsel. j voorstelling waarbij men in galakleeding verschijnt.
GALACTOSE, v. zie MELKSUIKER.
GALBEKER, m. (eigenl.) een met gal gevulde
GALADAG, m. (-en), dag voor een hoffeest bebeker; (fig.) lijdensbeker, als zinnebeeld van bitter
stemd; ...DEGEN, v. (-s), staatsiedegen.
lijden of grievende smart.
GALADER, v. (-s, -en), (veroud.) galbuis.
GALBITTER, bn. zoo bitter als gal (eig. en fig.).
GALAFDRUKKER, m. (-s), (in de artillerie) een
GALBLAAS, v. (...blazen), (in de ontl.) blaas
houten stang en ijzeren toestel dat met was bewaarin de door de lever afgescheiden en gedurende
kleed tegen het inwendige gedeelte der ziel of den
het rusten der spijsvertering niet benoodigde gal
stootbodem van een kanon gedrukt wordt, ten
verzameld wordt; -- (fig.) de galblaas stort zich uit,
einde den juisten vorm en mogelijke gallen of
ontlast zich, de gramschap geeft zich lucht.
holligheden te leeren kennen.
GALBLAASFISTEL, v. (-s), galfistel.
GALAFEEST, o. (-en), luisterrijk, deftig feest.
GALBLAASGANG, v. (-en), (ontl.) de buis die de
GALAFSCHEIDING, v. het zich afscheiden
gal uit de galblaas in de groote galgang overbrengt.
van gal
GALBLAASSLIJM, o. het slijm dat in de galblaas
GALAGEWAAD, o. (...gewaden); ...KLEEF, o.
aangetroffen wordt.
(-eren); ...KLEEDING, v.; ...KOETS, v. (-en);
GALBOSCHJE, o. (-s), (Z. A.) een daar wel...KOSTUUM, o. (. . .kostumen), staatsiegewaad,
bekende heester, algemeen als geneesmiddel
enz.
gebruikt.
GALALIET, o. eene hoornachtige stof uit de
GALBROOD, o. zeker soort van wittebrood.
caseïne van afgeroomde melk bereid en door
GALBRUIN, o. (scheik.) benaming van eene der
warmte, druk en toevoeging van formaldehyd geuit galsteenen bereide galkleurstoffen.
hard; het vervangt been, hoorn, ivoor en celluGALBUIS, v. (...buizen), (ontl.) algemeene beloïd, is bestand tegen vet, olie, ether en benzine;
naming voor de buizen welke de door de levercellen
en laat zich gemakkelijk draaien, persen, stemafgescheiden gal uit de lever afvoeren; (fig.) de
pelen, buigen en polijsten; s. g. ruim 1,3.
overloopende galbuis, de overloop van gal, de gramGALAMBOTER, v. smakelijk plantenvet uit de
schap, booze luim.
vruchten van bassia longifolia bvtyracea in Afrika.
GALBULT, m. (-en), klein bultje dat veel jeuk
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veroorzaakt, toegeschreven aan de werking van
gal in het bloed.
GALEAS, GALJAS, v. ( -sen), groot Venetiaansch oorlogsvaartuig uit den bloeitijd der republiek, met drie masten met latijnzeilen getuigd,
maar ook ingericht om met riemen gedreven te
worden, als hebbende aan weerszijden 32 roeibanken; vóór en achter hoog opgebouwd, en voerende aan de voorzijde drie, aan de achterzijde
twee batterijen boven elkander; —
groot vaartuig, inz. oorlogs- en roofschip; klein
koopvaardijschip, in de Noord- en Oostzee gebruikelijk, met platten spiegel, een grooten mast met
steng en een lichten bezaansmast, voert bijna alleen
langscheepsche zeilen.
GALEI, v. (-en), lang en smal oorlogsvaartuig
met laag boord, voorheen in de Middellandsche
Zee in gebruik, hoofdzakelijk ingericht om met
riemen gedreven te worden, doch ook, als zeilschip,
van twee masten met latijnzeilen voorzien; naar
de rangorde werden de galeien gewoonlijk onder
: koninklijke galei, de voornaamste der-scheidn
galeien, hetzij van den Pauselijken staat, hetzij
van eene andere onafhankelijke mogendheid; hoofd of kapiteinsgalei; patroongalei, de tweede in rang
in die staten, welke geen hoofdgalei bezaten;
bastaardgalei, met breeden spiegel, in Frankrijk de
gewone soort; lichte galei, met smallere spiegel; —
iem. tot de galeien zenden, enz., hem veroordeelen
tot dwangarbeid als roeier op de galeien; (gew.)
naar het depot van discipline zenden; — (boekdr.)
eikenhouten plank, van boven en aan eene der
zijden gesloten waarop de letterzetter de regels
plaatst, die hij in den zethaak gezet heeft; —
(distill.) groote gemetselde oven waarin een aantal
vaten of retorten in twee rijen worden geplaatst,
voor de bereiding van sterkwater of het overhalen
van andere vloeistoffen.
GALEIBANK, v. (-en), bank op eene galei; —
hi,, zit op de galeibanken, ondergaat galeistraf;
...BOEF, m. (...boeven), misdadiger, tot de galei
veroordeeld; ...KETEN, v. (-s, -en), keten-straf
waaraan de galeislaaf of galeiboef onder het roeien
is vastgekluisterd.
GALEIOVEN, m. (-s), lange oven met in de
lengte daar langs loopend vuurkanaal, en ver
rijen van retorten bevattende; ...RIEM,-schilend
m. (-en), roeispaan; ...ROEIER, m. (-s).
GALEISLAAF, m. (...slaven), slaaf die als roeier
op de galeien dienst doet; -- orbeiden als een galei
zwaren en onafgebroken gedwongen arbeid-slaf,
verrichten; — een leven leiden (of hebben) als een
galeislaaf, een hard en moeitevol leven hebben;
-- (scherts.) roeier in 't algemeen.
GALEISLOEP, v. (-en); ...STRAF, v. de straf,
in Frankrijk en elders voorheen aan veroordeelden
opgelegd, om als roeiers op de galeien dwangarbeid
te verrichten.
GALEIWACHTER, m. (-s), opziener, bewaker
van galeislaven.
GALEIWOLF, o. (...wolven), (scheepsb.) verouderde benaming van het achterste spant als ver
-lengidr
rantsoenhouten; ...ZEIL, o. (-en).
GALENGAN, v. (-s), (Ind.) smal dijkje om eene
sawah-afdeel ing, ook GALANGAN.
GALENIST, m. (-en), aanhanger van Galenus de
Haan, een Doopsgezind predikant.
GALERIJ, (gew.GAANDERIJ,) v. (-en),lange overdekte gang, met of zonder zuilen en bogen, buiten
langs of door een gebouw loopende, zuilengang;
lange gang in een gebouw, waarop de vertrekken
uitkomen; — soort van tribune in een openbaar
gebouw, kerk of schouwburg, gewoonlijk met eene
borstwering voorzien of door eene zuilengang afgeschoten; — inz. de bovenste doorloopende tribune
waarin zich de zitplaatsen van minderen rang bevinden; (fig.) het publiek dat op de galerij plaats
neemt, de toeschouwers van minderen rang (het
tegenwoordige schellinkje): de luidruchtige galerij
dreigt machtiger te zijn dan de bak; -- (in andere
openbare gebouwen) verheven tribune voor toeschouwes langs de wanden eener zaal; -- omloop
of gang aan de buitenzijde van een toren. gewoonlijk
van eene borstwering of balustrade voorzien,
torentrans; —
langwerpig vertrek dat aan ééne of aan beide
zijden geheel open of althans met vensters voor
dienende tot het ten toon stellen van-ziens;L.
schilderijen en beeldhouww erken : de galerijen van
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het Louvre te Paris; (fig.) de druk- of plaatwerken,
inhoudende gravures, houtsneden, etsen, photographische of andere afbeeldingen welke te zamen
de kunstschatten van eene galerij of van eene
als zoodanig gedachte verzameling van kunstwerken
voorstellen : een nieuw prachtwerk, de galerij van
meesterstukken der Nederlandsche schilderschool; —
(scheepsb.) buitenbetimmering aan den spiegel
tegen de achtereinden der zijden van het schip,
die eene afgesloten ruimte voor de geheime gemakken
vormt en uitwendig tot verbreeding en versiering
van den spiegel strekt; — (in den vestingb. en het
krijgsw.) overdekte gemetselde gang, aan den bui
(de contrescarpe) eener droge gracht-tengrachsbod
aangelegd, en wan schietgaten voorzien; ook gemeenschapsgalerij geheeten; -- ringvormig gedeelte om
den grander eener lamp voor het dragen van het
glas; -- de voornaamste onderaardsche gangen in
een mijnenstelsel; — (leerl.) rek in de looierswerkplaats, aan welks latten het leer ter droging wordt
opgehangen.
GALEROPIE, v. (gen.) ziekelijke fijngevoeligheid
van het oog, zoodat men bij zwak licht beter ziet
dan bij helder licht.
GALETZIJDE, v. de nog verspinbare afval der
cocons van zijdewormen.
GALFISTEL, v (-s). fistel in de galblaas of galbuis waardoor de gal geheel of gedeeltelijk weg
ook kunstmatige fistel, aangebracht ter be--vloeit;
paling van de hoeveelheid der door de lever gevormde gal.
GALG, v. (-en), strafwerktuig tot het ophangen
van misdadigers, bestaande, uit twee, drie of vier
door een dwarsbalk verbonden palen; --- halve
galg, paal met één arm, tot galg dienende, en als
zoodanig de helft eener uit twee stijlen bestaande
galg uitmakende; ook mikgalg of wel eenvoudig
gals genoemd; -- aan de (of eene) galg zijn leven
eindigen, sterven, eene smadelijke doodstraf ondergaan; — aan de galg dansen, aan de galg hangen; -aan de ; alq komen, (ge)raken, door de galg aan zijn
eind komen ; — iem. aan de galg helpen, praten,
door beschuldiging of getuigenis maken, dat hij
tot de galg veroordeeld wordt; (ook) iem. verraden;
(ook) zijn mond telkens voorbijpraten; — -iem.
van de galg helpen, verlossen. iem. die tot de galg
veroordeeld is of er gevaar van loopt bevrijden,
kwijtschelding van straf of vrijspraak voor hem
verwerven; -- iem van de galg verbidden, tem. van
de ga1w bevrijden, door hem te trouwen (een vroeger
in sommige landen bestaand gebruik); —
iem. tot de galg veroordeelen, voorheen ook ter
galge veroordeelen (verwijzen, doemen), hem veroordeelen om opgehangen te worden; — iem. naar de
galg (voorheen ook ter qalge) zenden, hem tot de
galg veroordeelen; — loop naar de galg, platte
verwensching; — om de galg loten, er om loten
wie gehangen zal worden (naar de oude rechts
Godsgerichten); — voor de galg geboren-plegindr
zijn, van onverbeterlijke deugnieten gezegd, die
door hun boozen aanleg als bestemd schijnen om
eenmaal gehangen te worden; — die tot de galg
geboren is, verdrinkt niet, de booswicht ontgaat de
hem toekomende straf niet; — voor de galg (of
voor galg en rad) opgroeien, van jonge deugnieten
gezegd, wier opvoeding geheel verwaarloosd wordt;
— iem. (t. w. een kind) voor de galg opbrengen,
hem in ondeugd en boosheid grootbrengen; —
die jongens zijn de galg ontwassen, zijn voor geene
verbetering meer vatbaar; —
galg en rad voeren ; een aantal litteekens (rechthoekige en ronde) in 't gelaat dragen, door vecht
gekregen; — de galg ziet hem uit dc oogen-partijen
(of de oogen uit), de schelmerij ziet hem de oogen
uit, hij heeft een uiterst ongunstig voorkomens —
(w. g.) een galg in het oog hebben, krijgen, kwaad
vermoeden hebben, achterdocht opvatten; — hij
ziet er uit, als was hij van de galg gedropen, hij ziet
er ellendig, mager en akelig uit; -- het (dat) is boter
aan de galg, of boter aan de galg (gesmeerd), voorheen
ook al boter tegen de galg gekletst, of botertje tot de
galg toe, alle moeite die men zich geeft, voor zijne
zedelijke verbetering is ijdel, (bij uitbr.) het
is vergeefsche moeite ; — (zeven is) een galg
vol, ontleend aan het getal misdadigers dat de
groote op drie stijlen rustende galg bevatten kon- —
de galg behoudt haar recht, vroeg of laat komt een
schelm aan de galg, wordt het kwaad gestraft; —
die zich dood werkt, wordt onder de galg begraven
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die zich bij 't werken al te zeer inspant, heeft toch
geen loon of dank te wachten; spottende ontleend
aan . gehangen dieven, die zich in den eigenlijken
zin dood werken, d. i. in den strop doodspartelen,
en dan, wanneer hun lijk afvalt, onder de galg hun
graf vinden; — die zich het stelen troost, troost zich
de galg, ieder moet de gevolgen van zijne handelingen ondervinden; — het is beter onder de galg
gebiecht dan nooit, beter laat zijn ongelijk erkend
dan nooit; -(fig.) doodstraf die aan de galg voltrokken wordt:
daar staat de galg op, daar staat het hangen op; —
al stond er de galg op, trots alle verbod en straf; —
iets op de galg verbieden, iets verbieden op straffe
van hangen; --(scheepsb.) houten stelling, bestaande uit twee
stijlen met een dwarsbalk, geplaatst op het opper dek vóór of achter de masten; — (vee&,.) toestel
tot het meten van paarden, bestaande in een stijl
of paal waarin een dwarshout naar de grootte van
het dier hooger of lager met pennen vastgestoken
wordt; — houten staak boven een put, voorzien
van een beweegbaren arm of hefboom die tot het
oplichten van den emmer dient, p tgalg; – ( houth.)
Bene stellage in den vorm eener galg om balken en
planken tegenaan te zetten; -- (bij het lithographeeren) eene houten of ijzeren dwarsrichel met
leer bekleed; — draagband (t. w. bij manskleeding),
over de schouders gedragen en aan de broek bevestigd, om het afzakken daarvan te beletten,
bretel. GALGJE, o. (-s).
GALGANG, v. (-en), algemeene benaming voor
de grootere en kleinere gangen of buizen welke de
door de levercellen afgescheiden gal naar de galblaas voeren, waartoe hoofdzakelijk de levergang,
de galblaasqang en d.e groote galgang behooren;
ook galbuis, galkanaal of galweg geheeten.
GALGANT, m. (-en), (plantk.) eene Oostindische
plant (alpinia galanga); de 7 tot 10 cM. lange
wortelstok ervan, bruinrood, specerijachtig van
geur en brandend scherp van smaak; hij wordt
gebruikt als aromatisch middel bij likeuren en
als een voortreffelijk middel ter bevordering der
spijsvertering.
GALGBEROUW, o. (eigenl.) het berouw dat een
misdadiger aan den voet der galg en dus uit doods
aan den dag legt; vandaar : valsch, onecht-angst
berouw dat men uit vrees voor straf en te laat
betoont; — galgberouw is een arm beschut, als de
straf niet kan uitblijven, baat geen berouw meer.
GALGEBROK, m. (-ken), (eigen].) brok, aan de
galg tot aas dei vogels verstrekkende; (fig.) deug
persoon, waard om aan de galg te hangen-niet,
(scheldwoord).
GALGEJONG, o. (eigen].) jong of kind der galg;
Vlaamsche volksnaam voor de alruinplant (mandragora, zie aldaar).
GALG KAPELAAN, m. (-s), kapelaan die den
veroordeelde naar de galg geleidt; (spott..) beul.
GALGELAPPER, m. (-s), (oeroud.) galgenaas.
GALGEMAAL, o. (...malen), (eigen].) het laatste
maal dat een tot de galg veroordeelde nuttigde,
en dat volgens het oude gebruik uit de spijzen
zijner keuze bestond; (fig.) het laatste maal dat
men ergens nuttigt, afscheidsmaal.
GALGEN, (galgde), (de samengestelde tijden niet
in gebruik), aan de galg brengen; — het galgt beter,
dan het burgemeestert, het brengt eerder aan de galg
dar op het kussen (van handelingen gezegd, waarin
men meer gevaar dan voordeel ziet); — het moet
galgen of burgemeesteren, erop of eronder
GALGENAAS, o. (...azen), (eigen].) het lijk van
een gehangene, dat aan de galg tot aas der vogels
verstrekt; (fig.) gemeene deugniet (scheldwoord).
GALGENHUMOR, m. bittere scherts, in?. met
het bittere of onaangename dat men verduren moet.
GALGESTROP, m. (-pen), galgenaas; ...STUK,
o. (-ken), schelmstuk, snood bedrijf, waar de galg
op staat,.
GALGETREKKER, m. (-s), de rekbare, van
elastiek of spiraalvormig metaaldraad vervaardigde
band die de galg of den broekdraagband optrekt;

kort los ondereinde van een bretel, dat men opgespen
kan om de broek omhoog te trekken.
GALGETRONIE, v. (-s), schurkentronie.
GALGETROOSTER, m. (-s), (eigenl.) de geestelijke
die den veroordeelde naar de galg geleidt om hem
kerkelijken troost te verschaffen; (bij Vondel, fig.
als schimpwoord) belijders van de leer der voor-
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beschikking (door hem galgleer genoemd), wier
troost den stervende niet van de hem wachtende
straf bevrijden kan; ...VELD, o. (oudt.) veld
waarop de galg stond.
GALGLADDER, v. (-s); ...LEER, v. (-en), ladder
tegen de galg opgericht.
GALGPAAL, m. (...palen), steunpaal eener galg.
GALGROEN, o. (scheik.) de groene kleurstof der
gal.
GALGWERK, o. (-en), (boekdr.) samengesteld
ijzerwerk aan de oudhollandsche handpers, dat,
van boven door een ring met den hals der spil
verbonden, door de brug liep en beneden met vier
haken aan den degel bevestigd was, ten einde
dezen naar den eisch op te heffen of neder te drukken, ook speelwerk genoemd; thans niet meer in
gebruik.
GALHARS, v. o. (mv. (-en) in de bet. van soorten
van galhars), (scheik.) bestanddeel van de gal,
verkregen bij de behandeling der gal met turen,
en bestaande uit een mengsel van cholalzuur of
cholzuur en dylysine.
GALIGAAN, v. (...ganen), (plantk.) vroegere
benaming van den galgant; —
benaming van een der acht geslachten van de
familie der cypergrassen, welks bloemaartjes zich
tot bundels vereenigen die gezamenlijk eene groote
pluim vormen (cladium mariscus), ook wilde galigaan
of galigaangras geheeten; — volksbenaming voor
de scherpe zegge (carex acuta); — gekweekte vlinder bloemige plant (galega oflcinalis), hier en daar
ook verwilderd voorkomende.
GALIGAANGRAS, o. ( -sen), (plantk.) een op
moerassigen zand- en heidegrond en in duinpannen
algemeen voorkomende plant (cladium mariscus),
ook wilde gxligaan geheeten; -- wild galigaangras,
volksbenaming voor de zeebies (scirpus maritimus),
ook waterbies en oeverbies geheeten.
GALIMETTAHOUT, o. het bloedroode hout van
den Westindischen boom dipholis salic°ifolia.
GALITZENSTEEN, o. zinkvitriool.
GALIMATIAS, o. orabbeltaal, artaal, onzin.
GALINSECT, o. (-en), schildluis (coccus), zoo
genoemd omdat de schildvormige, aan de planten
vastgehechte lichamen der gestorven wijfjes eenigszins op galappels gelijken.
GALJARD, GAILLARD, v. (-en), (boekdr.) eene
lettersoort die het midden houdt tusschen garmond
en brevier.
GALJAS. v. zie GALEAS.
GALJETKOLEN, v. mv. (Zuidn.) steenkoolstukken van middelmatige grootte (van Fr. goillette).

GALJOEN, o. (-en, -s), groot zeilschip met drie
of vier masten en hoog boord, in de 17de eeuw,
inz bij de Spaansche marine gebezigd; --- (scheepsb.)
scheepssnuit of sneb welke de galjoenen voorheen
met de galeien gemeen hadden; lichte uitoouwing
aan den boeg van groote zeeschepen welke, aan
weerszijden der scheg door loopende, zich met het
uiteinde van deze vereenigt en er met gene spits
boven uitsteekt : een spits galjoen, een stomp galjoen; — roosterwerk onder bet galjoen, waar zich
de geheime gemakken der matrozen bevinden; —
opsnapper van 't galjoen, schertsende benaming van
den schepeling belast met het schoonhouden van
't galjoen, derhalve met het vuilste werk. GALJOENTJE, o. (-s).
GALJOENBOORD, o. (-en), het boord van het
galjoen; ...GAPER, m. (-s), spotnaam dien men
dikwerf aan een scheepsjongen geeft; ...PIJP, v.
(-en), pijp, dienende tot afvoer der onreinheden
van het galj oer► .
GALJOENSKAPITEIN, m. (-s), (scherts.) schepeling, belast met het schoonhouden van liet galj oen of de geheime gemakken der matrozen.
GALJOOT, v. (...joten, -s), platbodemd zeeschip
met twee of drie masten, breed van boeg en ach
ondiep; soort van kof met vaste ver -terschip,n
metende; eertijds-schanig,v160to5
kleine galeien met 16 of 20 riemen; — Barbarijsche
galjoot, de Barbarijsche lichte galei, met een mast
en 25 of 26 roeibanken; — SCHIPPER, m (-s),

gezagvoerder eener galjoot.
GALKANAAL, o. (...kanalen), galgang;
...KLEURSTOF, v. (-fen), kleurstoffen van de
gal, de roodbruine heet bilirubine en de groene

biliverdine.

GALKOORTS, v. (-en), maagkoorts waarmede
het braken van gal en andere bittere zelfstandig-
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heden gepaard gaat; (bij het rundvee) koorts,
toegeschreven aan overmaat of abnormale afscheiding van gal.
1. GALLE, v. (gew.) benaming voor de egelboterbloem (ranunculus flammula), ook bitterbloem,
egelgras en kleine egelkolen geheeten.
2. GALLE, v. (-n), kale streep in laken (zie
GAAL; gebrekkige plaats of holligheid in de ziel
van een kanon (zie GAL).
GALLÉGLAS, o. glaswerk van den modernen
Franschen kunstenaar Gallé (1846-1904), in
prachtvollen kleurenrijkdom, meestal met motieven
uit de plantenwereld.
GALLEGO, m. (-'s), Galliciër, bewoner der Spaan
provincie Gallicië; vandaar de van Gallicië-sche
afwaaiende noordwestenwind, warme avondwind.
GALLE ÏNE, v. kunstverfstof voor wol en zijde.
I. GALLEN, (galde, heeft gegald), (van visch)
ze bij het schoonmaken van de gal ontdoen, van
de gal reinigen : de visch gallen; baars, bot gallen; —
(fig.) de bot kunnen (of weten te) gallen, voor eene
moeilijke taak berekend zijn, van zessen klaar
zijn voor iets.
2. GALLEN, (galde, heeft gegald), (leer!.) (van
leer) het door een aftreksel of eene loog van galnoten halen; (zijdeverv.) (van zijde) ze met galnoten
koken, ze in een galnotenbad doen.
GALLIKAAN, m. (...kanen), aanhanger, voor
kerk.
-standerGlikch
GALLICAANSCH, bn. de Gallieaansehe kerk,
naam der R.-K. kerk in Frankrijk (in tegenstelling
met de Ultramontaansche), voor zooverre die zich
door grootere onafhankelijkheid van den Pauselijken Stoel onderscheidde.
GALLICANISME, o. de richting welke de macht
van den Paus in de kerk in Frankrijk aan banden legt en aan den Staat overdraagt.
GALLICISME, o. (-n), eigenaardige Fransche
woordschikking, woordgebruik of uitdrukking; de
navolging er van in eene andere taal.
1. GALLIG, bn. ( -er, -st.), te veel gal hebbende,
door de gal geplaagd : men kan wel aan zijne kleur
zien dat hij gallig is; (gew.) hij ziet er gallig uit,
zeer slecht; de schazen werden gallig en stierven
bij menigte; — gallig van humeur zijn, brommerig,
vitterig, over alles ontevreden zijn.
2. GALLIG, bn. ( -er, -st), (gew.) schurftig; (eigenl.
galig, van het oude gaal, schurft).
GALLIGHEID, v. galachtigheid (van menschen) :
't is niets dan galligheid, dat u zoo onpleizierig
maakt; (van dieren, inz. schapen) ziekte, oudtijds
verkeerdelijk aan de gal toegeschreven, ontstaande
door het weiden op moerassige en zure weiden of
het gebruik van bedorven voedsel in natte jaren,
en zich kenmerkende door ontsteking van de
keelgang, bloeding van het tandvleesch, opzwelling
van den buik en voortdurende vermagering waar
doorgaans de dood het gevolg is, ook het-van
ongans genoemd.
GALLISAGE, v. het galliseeren, wijn verzoeten.
GALLISEEREN, (galliseerde, heeft gegalliseerd),
bij te weinig suiker bevattenden most, die een
zuren wijn zou leveren, water en zetmeelsuiker
voegen en er zoo een goeden wijn uit bereiden;
eene bewerking door Chaptal uitgevonden en door
Gall in 1828 ingevoerd.
GALLISME, o. schedelleer van Dr. Gall.
GALLITYPIE, v eene methode om platen voor
de boekdrukpers te vervaardigen.
GALLIUM, o. wit hard metaal met een s. g. van
5,9 en een smeltpunt van 30 ° C.
GALLOMAAN, m. (...manen), overdreven bewonderaar van al wat Fransch is; ...MANIE, v.
overdreven voorliefde voor al wat Fransch is.
GALLON, o. (-s), Engelsche inhoudsmaat van
ruim 4,5 Liter.
GALLOWAYKETEL, m. (-s), (stoomw.) stoomketel met inwendigen vuurgang; ...VLAMPIJP,
v. (-en).
GALLUSZUUR, o. plantenzuur uit koolstof,
waterstof en zuurstof bestaande, dat door ontleding
van de looistof (uit galnoten, run, thee enz.) ver
-kregn
wordt.
GALM, m. (-en), vol en zwaar geluid, dat op
grootera afstand hoorbaar is; (Zuidn.) luide kreet,
uitroep, als uiting eener gemoedsaandoening:
doch deze galmen der wanhoop gingen verloren in de
ruimte; — de volle klank der krachtige stem van
een redenaar : de plechtige galmen der rede maakten
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op de menigte een diepen indruk; — toon, bij het
zingen met zekere volheid en kracht voortgebracht;
(fig.) dan juicht ons hart met reine galmen U eeuwig
toe, gemarteld Lam !; — heldere, luide klank, volle
weerklinkende toon, door muziekinstrumenten,
klokken, vogels voortgebracht : de galm eens hoorns
sehalde in de verte; wat dunkt u van den gang. den
galm, den stijl dezer verzen ?; alleen bij poozen
klinkt aan 't meer des roerdomps zware galm; —
volheid en kracht van geluid : zijne stem is dof en
heeft niets geen galm; —
(toonk.) klankweerkaatsing of resonnance; de
eigenschap van klankweerkaatsing teweeg te
brengen : wat een galm heeft dit vertrek; wat men
ook al gedaan heeft door zware gordijnen en andere
middelen, het helpt niets om den lastigen galm weg
te krijgen uit die zaal; — (w. g.) de terugkaatsing
van een klank of geluid, onduidelijke echo. GALMPJE, o. (-s).
GALMBORD, o. (-en), klankbord boven een
spreekgestoelte; houten bord boven een galmgat
in een toren.
GALMDAK, o. (-en), het dak eener muziektent,
dat op zoodanige wijze is ingericht als vereischt
wordt voor het galmen of de behoorlijke weerkaatsing der tonen.
GALMEI, o. (delfstofk.) metaalverbinding met
zink, onderscheiden in zinkgalmei of kiezelzuur
zinkoxyde en edel galmei (zinkspaat) of koolzuur
zinkoxyde, beide in salpeterzuur oplosbaar;
—BLOEM, v. (-en), (scheik.) lichte vlokken van
zinkoxyde; —KOPER, o.
GALMEIROOSTING, v. het roosten of branden
van het galmei tot afscheiding van het koolzuur
en water, en ter verkrijging van zinkoxyde;
...STEEN, o. (delfstofk.) benaming van het galmei,
doch gewoonlijk kalamijnsteen genoemd.
GALMEN, (galmde, heeft gegalmd), luid schreeuwen : langs den weg galmen; -- met eene bijzondere
verheffing van stem en met vollen toon, en dus op
plechtige, hoogdravende wijze spreken : laat schoone
verzen glad van effen lippen vloeien, maar gil, noch
galm, noch kwaak, noch bulder woest en luid; —
(verouderend) met eene volle, krachtige stem zingen : o, had ik thans die lier, die tooverlier ! hoe
zoude ik galmen!; — (van de echo) weerklinken; (van
een schot, knal, slag, voetstappen enz. gezegd,
welke luid hoorbaar zijn) weergalmen, inz. in Zuid Nederland gebruikelijk; luid klinken (van verschillende voorwerpen, als muziekinstrumenten, de
snaren eener lier enz.);— galm of klankweerkaatsing
(resonnance) voortbrengen : de zaal galmt zoo sterk,
dat het hooren er lastig valt; —
(dicht.) als een galm voortgebracht worden, luid
weerklinken : bij hare verschijning galmde een kreet
van algemeene bewondering door de zaal; de droeve
tonen der klok galmen klagend door de ruimte; hoe
galmt het schel trompetgeschal; zijn naam galmde nog
lang door Europa als een voorbeeld van deugd; —
met volheid en kracht gezongen worden : haar stem
galmde reeds in de mastboomen; zij zong op vroolijke
maat een galmend vreugdelied; —
(verouderend) luidkeels uitroepen, uitgalmen,
inz. bij verschillende gemoedsaandoeningen, als
verbazing, ontsteltenis, schrik, verontwaardiging,
geestdrift enz.: met luider stemme galmde de gemeente het plechtige Amen; — met volle, krachtige
stem zingen, inz. zangstukken van plechtigen inhoud, als kerkgezang, treurzangen enz. : 't was
een plechtig oogenblik, toen de schare het danklied
galmde; — ( dicht.) (van muziekinstrumenten, klokken enz.) tonen met een luiden en vollen klank
uitbrengen : maar de feestklok moog' het galmen,
langs de ontboeide Waal; doen weerklinken : de
gewelven galmden de jubeltonen der schare; hei bosch
galmde den lof van 't vooglenkoor. GALMIN G,v. (-en).
GALMGAT, o. (-en), opening in een toren, waardoor het geluid der klok naar buiten galmt; klank of geluidsgat van een klokketoren.
GALMIJT, v. (-en), soort van kleine mijten,
(phytoptus) 1/4 m.M. lang en 5 maal zoo smal, die
galachtige misvormingen op plantendeelen doen
ontstaan.
GALMUG, v. ( -gen), onderfamilie der muggen
(tipulina gallicola), slechts enkele m.M. lange
mugjes die haar eitjes in plantendeelen, inz. beukebladeren leggen, waardoor gallen ontstaan; geslachten zijn cecidomya, lasioptera en spaniocera.
GALNOOT, v. (...noten), ziekelijk uitwas, bij
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planten door den steek van insecten ontstaan, die
er hare eieren in leggen; men heeft inwendige galnoten in het weefsel der plant, en uitwendige meer
aan de oppervlakte; onderaardsche vindt men op
eikewortels; de eenkamerige . bevatten slechts één
eitje of larve, de veelkamerige hebben er meer en
worden gewoonlijk hondsrozenspons genoemd; —
inz. nootvormig uitwas aan de bladeren van
eikeboomen, ontstaan door den steek der galwespen, ook galappel of gal geheeten; het uitwas,
beschouwd als dienstig voor verschillende doeleinden, inz. met betrekking tot het looistofhoudend
aftreksel, aangewend ter bereiding van den zwarten
schrijfinkt; — het aftreksel zelf.
GALNOOTAFTREKSEL, o.; ... SAP, o.
GALNOTEBOOM, m. (-en), galnoteneik.
GALNOTENEIK, m. (-en), Aziatische eikeboom
(quercus infectoria), die de beste ronde zware galnoten met bultige oppervlakte oplevert; ...TINCTUUR, v. aftreksel van galnoten op alcohol, dient
bij de chemische analyse; ...WESP, v. (-en), galwesp die op de bladeren der eiken leeft (cynips
folii); ...ZUUR., o. het zuur dat de galnoot bevat.
GALON, o. lint- of koordvormig weefsel, inz. tot
het versieren van uniformen en livreien; gewoonlijk
van goud- en zilverdraad, doch ook van zijde,
wol enz. vervaardigd; —, o. (-nen, -s), zulk eene
stof van zekere lengte; — gevlochten galon, tres; —
(bij uitbr.) passement van wol, zijde of andere
stof, of wel in de stof geweven streep van andere
kleur, dienende als belegsel of sieraad b. v. langs
den naad der broek : eene lichtblauwe broek met een
geel galon; — (fig.) (in de bouwk.) een met versier sels opgewerkte platte band.Nof lint ter omwinding
van verschillende ornamenten.
GALONFABRIEK, v. (-en); ...FABRIKANT, m.
(-en); ...MAKER, m. (-s).
GALONNEEREN, (galonneerde, heeft gegalonneerd), met galon beleggen.
GALONWEVER, m. (-s); ...WEVERIJ, v. (-en).
GALOOG, o. een galoog hebben, een oog hebben,
waarin het wit geel beloopen is, (bij uitbr.) ver
galziekte vertoonen (ook van het-schijneldr
rundvee gezegd).
GALOOS, bn. zie GADELOOS.
GALOP, m. (-s), (in de rijk.) de natuurlijke snelle
gang van het paard, uit eene reeks van afgemeten
sprongen bestaande, welke in drie tempo's plaats
hebben; — rechtsche galop, de galop waarbij het
linker achterbeen van het paard den last des

niet mee gegaloppeerd ?; — door de wereld galoppeeren,.
de wereldsche zaken luchtigjes opnemen, er maar
op los leven; — de locomotief galoppeert, stampt,
schokt.
GALOPTERING, v. (Z. A.) vliegende tering.
GALP, v. (gew. voor) GULP.
GALPEILER, m. (-s), (in de artillerie) een werk
dienende om een stuk geschut te peilen of te-tuig,
onderzoeken, bestaande uit een houten stang en
een met was gevuld bakje dat door middel van
eene veer in de gallen of holligheden gedrukt wordt,
ten einde de diepte daarvan te peilen.
1. GALPEN, (gew. voor) GULPEN.
2. GALPEN, (galpte, heeft gegalpt), (gew.) (van
menschen) schreeuwen, huilen : hij trok aan 't
Balpen, aan 't gieren, aan. 't huilen; (van dieren,
als honden, vossen enz.) janken, schreeuwen, huilen,
als uiting van smart of pijn.
GALPER, m. (-s), (gew.) schreeuwer, huilebalk.
GALSIKKEL, m. (gew.) zie GAI,ZEEVER.
GALSLIJM, o. (ontl.) het in de gal aanwezige.
slijm.
GALSPAT, v. (-ten), zuchtig gezwel aan het,
spronggewricht van paarden, gewoonlijk bolspat
geheeten.
GALSTEEN, m. (-en), (ontl.) steenachtige zelf
hoofdzaak uit cholesterine of galvet-standighe,
en galkleurstof met een weinig koolzure kalk bestaande, bij den mensch en eenige dieren in de galblaas of de grootere galgang en uit de gai gevormd;
zij zijn nu eens wit en kristallijn, dan weer geel,
bruin of donkergroen; —KOLIEK, v. heftige pijnen
veroorzaakt door het inklemmen van een galsteen
in de galbuis; -- VORMING, v.; —ZIEKTE, v.
omtrent de oorzaken der galsteenziekte is nog weinig
met zekerheid bekend.
GALSTERIG, bn. (van vette zelfstandigheden,
als gerookt vleesch of spek, boter, olie enz.) sterk.
van smaak, ransig : alle vette dingen, als boter, spek
en olie, worden licht ransig of galsterig. GALSTERIGHEID, v.
GALUITSTORTING, v. (-en).
GALVANISATIE, v. toepassing van den constanten galvanischen stroom tot geneeskundige
doeleinden; -- galvaniseering.
GALVANISCH, bn. bw. galvanische electriciteit,
door scheikundige werking opgewekt; galvanische
batterij, - element, - stroom enz.; galvanisch overtrekken van metalen.
GALVANISEEREN, (galvaniseerde, heeft en is

lichaams opneemt en tot den sprongvoortbeweegt;linksche galop, de galop waarbij het rechter achter been van het paard den last des lichaams opneemt
en tot den sprong voortbeweegt; ---- gestrekte galop,
ie galop waarbij het paard bij elken sprong drie
paardelengten aflegt; — gebroken galop, galop
waarbij het paard met de voorbeenen galoppeert,
terwijl het met de achterbeenen draaft; — in galop,
op een galop, al galoppeerende; — het paard in (den)
galop brengen, het doen galoppeeren; — groote
spoed : hij liep in galop om vlug terug te zijn; —
in galop (op een galopje) gaan, met buitengewone
snelheid in zijn werk gaan; —
(in de dansk.) levendige dans van Hongaarschen
oorsprong, in twee tempo's, waarbij men zich met
zijsprongen schuivend voortbeweegt, en de achter voet aanhoudend den voorvoet als 't ware voort drijft : een wilde, woeste galop; — galop in de rondte,

gegalvaniseerd), (gen.) een lichaam aan den galvanischen stroom onderwerpen; -- galvanisch
vertinnen : gegalvaniseerd ijzerdraad.
GALVANISME, o. galvanische electriciteit (in
1789 door Galvani, hoogleeraar in de geneeskunde
te Bologna, ontdekt).
GALVANO, m. (-'s), cliché voor den boekdruk,
galvanotypisch verkregen.
GALVANOCAUSTIEK, V. aanwending van de
warmtewerking van den galvanischen stroom in
de chirurgie, n.l. het uitbranden, wegschroeien of
afbinden van zieke lichaamsdeelen en woekeringen
met behulp van een dunnere platinadraad, welke
koud aangebracht en dan door een galvanischen
stroom gloeiend gemaakt wordt; — eenvoudige
methode om geradeerde koperplaten door den
galvanischen stroom verdiept te etsen.
GALVANOCAUSTISCH, bn. galvanocaustisch mes,

wals, niet met den walspas, maar met den galop pas in twee tempo's; — (muz.) muziekstuk in
tweekwartsmaat, ter begeleiding van den galop;
--MUZIEK, v.; —PAS, m. ( -sen).
GALOPPADE, -, . (-s), (rijk.) verouderde benaming
van den schoolgalop; (dans en muziek) vroegere
benaming van den galop, thans bijna uitsluitend
in het meervoud gebezigd ter vervanging van het
ongebruikelijke galops- hoeveel galoppades worden
er gedanst ?; op eens hoort men eerie levendige galoppade.
GALOPPEEREN, (galoppeerde, heeft en is gegaloppeerd), (in de rijk.) zich in galop voortbewegen
(van het rijdier --- paard, ezel enz. — (bij uitbr.)

ook van den ruiter) : zij hebben op hun ri ; e
bijna altijd gegaloppeerd; (fig.) als hij recht op
zijn paardje is, en in vollen ijver ga^oppeert
roept hij uit, dat...; — (fig.) met buitengewone
snelheid of overjlin.; te werk gaan, zich bijzonder
haasten : nu de tijd mij heeft geleerd, dat ge in die
zaak niet galoppeert; —
(fig.) (in de dansk.) den galop dansen: hebt ge

een mesvormig uitgeslagen platinadraad om door
middel van de galvanocaustiek in weeke deelen te
snijden; — galvanocaustische lus, dunne platinadraad
in den vorm eener lus om een ziek lichaamsdeel
of woekering door middel der galvanocaustiek af
te binden.
GALVANOCHIRURGIE, v. toepassing van het
galvanisme in de chirurgie; ...CHROMIE, V. het
kleuren van metalen langs galvanischen weg.
GALVANODURE, v. (w. g.) het vergulden langs
galvanischen weg; ... GLYPHIE, v. het vervaardigen van reliëfplaten voor de boekdrukpers, thans
door eene photomeehanische methode verdrongen;
...GRAPHIE, v. methode om zonder etsen of
radeeren teekeningen door koperdruk te vermenigvuldigen; galvanoplastische reproductie van kopergravures.
GALVANOMETALLURGIE, v. vroegere benaming
voor electrometallurgie.
GALVANOMETER, m. (-s), of ...SCOOP, m.
(...scopen), toestel om het aanwezig zijn van gal-
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vanische stroomen en hunne sterkte te onderzoeken
door middel van de afwijking eener vrij zwevende
magneetnaald.
GALVANOPLASTIEK of ...TECHNIEK, v. een
opgelost metaal door middel van electriciteit op
de oppervlakte van een ander metaal doen neerslaan tot het vervaardigen van afdrukken, het
galvanisch vergulden en verzilveren enz.
GALVANOPLASTISCH, bn. bw. door toepassing
der galvanoplastiek.
GALVANOSCOOP, m. (...seopen), zie GALVANOMETER; ...STEGIE, v. het galvanisch vergulden, verzilveren, enz.; ...TECHNIEK, v. zie
GALVANOPLASTIEK; ...THERAPIE, v. electrotherapie.
GALVANOTROPISME, o. (phys.) het verschijn
dat zich vrij bewegende organismen, zooals-sel
zweepinfusoriën in hunne bewegingen op bijzondere
wijze op den galvanischen stroom reageeren.
GALVANOTYPIE, v. toepassing der galvano
vervaardigen van afdrukken van-plastiekoh
eene gegraveerde plaat, en tot het maken van
cliché's van houtgravures.
GALVAT, o. (-en), (ontl.) verouderde benaming
voor de galbuisjes of galgap en in de lever.
GALVET, o. (scheik.) vetg bestanddeel der gal
en hoofdbestanddeel der galsteenes, oplosbaar in
alcohol, ether, chloroform en benzine.
GALVLIEG, v. (-en), benaming van zekere soort
van insecten (tephritis), tot de orde der tweevleugeligen behoorende, welker maskers in het celweefsel van planten eene soort van galappels vormen.
GALVOCHT, o. (out!.) de vochtige zelfstandig
vloeistof der gal.
-heidof
GALWEG, m. (-en), galgang.
GALWESP, v. (-en), benaming van eene kleine
soort van insecten (cynips), tot de orde der vlies vleugeligen behoorende, wier steek op de takken of
bladeren van planten de galappels doet ontstaan,
GALZEEP, v. met gal ontlede zeep, voor het
wasschen - van - zijden stoffen en voor het reinigen
van zilverwerk.
GALZEEVER, v. (gew.) de galachtige . kwijl of
zeever aan den mond der koe.
GALZIEK, bn. (w. g.) ziek door overmaat van
gal; lijdende aan galziekte.
GALZIEKTE, v. benaming eener ziekte bij menschen en dieren, welker oorzaak aan eene overmatige of abnormale afscheiding van gal werd
toegeschreven.
GALZODE, v. (gew.) benaming van het aan
zieding of gisting der gal toegeschreven slijm bij
een ziek rund.
GALZOEKER, m. (-s), (art.) werktuig, dienende
om een stuk geschut te onderzoeken, bestaande
uit een houten stang, van een bos stalen veeren
met haken voorzien, welke door middel van een
ring tegen het inwendige gedeelte van de ziel of
den stootbodem gedrukt wordt, ten einde de gallen
of holligheden die in het metaal aanwezig mochten
zijn, te ontdekken.
GALZOET, o. (scheik.) oude benaming van een
der bestanddeelen die in de ossengal worden aan
zoet in de gal aanwezig.
-getrofn;h
GALZUCHT V. volksbenaming van de ziekelijke
GALgeelzucht
aandoening der gal, inz. van de
ZUCHTIG, bn.
1. GALZUUR, bn. (in de scheik.) met galzuur
verbonden : galzure soda, galzuur met soda als
basis verbonden.
2. GALZUUR, o (...zuren), het zuur dat in de
gal wordt aangetroffen, hetzij als glycocholzuur,
(dat door alcalische inwerking cholzuur vormt),
hetzij als taurocholzuur (dat taurine vormt).
GAMANDER, v. een plantengeslacht (teucrium)
tot de orde der lipbloemigen behoorende; -- de
liggende gamander of batengel, (teucrium chamaedrys),

op hooge boschgronden en heidevelden; — de
knoflook- of watergamander (teucrium scordium),
ook waterlook genoemd, op moerassige, vochtige
plaatsen, met knoflookachtigen geur; -- de wilde
salie (teucrium scorodonia), met bladen op die der
salie gelijkende, vooral op boschachtige zandgronden; deze laatste komt het meest voor en heet
kortweg ook gamander; — ook benaming voor
het eereprijs (veronica) of gamanderlijn.
GAMANDERLIJN, o. benaming voor het eereprijs
(veronica chamaedrys), ook gamander, gamander kruid en gamander -eereprijs geheeten; op open en

beschaduwden gras -, zand- of heigrond groeiende,
met langgesteelde hemelsblauwe bloemen.
GAMBAS, v. slingerplant op Java, waarvan de
langwerpig ronde vrucht voor toespijs bij de rijst
wordt gekookt en gegeten.
GAMBE, v. (-n), (muz.) knieviool, eene soort van
violoncel, met zes, later (1690) met zeven snaren;
thans in onbruik; -- naam van een orgelregister
van acht voet, dat het geluid van het strijkinstrument nabootst.
GAMBIET, v. (-en), een misleidende zet in het
schaakspel door middel van een voor den raadsheer
staanden looper of pion, den gambietlooper.
GAMBIR, o. zeker Indisch heestergewas (uncaria
gambir); afkooksel hiervan in Indië bij het sirih pruimen en het leerlooien gebruikt; in Europa als
verfmiddel en als geneesmiddel; zie CACHOU.
GAMBO-HENNEP, v. verspinbare bastvezel van
hibiscus cannabinus, zeer fijn, geelwit van kleur en
zonder glans.
GAMBRINUS, m. legendarisch koning van
Vlaanderen, aan wiep de uitvinding van, het bier
wordt toegeschreven.
GAMEL, bn. zie GAMMEL.
GAMELAN(G), v. (-s), (Ind.) het orkest der
Javanen; zij bestaat uit strijk -, blaas -, tokkel- en
slaginstrumenten; inz. de saron, de gambang en de
gender.

GAMMA, v. (-'s), (muz.) benaming van het oude
toonstelsel van Guido van Arezzo, omdat het met
G (in het Grieksch gamma) begon; --- gamme.
GAMMA-UIL, m. (-en) of ...VLINDER, m. (-s),
eene soort van metaaluil, (plusia gamma), wier
voorvleugels in het midden eene zilverachtige
figuur vertoont, nauwkeurig op de Grieksche letter
gamma gelijkende; komt zeer algemeen voor.
GAMME (Fr.) v. (-s), (muz.) toonladder, toon
gammes spelen, zingen, toonladderoefeningen.-schal;
GAMMEL, soms ook GAMEL, bn. (gew. en diev.)
oud, vervallen, wrak : wat een gammele stoel; er
gammel uitzien, slordig; -- (van visch) een of meer
nachten oud; -- zwak, ziekelijk; — lusteloos, een
flauw gevoel hebbende ten gevolge van honger.
GANDER, m. (-s), het mannetje der gans, mannetjesgans of gent.
GANF, m. (-en), zie GANNEF.
1. GANG, m. (-en), de wijze van gaan van menschen of dieren die zich te voet voortbewegen :
zijn gang was traag, zijn stappen gemeten; de gang
van den een is levendig, van den ander deftig; de
gangen van het paard (de stap, de draf, de galop en
de renloop; de renloop, de snelste van alle gangen,
is eene opeenvolging van sprongen); een paard met
mooien acing; (bijb.) het harte des menschen overdenkt zijnen weg, maar de Heere stiert zijnen gang; zijn (of iemands) gang vertragen, belemmeren, ver
bespoedigen enz., langzamer of sneller gaan-hasten,
loopen (of iemand doen loopen); — gelijken gang
met iemand houden, (gewoonlijk) gelijken tred met
hem houden; - een snellen, langzamen, tragen gang
gaan; —
aan den gang brengen of houden, in gaande be-

weging brengen of houden, doen voortgaan of
gaande houden (in toepassing op rij - of lastdieren);-te gang komen, met den arbeid beginnen; —
een tocht dien men te voet doet : haal mij nog
Bene Pesch of liever, breng er twee: het zal u een
gang sparen; -- zijn gang is geen dokters gang,

zijn tijd is niet zoo kostbaar als die van een dokter,
zoodat hij wel eens een keer vergeefs kan loopen; —
(w. g.) zijne beste gangen gedaan hebben, zijn besten
tijd gehad hebben; —
(schermk.) in toepassing op een tweegevecht:
een der afzonderlijke aanvallen waarbij men op
zijn vijand afgaat, en waarbij men zekere handgrepen naar de regelen der schermkunst moet
verrichten : een gangetje gaan met iemand; — voor
een gang, voor één keer, voor éénmaal; — gang op
gang, telkens; —
gangen, schreden, treden, loop (in eigen!. en fig.
toepassing, inz. in bijbeltaal) : Hij (de Heer) heeft
mijne voeten op een rotssteen gesteld, Hij heeft mijne
gangen vastgemaakt; zoo zal uw gunst misschien
mijne gangen onderschragen; -- zijne gangen in
boter wasschen, gezegend zijn met het vette der

aarde, in de beeldspraak der Israëlieten die gaarne
rijkdom met vettigheid vergelijken; - (ongewoon)
kwalijk ter gang zijn, kreupel gaan of niet al te
best voortkunnen; - zijn gang gaan (in Zuidn.
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ook : zijne gangen gaan), zijn weg vervolgen, voortgaan (onverschillig op welke wijze); —
vlugge vaart : wat jagen die ruiters daar over den
weg, daar zit gang in; — gang hebben, krijgen, bekomen, spoed, voortgang : kom, rep je wat ! als je geen
gang maakt, komen we er van avond niet; (fig.)
zullen de zaken vlotten, dan moet er een man aan
het hoofd staan, die gang weet te maken; -- gang er
achter zetten, sneller voortgaan, (ook fig.) spoed
maken (met eene handeling of met werkzaamheden) : zeg eens, vrind, zet er wat gang achter, of
ik loop maar vooruit; je zult er gang achter moeten
zetten, om met je werk van avond klaar te zijn; —
geen klein gangetje gaan (in iets), er niet traag mede
te werk gaan, er flink wat aan doen; —
een bepaalde loop of tocht ergens heen : iemands
gangen nagaan, bespieden, beloeren, kennen enz.,
nagaan (of weten), waarheen hij vóór of na gaat,
waar hij zich afwisselend bevindt; --- (Zuidn.)
iemand in zijn gang volgen, hem achternaloopen; —
gedrag, handelwijze : zijn gang gaan, de handeling beginnen, welke men van zins of voornemens
is te doen, (ook) de handeling voortzetten, waarmee
men zich bezighield : we kunnen niet langer met
het eten op hem wachten en zullen dus maar onzen
gang gaan; hij gaat zijn gang met fluiten, alhoewel
het iedereen hindert; — ga uw (je) gang, gebruikelijke
zegswijze waarbij men iemand verlof geeft of hem
opwekt om eene handeling te beginnen of er mede
voort te gaan; — iem. zijn gang laten gaan, hem laten
begaan, zijn opzet of voornemen laten volvoeren
of vervolgen; — iem. zijn vrijen gang laten gaan,
hem onbelemmerd laten begaan; — zijn (of den)
ouden gang gaan, blijven handelen zooals men sinds
lang gewoon was; — zijn eigen gang gaan, zijn eigen
zin doen zonder zich aan anderen te storen; --- (w. g.)
eens anders gang gaan, iemands handelwijze of gedrag
volgen, of wel, hetzelfde lot te gemoet gaan; — zijn
gekken, (dwazen, zotten) gang gaan, even dwaas blij.
ven handelen; — iem.. aan den gang helpen, hem
opwekken (of in staat stellen) om iets te doen :
als het werk niet vlotten wil, zal ik u wel met eene
enkele terechtwijzing aan den gang helpen; -- iem.
aan den gang maken, brengen, hem prikkelen, opwinden : terg hem niet, want is hij eenmaal aan den
gang gebracht, dan is er geen houden aan (gewoonlijk
van het lachen gezegd, doch ook van driften en
hartstochten) ; iem. aan den gang houden; — kun
wij aan den gang gaan, of moeten wij nog langer-ne
wachten ?, met het werk beginnen; — goed aan den
gang gaan, zijn werk flink aanvatten; -- ik zal zien,
dat hij weer aan den gang kont, werk bekomt, (ook)
zijn best gaat doen: — met den vijand aan den gang
komen, met hem slaags raken (eig. en fig.); — aan
den gang raken, ongemerkt, allengs of na vele
aangewende pogingen aan den gang komen; — aan
den gang zijn, bezig zijn met iets : zijt gij al aan
den gang met het opmaken der balans ?; houd op
met dat geplaag : ge zijt vandaag weer recht aan den
gang; -- met iem. aan den gang zijn, met hem aan
het vechten zijn (eig. en fig.), (ook) met iemand
een bedrijf, een handel samen doen; — (Zuidn.)
daags daarna was Toon in gang, zijn boeltje in te
pakken, was hij daarmee bezig; — nu ben (kom,
raak) ik goed op gang, gaat het werk vlug van de
hand, ben ik goed op dreef —
handelingen. gedragingen : gij zorgt, dat ik in
alles van de gangen uwer huisgenouten onderricht
worde; uwe geheime gangen zijn ontdekt, en de ontkentenis zal u weinig baten; — rechte gangen gaan,
den rechten weg bewandelen, zich goed en eerlijk
gedragen; — kromme, slimme, verkeerde gangen
gaan, den verkeerden weg bewandelen, zich slinks
of verkeerd gedragen; -- iemands gangen sturen,
bestieren, richten, zijne handelingen besturen, een
wakend oog houden over zijn gedrag; --- iemands
gangen nagaan, naspeuren (of nasporen), uitvorschen,
bewaken, volgen, bespieden, op iemands gangen
letten, enz., op zijne handelingen nauwkeurig
achtslaan, ze met een wakend oog bespieden, iemand in handel en wandel nauwlettend gadeslaan; —
(van stoff. voorwerpen) de beweging, de loop:
hij volgde den gang van den luchtballon met de oogen;
de gang der stoomboot werd belemmerd; de gang van
dit uurwerk is zeer juist; — een gelijken gang gaan
met iets, even snel of langzaam voortgaan (eig. en
fig.) ; —iets zijn gang laten gaan, het laten voortgaan,
zonder het in zijne beweging te belemmeren of te
stuiten; — iets aan den gang houden, maken of bren-

gen, in beweging, in werking brengen (een uurwerk,
een werktuig, een muziekinstrument); — hij weet
den molen niet aan den gang te houden, hij verstaat

de kunst niet, om zijne zaken gaande te houden;
— (Zuidn.) iets in gang zetten, het in beweging
brengen, aan den gang brengen (van een werktuig
gezegd); —
(van verschillende voorwerpen, als voer- en vaartuigen, werktuigen enz.) : zekeren gang hebben, zich
op deze of gene wijze voortbewegen: de diligence had
een hotsenden gang; — (in het schaakspel) de loop der
stukken over een schaakbord: de gang van den koning
en de koningin is verschillend van die der kasteelen,
paarden en raadsheeren; — ( van hoogovens in de ijzer smelterij) de werking van den oven : goede of gare
gang, waarbij er ijzer van voldoend koolstofgehalte
ontstaat, onderscheiden in den heeten gang en den
kouden gang; ruwe gang, de werking waarbij er
ijzer van weinig koolstofgehalte en Bene sterk ijzerhoudende slak gevormd wordt; —
de loop : daar vertraagt het glinsterend beekje zijn
gang; — (van Bene schroef) de ronddraaiende beweging caner schroef, waarbij geene gelijktijdige voor
beweging plaatst heeft; — de loop van een-wartsche
wisselbrief van den tijd der uitgifte tot den verval dag, de omloop in den handel; -- (fig.) (van een tijd ruimte) de loop, de voorwaartsche beweging, (bij
uitbr.) het voorbijgaan, het verstrijken; —
aan den gang gaan, zijn, (van handelingen, werkingen enz.) beginnen, bezig zijn - verricht te orden
of te geschieden; -- goed (of recht) aan den gang gaan,
met ijver, lust of drift aangevat of verricht moor den; — de kermis is al aan den gang, begonnen; —
alle vermaken zijn nog aan den gang, duren nog
voort; — daar heb je het leven (het leventje, het spel,
het ding enz.) aan den gang, of wel, daar heb je het
aan den gang,daar zijn de poppen aan 't dansen; —
(Zuidn.) in gang brengen(vanhandelingen. werkingen
enz..), ze beginnen en doen voortgaan; — het feest is
nog in vollen gang, wordt nog met opgewektheid
voortgezet; — de geleidelijke voortgang, de vordering: de gang was te traag voor zij ► t ongeduldigen geest; —
zou het niet wenschelijk zijn, dat de zaken een sneller
gang hadden ?, sneller vorderden, ten einde gebracht
werden; — zeker geregeld verloop (in toepassing
op een ziekteproces dat uit Bene reeks van opvolgende verschijnselen bestaat): de koorts heeft dus haren
gewonen gang zonder toevallen kunnen volgen; — het
schelden, zingen en uitjouwen ging steeds zijn gang,
duurde steeds voort; —
(van eene aaneengeschakelde reeks van handelingen en voorvallen) de geleidelijke voortgang, het
geregeld beloop, de ontwikkeling er van de gang der
geschiedenis; — de gang der menschheid, de geregelde
ontwikkeling der menschheid in den loop der geschiedenis van het menschdom; leergang, zie aldaar; —
(van kunstgewrochten op letterkundig gebied) de
geleidelijke voortgang en ontwikkeling der deelen,
waardoor zij een schoon en samenhangend geheel
vormen, dat de hoofdgedachte goed doet ui tkomen,
er zijn in dat heldendicht vele ,fraaie episoden, maar
er is weinig gang in het geheel; er is in die redevoering
geen gang; --- (van verzen, met betrekking tot den
rhythmus) de geregelde loop, het gemakkelijke
voortvloeien, de welluidende opvolging der deelen
die verzen zijn vreeselijk stroef en onwelluidend, men
kan ze niet dan met horten en, stooten lezen: er zit geen
gang in; —

snelle voortgaande beweging, vlugge vaart: daar
zit gang in dit rijwiel; het schip had een flinken
gang; — dat gaat met gang, dat gaat met spoed, vordert snel; -- het gaat zoo'n gangetje, het gaat zoetjes
aan vooruit, (ook) het gaat flink vooruit: de zaken
gaan wel niet hard vooruit, maar het gaat toch zoo'n
pangetje; — de wijze waarop iets toegaat : die koopman mag tevreden zijn met den gang zijner zaken in
dit jaar; de trage gang van het werk ergerde hem in de
hoogste mate; -- het beloop, de gesteldheid, de toe-

stand van voorvallende zaken : allen waren verheugd
over den voortref'elijken gang der zaken; de voor ons
land ongunstige gang der onderhandelingen deed het
ergste vreezen; — ( Zuidn.) gang hebben, gelden, in
gebruik of in zwang zijn;
een gang water (melk enz.), zoo veel water (melk enz. )
als men in één gang of loop kan halen, d. i. twee
emmers; — (in de scheepvaart) de streek die het
schip bij het laveeren over eenen of anderen boeg
aflegt : nog een paar gangen, en wij zijn boven den
hoek; — een gang maken, eene streek laveerende
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afleggen : met nog twee of drie gangen te maken, is
liet schip boven dien hoek, als het schip nog tva ee of
drie malen over stag gaat, dan zal het wel boven
dien boek zijn; — (landb.) de lengte van den akker
die men bij zaaien, ploegen, wieden enz. telkens
heen en weder gaande aflegt: als ik nog twee gangen
geploegd heb, is het werk af; —

(wev.) een gedeelte van den ketting, als eenheid
genomen en gewoonlijk uit 40 draden bestaande;
een zeker aantal draden in den ketting; — (wev.) de
gezamenlijke inslagdraden in de lengte of hoogte
-van een door voetwerk geweven patroon; — (wev.
twintigtal stiften, als eenheid beschouwd ter bepaling van de grootte of den omvang der bladen van
het weefgetouw; — (katoensp.) reeks van aan elkander hangende rollen of cilinders welke gezamenlijk de
groefrollen van de verschillende cilinderparen der
rekmachine vormen; — (lintw.) gedeelte van het
lintweversgetouw of den schuifstoel waarop telkens
één band of lint wordt afgeweven, ook loop geheeten; — (in de lint- en boordselweverij) gedeelte
van den spin- of draadmolen waarop telkens één
draad van zijde of andere stof met laan omsponnen
wordt; —
(in de fijnsmederij) draad en groef eener schroef,
winding : verheven gang, de rug of draad der schroef;
ingezonken gang, de groef der schroef; — (werkt.)
het gedeelte van een uurwerk dat de beweging van
den slinger regelt, échappement; — ( waterst.) stel
van watermolens die in verbinding met elkander
hetzelfde water uitmalen, bestaande uit een boven
met zijn ondermolen, ook wel met een of meer-molen
tusschenmolens welke elkander liet opgemalen
water toevoeren: de polder heeft drie gangen molens; —
(molenm.) (gew.) een compleet stel van allerlei
onderdeelen van den molen : een gang kammen,
zooveel stuks als er voor een wiel benoodigd zijn;
een gang schenen, een gang hekkens; —

(zeewezen) breede, rechte geschilderde streep op
den buitenwand van het schip, tegen welks zwart
vlak hare witte, soms ook roode kleur helder afsteekt; — (scheepsb.) zware plank, balk of legger,
welke langs of door zeker gedeelte van het schip
voortloopt, (in 't bijz.) zware plank van de buitenhuid van het schip, langs ééne der zijden van voren
naar achteren voortloopende; — plank die men op
eene schuit of visschersvaartuig uitlegt om daar
aan boord te gaan; — (bij graafwerk)-overanf
zware lange plank van dennenhout, welke men bij
aardwerken over slooten en grachten legt, of wel.
op schragen plaatst bij de vervaardiging van rustende bruggen; — (geol.) bergspleet met delfstoffen
of steensoorten opgevuld, mijnader; dolende gang,
korte mijnader, die niet in eene bepaalde richting
voortloopt.
2. GANG, v. (-en), van weerszijden geheel of
gedeeltelijk besloten en veelal overdekte weg,
waarlangs men van de eene plaats naar de andere
kan komen; doorloop : in de gangen van den Pieters berg moet ge u niet zonder gids wagen; — onderaard

onder den grond gemaakte doorloop-schegan,
in holen, keldergewelven enz.; — een afgesloten
pad in een gebouw waarop verschillende deuren
uitkomen : bovengang, benedengang, voorgang; achter
marmeren gang, eene tochtige gang; —-gan,e
open gang, gang die aan ééne of wel aan beide zijden
slechts gedeeltelijk besloten is, of wel waarvan de
wanden niet tot aan de zoldering zijn opgetrokken;
— nauwe steeg, slop; — (mijnw.) uitgegraven weg
onder den grond, dienende tot bereiking der zich
in de aardschors bevindende delfstoffen;— (vestingb.
en krijgsw.) onderaardsche weg, dienende hetzij
tot toegang eener aangelegde mijn, hetzij om,
onder den grond door, de vijandelijke versterkingswerken te bereiken, galerij; — (Zuidn.) laan of pad
in een tuin; — (stoomw.) weg, buis waardoor vuur
of rook in eene machine een doorgang kan vinden,
alleen in samenstellingen, als rookgang, vuurgang; —
(in de physiologie) nauwe weg of buis, eng kanaal
in het lichaam van menschen of dieren, waardoor
vloeibare of meer vaste stoffen worden heengevoerd,
alleen in samenstellingen, als galgang, galblaasgang,
gehoorgang, keelgang, enz. GANGETJE, o. (-s).
GANGBAAR, bn. (-der, -st), (van geld of geldswaardig papier) geldig als wettig betaalmiddel:
Belgische centen zijn hier te lande niet meer gangbaar; (fig.) gangbare munt, (eig. en fig.) overal geldig; — een karakter dat maatschappelijk niet gangbaar is, dat iem. in de maatschappij doet misluk-
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ken, waaraan iedereen zich stoot; — (w. g.) (van
plaatsbiljetten, toegangskaarten enz.) geldig : bij
de benefietvoorstelling zijn de c. bonnementskaarten
niet gangbaar; — ( van woorden, zegswijzen, uitdruk-

kingen, of wel, bij uitbreiding, van de taal waarin
zij vervat zijn) algemeen verstaanbaar en in gebruik:
is dat nu gezond en gangbaar Hollandsch; -- (vei oud. )
hij heeft zoo de gaaf niet, om eene bittere waarheid
gangbaar te maken, ingang te doen vinden; —

(veroud.) (van verzoeken, beden enz.) geldig.
deugdelijk, en daardoor geschikt om aangehoord
en gunstig opgenomen te worden; — (veroud.)
(van eene handelwijze) deugdelijk; —
(w. g.) (van koop- of handelswaren) gewild, in
trek: op de markt vandaag was het vlas weinig
gangbaar; — ( van gevoelens, meeningen, denkbeelden) algemeen heerschend, in omloop : er zijn
omtrent de betrekking der gezindheden op den Staat
denkbeelden gangbaar van gevaarlijke strekking; —

(van geschriften) in den smaak van het algemeen
vallende, in de mode; — (gew.) (van een weg,
een pad) begaanbaar,
GANGBAARHEID, v. geldigheid : de gangbaar
bankpapier; in gebruik zijn : de gangbaar -heidvan
uitdrukking; — algemeen erkend-heidvan
wordende : de gangbaarheid van gevoelens, die voor
vijftig jaren als ketterij werden gebrandmerkt.

GANGBOORD, o. (-en), loopplaats binnen langs
het scheepsboord naast het losse dek en de roef
(alleen op kleine vaartuigen), ook gangwaring of
waring genoemd; — (zegsw.) wat doet ge (doe je)
in 't gang ? ( verkorting van gangboord), voorheen
ook wat doe je (daar ie liggen) in het çanc,'boord ?
wat staat ge (ligt ge) in den weg ?; — (waterb.)
een tuin op de buitenste wiepen van een zinkstuk.
GANGDEUR, v. (-en), kamerdeur op eene gang
uitkomende.
1. GANGER, m. (-s),. (veroud.) die zich te voet
voortbeweegt, voetganger. Thans alleen in samenstel ling : kerk -, kermis -, kost -, ketting -, verlofganger, enz.
2. GANGER, m. (-s), (Z. A.) opzichter van een
ploeg werkvolk.
GANGGOED, o. trekaal.
GANGIG, bn. met kleine gangen of gaatjes : die
stijfsel is gangig, er zitten kleine gistgaatjes in.
GANGKLOK, v. (-ken), groote Friesche klok die in
de voorgang staat; klok in eene gang opgehangen.
GANGKRUK, v. (-kenl, de kruk of hefboom
waarmede het voer- of drijfwiel van een stoom werktuig dat den gang der machine bevordert of
regelt, wordt rondgewenteld; de kruk of hefboom
waarmede de stoomschuif eener locomotief, welke
den toevoer van stoom en den daarvan afhankelijken
gang der machine regelt, in stand gewijzigd wordt.
GANGLAMP, v. (-en), lamp die eene gang bij
avond verlicht; inz. sierlijke hanglamp, daartoe
dienende; .LANTAARN, v. (-s).
GANGLIËN, of —KNOOPEN, m. mv. peesknoopen, kleine, harde, ronde dikwerf beweegbare
gezwellen, veroorzaakt door vochtophooping in
de peesscheeden; — (ontl.) grijs, rond of hoekig
lichaampje, de plaats waar zenuwen uittreden of
bijeenkomen; —CELLEN, v. mv. of —KOGELS,
m. mv. zenuwcellen.
GANGLOOPER, m. (-s), smal tapijtwei°k in eene
gang.
GANGMAKER, m. (-s), (bij wielerwedstrijden),
persoon die op eene motorfiets vóór den fietser rijdt,
dezen op gang helpt en houdt; ...MAKING, v. het
gangmaken.
GANGMASSA, v. (-'s), (delfstofk.) de massa der
met het ijzer- of kopererts vermengde steensoort,
welke een gang of mijnader vult GANGMAT, v. (-tenl, vloermat in eene gang, gewoonlijk voor de verschillende daarop uitkomende
deuren gelegd.
GANGMETER, m. (-s), (scheeps.) toestel waarmede men den gang, de vaart van een schip meet:
de gangmeter wees aan, dat het schip vijf mijlen per
uur liep.

GANGMUUR, m. (...muren), een der twee muren
van een gang in een huis.
GANGPAD, o. (-en), smalle weg in een dorp of
op een veld voor voetgangers bestemd, voetpad; —
(in kerken, schouwburgen enz.) smalle doorgang
tusschen blokken zitplaatsen : als dominee A.
preekT, is de kerk zoo bezet, dut zelfs de gangpaden
vol met toehoorders zijn; — (w. g.) zijn ge ngpad
schoon vegen (in scherts ook schoon boenen), het
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pad voos den doorloop vrijmaken, ruim baan
maken.
GANGREEN. o. (gen.) afsterving van een afzonderlijk deel van het levend organisme met daarop
volgende verrotting of scheikundie ontbinding
van het afgestorven lichaamsdeel, koudvuur; droge
gangrena aarbij het afstervende deel eene droge
korst vormt; natte gangreen, daarbij doet het afstervende deel zich als een rottende brei voor; heete
gangreen, ontstoken strook tusschen het gezonde en
het afgestorven deel ; koude gangreen, het afgestorven weefsel.
GANGREENKORST, v. (-en), droog gangreen:
...VORMING, v. (-en).
GANGRENEUS, bn. door gangreen aangetast:
ganqreneuze deelen; door gangreen veroorzaakt:
ganqreneuze ontbinding.

GANGSLOOT, v. (-en), (gew.) breede sloot, vaarsloot.
GANGSPIL, o. (-len), staand windas, aan boord
van groote schepen aangewend om zware lasten,
b. v. ankers in te winden, het schip te verhalen
enz.; — DEUNTJE, o. (-s)
GANGSTEEN, v. o. de met bet ijzer- of kopererts
vermengde steensoort, welke een gang of mijnader
vult.
GANGSTELSEL, o. (-s), stelsel bij verkiezingen
orn ieder afzonderlijk in de gelegenheid te stellen,
ongezien van anderen, zijn biljet in te vullen,
couloirstelsel; — ( bij de belasting) stelsel waarbij
men zijn aanslag betaalt, zonder dat door anderen
waargenomen kan worden, hoeveel dit bedraagt.
GANGTRAP, V. (- pen), trap die op eene gang
uitkomt:
GANGWARING, v. (-en), gangboord; ...WERK,
o. gaanwerk.
GANGWIEL, o. (-en), groot, zwaar wiel aan een
stoomwerktuig bevestigd, ten einde den regelmatigen gang der machine te bevorderen, ook voerof vliegwiel geheeten.
GANNEF, m. (gannefen enganneven), dief, schelm,
inz. als sebimpwoord gebezigd; (bij verzachting)
guit, boze vos, leeperd; veeal in goedaardige scherts
van kinderen of knapen, die op behendige wijze het
een of ander weten meester te worden of weg te
kapen, of vel als spottende liefkoozing gebruikt.
GANNEVEN. (gannefde, heeft gegannefd), weg
gappen.
-kapen,
GANOTDEN, v. mv. zekere visschen uit de
voorwereld die met glanzende schubben bedekt
waren.
1. GANS, V. (ganzen), watervogel (onser), tot de
familie der gansvogels of eendachtige vogels behoorende, met krachtig ineengedrongen lichaam, dik
hals, korten bek, en vrij hoog op de pooien; --ken
-wilde of grauwe gans (anser ferns) in Groningen
gchierling genoemd, de trekvogel van Noordoostelijk
Europa, waarvan onze tamme gans afstamt; —
Canadasche gans (anser canadensis) . de in Canada
en het koude Noorden van Amerika inheemsche
gans 94 cM. lang, bruin van kleur, met zwarten
hals en kop en een witten kraag om het oor, ook
minder juist, Canadagans geheeten; — Egyptische
gans, vosgans; — Russische gans (anser rufigollis),
roodhalsgans; —
(spr.) zij loopt als eene vette gans, zij heeft een waggelenden gang; — zij loopen achter elkander als de
ganzen, een voor een; — hij preekt voor de ganzen,
hij preekt voor doovemans ooren; — maak dat
den ganzen wijs, maak dat onnoozelen wijs, speld
, dat botteriken op de mouw; — (Zuidn.) er zijn
,om de ganzen te hoeden, om niets te doen; — maar
goed zijn om de ganzen te wachten. dom zijn; (ongewoon) hij is voorzien van verstand, gelijk eene gans
van een kam, hij heeft evenmin verstand, als eene
gans een kam; — de gans blaast we , maar bijt niet; —
het is niet voor de ganzen gemaakt, (b. v. van bier,
wijn gezegd), laten wij het maar opdrinken; — de
ganzen krijgen den kost, maar zij moeten dien plukken, men kan wel zijn brood verdienen, maar men
moet er werk voor doen; — men plukt de gans,
zoolang zij vederen heeft, men trekt voordeel van

iemand, totdat er niets meer van hem te halen is; —
(w. g.) de ganzen gelooven niet, dat de kiekens hooi
eten, zelfs bij domme menschen vinden ongerijmd

geen geloof; — de gebraden ganzen (gewoonlijk-hedn
duiven) komen iemand niet in den mond vliegen,

zonder moeite of inspanning krijgt men den kost
niet; — eene gans heeft zoowel veeren noodig als eene
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zwaluw, een rijke kan evenmin zijne groote, als de
arme zijne geringe inkomsten missen; -- eene vette
gans bedruipt zich zelve, eene winstgevende zaak
behoeft geen ondersteuning; — ( Vertellingen van)
Moeder de Gans, titel in het laatst der 17de eeuw

door Charles Perrault aan zijne kindersprookjes gegeven; — (Zuidn.) hij zal de gans gelden, het zal hem
duur te staan komen; —
(fig.) de figuur der gans, welke op dertien vakjes
van het zoogenaamde ganzenbord voorgesteld is:
op een gansje komen, door een gelukkigen worp met
de dobbelsteenen het nummer van zulk een vakje
treffen, waarop Bene gans staat, waardoor dan het
getal oogen, dat men geworpen heeft, dubbel telt
en men aldus dichter bij den pot komt te staan; —
dat treft (valt, loopt) op een gansje, die worp treft
een gansje, (fig.) dat treft gelukkig; —
een jonge borst; (fig.) dom, onnoozel persoon,
inz. van vrouwen, of meisjes gezegd en vaak door
het bn. dom voorafgegaan : eene gans van eene vrouw;
domme gans die ik was; zoo'n .gansje, onnoozel meisje.
GANSJE, o. (-s).
2. GANS (ook GANSCH, GANTSCH, GANTS en
GANGS), (veroud.) opzettelijke verbastering van
den 2den nv van den naam God als bepaling van
een volgend znw. gebezigd, en daarmede een uitroep vormende, als basterdvloek of als plat ver
: gans bloed ! ook gants bokkebloed,-sterkingwod
bij het bloed van Jezus; — gansch bloemen (blommen) ! verdere verbastering van gans bloed ! -gansch bloem.erharten (bloemerhelten, blommerherten,
blommerhelten enz.) ! bij Gods bloedend harte ! —
gans dood ! bij den dood van Jezus ! — gans duizend
popelency ! God ! Duivel ! vallende ziekte ! met verbastering van apoplexie tot popeleney; — gans eleweeken
(eleweeke), of selleweke! enz., bij Gods heilige week! —
gans elementen! — gans honden ! ( elders ook honderd!)
bij Gods onde, d. i. genade ! — gans kracht, of krachten ! bij Gods kracht ! — gans kruis, of - krui ken ! bij het heilige kruis ! — gans lichters ! bij Gods
gewijde kandelaren ! — gans lijden ! bij het lijden
van Jezus ! — gans macht ! bij Gods macht ! —
gans vellen ! God ! St. -Velten ! — gans vijven!
ook - vijfmenten ! denkelijk ziende op de vijf wonden
van Jezus aan het kruis; — gans (sacker) willigen!
bij Gods (heiligen) wil ! — gans wonden ! bij de
wonden van den Heer aan het kruis ! ( Gans als

basterdvloek werd in de volkstaal der 17de en 18de
eeuw, vooral in de oude kluchtspelen, en, in navolging daarvan, ook nog door Bilderdijk gebruikt.
verg. Gom, Gut, Grut, Gort, Pots uit God ; Jazzrs

uit Jezus; Jemeni uit Jezus Maria).
GANSCH, bn. bw. geheel, heel; (onverbogen) :
gansch Amsterdam was op de been, al de inwoners
dier st-ad, alle Amsterdammers; maar : het gansche
and; — gunsehe streken staan onder water; zijn
gansche vermogen heeft hij aan een achterneef gelegateerd; de gansche stad; het gansche volk; de taal
is gansch het volk; —
vol, geheel: eene gansche week, Bene volle week; -gansche dagen, geheele dagen; — de gansche wereld,
iedereen; -- gansch en gaf, gezond, zonder lichaams-

gebreken (van personen), geheel ongeschonden (van
zaken); — van ganscher harte, met geheel het hart.
in volle oprechtheid; -- (w. g.) een gansch man (gemeenz. taal : een gansche kerel, vent), een voortreffelijk man, iemand die wat vermag of beteekent; —
bw. (van graad) (thans ongewoon, klinkt boek
geheel en al, in elk opzi.,-ht; met de geheele-achtig)
ziel, met geheel het hart : gansch dichter, schilder;
geheel en al, volkomen, ten volle : iets gansch
verwoesten, vernielen, vermorzelen; zich gansch aan
iemand overgeven, onderwerpen; volkomen, in elk
opzicht : hij zag wel, dLt het leven niet gensch uit
het lichaam was verdwenen; — gansch jong, heel
jong; --- gansch beschaafd, volkomen beschaafd; —
gansch vernuftig, in allen deele vernuftig; — gansch
gelukkig, in alle opzichten gelukkig; — gansch
onverstandig handelen, zeer onverstandig handelen; —
gansch omlaag, geheel omlaag; — gansch zoo, geheel,
volkomen zoo; -- gansch en al, geheel en al, in alle
opzichten; -- gansch en gaar, geheel en al, ten eenenmale ; volstrekt, alleszins : het is gansch noodig dat
de menigte te zamen kome; — gansch niet, volstrekt

niet, hoegenaamd niet, geenszins; — het staat u
gansch niet fraai, zeer leelijk; — gansch niet aardig,
zeer onaardig; — zijt ge het met mij eens ? gansch
niet, volstrekt niet.
GANSCHELIJK, bw. (alleen in ouderwetschen en
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min of meer deftigere stijl) gansch, geheel, heel; —
ganschelijk niet, volstrekt niet.
GANSKNUPPELEN, o. oud volksvermaak waar
spelers. hetzij te paard, hetzij te voet, den-bijde
kop eener aan de pooten of in een korf opgehangen
gans zochten af te knuppelen.
GANSRIJDEN, o. oud volksvermaak, waarbij de
spelers te paard gezeten onder het rijden den met
zeep besmeerden kop eener aan de pooten opgehangen gans zochten af te trekken.
GANSSABELEN, o. oud volksvermaak waarbij
de spelers den kop eener aan de pooten hangende
gans zochten af te sabelen.
GANSSLAAN, o. oud volksvermaak waarbij de
spelers den kop eener aan de pooten opgehangen
gans zochten af te slaan.
GANSTREKKEN, o. oud volksvermaak waarbij
de spelers, hetzij te paard, in een wagen of wel op
schaatsen rijdende, hetzij loopende of varende, den
met vet besmeerden kop eener aan de pooten
opgehangen gans zochten af te trekken.
GANSVOGEL, m. (-s), algemeene benaming van
de tot het geslacht der ganzen behoorende watervogels; de familie der gansvogels bevat, behalve
het geslacht der ganzen, die der eenden, zwanen,
zaagbekken en flamingo's.
1. GANTANG, m. (-s), (Z. A.) gemeenzaam voor:
vrijer.
2. GANTANG, o. (Ind.) op Java een gewicht van
ruim 6 K.G.; een inhoudsmaat van 8,5 L.
GANYMEDES, m. (myth.) zeer schoon jongeling
die bij Jupiter den dienst van schenker vervulde.
GANZEBEK, m. (-ken); ...BOUT, m. (-en), bout
van eene gans.
GANZEGAT, o. (-ten), (gew.) iem. met een dik
achterste en een waggelenden gang; een domme,
vergeetachtige vrouw; (oneig.) (in de studententaal)
een student in zijn eerste jaar, die wel reeds ontgroend is, maar nog niet het recht heeft groenen
te plagen : wat verbeeldt zich dat ganzegat wel !
GANZEKIEKEN, ...KUIKEN, o. (-s); ...KOP,
m. (-pen).
GANZELEVER, v. (-s); —PASTEI, v. (-en);
—WORST, v. (-en), pastei, worst van ganzelever
gemaakt.
GANZENBLOEM, v. (-en), (plantk.) benaming van
een plantengeslacht (chrysanthemum), ten onzent in
vijf soorten in 't wild voorkomende, tot de familie
der samengesteldbloemigen behoorende; naar men
wil aldus geheeten, omdat zij juist in den zomertijd
op de weilanden begint te bloeien, als de jonge
ganzen daarop gedreven worden; -- gele ganzen
naar hale gele-bloem(chrysantug)
straal- en schijfbloemen aldus genoemd, ook gele
vokelaar, pandbloem, wilde goudsbloem of streobloem
geheeten; — reukelooze ganzenbloem, andere naam
voor de reukelooze kamille (chr. inodorum) die langs
slooten, akkers, dijken, enz. voorkomt; - wifte
ganzenbloem (chr. leucanthemum), margriet, wegens
hare witte straalbloemen aldus genoemd, ook
groote madelief of wambu'isknoopen geheeten.
GANZENBORD, o. (-en), papieren bord waarop
eene kringvormige, in vakjes afgedeelde, voor het
ganzenspel bestemde figuur is voorgesteld (naar de
onderscheidene daarop oorkomende afbeeldingen
der gans aldus geheeten) : op he ganzenbord spelen.
GANZENDISTEL, v. (-s), (plantk.) volksbenaming
voor de akkermelkdistel (sonchus arvensis) en de
gewone melkdistel (sonchus oleraceus), ook wel hazen
-distel,
hazensla enz. geheeten.
GANZENDREK, m.; ...DRIJVER, M. (- s).
GANZENEB, v. (-ben), neb eener gans, ganzebek.
GANZENEI, o. (-eren), ei eener gans; — (spr.)
(w. g.) men kan hem wijsmaken, dat de kat ganzeneieren legt, men kan hem de ongerijmdste dingen
op de mouw spelden.
GANZENFEEST, o. (-en), oude benaming voor
het Kerstfeest en het Sint-Maartenfeest.
GANZENHAGEL, m. de grove hagel, waarmede
men op de ganzen schiet, of waarmede het ganzenroer geladen wordt.
GANZENHALS, m. (...halzen), hals eener gans; —
een paard met een ganzenhals, met een langgerekten,
schralen hals.
GANZENHOEDER, m. (-s); ...HOK, o. (-ken),
hok v oor Gene of meer ganzen
GANZENJACHT, v. jacht op ganzen, waarbij
de jager meestal in een kuil of greppel zit met
een wit laken over het hoofd; ...JAGER, m. (-s).
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GANZENKROOS, o. volksbenaming voor het
eendenkroos (lemna); ...KRUID, o. volksbenaming
voor de scheefkelk (arabis) en voor de muur (stellaria
media).
GANZENLEPEL, m. (-s), zeker heelmeesters werktuig.
GANZENMARKT, v. (-en); ...MOSSEL, v. (-en,
-s), eendenmossel; ...MUUR, v. (plantk.) volksbenaming der veldeerepriis of blauwe murik (veronica
arvensis), en van de muur of ganzenkruid (stellaria
media).
GANZENOOG, o. (-en), oog van eene gans; (fig.)
ronde, in servetgoed geweven figuurtjes : servetgoed
met of zonder ganzenoogjes I — (boekdr.) aanhalingsteeken („).
GANZENORDE, v. schertsende benaming voor de
volgorde van personen, die een voor een achter
elkander loopen : het pad is nauw, vrinden ! we
moesten maar de ganzenorde aannemen.
GANZENROER, o. (-en, -s), vuurroer met langen
loop, waarmede men wilde ganzen schiet; het geweer van een ganzenjager.
GANZENSCHELP, v. (-en), zeedier tot de orde
der kreeftdieren en de afdeeling der eendenmossels
behoorende (legas anserifera), met samengedrukte,
vijfkleppige, gestreepte schaal; alleen hierin van
de eendenschelpen verschillende dat de kleppen
duidelijk gegroefd zijn met verheven sleuven.
GANZENSMOUT, o. (gew.) ganzenvet.
GANZENSPEL, o. gezelschapsspel dat men met
dobbelsteenen op het ganzenbord speelt; vooral bij
kinderen gebruikelijk; -, (-len), een ganzenbord
met toebehooren : de kinderen hebben een nieuw
ganzenspel gekregen.
GANZENVELD, o. (-en), veld waarop ganzen
gefokt worden; ...VET, o.
GANZENWIJN, m. schertsende benaming voor
water.
GANZEPEN, v. (-nen), pen of veder eener gans,
inz. als schrijfpen gebruikt.
GANZEPEPER, v. (-s), met peper en andere
specerijen sterk gekruide spijs, waarin de deelen
van eene gans het hoofdbestanddeel uitmaken;
vgl. hazepeper.
GANZEPLUIM, v. (-en), (Zuidn.) ganzeveder.
GANZEPOOT, m. (-en), poot van eene gans; —
(fig.) (in de suikerber.) ijzeren werktuig in den
vorm van een ganzepoot, waarvan men zich bedient bij , het plamuren, d. i. het gelijkmaken van
den voet van een suikerbrood in den vorm.
1. GANZERIK, m. (-en), mannetjesgans, thans
gewoonlijk gent of gander geheeten.
2. GANZERIK, v. plantengeslacht (pot,nti la)
uit de familie der roosachtigen; aardbeziebladige
ganzerik; zilverwitte ganzerik; kruipende ganzerik;
liggende ganzer-ik; voorjaarsganzerik; rechte ganzerik .
GANZE S CHA CHT, v. (-en), de schacht of hoorn achtige buis eener ganzeveder; (bij uitbr.) de ganzeveder zelve, inz. als schrijfpen gebruikt.
GANZETONG, v. (-en), tong van eene gans;
(plantk.) volksbenaming voor de herderstasch of het
taschjeskruid (capsella bursa pastoris), wegens de
gelijkheid der lepelvormige bladeren met ganzetongen.
GANZEVEDER, v. (-s, -en), ...VEER, v. (-en),
(in 't algem.) veder van eene gans; (in 't bijz.) de
veder der gans, als schrijfpen gebruikt, ganzepen;
...VLERK, m. (-en).
GANZEVLEUGEL, m. (-s), vleugel van Bene
gans; — (zeew.) bezaansboom; — (in de binnen
schippersboom, waarmede men, voos den-vart)
wind of ruimschoots zeilende, den schoothoorn van
het gaffelzeil uitzet.
GANZEVOET, m. (-en), voet of poot eener
gans; — (plantk.) plantengeslacht met groote,
hoekige bladeren (chenopodium); algoede ganzevoet,
ook goede Hendrik geheeten; roode ,anzev(.-et,
stinkende ganzevoet; veelzadige eanzevoet, ook kruipend
modderkwaad genoemd; vi,; gbladige ganzevoet; witte
of ladzadige j4anzevicet, ook opgaand mndderkwaad,
wilde melde, mei of milt, luismelde, stokmei of meien
geheeten; zeegroene ganzevoet.
GAPEN, (gaapte, heeft gegaapt), den mond wijd
openen : laat dokter de tong eens kijken; kort, gaap
eens; — tegen een oven gapen, bijzonder wijd gapen,
(ook fig.) vergeefsche moeite doen om iets te ver
te brengen; — ( spr.) tegen dien-richtenofsad
oven kan ik niet gapen, tegen die mededingers
(tegenstanders, bezwaren) kan ik niet op; — he
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gerucht gaapt altijd wijder dan de daad, het gerucht
vergroot het feit altijd; —
(uit honger of dorst, uit gulzigheid) den mond
wijd openen tot het nuttigen van spijs of drank
(inz. van dieren gezegd, of wel van kinderen die
voor den paplepel den mond wijd openen); — we
kunnen zijne eischen onmogelijk inwilligen, hij gaapt
te wijd, eischt te veel; — onwillekeurig en op kramp
wijze den mond openen en daarbij diep-achtige
ademhalen, als een gevolg van lusteloosheid, ver
daardoor inz.-moeidh, lgnz.e
een teeken van verveling of ledigheid - het is niet
beschaafd, in gezelschap te gapen; zitten of liggen te
kijken en te gapen; — (scherts.) 't is hier zoo heet,
dat de musschen (op het dak zitten te) gapen, 't is
buitengewoon, drukkend heet; — zich den mond
uit het lid gapen, den mond al gapende zóó overmatig opensperren, dat deze uit het lid. raakt; —
(van roofdieren of monsters) met opgesperde
kaken of open muil eenig wezen dreigen te verslinden; — (dicht.) 't verderf gaapt om ons, bedreigt
ons van alle kanten; —
met open mond vol verwondering naar iets staan
kijken : de gapende menigte, die zich met hunne ver
vermaakt had, week uiteen; — aan de deur-legnhid
gapen, in of uit het venster gapen, nieuwsgierig
rondzien; -- met open mond en vol verbazing,
ontsteltenis, schrik, gramschap enz. naar iets of
iem. staren : d-, dorpflingen bleven hen gapend nazien, alsof er iets wonderlijks voor hunne oogen
geschiedde (vgl. aangapen); — met begeerlijkheid
naar iets uitzien, dorsten, hunkeren : lieden die
altijd naar eer en glorie gapen (in deze bet. vooral
in Zuidn. gebruikelijk); —
wijd ontsloten zijn, eene wijde opening of ruimen
toegang hebben : wijd gapende portefeuilles; in 't
wijd gapend portaal; — dat gaapt als een oven (als
een ovenmond), (van eene bewering enz.) het is zoo
duidelijk als iets; — het gaapt gelijk een open vat,
het is zonneklaar; — (van lichaamsdeelen, t. w.
van den mond of het oog) wijd geopend zijn : de
gapende muil van een verscheurend dier; — met
gapenden mond, met wijd geopenden mond; —
naar het geluid gapen, met open mond en ingehouden
adem vergeefs trachten geluid te geven; — (dicht.)
op het kerkhof gaapt een versch gedolven graf; —
het (een) gapend graf, de (een) geopende grafkuil,
(fig.) de ons dreigende dood; —
(van voorwerpen die vaneengereten, gespleten,
gescheurd of gebarsten zijn) eene wijde opening
(reet, spleet, scheur, barst of gat) hebben : de planken gapen; zijne mouw gaapt; zwart gaapten vensters
zonder ruiten (na een brand); ook eene gapende
bres; — (van wonden, zweren of gezwellen) wijd
openstaan, ten gevolge eener belangrijke kwetsing
of ernstige ontsteking : eene gapende wond; — (van
den grond, de aarde, of van een aard spleet, een
aardkloof of een afgrond zelf) wijd geopend zijn
(ook met het bijdenkbeeld : tot verslinden gereed) :
gapende afgrond; wie weet. of niet somtijds de afgrond
voor onze voeten gaapte I; — (fig.) een eindelooze
afgrond van schande, van armoede gaapt er voor uwe
voeten, staat u te wachten.
GAPER, m. (-s), iemand die den mond wijd
geopend houdt; iem. die herhaaldelijk geeuwt; —
(in 't bijz.) iemand die uit nieuwsgierigheid of uit
min of meer domme verwondering of verbazing
met open mond stokstijf staat te kijken; — (fig.)
een houten beeld van een gaper, inz. de houten
kop met gapenden mond en vaak met uitgestoken
tong, welke voor den winkel van een drogist als
uithangteeken geplaatst is, veelal bont beschilderd
en potsierlijk uitgedost; — (bij uitbr.) de winkel,
waarvoor zulk een kop uithangt; —
(nat. bist.) schelpdier aan onze kusten (mya),
waarvan de schelp eivormig en aan beide einden
gapend is : gewone str--. ndg,. per (mba arenaria) en
de stompe strandgoper (mya truncata), ook kussentje
genoemd.
GAPERD (in Zuidn. ook GAAPAARD), m. (-s),
minachtend of gemeenzaam voor gaper (pereoon,
uithangteeken, drogistwinkel).
GAPERIG, bn. bw. ( -er, -st), herhaaldelijk neiging

gevoelende om te gapen, telkens gapen : ik weet
niet wat me scheelt: ik ben zoo wee en geperig.
GAPERSCHELP, v. (-en), (nat. hist.) gaapschelp

(mya).

GAPERSKOP, m. (-pen), een houten kop, welke
een gaper voorstelt, inz. als uithangteeken voor
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den winkel van een drogist; hetzelfde als het meer
gebruikelijke gaper.
GAPERSWINKEL, m. (-s), de winkel van den
drogist, waarvoor een gaper uithangt.
GAPING, V. (- en), wijde opening, gat, bres (inz.
in de gelederen eener krijgsbende) : eene wijde
gaping was in de slagorde gemaakt; — eene gaping
aanvullen, eene opening in de gelederen door het
tusscheninvoegen van soldaten vullen; -- wijde
opening, reet, spleet, scheur, barst of gat; —
leemte, onvolledigheid (inz. in toepassing op onvolledige gezegden, redeneeringen, betoogen, geschriften enz.) : in die geschiedboeken en kronieken
zijn vele gapingen; — (landmeetk.) het verschil,
dat men bij het carteeren vindt tusschen de afstanden der onveranderde punten op het terrein en
die, welke de kaart daarvoor aangeeft, waardoor
bij het carteeren in den bestaanden veelhoek
volgens de gemeten afstanden een open vlak in
den veelhoek op de kaart overblijft.
GAPKOERS, m. (-en), (hand.) valsche koers.
GAPPEN, (gapte, heeft gegapt), (gewest. ook
GABBEN), (gemeenz.) kapen, stelen : ik heb zijn
potlood gegapt; — niet gappen daar ! (b. v. tegen
vrijende paartjes gezegd, die willen kussen).
GAPS, v. (-en), (gew.) een handvol, eene hoeveelheid, die men Of in ééne hand, of in de beide aan
elkander gehouden open handen omvatten kan :
eene gaps rogge; eene gaps geld.
GARAGE, v. (-s), berg- en bewaarplaats voor
automobielen en fietsen.
GARANCINE, v. roode verfstof, uit meekrap
bereid; —FABRIEK, v. (-en); —FABRICAGE, v.
GARANDE, v. zie GRANDE.
GARANDEEREN, (garandeerde, heeft gegarandeerd), borg blijven, - staan (voor), waarborgen; —
de Staat heeft eene winst van 5' / o gegarandeerd, wat
aan de 5 pert. mocht ontbreken, wordt door den
Staat aangevuld; eene gegarandeerde leening; —
gegarandeerd echt goud, van het merk van echtheid
voorzien.
1. GARANT, m. (-en), borg, waarborg.
2. GARANT, (Zui du.) aan zijn garant komen, genoeg bekomen: bekomen wat iem. toekomt.
GARANTIE, v. waarborg, borgstelling, borgtocht,
verzekering, vrijwaring : eene leening onder garantie
van het gouvernement; — een rijwiel koopen met
een jaar garantie, zoodanig dat mogelijke herstellingen wegens gewone slijtage in 't eerste jaar nog
voor rekening van den verkooper komen.
GARD, v. (-en), GARDE, v. (-n), (eigenl.) een
bosje rijshout, vroeger tot kastijding van kinderen
gebezigd; (fig.) plak en gard ontwassen zijn, eene
schoolmeesterlijke leiding kunnen ontberen; — hij
moet de gard nog hebben, hij moet nog onder de
plak, onder opzicht staan; — (inz.) de ga. d die op
Sinterklaasavond aan ondeugende kinderen, in
plaats van lekkernijen, uit naam van den heilige
gegeven wordt : pas op, of Sinterklaas komt met
de gard; -- de gard krijgen, verdienen, straf krijgen
of verdienen, wegens slecht gedrag; --- (veroud.)
geeselroede : door de garden loopen, door de spitsroeden loopen (in toepassing op krijgslieden).
1. GARDE, v. wacht van krijgslieden, met de
bescherming van 's vorsten persoon belast, of van
een aanzienlijk staatsambtenaar of een staats lichaam; keurbende, inz. bestemd voor de reserve,
welke in groote veldslagen den beslissenden aanval
doet, het eerst door Napoleon I opgericht; — de
oude garde, de jonge garde, de beide afdeelingen
van Napoleon's garde, aldus geheeten naar gelang
zij uit oud -gedienden of jongere soldaten bestond; —
(bij uitbr.) de oude garde, een zeker aantal kamer
dat jaren lang in het parlement zitting-ledn,
heeft gehad en eene vast aaneengesloten politieke
partij vormt : de oude garde der conservatieven opende
het debat; (ook) schrijvers, schilders enz. die tegenover een jonger geslacht aan de oude traditiën
vasthouden : de oude (,arde en de jongste school; —
de nationale garde, de burgerwacht of schutterij (in
Frankrijk en sommige andere landen); — garde
d'honneur, de door Napoleon opgerichte eerewacht
van aanzienlijken uit zijne staten.

2. GARDE, m. (-n), (in 't algem.) soldaat tot de
garde behoorende; (gew.) veldwachter (het eerste
deel van garde champ-tre);; — ( Zuidn.) bewmier
in 't algemeen : veldwachter, boschwachter, jacht wachter enz.
GARDEBATALJON, o. (-s); ...COMPAGNIE, v.
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(d. i. uittrekken, tot eenen draad vlijen), zich (...ieën); ..KORPS, o. (-en); ...LUITENANT, m.
zelven alle eer toeschrijven, niemand ergens dank
(-s); ...OFFICIER, m. (-en); ...REGIMENT, o.
voor
weten; — met hem is het moeilijk garen te
(-en).
spinnen, met hem is geen land te bezeilen, met
GARDEROBE, V. (-s), kleerkamer, kleerkast; —
hem kan men kwalijk wat aanvangen, hij is moeilijk
voorraad kleedingstukken die iemand bezit : er
te leiden; — daar is nooit garen van gesponnen,
eene uitgezochte garderobe op na houden; — de
daar is nooit iets van gekomen; -- goed garen bij
kleedkamer, bij een tooneel; — bewaarplaats voor
iets spinnen, zijde bij iets spinnen, ergens veel
kleeren (in een schouwburg).
't
voordeel van trekken, er veel bij winnen; – geen
GARDIAAN, m. (...dianee), pater die aan
goed garen vcn iets kunnen spinnen, niets goeds
hoofd van een Franciscaner- of een Kapucijnerof deugdelijks van iets kunnen maken; — zuiver
klooster staat; —SCHAP, o. waardigheid van
garen spinnen, zuiver en eerlijk handelen; -- kwaad
gardiaan.
^ garen spinnen, oneerlijk handelen; — het is goed
GARDIJN, v. (gew. voor) GORDIJN.
spinnen van een andermans garen, van een anderGARDOE, o. (-'s), (Ind.) wachthuisje op Java; —
mans leer is het goed riemen snijden; — men kan
m. gardoekerel.
van alle vlas geen goed garen spinnen, men kan niet
GARDOEHUISJE, o. (-s), (Ind.); ...KEREL, m.
alles ten nutte aanwenden; — (w. g.) dat g, ren is
(-s), inlander die in een gardoe de wacht houdt;
maar van snuit gesponnen, dat is geringe waar; —
...WACHTER, m. (-s).
GREEL),
o.
(-en),
(gew.) het met iem. in het garen hebben, krijgen,
volkstaal
(in
de
GAREEL
het met -hem aan den stok, te kwaad krijgen; -lederen halsjuk van een trekdier, halsgordel: een
getweernde linnen draden, inz. gebruikt om er
trekdier in het gareel slaan, voor den wagen, den
mede te naaien, te breien of te borduren : een klosje
ploeg spannen; — als zinnebeeld van slavernij,
garen; wit, blauw, rood garen; een kluwen garen; —
drukkende dienstbaarheid of afhankelijkheid in 't
garen en band. garen, band en andere naaibenooalgemeen, juk, boei, band, kluister : in 't streng
digdheden; -- in garen en band doen, een garengareel der staatzucht afgesloofd; — slaafsch gareel,
en-bandwinkel houden of met garen en band
slavenjuk; — iem. in het gare ?l slaan, hem noodventen; — touw, dienende tot het vervaardigen
zaken zich te onderwerpen en diensten te bewij van vischnetten, vogelnetten, stikken enz., (bij
zen: — in het gareel zwoegen, draven, enz., een
uitbr.) net, dat men uitspant om er eenig levend
moeilijk en kommervol leven leiden; — een trekdier
wezen mede te vangen; ook vischnet, vlindernet:
in het gareel spannen, het in het getouw, in de
(fig.) valstrik, laag; —
trekstrengen spannen, het aanspannen; — (bij
(spr. alle w. g.) een garen spannen, een net of
eitbr.) gerei, tuig; iemand in 't gareel spannen,
valstrik spannen, eene laag leggen; — iem, in
hem in 't touw zetten, aan 't werk zetten; -- in
of
slaafs
gehoorzamen
het garen krijgen, iem. in het net krijgen, hem ver
iemands gareel draven, hem
— iem. in het garen jagen, hem terven, aan -striken;
navolgen; — in hetzelfde gareel loopen, nauw aan
kwaad maken ; — in het garen geraken, in verle--hitsen,
elkander verbonden zijn, (Dij uitbr.) altijd samen
genheid, in 't nauw gebracht worden; — in zijn (eigen)
zijn; —
garen vallen, in zijne (eigen) listen verward raken; —
(art.) breede lederen riem die om de borst van
voor het garen zijn, op het punt zijn van gevangen
een trekpaard bevestigd wordt en waaraan de
te worden, van er in te loopen; — een oude vos
trekstrengen worden verbonden, borstriem; —
komt niet gemakkelijk tweemaal in het garen, een
(jachtt.) touwen strik waarmede in de vinkenbaan
slim mensch van veel ondervinding laat zich niet
, de lokvogels worden vastgemaakt; — (werktuigk.)
gemakkelijk tweemaal op dezelfde wijze beetnemen.
het samenstel waarmede men een stoomwerktuig
2. GAREN, stoff. bn. van garen vervaardigd:
in gang brengt of doet stilstaan.
garen handschoenen.
GAREELBLOK (in de volkst. GREELBLOK),
3. GAREN, (gaarde, heeft gegaard), zie GADE o. (-ken), (zadelm.) het blok, waarop men het
REN.
gareel of halsjuk den vereischten vorm geeft, om
4. GAREN, bw., zie GAARNE.
het om den hals en de schouders van het trekdier
GARENBALANS, v. (-en), (garensr-innerij) de
passend te maken; ook haam-blok genoemd.
balans, waarop men eene streng garen weegt, ten
GAREELBOOM (in de volkst. GREELBOOM),
einde de fijnheid van de partij, waaruit de streng
m. (-en), de lange boom die de trekdieren van een
genomen is, te bepalen, sorteerbalans.
twee- of driespan scheidt en waaraan de gareelen
GARENBLEEK, v. (-en) ...BLEEKER, m. (-s);
of halsjukken door middel van riemen zijn be...BLEEKERIJ, v. (-en); ...BLEEKSTER, v. (-s);
vestigd.
...BOOM, m. (-en), (wev.) weversboom, saarom
GAREELMAKER, M. (-S); ...MAKERSSTOK
de schering gewonden wordt; ...FABRIEK, v. (-en);
(in de volkst. GREELMAKERSSTOK), m. (-ken),
... FABRIKANT, m. (-en).
(zadelm.) de stok, waarmede de gareelmaker het
GARENG, v. (-s), ' liegend insect in Ned. Indië,
vulhaar van het halsjuk klopt.
met een sterk sjirpend geluid, dat zich alleen bij
GAREELNAGEL (in de volkst. GREELNAGEL),
ronden
koperen
het intreden van den Oostmoesson vertoont, en
m. (-s), nagel of spijker met grooten
daarom als voorbode van den drogen tijd wordt
kop, zooals men op het gareel of halsjuk pleegt
beschouwd.
aan te brengen.
GARENHANDEL. m.; ...HASPEL, m. (-s);
GAREELTUIG, o. (-en), tuig met gareel; —MA...KETEL, m. (-s), waarin men het garen kookt;
KER, m. (-s).
...KLOPPER, m. (-s), die garen klopt; werktuig,
1. GAREN, o. (mv. (-s), in de bet. van soorten
waarmee men het garen klopt; ...KLOS, m. (-sen).
van garen) het uit vlas, hennep, katoen, wol, zijde
GARENKNOOP, m. (-en), (zeew.) bijzondere
of haar gesponnen draad : katoenen, wollen. zijden
knoop waarmede men de kabelgarens, alvorens ze
garen; grof, fijn garen; borduur -, bind-, breigaren; —
tot een kluwen te winden, aan elkander bevestigt.
garen afhaspelen, het op den haspel winden; —
GARENKRACHTMETER, m. (-s), (garenspinnegaren tweernen of twijnen, het uit twee of meer
rij) werktuig waarmede men de kracht of stevigheid
naast elkander gelegde draden samenspinnen; —
van het garen opmaakt of meet.
garen uithalen, ontwarren, (ook fig.) een vervelend,
GARENMOLEN, m. (-s), garenwinder; ...NUMtreuzelig werk onderhanden hebben; (bij uitbr.)
MER, o. (-s), een Engelsch garennummer moet men
er druilerig, verdrietig, bedrukt uitzien; — garen
door 1,18 deelen, om het rit denzelf den graad van
verdubbelen (of doubleeren), de draden, welke ge,fijnte overeenkomende T ransehe nummer te vinden;
twijnd of getweernd moeten worden, evenwijdig
naast elkander op den klos leggen; - gesponnen
garen, het uit de korte vezels van vlas, hennep,

katoen of wol ineengedraaide garen, in tegenstelling
van het getweernde of getwijnde garen, ook enkel
garen geheeten; — machinaal garen, in tegenstelling
van handgaren; — tweedraadsch, driedraadsch enz.
garen, het uit twee, drie enz. draden samengesponnen
getweernde garen; — twintiggangsch, dertiggangsch
enz. garen, garen waarvan twintig, dertig enz.
gangen op den ketting gaan; — (spr.) iem. draaien
als een kluwentje garen, hem geheel naar zijne
hand zetten, met hem doen wat men wil;— (veroud.)
zijn eigen garen rokken,

of zijn eigen garen trekken

...SCHACHT, v. ( - en), droogschacht.

GARENSORTEERMACHINE, v. (-s), werktuig,
waarmede men het garen samendrukt, ten einde
de fijnheid te bepalen en de partij te sorteeren;
...SORTEERSCHAAL, v. (...schalen), schaal der
garenbalans; ...SPINNER, m. (-s); ...SPINNERIJ,
v. het spinnen van garen; bet bedrijf van garen spinnen; werkplaats of fabriek waar garen gesponnen
wordt; ...SPOELSTER, v. (-s), vrouw die het
garen op spoelen windt.
GARENSTROP. m. (-pen), (zeew.) strop, bestaande uit aaneengeknoopte kabelgarens, welke men tot
zekere dikte samenwindt en daarna door halve
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steken met een ander kabei.garen onderling verbindt.
GARENTABEL, V. (- len), tabel of rekentafel om
het fijnte-nummer eener partij garen, waarvan men
eene streng gewogen heeft, te bepalen; ...TWIJNDER, m. (-s); ...TWIJNSTER, v. (-s); ...TWIJNDERIJ, V. (- en), het twijnen van garen; de plaats
waar dat geschiedt; ...VERVERIJ, v. (-en);
...WIEL, o. (-en), spoelwiel.
GARENWINDER, m. (-s), werktuig waarover men
de strengen garen spant, om ze op een klos of tot
een kluwen te winden; — (zeew.) eene soort van
haspel waarop men het schiemansgaren windt, ook
schiemanswuit geheeten.
GARENWINKEL, m. (-s); ...ZAK, m. (-ken).
GARENZENGMACHINE, v. (-s), (katoenspinnerij)
de machine, waarmede men het garen door middel
van eene kleine gasvlam zengt, om het van de fijne
pluisachtige vezeltjes te zuiveren.
GARF, GARVE, v. (garven), (eigenl.) een bos
afgemaaide en samengebonden graanhalmen, schoof :
in Gelderland maken vier garven een gast, vijf en
twintig gast een vim; -- garven opbinden, binden,
(dichterlijk ook samenvoegen eng..), de aren tot garven
samenbinden, het werk der garvenbindster; — zoodra de garf van het land is, als het koren is binnenge-

haald; — (in den landbouw, inz. in Gelderland,
thans minder gewoon) de pacht welke niet in geld,
maar in een bepaald deel van den naar de hoeveelheid der garven berekenden graanoogst moet worden
opgebracht : is de garf van dat stuk land al betaald ?;
de lichte garf, de pacht welke in een derde der geoogste garven bestaat; de zware garf, welke twee vijfden van den graanoogst bedraagt; — op de garf
bouwen, land bebouwen op voorwaarde dat de pacht
in een zeker gedeelte der daarop geoogste garven
zal `orden opgebracht; -- de garf geven, de pacht
voor het gehuurde land in korenschooven opbrengen.
GARFBOER, m. (-en), (verouderend) (in den
landbouw, inz. in Gelderland) boer die op de garf
bouwt; ...GOEDEREN, o. mv. goederen in pacht
gegeven tegen de derde of vierde garf; (veroud.)
vaste bezittingen der kerk uit wier opbrengst de
priesterkleeding en altaarversiering bestreden werd.
GARFKAMER, v. zie GERFKAMER.
GARFLAND, o. (-en), (verouderend) (in den
landbouw) land dat op de garf wordt verpacht, in
tegenstelling met het hof land, dat tegen eene geringe
geldpacht aan een garfboer ten gebruike wordt
gegeven, om er tuinvruchten of veevoeder te telen.
GARFPACHT, v. (verouderend) (in den landbouw) de pacht of huur van een stuk land, die
niet in geld, maar in een bepaald deel der geoogste
garven wordt opgebracht.
GARFPACHTER, m. (-s), garfboer.
GARFPLICHTIG, bn. (verouderend) (van personen) verplicht tot het opbrengen der garfpacht :
hoeveel garfplichtige boeren wonen op zijn land ?; –

(fig.) van landerijen welker huur den pachter garf
maakt : welk eigenaar zou dulden, dat de-pliehtg

pachter zijn mest naar de heide bracht en aan het
gar/plichtig - bouwland onttrok ?

GARFSTER, V. (- s), zij die garft.
GARFZAAD, o. (...zaden), (in den landbouw,
inz. in Gelderland) het zaad van een garfland, dat
door den pachter in plaats van geld aan den verhuurder wordt opgebracht.
GARGOUILLE, V. (- s), spuier, waterloozer aan
een kerkgevel, in den vorm van een draken -, leeuwen- of monsterkop.
GARM, ook GERM, V. (- en), (gew., vooral in
Gelderland, Utrecht en Limburg) ooi die nog niet
gelammerd heeft.
.GARMOND, v. (boekdr.) lettersoort van 10 punten, ook GARAMOND geheeten, en wel naar den
lettergieter Glaude Garamond, overleden te Parijs
in 1561.
GARNAAL (in de volkstaal ook GARNAAT,
GORNAAT, GERNAAT, GARNEEL enz.), v.
(...nalen), (gmv. als collectieve stofnaam); (in 't
algem.) kleine soort van zeekreeft (palaemon)
met ineengedrongen lijf, naar beneden gekromden
staart, paarsgewijs geplaatste sprieten en over de
pooien verdeelde scharen, tot de familie der kreeften en de klasse der kreeft- en schaaldieren behoorende; (in 't bijz.) de drie duim lange zeekreeft
(crangon vulqaris) welke aan onze kusten in menigte
gevangen en gekookt als lekkernij gegeten wordt; —
(spr.) een geheugen (memorie) hebben als een garnaal,
Van Dale.
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een heel klein, heel zwak geheugen hebben; --- een
verstand hebben als een garnaal, bijna geen verstand
hebben; -- het hoofd van een garnaal hebben, een zeer
klein hoofd, niet veel verstand hebben; -- (w. g.)
een garnaal heeft óók een hoofd ! hoe klein men ook is,
men toont toch zijn hoofd, koppig op zijn stuk
staan; -- (Zuidn.) zoo mager als een garnaal, zeer
mager; -- (oneigenl. spott.) persoon die bijzonder
klein of nietig van gestalte is.
GARNALENBROODJE, o. (-s), broodje met
gekookte garnalen belegd, of waarin garnalen gebakken zijn; ...CROQUET, m. (-ten), croquet waarin
gekookte garnalen gebakken zijn; ...GEHEUGEN,
o. zeer klein, zwak geheugen; ...KETEL, m. (-s),
ketel om garnalen in te koken; ...KORDER, m. (-s),
...KRUIER, m. (-s), man die met een kor garnalen
vangt.
GARNALENMAND, v. (-en); ...MARKT, v. (-en);
...MEISJE, o. (-s); ...NET, o. (-ten);...PASTEITJE,
o. (-s) ; ...SAUS, v. (-en); ...SCHOTEL, m. (-s);
...VANGST, v.
GARNALENVERSTAND, o. zeer klein verstand;
iem. die zeer bekrompen denkt en handelt;
...VLOOT, v. (...vloten), eenige kleine visschersscheepjes, op de garnalenvan ;st; (spottend) een.
aantal kleine vaartuigen; ...VROUW, v. (-en);.
...WIJF, o. (...wijven), verkoopster van garnalen,
...ZEGEN, v. (-s), een klein sleepnet voor de garnalenvangst.
GARNEEREN, (als scheepst. ook GARNIEREN),
(garneerde, heeft gegarneerd), (van kleedingstukken, sieraden enz.) ze met een opnaaisel of boord
van Bene andere, veelal fijnere of kostbare stof
beleggen of omzoomen : een kleedje met franje
gegarneerd; een met fluweel en kantwerk gegarneerde
japon; — (Zuidn.) eene talel reet bloemen garneeren,
versieren; — (scheepst.) (van de lading) ze garneeren,

ze door Bene bedekking van planken tegen schade
beveiligen, ze met Bene losse beplanking bedekken,
om daarop weder andere goederen te stouwen.
GARNEERING, (als scheepst. ook GARNIERING), v. (-en), de daad van garneeren; het garneeren, beleggen of omzoomen : fluweel en kan#werk
ter garneering van japonnen; garneersel; — (scheepst )
de losse beplanking welke op de lading gelegd wordt,
om er andere goederen op te kunnen stouwen.
GARNEERSEL, o. (-s), de stof of het voorwerp,
waarmede men een kleedingstuk, sieraad enz. garneert; oplegsel, belegsel of boordsel : een zijden,
,fluweelen, kanten garneersel.

GARNIEREN, GARNIERING, zie GARNEEREN.
GARNISAIR, m. (-en), soldaat bij een belasting
ingelegerd, om dezen tot het voldoen van-schuldige
het achterstallige te dwingen.
GARNITUUR, o. (...turen), garneersel: een
garnituur van zijde; een buitenmodel sjako met ver
garnituur; -- geheel of stel van verschillende-guld
bijeenbehoorende voorwerpen, inz. van artikelen
van mode of smaak, die tot opschik of versiering
dienen (in toepassing op kleedingstukken, lijfsieraden en ameublement) : de vorstin had een prachtig
diamanten garnituur aan; znlk een wekker kost
2 gulden en met het garnituur 5 gld; schoorsteengarnituur, pendule met coupes of candelabres.

GARNIZOEN, o. (-en), legerafdeeling welke in
eene stad of vesting Bene vaste standplaats heeft,
bezetting : het garnizoen van Den Haag; — groote
parade en klein garnizoen, veel vertoon en niet veel
zaaks; — garnizoen houden, gedurende eenigen tijd
(ergens) in bezetting liggen; — in ,arnizoen zijn,
liggen, bij eene bezetting ingedeeld zijn, er tce
behooren; — in garnizoen leggen, in bezetting
leggen, plaatsen; -- ergens in garnizoen gaan, kome?,
ergens in bezetting gaan .liggen, komen te liggen; —
naar zijn garnizoen gaan, zich begeven, enz , zich
begeven naar het legerkorps waartoe men behoort;
— plaats waar Bene bezetting ligt.
GARNIZOENSAPOTHEEK, v.; ...APOTHEKER,
m. (-s); ...BAKKERIJ, V. (- en); ...BATALJON,
o. (-s); ...COMMANDANT, m. (-en); ...COMPAG NIE, v. (...nieën), afdeeling soldaten, uitsluiten d
tot den vestingdienst gebezigd en meestal bestaande
uit niet geheel voor den velddienst geschikte
manschappen.
GARNIZOENSDIENST, m. (-en), dienst in de
garnizoenen, waartoe detachementen, wachten,
piketten en werkbeurten behooren; ...DOKTER,
m. (-s); ...HOSPITAAL, o. (...talen); ...INFIR36
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MERIE, v. (-ën), ziekenzaal voor de militairen,
hospitaal;...KERK,v. (-en), kerk waarin godsdienst
voor de militairen gehouden wordt;-oefnig
...KLEERMAKER, m. (-s); ...LEVEN, o.;
...PLAATS, v. (-en), plaats waar men in garnizoen
ligt; ...SLAGERIJ, v. (-en); ...VERANDERING;
...VERWISSELING, v. (-en), enz.
GARNT, V. en o. (gew.) collectieve stofnaam voor
garnalen.
GAROE, V. (arts.) de fij ngestampte bast van den
garoeboom, als blaartrekkend middel; —BAST, m.
GAROEBOOM, m. (-en), benaming van een
heestergewas (daphne mezereum), met fraaie lichtroode bloemen en roode bessen, tot de familie der
blaarschorsigen behoorende : ook peperboompje
geheeten: ...ZALF, v. zalf uit den bast van het
peperboompje bereid.
GARRE, V. (- n), (gew.) reet : de garren van den
vloer; de deur staat op een garre, op een kier.
GARROT, m. (-s), heelkundig instrument om
aders samen te drukken, teneinde verbloeding te
voorkomen.
GARS, V. (- en), (gew.) zekere landmaat : 3 1 / 2 gars
is een bunder.
GARST, v. zie GERST en GAST (2de art.).
GARSTELEN, zie GORSTELEN.
GARSTEN, zie GASTEN (2de art.).
1. GARSTIG, ook GASTIG, bn. bw. ( -er, -st),
(van vette zelfstandigheden, als vleesch of spek,
boter, olie enz.) sterk van smaak en kwalijk riekend,
ransig. galsterig : garstig spek; garstige boter; het
garstig overschot der geuren van de (uitgeputte)
jeugd; — ( van onstoffelijke zaken die den smaak
of het gevoel onaangenaam aandoen, walging of
afkeer verwekken) waglijk, misselijk : eene garstige
waarheid; —, bw. van wijze : op eene wijze, die van
garstigheid, ransigheid getuigt : die boter smaakt
garstig. GARSTIGHEID, v. ransigheid.
2. GARSTIG, bn. (van varkens) gortig, vinnig.
GARSTIGHEID, v. (van varkens) gortigheid, het
zich bevindenvan talrijke op gerstekorrels gelijkende
hobbels in het vetweefsel van het gestorven dier:
het spek van aan die ziekte lijdende dieren heeft
een garstigen, walglijken smaak.
GARVE, v. zie GARF.
GARVEN, (garfde, heeft gegarfd), (landb.) het
graan in garven binden; de garven van het land
voeren : het landvolk was druk bezig met garven.
GARVING, v.
GARVENBINDER, m. (-s).; ...BINDSTER, v. (-s).
GARVER, m. (-s), iemand die garft, die het graan
in garven bindt, of wel, de garven van het land voert.
1 GAS, v. ( -sen), (gew., vooral in Gelderland)
straat.
2. GAS, o. (mv. ( -sen), in de bet. van soorten
van gas), (in 't algem.) luchtvormige stof (deze
naam werd door den Brusselschen scheikundige
J. B. van Belmont (t 1644) geheel willekeurig aan
the stoffen gegeven), welker deeltjes (moleculen)
de eigenschap hebben van zich zooveel mogelijk
van elkaar te verwijderen en zich aldus in de ruimte,
waarin zij aanwezig zijn. te verspreiden: gassen
ontwikkelen . gassen verbinden, vermengen, verbranden enz.; — vloeibaar gas, gas dat tot vocht verdicht
Is; — volkomen, ware of permanente gassen noemde
men vroeger die gassen, welke men niet tot vloei stoffen kon verdichten, thans is dit met alle gelukt; —
(in 't bijz.) de inz. uit steenkolen gestookte lucht
brandbare stof, welke tot verlichting of-vormige
verwarming wordt aangewend, lichtgas : gas bereiden, branden, stoken enz.; het gas aansteken; —
gaslicht : hij vreest, dat het gas zijn oogen bederven
zal; — gaslamp : het gas op-, neerdraaien, enz.
GASAANLEG, m. het aanleggen eener gasleiding
in een gebouw.
GASACHTIG, bn. luchtvormig; op lichtgas gelijkende.
GASANALYSE, v. (-s) scheikundig onderzoek van
gassen en gasmengsels.
GASAUTOMAAT, m. - (...maten), gasmeter, zoodanig ingericht dat hij eerst na het inwerpen van
een bepaald geldstuk eene zekere hoeveelheid gas
doorlaat, muntgasmeter.
GASBAD, o. (-en), het behandelen van een lijdend
lichaamsdeel met koolzuur of zuurstof; ...BALLON,
m. (-s), (w. g.) luchtballon.
GASBATTERIJ, v. (-en), (natuurk.) batterij
of Voltasche toestel waarin de electrische stroom
wordt opgewekt door de scheikundige werking van

gassen, die in aanraking zijn neet metalen verzamelplaten of electroden.
GASBEK, m. (-ken), bek- of tuitvormig mond
gasbuis, van porselein, metaal of spek--stukenr
steen vervaardigd en van een of meer gaatjes
voorzien, waardoor men het gas ter verbranding
doet uitstroomen; ...BEL, v. (-len), kleine hoeveelheid gas die in eene vloeistof opstijgt of aan
de oppervlakte ervan een bobbel vormt; ...BOEI,
v. (-en), drijvende boei, des avonds met gas verlicht, om het vaarwater aan te wijzen.
GASBRANDER, m. (-s), voorwerp aan het uit
gasbuis, waardoor men het gas ter ver--eindr
branding doet uitstroomen; ...BRON, v. (-nen).
plaats waar gas uit den grond opstijgt, inz. brongas;
...BUIS, V. (...buizen), de buis waardoor het gas ter
bestemder plaatse geleid wordt; ... BUIZENNET,
o. ( -ten), het geheel der gasbuizen eener gasfabriek
door de straten.
GASCO, m. (-'s), term bij het omberen en quadrilleeren : de twee zwarte azen; vgl. CASCO.
GASCOGNER, m. (-s), pocher, snoever, grootspreker. (De Gascons, bewoners van de landstreek
Gascogne in Frankrijk, gaan algemeen voor bluffers,
pochers of grootsprekers door.)
GASCOKES, mv. de cokes van steenkolen, waaruit
gas bereid is; ...COMPAGNIE. v. (...nieën), maatschappij tot levering van lichtgas.
GASCONNADE, v. (-s), snoeverij, grootspraak.
GASDICHT, bn. gasdichte verbinding, zoodat er
geen gas ontsnapt.
GASDOUCHE, v. (-s), het toepassen van een kool
drukking op een lijdend-zurstomvanhge
lichaamdseel.
GASDRUK, m. drukof spanning van het (licht)gas
GASETHER, m. vluchtig bestanddeel der ruwe
petroleum (kookpunt beneden 80 ), wordt aangewend voor het carbureeren van lichtgas, het ontvetten van wol en tot het drijven van gasmotoren.
GASFABRIEK, v. (-en). fabriek tot bereidingvan
lichtgas; scherts ook voor „achterwerk "; ...FITTER,
m. (-s), zie FITTER.
GASGLOEILAMP, v. (-en), gaslamp met een
voorwerp (kousje) boven den brander, dat in de gasvlam gloeit; ...LICHT, o. het licht van zulk eene
lamp; het is witter en geeft eene ruime besparing
van gas.
GASGLOEILICHTBRANDER, m. (-s).
GASHAARD, m. (-en), haard die met gas verwarmd wordt; ...HOUDER, m. (-s), groote ijzeren
cilinder, alleen van onderen geopend, waarin men
het toebereide gas houdt of bewaart, alvorens het
door buizen ter bestemder plaatse te leiden (bij gasfabrieken).
GASHOUDERKUIP, v. (-en), de gemetselde of
ijzeren kuip, waarin de ijzeren gashouder eener
gasfabriek op teer of water drijft; ...RUIMTE, v.
(-n), ruimte in een gashouder.
GASKAARS, v. (-en), kaarsvormige gasbrander.
GASKACHEL, v. (-s), kachel die met gas verwarmd wordt.
GASKALK, v. kalk uit de zuiverings-apparaten
der gasfabrieken; aan de lucht blootgesteld ver andert zij in gips; zij dient tot mest, het aanleggen
van wegen, het ontharen van huiden, het winnen
van ammoniak enz.; ...KOMFOOR, o. (...foren ),
komfoor dat met gas verwarmd wordt; ...KOOKPLAAT, v. (...platen), plaat om op te koken boven
gas.
GASKOOL, v. mv. (...kolen) als voorwerpsn.),
de kool welke zich bij de distillatie van steenkolen
in de bereiding van lichtgas aan de bovenzijde der
retorten in zware en harde stukken afzet, retorten graphiet; glanzend en moeilijk brandbaar dient
zij tot vervaardiging van graphietkroezen, galva nische elementen, koolspitsen voor booglampen; —
eene soort van steenkolen met 80 tot 87 °i o koolstof
en 5 —6 °/ o waterstof, tusschen de vlamkolen en
vetkalen in staande die zeer lichtgevend gas en
poreuze goed aaneengebakken cokes leveren.
GASKRAAN, v. (... kranen), de kraan, tap of
stop, waarmede men den stroom van het lichtgas
in de geleidingsbuizen afsluit of doorlaat.
GASKRACHTMACHINE, v. (-s), gasmotor.
GASKROON, v. (...kronen), kroonvormige luchter, van de zoldering van een vertrek afhangende,
met twee of meer armen, dienende tot gasverlichting.
GASLAMP, v. (-en); ...LANTAREN, v. (-s
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...LEIDING, v. (-en); ...LEK, o. (-ken), lek in de
gasleiding : naar een gaslek zoeken; ...LEVERING,
v_ het leveren van gas door eene gasfabriek.
GASLICHT, o. het licht of schijnsel van brandend
gas : het heldere gaslicht; —, (- en), gasvlam, als
lichtgevend voorwerp beschouwd : hoeveel gaslichten
branden er in de zaal ?
GASLICHTPAPIER, o. photographisch papier
waarop men bij gaslicht afdrukken kan.
GASLICHTSPEL, o. (-len), (vroeger) kinderspel,
waarop de gasverlichting is afgebeeld; ...ZON, v.
(-nen). de door gaslicht gevormde figuur van een
zon of stralenkrans (bij illuminaties).
GASLUCHT, v. lucht of reuk van gas, inz. van
lichtgas.
GASMACHINE, v. (-s), gasmotor.
GASMAKER, m. (-s), (glasbl.) gemetselde cilindrische kuip, waarin men uit turf of bruinkolen
het gas maakt of bereidt, dat daarna door buizen
naar den glas- of smeltoven ter verbranding geleid
wordt.
GASMEESTER, m. (-s), meesterknecht in eene
gasfabriek; ...MELK, v. kalkmelk waardoor gas
ter zuivering gestroomd is; ...MENGSEL, o. (-s);
..MIETER, m. (-s), toestel om de hoeveelheid van
het uit de hoofdkraan uitgestroomde gas te meten
of te bepalen.
GASMOTOR, m. (-s, -en), motor door middel
van brandbaar gas in beweging gebracht; evenals
bij de stoommachine wordt in een cilinder een zuiger
omhoog bewogen door een mengsel van steenkolen
lucht, dat telkens aangestoken-gasofethrn
en verbrand wordt, waarna de dampkring den
zuiger telkens naar beneden drukt.
GASOLIE, v. olie verkregen door distillatie van
bruinkoolteer bij de paraffinebereiding; dient tot
verlichting; —LAMP, v. (-en).
GASOLINE, v. gasether; ook mengsel van minder
vluchtige bestanddeelen der ruwe petroleum, wier
kookpunt liggen tusschen 100 en 150° C.; —LAMP,
V. (- en); VERLICHTING, v.
GASONTPLOFFING, v. (-en); ...ONTWIKKELING, v.; ...ORNAMENT, o. (-en), fraaie gaslamp
of gaskroon; ...OVEN, m. (-s).
GASPELDOORN, m. (-en), GASPELDOREN, m.
(-s), benaming van een doornig heestergewas
(ulex europaeus) met tweespletigen kelk, tot het
.geslacht doornstruik en de familie der vlinderbloemigen behoorende: ook doornstruik, 1 ransche
brem, genst, ginter en steekbrem geheeten; — ook
volksbenaming voor de Duitsche brem; (gensta

1. GAST, m. en v. (-en), iem. die, na daartoe uit
te zijn, aan tafel medeëet; dien men-genodi
feestelijk ontvangt; dien men gedurende eenigen
tijd in zijn huis opneemt en huisvesting verleent,
logeergast : gasten uitnodigen, ontvangen, hebben; —
een welkome gast, dien men gaarne ontvangt; iem.
dien men heeft uitgenoodigd ter bijwoning van eene
uitvoering enz. : iemands gast zijn; -- een hooge
gast, een aanzienlijk, voornaam persoon, als gast; —
een vreemde gast, vreemdeling dien men aan zijne
tafel ontvangt of huisvest; (ook) iem. die zich
buitensporig gedraagt; — (spr.) ongenoode gasten
zijn zelden welkom, of zet men buiten, achter de deur,
wijst men de deur; --- te gast gaan, bij iem. gaan
eten of feestvieren; — die dikwijls te gast wil gaan,
moet dikwijls noden, (gew.) die ingast moet ook
uitgasten; — etende en dragende gasten, die ook nog
mee naar huis nemen; — op iets te gast gaan, er
lekker van smullen , zijn hart er aan ophalen; —
je neus gaat daar te gast, het ruikt daar heerlijk; —
in de wereld te gast zijn, een aangenaam en gemak
leventje hebben; — (ergens) slecht te gast-kelij
geweest zijn, (ergens) slecht onthaald zijn; -- wie
gekken n(, )dt (noodigt), heeft wisse gasten, wie gekken
bij zich ontvangt, zich met dwazen inlaat, kan meellijk van hen afkomen; —
iemand die aan eene openbare tafel eet; iemand
die eene herberg bezoekt, of wel, als vreemdeling
in een logement zijn intrek neemt : de herberg was
vol gasten; in 't hotel waren zooveel gasten dat geen
kamer meer te krijgen was — ( spr.) zooals de waard
is, vertrouwt hij zijne gasten, men beoordeelt anderen
naar zichzelven; — vreemde, niet tot het vaste
schouwburgpersoneel behoorende tooneelspeler
(...speelster), die slechts tijdelijk in enkele rollen
optreedt; -jonkman, forsche kerel, flinke of ferme borst;
een jonge gast, een jonge borst, een jong menseh; -een kloeke, stoute, dappere, ondernemende gast; een
rappe, wakkere, flinke gast; — een ruwe gast, een
ruwe vent, die zich grof of lomp gedraagt; — een
wilde gast, wilde kerel, woesteling; — een ongure
gast, kerel die er gemeen, ruw uitziet of zoo optreedt;
— een slimme, sluwe, boze gast, slimme vos, sluwe
vogel, leeperd; — een losse, vroolijke gast, jolige
vent; —
(in 't bijz.) knecht van een ambachtsman of
fabrikant, gezel, werkknecht, vooral in samenstel1 Ing als : poldergast, polderjongen; spuitgast, bediener
der brandspuit, enz.; — (zeew.) knap, ervaren
matroos, inz. in samenstellingen gebruikelijk:

gerinanica ).
GASPERSPOMP, v. (-en), pomp voor het perslicht,

baantjesgast, bootsmansgast, bramzeilsgast, kabelgast,
marsbast, ruimsgast, schiemansgast enz., matroos,

:zie aldaar.
GASPIJP, v. (-en), de pijp of buis, waardoor
het gas uit den gashouder ter bestemder plaatse
geleid wordt; ...PIT, v. (-ten), het spitse buisje
aan het uiteinde eener gasbuis, waaruit zich de
vlam van het ontstoken gas ontwikkelt.
GASPOEDELING, v. (ijzersm.) het poedelen of
omroeren van het door middel van gas gesmolten
ruw ijzer in den poedeloven; ...POMP, v. (-en),
de zuig- en perspomp, waarmede het gas uit de
retorten opgezogen en naar de zuiveringstoestelien
voortgestuwd wordt; ...PRIJS, m. (...prijzen), de
prijs van het lichtgas; ...REGULATEUR, m. (-s),
toestel om den gasdruk zooveel mogelijk constant
te maken; ...RETORT, v. (-en), retort of wijde
buis waarin gas uit steenkool, bruinkool enz. gedistilleerd wordt.
GASSEN, (gaste, heeft gegast), (katoensp.) het
zengen van het ruwe weefsel door middel van eene
.gasvlam, hetwelk na het weven of bleeken plaats
heeft, ten einde de stof van de pluisachtige vezeltjes
te ontdoen en aldus te gladden.
GASSIG, bn. als gas.
GASSLANG, v. (-en), lenig, buigzaam gasbuisje,
inz. van gummi.
GASSTEL, o. (-len), kookstel voor gas.
GA S STOF, v. (-fen), stof waaruit lichtgas bereid
wordt,
GASSTOOF, v. (...stoven), (Z. A.) gaskachel.
GASSTOKER, m. (-s), (in 't algem.) iemand die
gas stookt, in een kachel, oven of ander verwar mingstoestel ; --- (in 't bijz.) persoon, belast met het
stoken van den oven in gene gasfabriek, welke de
retorten, waarin het gas bereid wordt, verhit.
GASSTOKERIJ, V. (- en), werkplaats van een
gasstoker.

geplaatst aan den bootsmans-, schiemans-, bootsmansmaats- of schiemansmaatsbak. GASTJE, o. (-s).
2. GAST, v. (-en) (in Gelderland), GARST (in
Overijsel), KAS (in Zd. Limburg enz.) een vierof zestal garven gemaaid graan, tegen elkander
aan gezet om te drogen, een hok : het koren staat
al in de gasten; viertal, inz. van eieren.
3. GAST, v. zie GEEST (2de art.).
GASTARIEF, o. (...tarieven), tarief der gasprijzen.
GASTDING, o. (-en), (in het vroegere rechtsom.)
geding of proces, waarin eene der beide partijen
ter plaatse, waar het gevoerd werd, gast of vreemdeling was; in tegenoverstelling van poorters d i n g, waarin beide partijen poorters waren.
GASTEBOD, GASTGEBOD, o. (-en), (veroud.
gew.) (eigenl.) uitnoodiging tot een gastmaal; (bij
uitbr.) gastmaal, gasterij, feestmaal.
GASTECHNICUS, m. technicus op het gebied
der gasfabricage; ...TECHNIEK, v. techniek op
het gebied der gasbereiding; ...TECHNISCH, bn.
op gastechnisch gebied is men de laatste jaren zeer
vooruitgegaan.
GASTEEREN, (toon) gastrollen geven, als acteur
optreden op een tooneel waarbij men Beene vaste
verbintenis heeft.
1. GASTEN, (gastte, heeft gegast), (eigenl. gew.)
te gast gaan, een gastmaal bijwonen : uit gasten
gaan, in- en uitgasten; — (bij uitbr.) brassen,
slempen (thans verouderd en door gastereeren
vervangen); gasten en brassen, slempen.
2. GASTEN, (gastte, heeft gegast), (inGelderland),
GARSTEN (in Overijsel), KASSEN (in Zd. Limburg
enz.) (landb.) de garven vier aan vier (of wel zes
aan zes) tegen elkander plaatsen, hokken.
GASTENBAK, m. (-ken), (scheepst.) de bak of
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afdeeling der matrozen op een oorlogsschip waarvan
de bootsman, de schieman, de bootsmansmaat of
de schiemansmaat het hoofd is en aan de gemeen
tafel van de gasten, die er toe behoo--schapelijk
ren, voorzit.
GASTENDAG, m. (-en), dag waarop men gasten
ontvangt; -- (w. g.) vastendagen zijn gastendagen,
op vastendagen ontvangt men doorgaans gasten,
geeft men gastmalen; schertsend gezegd om te
kennen te geven, dat men heel goed kan smullen,
al onthoudt men zich van vleeschspijzen.
GASTENKAMER, v. (-s), kamer in een klooster
waar men de gasten d. i. de bezoekers, de vreemdelingen ontvangt.
GASTERD, m. (-s), (gew.) gemeene kerel : het is
een echte

gasterd.

GASTEREEREN (ook GASTREEREN), (gaste
heeft gegastereerd (gegas--red(gast),
treerd)), (w. g.) een gastmaal houden, aan een
feestmaal deelnemen; — slempen, brassen, lekker
eten en drinken.
GASTERIJ, v. het overdadig en onmatig brassen
of slempen; het deelnemen aan gastmalen of feestbanketten; —, (-en), overvloedig, weelderig gastmaal.
GASTGEBOD, o. zie GASTEBOD.
GASTHEER, m. (-en), de heer des huizes die
iemand als gast bij zich ontvangt; ...HOF, o. (...hoven), (Zuidn.) logement; ...HOUDER, m. (-s),
...HOUDSTER, v. (-s), (w. g.) logementhouder,
- houdster; waard, waardin.
GASTHUIS, o. (...huizen), (veroud.) huis ter verpleging van gasten of vreemdelingen; (thans)
liefdadig gesticht, inz. tot huisvesting en verzorging
van oude lieden ingericht, oude mannen- of -vrouwenhuis, proveniershuis; -- (spr.) dat is de weg
naar het gasthuis, dat is een gereed middel om
arm te worden; — ziekenhuis ter verpleging van
onvermogenden, hospitaal: binnen- en buitengast -

huis; in 't

gasthuis liggen;

— het is daar net een

gasthuis, zij liggen daar allen ziek; — (fig.) (w. g.)
hij ligt in hetzelfde gasthuis ziek, hij lijdt aan de-

zelfde kwaal, verkeert in 't zelfde ongeval, of,
heeft hetzelfde gebrek; -- (vv . g.) ik heb ook in
dat gasthuis ziek gelegen, ik heb ook aan die kwaal
gesukkeld, (bij uitbr.) ik heb ook die dwaasheid
begaan, heb er ook van gelust, weet er van mee
te spreken.
GASTHUISKERK, v. (-en); ...KERMIS, v. ( -sen),
(veroud.) kermis, ingesteld tot viering van den
dag van den heilige, aan wien een gast- of godshuis
gewijd was.
GASTHUISLIEDEN, m. mv. personen die in het
gasthuis verpleegd worden; ...MAND, v. (-en),
draagmand waarmede men lijders en lijken van en
naar een gasthuis brengt, brancard; ...MEESTER,
m. (-s), bestuurder van een gasthuis; ...MOEDER,
v. (-s), bestuurderes of moeder van een godshuis
of ziekenhuis; ...MIN, v. (-nen), eene min of zoog ster, aan een gasthuis, hetzij godshuis of hospitaal,
verbonden ter verpleging van zuigelingen.
GASTHUISNON, v. (-nen), non of geestelijke
liefdezuster die in een gasthuis, hetzij godshuis of
hospitaal. zieken verpleegt: ...OPZICHTER. m.
(-s), gasthuismeester; ...PREDIKER, m. (-s);
...VADER, m. (-s), het hoofd, de vader van een
gasthuis; ...ZIEKE, m. en v. (-n).
GASTJE, o. (-s), kleine gast; inz. een levendig,
guitig, snaaksch, oolijk kind, vooral van jongens
gezegd; in scherts ook op jongelieden van rijper
leeftijd toegepast.
GASTKEVERS, m. mv. naam voor een aantal
soorten van kevers die in mierennesten leven en
door de mieren gevoed worden.
GASTMAAL, o. (...malen), maaltijd waarop men
gasten noódigt; feestmaal, banket.
GASTOESTEL, o. (-len), kooktoestel dat met
gas verhit wordt.
GASTRAM, v. (-s), tram met een gasmotor
gedreven.
GASTRECHT, o. (in het oude rechtsw.) het recht
of de wettelijke bepalingen ten opzichte van gasten
of vreemdelingen geldende; het recht, dat een
gast heeft op verpleging en bescherming van de
zijde van zijn gastheer (inz. in het oud-germaansche
volksleven).
GASTREEREN, zie GASTEREEREN.
GASTRILOOG, m. (...logen), (w. g.) buikspreker.
GASTRISCH, bn. betrekking hebbende op de
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spijsvertering in de maag, of daaruit voortkomende:
gastrische koortsen.

GASTROL, v. (-len), de rol, waarin een vreemd
tooneelspeler als gast optreedt; -- eene gastrol vervullen, in een tooneelstuk als gast optreden.
GASTROLOGIE, v. gastronomie; ...MANIE, v.
overdreven zorg voor den buik, het leiden van een
onmatig leven; ...NOMIE, v. de kunst van lekker
eten en drinken, hoogere kookkunst; ...NOOM, nl.
(...nomen), lekkerbek, smulbroer.
GASTROSCOOP, m. (...stopen), (geneesk.) eleetrisch verlichtings- apparaat, met welks behulp men
de maag bezichtigt. GASTROSCOPIE, v. bezichtiging van de maag.
GASTROSTOMIE, v. het aanleggen van een
maagfistel om de spijs dadelijk in de maag te
brengen, wanneer de slokdarm het niet doorlaat.
GASTROTOMIE, v. maagoperatie.
GASTTROUW, V. (w. g.), de trouw, die gast en
gastheer elkander schuldig zijn en die hen onderling als een heilige band verbindt; inz. volgens de
oude opvatting der gastvrijheid.
GASTURBINE, v. (-s), met gas gedreven turbine.
GASTVRIEND, m. (-en), persoon met wien men
door den band van verleende of genoten gastvrijheid als vriend verbonden is.
GASTVRIJ, bn. bw. ( -er, -st), (van personen)
mild of gul in het onthalen of herbergen van gasten :
hij

is voor vreemden en bekenden steeds even gastvrij;

(fig.) een gastvrij huis, dak; een gastvrije disch; —
herbergzaam : een gastvrij oord, land, strand; een
gastvrij onthaal, gul en mild onthaal van een gast; -bw. (van wijze) op gastvrije wijze : iemand gastvrij
ontvangen, onthalen, opnemen; — welwillend : het
gastvrij te

Amsterdam opgenomen kroost van Israël.

GASTVRIJHEID, v. gulheid in 't onthalen of
herbergen van gasten : de plicht. de deugd der
gastvrijheid; gastvrijheid aanbieden, bewijzen,

nieten, verleenen.

ge-

GASTVROUW, V. (- en), de vrouw. des huizes die
iemand als gast onthaalt of huisvest.
GASVERBRUIK, o. het gasverbruik neemt voort
..VERBRUIKER, m. (-s), iemand die-durento;
gas tot verlichting of verwarming verbruikt.
GASVERDICHTER, m. (-s), toestel in eene gasfabriek, bestaande uit verscheidene loodrechte, op
omgekeerde u's gelijkende buizen, waarin mei het
gas afkoelt en verdicht, ten einde het van water,
teer, oliën en ammoniakzouten te zuiveren (condensor); ...VERLICHTING, v.; ...VERWAR
...VLAM, v. (-men), vlam van brandend-MING,v.;
gas; ...VLAMKOLEN, mv.
GASVORMER, m. (-s), gasretort.
GASVORMIG, bn. in gasachtigen toestand zijnde,
als gas voorkomende : het gasvormice koolzuur; —
gasvormige toestand, de toestand van een lichaam
dat in den vorm van een gas voorkomt. GASVOI.MIGHEID, v.
GASVULKAAN, m. (...kanen), vulkanische plek.
op de aarde, waar zich waterstofgas uit den bodem
ontwikkelt en dientengevolge brandende lichten nn
vuren gezien worden.
GASWATER, o. (in de gasfabriek) het met vluchtige oliën, ammoniakzouten en vrije ammoniak
vermengde water, dat na de zuivering van het ga s
in de waterbakken achterblijft.
GASWERKER, m. (-s), werkman in eene gasfabriek.
1. GAT, o. (-en), open plaats in eene vaste stof
of in een voorwerp, opening, vaak door geweld,
door bederf of door slijting ontstaan : een gat in

f_

het dak, in den vloer, in eene ruit; een gat in een
kleed of k,eedingstuk; — (Zuidn.) gaten in. zijn laarzen
hebben, arm zijn; -- (Zuidn.) een gat in een dijk, plaats

waar een gedeelte van den dijk is ingezakt of door
de kracht van het water weggeslagen; — er is al
een mooi gat in de turf, wij hebben al heel wat
verbrand (verkocht, verscheept); — (spr.) hij
kijkt door eene plank, waar geen gat in is, meent
zelfs het verborgene te kunnen zien of doorgronden
meent alles te weten; (ook) hij ziet alles; — (fig.
ergens geen gat in zien, geene uitkomst in iets zien,
geen middel zien om uit de verlegenheid te geraken; -- (scherts.) een gat in den dag slapen, laat
opstaan; — een gat in zijn goed maken, een deel
zijner geldmiddelen opofferen of verkwisten; —
een gat in zijn hand hebben, veel geld uitgeven,
steeds geld te kort komen; -- een gat in de lucht
slaan, van verbazing met de armen in de lucht
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slaan; — (w. g.) groote gaten in het (zijn) hoofd
hebben, het hoofd vol groote plannen hebben; —
de vorst heeft ten gat, de vorst is niet fel meer, de
kracht der koude is gebroken; — (spr.) praatjes
vullen geen gaatjes, (eig. was dit) door te praten
in plaats van te eten kan men zijn maag niet vullen;
(bij uitbr.) met praatjes richt men niets uit (thans
de eenige beteekenis); —
opening in onderscheiden stoffen of voorwerpen
met opzet aangebracht, teneinde ze voor een bepaald doel te gebruiken : een gat in een luik; een
bloempot, schotel enz. met gaten; eene zeef met fijne
gaatjes; — het gat van eene deur, de vierkante opening
in eene woning, welke tot doorgang dient en door
Bene deur gesloten wordt; — (Zuidn.) het gat uitgaan, uittrekken, de deur uitgaan, vertrekken,
(fig.) sterven; — (Zuidn,) de gaten uit zijn, zich uit de
gaten maken, weggaan; — iemand het gat van de deur
(het vierkante gat) wijzen, hem verzoeken of gelasten
onmiddellijk het huis of de kamer te verlaten; —
het is met hem: uit mijn gat en in mijn gat, hij loopt
bij mij uit en in, is altijd bij mij over den vloer; —
(door houthakkers gezegd) het gat niet te veel in
het gat hakken, er genoeg spaanders uithakken,
zoodat men de bijl flink bewegen kan; — het gat
van een oven, de mond van den oven; — (gew.)
dat gat zult ge niet boren of dat gat boort ge niet,
ge zult het niet gedaan krijgen, het niet klaarspelen,
er niet in slagen; —
(w. g.) iemand een gat vernagelen, hem iets beletten, zijn plan verijdelen, — het gaatje is naar
den spijker, het een past bij het ander; -- voor
eiken spijker een gat of voor elk gat een spijker weten ,
op alles een afdoend antwoord bij de hand hebben,
op alles eene uitvlucht weten; — weet de een een
gat, de ander weet een spijker (nagel), of wel, weet
de een een spijker (nagel), de ander weet een gat,
weet de een iets aan te voeren, de ander heeft
terstond een antwoord of uitvlucht gereed; —
zooveel gaten, zooveel spijkers, evenveel antwoorden
of uitvluchten, als beweringen of tegenwerpingen; —
er is geen gat zoo klein, of er past een spijker in, of
wel, er is geen spijker zoo klein, of men vindt er
wel een gaatje voor, er is niets zoo klein of onbeduidend, dat niet ergens voor dienen kan; — (w.
g.) als het zeil (hemd) scheurt, dan heeft het (is het)
een gat, schertsende aanmaning om zich niet,
vóórdat een ongeluk treft, noodeloos bekommerd
te maken; — een cent met een gat, brengt altijd wat,
brengt voordeel; —
opening in een kleedingstuk, dienende om er
hetzij hoofd, hals, armen of beenen, hetzij knoopen
of wel andere voorwerpen door te steken; vooral
in de samenstellingen : armsgat, halsgat, hoofdgat,
knoopsgat; — opening om door te kijken, kijkgat; — (zeew.) opening in het schip, aan het tuig
of in een zeil, vooral in samenstelling, meest in
meervoudsvorm : bovengat, kluisgat, rifgat, slotgat,
soldatengat, spuigat, voorgat; — open plaats of
vaarwater tusschen kusten of banken, waardoor
men van eene reede of uit Bene rivier naar zee kan
komen, zeegat : het Brielsche gat, Goereesche,
Tesselsche, Veersche gat; —
(krijgsw.) opening in het standvizier van een
vuurwapen, waardoor men in staat wordt gesteld
er de vereischte richting aan te geven, ten einde
het doel te treffen ; — iemand in de gaten hebben,
(eigent.) hem in het vizier hebben, (fig.) hem in
't oog hebben, op hem scherp acht geven, zijne
gedragingen en bedoelingen doorzien; — dat loopt
in de gaten, men zal er op gaan letten, dat begint
de aandacht te trekken; — iets in de gaten krijgen,
bemerken; —
opening, door den vijand gemaakt, hetzij in een
muur of wal, hetzij in de gelederen eener aaneengesloten legerschaar; — bres, gaping; — (jachtt.)
de opening of mond van een der pijpen of gangen
van een hol, waarin dassen, vossen of konijnen
zich ophouden; — hij is voor één gat niet te vangen,
of wel, voor geen gat te vangen, hij is niet gemakkelijk, of wel, in 't geheel niet te vangen; — welgat; —
open plek of wonde ten gevolge van verwonding,
verzwering enz. ontstaan : een gat in het hoofd,
in den vinger, in het been, in den voet enz.; — doorgestoken opening in het oorlapje, inz. aangebracht
tot het dragen van oorringen : gaatjes in de ooren;
gaatjes boren; -tekort : een gat stoppen, een tekort in de geldmiddelen aanvullen door het verstrekken der be-
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noodigde gelden, eene schuld dekken; — een gat
maken om een ander gat te stoppen, eene nieuwe
schuld aangaan om eene andere te dekken; —
met geld kan men veel gaten stoppen, met geld kan
men vele moeilijkheden te boven komen, zich uit
vele ongelegenheden helpen; —
holle plaats in eene vaste stof of in een voorwerp,
holte, holligheid : gaten in hout; een gat in een
boom; een gat in een tand of kies; een gat doppen,
zie DOPPEN; plaats waar iets verborgen kan worden, schuilhoek; — alle gaten omzoeken, alle ver borgen plaatsen doorzoeken, om iets dat men
verloren heeft te vinden, overal zoeken; — zijn
hoofd in alle gaten steken, overal zijn neus in steken,
zich met alles bemoeien; — een oude rat vindt licht
een gat, een slim persoon met veel ervaring weet
zich licht uit ongelegenheid te redden; — dat ding
vindt licht een gat, kan later wel ergens voor dienen
(vult wel eene leemte); — de lui uit alle hoeken en
gaten bijeenscharrelen, overal vandaan halen; —
hoek, kant, streek, inz. in samenstellingen als
stinkgat, stinkhoek, tochtgat, tochthoek, regengat,
waaigat, enz.; — holle, min of meer diepe plaats
in den grond, kuil: een gat in den grond graven;
het duin is daar vol gaten; wat een gaten zijn er in
den weg !; — (Z. A.) hij werkt een gat, met lust,
zoo hard hij kan; — holle, of wel, uitgeholde plaats
in den grond, waarin zich een dier ophoudt, hol,
leger; — een gat van een huis, een ellendig krot; —
stil, onaanzienlijk, vervallen stadje of dorp (met
minachting gebezigd) : wat doe je in dat gat te
wonen ?; Woerden is een stad, Oudewater is nog
wat, maar Montfoort is een gat; —
het onderaardsche hol van een kerker, (bij
uitbr.) de kerker, de gevangenis : iemand in het
gat werpen, smijten; — in het gat zitten, in de gevangenis zitten, (fig.) in angst verkeeren; — holle,
nauwe weg of gang in den grond, door eerf dier gegraven; — (Zuidn.) nauwe straat of weg: dat is eenvuil
gat, een donker gat; (ook) windstreek; — nauwe weg,
veelal met Bene uitwendige opening, in het menschelijk of dierlijk lichaam, waardoor vaste of vloeibare
stoffen worden heengevoerd, gang; inz. in samen stellingen gebruikelijk, als keelgat, neusgat, oorgat
enz. : de gaten van den neus; het gat van het linker
oor; het gat der keel; — (w. g.) zijne tong in zijn gat
trekken, zijne woorden intrekken, herroepen; -(papierfabricage) stampgat in den hamerbak; —
(timmerm.) groef voor eene zwaluwstaartverbinding; — (bij de verbinding met pen en gat) langwerpige, vierhoekige uitholling in het eene stuk hout,
waarin de pen of tap van het andere past. GAATJE,
o. (-s).
2. GAT, o. (-ten), (eigenl.) de uitwendige opening
van het darmkanaal, aarsgat; (bij uitbr.) het
achterste, de billen; of wel, in toepassing op dieren,
het achterlijf : op zijn gat vallen; iem. op zijn gat
slaan, enz.; — zijn gat aan iem. (of iets) afvegen,
iem. of iets met de diepste minachtig behandelen;
er volstrekt niets om geven, zich de zaak niet
aantrekken; -- op zijn gat zitten (liggen), (van
bedrijven, takken van nijverheid enz.) in kwijnenden
toestand verkeeren; (van ondernemingen) mislukt.
zijn en niet doorgezet kunnen worden; — voor zijn
gat krijgen, voor de billen krijgen, (bij uitbr.) slaag
krijgen; (ook) verliezen lijden; beknord worden; —
iem. wat voor zijn gat geven, hem een pak slaag
op zijn achterste toedienen; — (Zuidn.) geen stomp,
schop enz. onder zijn gat verdienen, niets waard zijn;
de roede is van het jrat, het gevaar is vooroij ; —
(Zuidn.'. een roede voor zi n eigen gat maken of snijden, zich zelf in moeilijkheden brengen- -- iem.
het gat (iemands gat) likken, hem op walglijke, lage
wijze vleien en naar den mond praten, hem gatlikken; — kus mijn cat, loop heen, laat mij met
rust: — iem. het gat toedraaien, hem op verachte lijke wijze het achterste, den rug toedraaien; —
(Zuidn,) met ei. n gat naar den preekstoel, naar het hoog altaar zitten, iem. den . rug toedraaien; -- iem.. achter
zijn gat loopen, hem altijd achterna loopen, hem overal
gedienstig volgen; — tem. in het gat kruipen, heng
op slaafsche, kruipende wijze vleien en dienen : ik
zou hem liever in zijn gat kruipen, gezegd tegen
iem. die zich kruiperig gedienstig aanstelt; -- ergens
zijn gat goed ingedraaid hebben, er goed aangeland
zijn, zich eene gemakkelijke of voordeelige positie
hebben weten te verwerven, inz. een rijk huwelijk
doen: — met zijn gat in de boter vallen, veel geluk
hebben, voorspoedig zijn, het goed treffen; ---
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(Zuidn.) met zijn gat in 't water vallen, tegenspoed
hebben, mislukken ; — hid zal er zijn gat wel weten
uit te draaien, zich uit de moeilijkheid weten te
redden, zorgen dat hij er geene schade bij heeft; —
iemand op zijn gat zetten, aan zijne aanmatiging
of grootspraak een eind maken; — iemand een voet,
een schop, onder het gat geven, hem wegjagen, aan
de deur zetten; —
iets (t. w. een werk of taak) voor het gat schoppen,
slaan of lappen, het slordig, achteloos behandelen,
afraffelen; (ook) het voor een appel en een ei ver
— geen zit in 't gat hebben, niet lang achter -kopen;
kunnen blijven zitten, ongedurig zijn, ook geen-en
zittend gat hebben; — op zijn gat ! ( ter aanduiding
dat iemand in zijne verwachting of in zijn hoogen
dunk van het een of ander teleurgesteld zal worden):
dat kan hij denken ! dat zal hem erg tegenvallen!
dat mocht wat !; — Jan Gat, een nietsbeduidende
sukkel; — zijn (het) gat jeukt hem, (nl. naar slaag),
in schertsende toepassing op ongehoorzame kinderen, die zelf gevoelen welke straf zij verdienen;
(ook) hij kan niet blijven zitten; — je kunt er wel
mei je gat op naar Keulen rijden, scherts. gezegd
wanneer een mes zeer bot is; — dat is bij zijn
gatje af, hij heeft zich nog bijtijds weten te bergen,
voordat hem een ongeluk of onheil overkwam; —
dat lijkt er op als mijn gat op een kommetje
soep, dat lijkt er niet het allerminst op; — (w. g.)
(gemeenz.) met het gat op den loop zijn, (van eene
vrouw) manziek; — (Zuidra.) zijn gat onder
zijn armen nemen, pakken, op den loop gaan,
vluchten ; -- hij heeft geen nagels om zijn g xt
te krabben, hij is doodarm en mist zelfs het
onontbeerlijkste; -- die zijn gat brandt, moet op
de blaren zitten, die een fout of misslag begaat
moet er voor boeten; — men kan wel een ei in
haar gat gaar koken, zij zit vreeselijk in den angst,
in de benauwdheid; — iem, iets aan het gat zetten,
hem oplichten, geldelijk benadeelen; inz. bij het
spel, hem zeker bedrag doen verliezen; — van
achteren ziet men de koe in het gat, later ziet men
de gebreken; -- (gew., Zuidn.) iets in zijn gat
willen zien, nauwkeurig willen onderzoeken; —
(gew.) iets op zijn gat laten afloopen; het aan zijn
lot overlaten; — de bommen moeten met een zwart
gat gehakt worden, een weinig beneden den stam,
beneden den grond; —
lichaam of lijf in 't algemeen : hij zal zijn gat
wel bergen, er heelhuids of zonder schade af weten
te komen; — (Zuidra.) zijn gat uitslaan, pret maken, huppelen en dansen ; — alley aan zijn gat
hangen, veel geld vooi kleeren uitgeven ; —
(scherts.) hij is maar kop en gat, hij is heel
klein; — berg je (tat)! platte, schertsende waar
om uit den weg te gaan; — zijn gat vol-schuwing,
schulden hebben, diep in schulden steken; -- (w. g.)
zijn gat vullen, zijn maag of buik vullen; — zijn
gat vol zuipen, zich zat drinken. zich bezuipen; —
[de uitdr. met gat zijn plat of gemeenzaam]; —
(kleerm.) het gat van eene broek, het deel van eene
broek, dat het achterste omspant; — (zeew.) het
achterste deel van het schip : een breed gat, een
plat gat, het breede of platte gedeelte onder den
spiegel; — een rond gat, het ronde achterdeel van
een schip, dat geen zoogenaamden spiegel heeft; —
een schip op zijn gat doen (laten) doordraaien, een
schip door het tegenhalen der zeilen doen achter
vervolgens door het verkeerd aan-uitgan,e
boord leggen van het roer in zekere richting doen
draaien; — het schip op zijn gat zetten, een schip
met den achtersteven op het droge zetten; — een
schip in zijn gat leggen, het van achteren diep doen
gaan; — dat schip ligt te veel in zijn gat, ligt van
achteren te diep, heeft te veel stuurlast; — het
achtereind van een touw, waardoor men het viert
of aantrekt : het touwwerk op zijn gat zetten, het
zooveel mogelijk doorhalen of stijfzetten. GATJE,
o. (-s).
3. GAT, verbastering van den naam van God,
in bastaardvloeken.
GATEN, (gaatte, heeft gegaat), van een of meer
gaten of openingen voorzien : ijzer, leder gaten: —
eene parel gaten, er een gaatje in boren; -- een gegate lepel, een lepel met gaatjes, in de lettergieterij.
GATENBAK, m. (-ken), vergiettest.
GATENPLATEEL, (Zuidn. GATENPATEEL, in
onze volkstaal GATEPETIEL), o. (-en), platte
aarden schotel met gaten of openingen, waardoor
men water van groente, visch of andere spijzen

laat wegloopen, vergiettest; — hij is zoo dicht als
een gatenplateel (gatepetiel), hij kan niets verzwijgen,
flapt er alles uit.
GATENTEIL, v. (-en), vergiettest.
GATERIG, bn. vol gaten.
GATJE, o. (-s), verkl. van gat (van den aars,
het achterste); — iem. een gatje geven, hem een
zetje of duw onder het gat geven, ten einde hem
in het klimmen te helpen; (ook fig.); -- (gew. )
iemand met kromme naar buiten gebogen beenen.
GATLIKKEN, (gatlikte, heeft gegatlikt), (plat)
iem. gatlikken, hem uit gunstbejag op eene lage,
kruipende wijze vleien.
GATLIKKER, m. (-s); ...LIKSTER, v. (-s) die
iem. gatlikt; ...LIKKERIJ, v. (-en), het gatlikken.
GATNAALD, v. (-en), (zeilm.) kromme naald,
dienende om een gat te steken in een touw, dat
gesplitst moet worden, marlpriem.
GATS, tw. (Z. A.) drommels, deksels.
GATSCHELPEN, v. mv. een geslacht van schelpdieren, waarvan de onderschaal bij de spits eerie
opening heeft.
GATSTOPPER, m. (-s), iem. die een gat of
opening stopt; persoon, wiens diensten men slechts
tijdelijk en bij gebrek aan beter gebruikt, noodhulp : voor gatstopper dienen.
GAUCHERIE (Fr.), v. linkschheid, lompheid van
manieren, gebrek aan goede manieren.
GAUFREEREN, (gaufreerde, heeft gegaufreerd),
fijn plooien; figuren op stoffen persen.
GAUW, bn. bw. ( -er, -st), (van menschen of
dieren) het vermogen bezittende om zich met snelheid te bewegen, vlug; — iem. te gauw zijn, vlugger
zijn dan hij; (ook) slimmer, behendiger zijn; (ook)
iem. de bef afsteken; — gauw als water, zeer vlug; —
vlug, gezwind, rap : onderdanig, gauw en goed, dat
is 't parool !; -- vlug, behendig, vaardig (in 't verrichten van iets) : hij is niet een van de gauwsten;
— hij is gauw met de pen; — een gauw' vogel, een
boze guit, een slimmerd; — (w. g.) (van de hand)
vlug, gezwind, behendig; inz. in het grijpen of
vangen; — (van het bloed) snel door de aderen
stroomend, snel omloopend, inz. als het kenteeken
van een opgewekt en levendig gestel, of als een
gevolg van verschillende gemoedsaandoeningen., als
onrust, gejaagdheid, opgewondenheid enz.: ik kan
niet wachten, geen lijdelijkheid ! het leven is er te
kort en mijn bloed te gauw voor; — ha . (van wijze)
op Bene vlugge, behendige wijze : iets gauw in orde
brengen; iem. gauw helpen; iets gauw vatten, raden.
enz.; — spoedig, fluks : gauw wegloopen; gauw
spreken; gauw antwoorden; — te gauw oordeelen,

overijld oordeelen, een voorbarig oordeel vellen; —
zoo gauw niet ! niet zoo haastig ! zacht wat ! langzaam aan !; -- gauw ! of gauw ! gauw ! waarmede
men iem, aanspoort of gelast spoed te maken, —
bw. (van tijd) binnen korten tijd : ik hoop, dat gij
maar gauw thuis komt; het kon eens heel gauw met mij
gedaan zijn; — zoo gauw, zoo spoedig, spoediger dan
men wenscht of wel denken zou: jammer act de pret
zoo gauw voorbij is; — zoo gauw ... niet, nauwelijks:
zoo gauw had ik hem niet gezien, of ik herkende heni .
GAUWDIEF, m. (...dieven), een dief die op
behendige, listige wijze te werk gaat; geslepen,
doortrapte dief; (bij uitbr.) een schelm, schurk,
een deugniet; (scherts.) een snaak, guit, potsen maker : 't is een aardige gauwdief; een slim, oolij k
kind, guit, schalk. GAUWDIEFJE, o. (-s).
GAUWDIEFSCH, bn. (w. g.) op zijn gauwdiefseh,
op de wijze van een gauwdief.
GAUWDIEVENTAAL, v. bargoensch; ...TRONIE,
v. (-s), tronie van een gauwdief; ...DIEVERI.i ,
v. (-en), schelmerij.
GAUWERD; m. (-s), vlug, behendig man, inz.
die anderen verschalkt of bedriegt : die gauwerd
leeft van zijn kunstgrepen aan de speeltafel; -sluw, listig, geslepen man; — een vlug, slim kind:
een gauwerdje, een slim ventje, een platje; (spott.)
een langzaam, traag of talmachtig man : daar
heeft me die gauwerd een heel uur zoekgebracht neef
één paar laarzen te poetsen !; — iem. die lang niet
snugger is, een domkop of sukkel.
GAUWERIK, ook GAUWRIK, m. (-en), (w. g.)
schrander, slim man, slimmerd.
GAUWHEID, v. vlugheid; behendigheid; slimheid; schranderheid; —, (...heden), Bene handeling,
die daarvan getuigt, gauwigheid.
GAUWIGHEID, v. gauwheid; — in de gauwigheid, inderhaast, door vlug te werk te gaan; -- in
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de gauwigheid deed hij het verkeerd, door de te groote
haast; -- vlugheid, behendigheid : 't is maar eene
ga'u rrigheid; —, (...heden), eene handeling, die van

behendigheid getuigt; een behendige greep, een
slimme streek : zij was doorleerd in velerlei grillige
gauwigheden; — met eene gauwigheid, met eene
vlugge beweging, met een behendigen streek.
GAUWTE, V. vlugheid, behendigheid; — in de
gauwte, inderhaast; — (Zuidn.) met de gauwte,
inderhaast, gauw, vlug, gezwind.
GAVE, V. zie GAAF.
GAVEL, v. (gew.) tweetandige hooivork; zie
GAFFEL.
GAVIAAL, m. (gavialen), (nat. hist.) snavel krokodil, (gavialis gangeticus), met een langen
cilindervormigen bek, in Indië (vooral in den Ganges); heilig dier aan Visjnoe gewijd; wordt ruim
5 M. lang.
GAVOTTE, v. (-s), muziekstuk in tweekwarts
begeleiding van zekeren ouderwetschen-mater
dans; die dans zelf.
GAZEL, v. (-len), GAZELLE, v. (-n), zoogdier
tot de orde der herkauwende dieren en het geslacht
der antilopen behoor.;nde (gazelle); inz. de in Noord Afrika en zuidwestelijk Azië voorkomende gewone
gazel (antilope dorcas); zij is bekend door hare vlugge
en bevallige bewegingen en hare fraaie donkere
oogen en wordt vaak in beeldspraak aangewend bij
de schildering van vrouwelijk schoon.
GAZELLENOOGEN, o. mv. (fig.) schoone, donkere vrouwenoogen.
GAZEN, stoffel. bn. van gaas vervaardigd : eene
gazen stof; een gazen sluier, gewaad, doek, zeef enz.:
gazen gordijnen; — (fig. dicht.) uit eene lichte, dunne
en doorschijnende stof, welke met gaas vergeleken
wordt, bestaande : de vlinder, rondfladderende op
zijn gazen vleugeltjes.

GAZET, v. (-ten), (Zuidn.) courant, dagblad.
GAZETPAPIER, o. (Zuidn.) krantenpapier;
...SCHRIJVER, m. (-s), (Zuidn.) dagbladschrijver.
GAZETTEPRAAT, v. (Zuidra.\ , krantenbericht.
GAZEUS, bn. gazeuze dranken, koolzuurhoudende
dranken.
GAZOMETER, m. (-s), gasmeter.
GAZON, o. (-s), grasperk.
GAZONNEEREN, (gazonneerde, heeft gegazonneerd), met graszoden beleggen, tot een grasperk
maken.
G-DUR, (muz.) majeurtoonschaal met één kruis.
GE, pers. vnw. zie GIJ.
GEAARD, bn. (van personen) van zulk eene
natuur of inborst, als in de bepaling wordt uitgedrukt : slechtgeaard, welgeaard, rechtgeaard; - (w. g.)
van nature geschikt tot : sommige districten zijn
tot de meekrapteelt wel geaard.

GEAARDHEID, v. (...heden), natuur, aard,
inborst : eene beminnelijke, goede, liefderijke geaard

slechte geaardheid; eene sombere-heid;nboz,
geaardheid; onderscheidene geaardheden; --- innerlijke geaardheid, iemands wezenlijke aard, in tegen

schijn, dien hij aanneemt.
-stelingvad
GEAARZEL, o. het voortdurend aarzelen.
GEABONNEERD, vd. ik ben op dat werk geabon neerd, ik ben er op ingeteekend.
GEABONNEERDE, m. en v. (-n), die zich ver
heeft door inteekening, een abonnement-bonde
hebbende.
GEACCEPTEERD, vd. een geaccepteerde wissel,
wissel door den betrokkene geteekend (aangenomen
te betalen).
GEACCIDENTEERD, bn. een geaccidenteef'd terrein, ongelijk met hoogten en laagten, heuvelachtig.
GEACCREDITEERD, vd. kredietwaardig : ern
geaccrediteerd huis, eene firma waaraan men krediet
verleent, die te goeder naam en faam bekend
staat; — toegelaten : de bij het Nederlandsche hof
geaccrediteerde gezanten.

GEACHEVEERD, vd. bn. (eig.) voltooid, geëindigd, (fig.) volkomen, zorgvuldig afgewerkt; eene
geacheveerde opvoeding, een geacheveerd spel, waaraan
niets ontbreekt.
GEACHTEN, telw. (Zuidn.) am;ht te zamen, met
zijn achten.
GEACHTHEID, v. (w. g.) het geacht zijn: ze

noe men hem een geacht schrijver, nu op die geacht
valt wel wat af te dingen.

-heid

GEADERD, bn. (van personen) van aderen voor
: blauwgeaderd; — (w. g.) (van .)laderen van-zien
planten) voorzien van aderen en fijne vezels, ge-

nerfd; — (van marmer, hout of andere vaste stoffen) voorzien van aderen of bochtige strepen, die
in loop en gedaante op aderen gelijken.
GEADOPTEERD, vd. aangenomen (als kind).
GEADRESSEERDE, in. en v. (-n), persoon aan
wien een brief, pakket enz. gericht is.
GEAFFECTEERD, bn. bw. gemaakt, gekunsteld,
niet natuurlijk.
GEAGITEERD, bn. bw. ( -er, -st), onrustig,
zenuwachtig; de markt was geagiteerd, de prijzen
schommelden sterk.
GEAGGREGEERDE, m. (-n), toegevoegd ambtenaar; iem. die bij afwezigheid van den chef als
hoofdambtenaar fungeert en wiens handteekening
als zoodanig van kracht is.
GEALIMENTEERD, vd: bedeeld, ondersteund.
GEALIMENTEERDE, m. en v. (-n), bedeelde,
armlastige.
GEALLIEERDEN, m. mv bondgenooten.
GEALTEREERD, bn. ontroerd, ontsteld (gew.
v e r a 1 t e r e e r d); (muz.) gealtereerde dissonanten.

GEAMENDEERD, vd. een geamendeerd voorstel,
waarop amendementen ingediend zijn.
GEANIMEERD, bn. levendig : een geanimeerd
gesprek.

GEANKERD, bn. van een of meer ankers voorzien; een of meer ankers hebbende; — (wapenk.)
(van een kruis, welks armen gespleten en in den
vorm van een anker omgebogen zijn) ankervormig:
een wapenschild met een geankerd kruis.

GEAPPELD, bn. (van de huid van een paard)
van appelgrauwe kringen voorzien.
GEARING (Eng.), v. (-s), versnelling.
GEARMD, bn. van zoodanige armen voorzien,
als door het bepalende bijwoord wordt aangewezen,
alleen in samenstellingen gebruikelijk, als : dikgearmd, kortgearmd, langgearmd enz.; —, bw. gearmd
gaan, loopen, enz., arm in arm gaan, loopen, enz.;
zij wandelen altijd gearmd; met wie loopt hij daar
gearmd over straat I — hij is ook al gearmd, van

eene dame voorzien, (bij uitbr.) verloofd.
GEARTICULEERD, bn. bw. gearticuleerd spreken,
met den juisten nadruk.
GEASSOCIEERDE, m. (-n), vennoot.
GEASSORTEERD, bn. ruim voorzien (van koopwaren) : die winkel is goed geassorteerd; — (ook)
bij elkander passende.
GEASSUREERD, vd. verzekerd (tegen brandschade enz.).
GEASSUREERDE, m. en v. (-n), die verzekerd is.
GEAUTORISEERD, vd. bn. van volmacht.
voorzien, gemachtigd : geautoriseerde uitgave; —
bevoegd verklaard.
GEAVANCEERD, vd. bn. vooruitgekomen, geplaatst, gevorderd, bevorderd; vooruitstrevend:
de geavanceerde partij, de vooruitstrevenden, ook
geavanceerde richting; geavanceerd in zijne denk
-beldn;
geavanceerd liberaal.

GEAZIJND, bn: (van spijzen, inz. van salade)
met azijn toebereid.
GEBAAND, bn. (van een weg) begaanbaar gemaakt door het gelijkmaken van den grond en het
uit den weg ruimen van hindernissen; geëffend.
GEBAAR, o. geschreeuw, getier, misbaar (van
menschen); — de wijze, waarop men zich gedraagt,
aanstelt of voordoet; vaak in tegenstelling met
iemands innerlijke geest- of gemoedsgesteldheid:
blij, vriendelijk, vroolijk gebaar. uiterlijk vertoon,,
glimp : door uiterlijk gebaar van gedienstigheid weet
gij u overal door te helpen; - drukte, beweging :
uw ronden lach, uw luide kreten, uw drok gejoel
en wild gebaar; — houding en gebaar, de uiterlijke

kenmerken van iemands persoonlijkheid; —, (gebaren), eene beweging van het lichaam of zijne
deelen, inz. aangezicht, handen, armen of schouders,
waardoor men op nagenoeg onwillekeurige wijze
verraadt, wat in den geest of het gemoed omgaat:
levendige, sprekende gebaren; driftige gebaren; een
gebaar van afgrijzen, ontzetting, tevredenheid, ver bazing enz.; — sprekende gebaren, lichaamsbeen egln-

gen, waarmede men op sprekende of bijzonder
duidelijke wijze zijne bedoeling of gemoedstoestand
uitdrukt; dergelijke bewegingen waardoor men
aan zijne woorden kracht bijzet, geste, mime:
allerlei gebaren maken; duidelijke, geheimzinnige
gebaren; — ( ook) waarvan men zich als van eene

taal bedient om de gedachten of gemoedsbewegingen
van den persoon, dien men voorstelt, op duidelijke
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wijze uit te drukken, gesticulatie : welke potsierlijke gebaren maakt die redenaar !; de gebaren der
tooneelspelers laten soms veel te wensehen over; —
stomme gebaren, gebaren, waardoor men zonder te
spreken zijne gedachten of gemoedsbewegingen op
duidelijke wijze laat blijken.
GEBAARD, bn. (van personen) van een baard
voorzien, een baard hebbende; — (spr.) eene vrouw
gebaard, is van kwaden aard; — (plantk.) van een
bosje of eene rij haren voorzien.
GEBAARDE, v. (-n), (w. g.) gebaar.
GEBAARMAKER, m. (-s); ...MAAKSTER, v.
(-s), die gebaren maakt.
GEBAARMAKING, v. (w. g.) het maken van
bewegingen tot uitdrukking der gedachten; inz. in
betrekking tot doofstommen wier taal in bepaalde
vingerbewegingen bestaat; het maken van gesten of
mimen bij het declameeren of acteeren, gesticulatie, mimiek; — (Zuidn.) geveinsdheid.
GEBABBEL, o. het onophoudelijk praten over
allerlei onbeduidende dingen, inz. uit aangeboren
praatzucht : het gebabbel der kinderen; het gepraat
in ongunstigen zin, het kwaadspreken, achterklap:
het gebabbel der menigte, praatjes.
GEBAF, o. het gedurig of aanhoudend baffen.
GEBAK, o. het gedurig of aanhoudend bakken:
het gebak in de poffertjeskramen hulde de kermis gasten in een dikken rook; — eene onbepaalde
hoeveelheid van gebakken voorwerpen, inz. lekkernijen, als taarten, pasteien, banket enz.: versch,
oud, overheerlijk gebak; na het gebraad werd het
gebak rondgediend; — (in 't bijz.) zooveel brood als
te gelijk gebakken wordt, een baksel: daar de
oven te heet gestookt was, is het gebak verbrand; —,
(-ken), eene spijs die gebakken is (lekkernijen).
GEBAKJE, o. (-s), taartje, pasteitje : gebakjes
presenteeren; hij had zich de maag bedorven aan
gebakjes; — het is me een gebakje !, ter aanduiding
van een lastig of ondeugend kind, een deugniet.
GEBAKKEN, bn. (van steen of steenen voor
als bouwsteenen, dakpannen, tichels,-werpn,
potten en pannen, enz.) door bakken in den ver
vasten toestand gebracht, inz. in tegen--eischtn
stelling met gegraven, gebrande of in de lucht gedroogde
steensoorten of steenen voorwerpen : gebakken
steen, baksteen.
GEBAK(S)MAND, v. (-en), ...SCHAAL, v.
(...schalen), ...SCHOTEL, m. (-s), ...SCHOTELTJE,
o. (-s), een kristallen of porseleinen bak, schaal,
schotel, schoteltje voor gebakjes.
GEBALANCEERD, vd. in evenwicht gehouden,
wederzijds opgewogen; afgesloten (van rekeningen).
GEBALDER, o. het telkens of aanhoudend balderen van deuren enz.; (w. g.) het gebulder, inz. van
grof geschut.
GEBALK, o. het telkens of aanhoudend balken.
GEBALLAST, bn. van ballast voorzien (inz. van
schepen); — de spoorweg is niet aangelegd en geballast
voor snel vervoer, niet zwaar genoeg voorzien van
ballast.
GEBANG, m. (-s), (Ind.) Bene soort van waaierpalm (corypha gebanga) ruim 20 M. hoog; de vezels
der bladstelen dienen tot weefsels.
GEBANVLOEKT, bn. (dicht.) door den pauselijken banvloek getroffen en daardoor van de
kerkelijke gemeenschap uitgesloten; (bij uitbr.)
vervloekt.
GEBAREN, (gebaarde (zich ),heeft (zich) gebaard),
(uitsluitend Zuidn.), zich aanstellen, op zekere
wijze zich voordoen, te werk gaan : ik zag hoe de
kapitein voor den kolonel geweldig met armen en
beenen gebaarde en zijne sabel ten gronde stiet; hij
gebaarde zich als een uitzinnige; — van iets gebaren,
niets laten blijken, zich houden alsof men van Bene
of andere zaak niets af weet; — hij gebaarde te
slapen, veinsde te slapen, hield zich slapende; —
hij gebaart, dat hij ziek is, houdt zich ziek; — zich
gebaren (alsof, of), zich houden, doen als(of).
GEBARENKUNST, v. de kunst, om vereischte
gebaren, hetzij gesten of mimen, bij het declameeren of acteeren te maken; ...SPEL, o. de gesten of
mimen van een tooneelspeler; eene opeenvolging
van gebaren, waarmede men zijne woorden doet
vergezeld gaan of zijne gedachten uitdrukt : een
wisselen van gedachten door veelbeteekenend gebarenspel; — een stom gebarenspel, eene opeenvolging
van gebaren waardoor men zonder te spreken
laat blijken, wat in den geest of het gemoed omgaat.
GEBARENSPELER, m. (-s), (w. g.) tooneelist,

GEBEENTE.

wiens spel in het maken van stomme gebaren of
mimen bestaat; ... SPRAAK, v., ...TAAL, v. de
taal of gedachtenuiting, welke in gebaren, hetzij
gesten of mimen bestaat.
GEBAS, o. (van honden) het telkens of aanhoudend bassen; het geblaf; (fig.) (van menschen) getier, gescheld, gedreig.
GEBAUW, o. het aanhoudend bauwen.
GEBAZEL, o. het telkens of aanhoudend bazelen
of spreken waarvan een ander niets begrijpt; (ook)
het beter willen weten; (ook) het doorslaan in
liet spreken; — (gew.) het telkens of aanhoudend
„den baas spelen ", van kleine kinderen gezegd:
dat gebazel over den suikerpot moet nu uit zijn.
GEBBE, v. (-n), (vissch.) zeker vischtuig, een
schepnet, dat aan een gaffelvormigen stok bevestigd
is, en waarmede men op de binnenwateren kleine
visch vangt, aldus genoemd naar den gapenden
vorm van den tweetandigen stok.
GEBBETJE, o. (gew.) grapje, gekheid, dwaas
gebaar : gebbetjes maken.
GEBED, o. (-en), (minder gewoon dan) bede,
dringend verzoek : heeft het gebed uws vaders dan
geen de minste macht op uw gemoed ?; — eerbiedig
spreken met God, waardoor wij de gevoelens en
begeerten van ons hart uitdrukken : een ernstig,
krachtig, ootmoedig, vurig, warm, gebed; gebeden
tot de goden; — het gebed des Heeren, het Onze Vader; — eene bijeenkomst met gebed openen en sluiten; -- een huis des gebeds, een bedehuis; — de ure
des gebeds, de tijd waarop volgens een godsdienstig
voorschrift gebeden wordt; — in (den) gebede, in
het gebed, in het bidden : in den gebede voorgaan; —
ten gebede, tot het gebed, om te bidden; — in zijne
gebeden lens. gedachtig (of indachtig) zijn, onder
het bidden aan iemand gedenken, niet alleen voor
zich zelven, maar ook voor hem bidden; — een
gebed (gebeden) opzenden, uitspreken, ten hemel
zenden; — een gebed verhooren, aannemen; — (in
den bijbel) een gebed bidden; een gebed cpheffen,
een gebed opzendfen, t. w. ten hemel of tot God; —
een gebed zeggen, (in toepassing op kinderen) van
buiten geleerde gebeden opzeggen; — de kerkelijk
vastgestelde vorm van een gebed, het formulier,
waarnaar gebeden wordt of dat in bepaalde gevallen
als gebed wordt uitgesproken: de liturgie der Gereformeerde kerken in Nederland bevat onderscheidene
gebeden; —
het gedeelte der godsdienstoefening in de Prot.
kerk, dat de leerrede voorafgaat of sluit, en waarbij
de predikant op luiden toon voor de gemeente bidt
of het gebed uitspreekt : een lang, kort gebed; voor -,
nagebed; — ( gew.) Bene godsdienstoefening, die
bestaat uit eene korte rede en een uitvoerig bidden:
welke dominee zal heden het gebed doen ?
GEBEDEL, o. het gedurig of aanhoudend aalmoezen vragen : aan dat gebede 7 op straat mocht de p.,litie
wel een eind maken; — het herhaald ootmoedig
smeeken om de eene of andere gunst.
GEBEDENBOEK, o. (-en), een boek dat gebeden
bevat, inz. zoodanige, die een kerkelijk vastgestelden
of voor bijzondere gevallen voorgeschreven vorm
hebben; ...HUISJE. o. (-s), bidkapel; ...KAMER,
V. (- s), bidkamer, bidcel.
GEBEDSRIEM, m. (-en), lederen riem door de
Israëlieten bij het ochtendgebed op de werkdagen
gedragen; ...UUR, o. (...uren).
GEBEEF, o. het aanhoudend beven.
GEBEELD, bn. (w. g.) van ingeweven figuren
voorzien, met beeldwerk doorweven : een gebeeld
tafellaken; van beeldwerk voorzien : zilveren gebeelde vaten; een zilveren gebeelde beker.
GEBEELDHOUWD, vd. van beeldhouwwerk
voorzien : een gebeeldhovu de stoel.
GEBEELDWERKT, bn. van zoodanig beeldwerk
voorzien, als door het bepalende bijwoord wordt
aangewezen; alleen in samenstelling voorkomende:
fijngebeeldwerkt.
GEBEEND, bn. van zulke beenen voorzien als
door het bepalende bijwoord wordt aangewezen,
alleen in samenstellingen gebruikelijk : dikgebeend,
kortgebeend, langgebeend; ook (scherts.) langgebeend : dat heer is ook gebeend ! wat een stappen !; —
van zulke beenderen voorzien, als door het bepalende bijwoord wordt aangewezen : dikgebeend, grofgebeend; grove of uitstekende beenderen hebbende:
de overige menechenhanden zij n gespierd en gebeend,
kloek en ferm gebeiteld.
GEBEENTE, o. (-n), het samenstel der beenderen
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van het menschelijk of dierlijk lichaam, het been-

dergestel : fijn, grof, zwaar van gebeente; — als men
van den duivel spreekt, dan rammelt zijn gebeente,
(schertsend) als men van iem. spreekt die onverv„ acht aankomt; — wee je gebeente !, bedreiging van
-een pak slaag of gestrenge straf; — het innigste,
binnenste van 's menschen lichaam, beschouwd als
,de zetel van verterend zielelijden, hevige aandoeningen of diep ingewortelde gebreken: die gedachte
verteerde hem het gebeente, maakte hem ziekelijk en
uitgeput; — de ondeugd zit hem in (of tot in) het gebeente, is diep bij hem ingeworteld; —
de beenderen van een of ander lichaamsdeel:
het dier greep haar rechter arm in zijn bek en deed
het gebeente kraken bij den beet van zijn scherpe tanden; — het geraamte, de doodsbeenderen : men heeft
niets van haar gevond .n dan het verkalkt gebeente; --(w. g.) in het gebeente zetten, (van een menschelijk

of dierlijk lichaam) het geraamte ervan - pzetten; —
in het gebeente leggen (van dieren, inz. wild of vogels,
als hazen, hoenders enz.) ze geheel en al opeten,
zoodat er alleen liet gebeente van overblijft; —
<in betrekking tot gestorvenen) stoffelijk overschot:

food en graf kent arm noch rijk; 't zand dekt beider
koud gebeente; — (rhetorisch) iemands gebeente beschreien, zijn dood beschreien; — (w. g.) klein gebeente, klein volkje, grut.
GEBEFT, bn. van een bef voorzien; — gemanteld
.en gebeft, voorzien van mantel en bef. die thans

het kerkgewaad van den protestantschen geestelijke
uitmaken.
GEBEID, bn. (van jenever) op beien of jenever
overgehaald : jenever, die niet gebeid is,-besn
wordt in den handel moutwijn, maar in 't dageli^ksch

leven bloot jenever genoemd; dubbel gebeide jenever.

GEBEIER, (Zuidn. ook GEBEIAARD), o. het
telkens of aanhoudend beieren of spelen van den
beiaard (carillon) ; het aanhoudende klokkenspel.
GEBEKT, bn. (van vogels) van een bek of snavel
voorzien; - (spr.) elke vogel (elk vogeltje) zingt zooals
hij (het) gebekt is, ieder spreekt of uit zich overeen
zijn aard, of den trap zijner beschaving; —-komstig
goed, wel gebekt zijn, of, bloot, gebekt zijn, den mond
tot zijn wil hebben, niet op zijn mondje gevallen
zijn; — (gew.) op iets gebekt zijn, er op belust zijn,
er gretig naar zijn; — ergens op gebekt zijn, gaarne
het een of ander doen.
GEBEL, o. het telkens of aanhoudend bellen of
schellen; inz. aan de huisdeur.
GEBELD, bn. (van dieren) van eene bel of schel
voorzien : een gebeld katje; een gebelde hamel, bel
personen) eene kleeding aan hebbende,-hamel;—(vn
waar de bellen of flarden bijhangen, haveloos gekleed : zij gaat altijd gescheurd en gebeld; die gescheurde en gebelde vent, die havelooze schooier.

GEBELG, o. gedurige of aanhoudende verbolgen
spijtigheid.
-heid,
GEBENEDIJEN, (Zuidn.) benedijen, GEBENEDIJING, V. (Zuidn.) zegening, inwijding, heiliging.
GEBENGEL, o. het telkens of aanhoudend bengelen of luien van een klok of schel; — het zich als
een bengel gedragen : dat gebengel langs de straat
moet uit zijn, het aanhoudend (inz. wild en woest)
spelen op straat gelijk bengels doen.
GEBERGTE, o. (-n), eene groep van bergen, bergachtige landstreek : erts -, krijt -, rotsgebergte; sneeuw gebergte; (in de aardrijksk.) een stelsel van bergen in
déne rij of in een kring gelegen, bergketen, berggroep : het Karpathische gebergte.
GEBETEN, bn. (van personen) verbitterd, ver
verstoord, nijdig, inz. uit wrok, afgunst of-gramd,
haat : op lem. gebeten zijn; -- fel gebeten, in hooge
mate verbitterd, zeer vergramd.
GEBETEREN, (alleen in de uitdr.) iets niet kun
het niet kunnen helpen, er geene-negbtr,
schuld aan hebben.
GEBEUK, o. het telkens of aanhoudend beuken,
het hevig gebons, geklop, gestoot, gerammel: de
deur bezweek onder het gebeuk der geweerkolven; het
gebeuk der baren op de kust.

GEBEUL, o. het telkens of aanhoudend beulen,
hetzij martelen, hetzij door het vorderen van te
zwaren of langdurigen arbeid afmatten; gemartel,
gekwel : het vervoer van kalveren is meestal een ellendig gebeul; met al dat gebeul krijgt hij den jongen toch
nooit door zijn examen.

GEBEUREN, (gebeurde, is gebeurd), het gewone
woord in spreektaal en lossen schrijfstijl voor geschieden, voorvallen : in welk een korten tijd zijn al
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die dingen gebeurd; - dat zal nooit gebeuren ! daar
zal niets van komen, het is onmogelijk, (cf) ik zal
het beletten, voor zoover ik kan; -- wat gebeurd is,
is gebeurd, kan niet meer veranderd worden, laten
wij er in berusten en er dus niet meer over spreken
of aan denken; --- wat (er) ook gebeuren moge ! onder
welke omstandigheden ook, in alle gevallen; — er
gebeurt iets (wat) of niets, er geschiedt iets (niets)
bijzonders, er heeft iets (niets) buitengewoons
plaats; — als ware er niets gebeurd, als ware er
niets bijzonders geschied, alsof de dingen hun gewonen loop hadden gehad; -- (Zuidn.) het gebeurende,
dat wat gebeurt, inz. in iemands nabijheid, zoodat
hij er middellijk of onmiddellijk bij betrokken is; —
het gebeurde vergeten, laten wat het is, enz., er niet
meer aan denken, het uit zijne gedachten zetten,
(bij uitbr.) doen, alsof het niet gebeurd ware; —
dingen die gebeuren zullen, toekomstige dingen; —
(Zuidn.) plaats hebben, plaats grijpen : bij Ransbeek
gebeurde de veldslag; — overkomen (aan iem.), zoowel
in ongunstige als gunstige opvatting : het zou u ook
kunnen gebeuren; hij voorspelde de dingen, die ons
gebeuren zouden; is er een ongeluk met den trein gebeurd ? — het met iem. gebeurde, hetgeen hem over-

komen is; — (dicht) te beurt vallen, ten deel vallen,
in gunstige opvatting : o ! wat geluk mag mij gebeuren ! ; mocht ook mij het heil gebeuren, dat zijn
zang te beurte viel; — gelukken, welslagen: of het mij
gebeuren mocht, voor Nederlands verlossing een gedenk stuk te helpen oprichten.

GEBEURLIJK, bn. -kunnende gebeuren, mogelijk:
maak u niet ongerust: dat behoort niet tot de gebeur like dingen, mogelijkheden.

GEBEURLIJKHEID, v. (w. g.) de. mogelijkheid:

over de gebeurlijkheid van die zaak moeten we maar
niet redetwisten; — (...heden), wat gebeuren kan,
een mogelijk geval - men moet op alle gebeurlijkheden
bedacht zijn.

GEBEURTENIS, v. ( -sen), iets dat gebeurt of
geschiedt, een voorval : eene verrassende, belangrijke,
droevige, onbeduidende gebeurtenis; de loop der
gebeurtenissen; iets belangrijks of bijzonders : de
groote, blijde gebeurtenis, inz. gezegd van eene te
verwachten bevalling; -- de groote gebeurtenissen
uit de wereldgeschiedenis.

GEBEURTENISARM, bn. arm aan belangrijke
gebeurtenissen : onze gebeurtenisarme tijd; ...VOL,
bn. rijk aan belangrijke gebeurtenissen : in den
toen gevolgden gebeurtenisvollen tijd.

GEBEUZEL, o. het gedurig beuzelen.
GEBIED, o. (w. g.) de daad van het gebieden of
heerschen, heerschappij, macht, gezag : het opperste
gebied, het oppergebied, de hoogste macht: de vorst
heerschte met machtig en onbesproken gebied; —
onder iemands gebied komen, staan, stellen, brengen,
onder zijne heerschappij of macht; — (het) gebied
voeren (over, in, op), (de) heerschappij voeren,

heerschen., (van krijgslieden) het bevel voeren;
(fig.) maar laat de Deugd haar luister stralen, dan
huldigt alles haar gebied, hare macht; —
de streek, het land of rijk waarover een persoon
heerscht : het gebied van een vorst, zijn rijk, staat
of staten; — het gebied de" Romeinen, het Romein
rijk; — het gebied eener stad, de landstreek-sche
waarover zij rechtsmacht oefent; — grondgebied,
rijksbodem : het gebied der Nederlanden; het 1+ ransche gebied; — het gebied van eene rivier (of stroom),

de streek of streken waarvan zij het water afvoert,
in engeren zin, het oeverland; vgl. stroomgebied; —
het hemelsch gebied, het hemelrijk; — het gebied der
wolken, de wolkenhemel, het hemelruim; — een
land, eene streek in 't algemeen : alles schier, wat
vogel hiet, vlood, verschrikt naar vreemd gebied; —
een vak van wetenschap of kunst : het gebied der
geschiedenis, al wat betrekking heeft op de geschiedenis; — op het gebied der kunst, in kunst-

zaken; — wat betrekking heeft op het verstand,
het gevoel, de verbeeldingskracht : het gebied der
verbeelding, het geheel der voorstellingen, die door
de verbeelding of phantasie worden opgewekt; —
het geheel eener tijdruimte : het gebied der toekomst,
de toekomstige tijd, de toekomst.
GEBIEDEN, (gebood, heeft geboden), (veroud.)
(van een bevel of last, die uit naam van een rechthebbende door een daartoe bevoegd persoon aan
een derde worden overgebracht) aanzeggen, bekendmaken; (van een bevel, gebod dat een persoon
als heerscher of meester aan een ander geeft)
bevelen. gelasten : iemand iets gebieden; ik wil niet
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langer verzoeken, waar ik gebieden kan; — waar
liefde woont, gebiedt de Heer den zegen, schenkt
Hij zijn zegen; — (dicht.) beheerschen : Hij die
't al gebiedt; maar hij, die 't weerloos schip gebiedt,
hij strijkt geen vlag, hid antwoordt niet; — ( dicht.)
vorderen, afdwingen : hij zoeke in mij die grootheid
niet, die opzien of ontzag geleed ; — voorschrijven,
bevelen : het is nog tijd om te doen wat de plicht
gebiedt; — ( van abstracte begrippen, als eer, fat-

soen, betamelijkheid en andere, waarnaar men
zijne handelingen richt, of wel, van levensomstandigheden, die iemand dwingen op zekere wijze te
werk te gaan) voorschrijven vorderen, t. w. als
een plicht : het fatsoen gebiedt mi, te zwijgen; de
betameïijkheid geld met de grootste omzichtigheid
die zaak te behandelen; (veroud.) zich aan God
gebieden, zich aan de gunst, den r,ijstand of de
ontferming van God aanbevelen; zich aan iemand
of • in iemands gunst gebieden, zich in iemands

gunst aanbevelen; --een bevel (gebod) uitspreken of geven, bevelen:

gebied, en ik zal gehoorzamen; — een gebiedend heer,
een gebieder, heerscher; te bevelen hebben : hij
beschikt en gebiedt over alles; — als meester gebieden,

als meester te bevelen hebben of heerschen; heerschen (over een land, een volk); het bevel voeren
(over een leger); — over zijne hartstochten, driften,
aandoeningen of neigingen gebieden die beheerschen,
er meester over zijn.
GEBIEDEND, bn. bw. ( -er, -st), (van woorden of
gebaren) blijken gevende, dat hij, die spreekt of
zulk een gebaar maakt, daarmede gebiedt of beveelt : eene gebiedende stem, toon, taal, houding,

oogopslag, teeken, enz..; — hij heeft in houding en
manieren iets gebiedends, iets dat fierheid en een

vasten wil te kennen geeft en ontzag inboezemt; —
(taalk.) gebiedende wijs, de vorm, waaronder de
werkwoorden zich voordoen in bevelen, geboden,
verzoeken of raadgevingen, alsmede in toelatingen
en wenschen betreffende mogelijke zaken; —, bw.
(van wijze) op de wijze van iem. die gebiedt : iets
gebiedend zeggen, toeroepen; gebiedend de hand
uitstrekken; gebiedend naar iets wijzen.

GEBIEDENDERWIJZE, ...WIJS, bw. op eene
gebiedende wijze.
GEBIEDENIS, v. (verouderd) de mondelinge
of schriftelijke verklaring, dat men zich in iemands
gunst gebiedt of aanbeveelt; — eerbiedige of
beleefde groet, voorheen inz. als beleefdheidsformule
aan het slot van brieven : mijne gebiedenis aan uwe
vrouw; aan iemand zijne gebiedenis doen, bij het
vertrek, hem een afscheidsgroet brengen.
GEBIEDER, m , (-s), heerscher, heer, meester,
gezaghebber, bevelhebber. GEBIEDERES. v. ( -sen),
(w. g.) gebiedster.
GEBIEDSTER, v. (-s), heerscheres, meesteres,
bevelvoerster; beminde, uitverkorene : hij droeg
zijne dichtregelen op aan zijne gèbieds#er (aan de
gebiedster van zijn hart).
GEBIEDSWAPEN, o. (-s), de heraldieke figuur
in het wapenschild van een vorst opgenomen, waar
zijn gezag over een land. staat, gewest of stad-dor
wordt aangeduid; (bij uitbr.) het wapenschild van
een land, staat, gewest of stad.
GEBIEDVOERDER, m. (-s), die gebiedt.
GEBIES, o. (dicht.) (van slangen) het telkens of
aanhoudend biezen; het gesis, geblaas, geschuifel,
gesijfel.
GEBIJT, o. het telkens bijten; geknabbel.
GEBIJTEEKEND, bn. (w. g.) van een paraaf of
pennetrek als handteekening voorzien, geparafeerd.
GEBIK, o. het voortdurend bikken.
GEBIL, o. het scherpen van een molensteen.
GEBIMBAM o. het aanhoudend luiden der
klokken.
GEBILD, bn. van dikke billen voorzien.
GEBINTBALK, m. (-en), (bouwk.) een balk, die
in de lengte op een muur rust en het gebinte of
samenstel der dakstoelen draagt.
GEBINTE, (-n), GEBINT, o. (-en), een samenstel
van balken die de hoofddeelen van een gebouw
of getimmerte onderling verbinden, balkwerk : een
prachtig gebouw, dat hecht en stevig schi' nt in zijne
muren en gebinten; een samenstel van binten of

dwarsbalken, die eene zoldering of vloer dragen;
(bij uitbr.) zoldering, vloer; het samenstel der
dwarsbalken, waarop het dak rust, de dakstoelen:
de gebinten van een dak; (bouwk.) verbindende
dwarsbalk, bint; — (waterbouwk.) het samenstel
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van balken eener houten sluis, waarin de deuren
hangen; — (tabakst.) de ruimte tusschen de ver
de gebinten-bindgsalkertchu:
zijn alle vol met tabak.

GEBIT, o. (-ten), het geheel van alle tanden en
kiezen (van mensch of dier) : een sterk, zwak, fraai
gebit; een goed gebit hebben; -- een valsch gebit, een
kunstgebit, ter vervanging der natuurlijke tanders
en kiezen; —
het ijzeren mondstuk dat men een paard of ander
trek- of lastdier tusschen het gebit legt, en waaraan
de teugels bevestigd zijn, ook enkel bit, — iemand
een gebit in den mond leggen, hem tot zwijgen bren gen; — (w. g.) het gebit op de tonden nemen, aan.
het hollen slaan : -- (cavalerie en artillerie) het
ijzeren mondstuk aan de trens, dat uit twee gelijke,
door een ring verbonden deelen bestaat, en welks
beide einden voorzien zijn van een oog, waarin.
zich een teugelring beweegt, trensgebit.
GEBITKETTINKJE, o. (-s), kinketting.
GEBITLAGEN, v. mv. (dierk.) de lagen of vlakke
bedekkingen uit spier- en zenuwweefsels bestaande,
die zich op de kaken tusschen de snijtanden en de
kiezen van een paard of ander trek- of lastdier
bevinden en die het gebit of ijzeren mondstuk
omsluiten; gewoonlijk enkel lagen genoemd.
GEBITTEUGEL, m. (-s), (cay. en art.) een teugel
aan het trensgebit.
GEBLAAR (ook GEBLEER), o. (van schapen,
kalveren en geiten) het gedurig of aanhoudend
blaren (bleren); -- (overdr.) het geschreeuw en
gehuil van kinderen; (ook) het schreeuwerige gezang
van onbeschaafde lieden : de liedjeszanger met zijn
vervelend geblaar.

GEBLAARD, bn. (w. g.) (van de huid van bet
menschelijk of dierlijk lichaam) met blaren bezet;
(van paarden of koeien) van eene blaar, bles, kol
of witte plek aan het voorhoofd voorzien.
GEBLAAS, o. het telkens of aanhoudend blazen,
inz. van den blaasbalg en van den wind : van den
ochtend tot den avond hooren we het geblaas in de
smederij; het geblaas van den noordenwind; het telkens

en met zekere kracht uitdrijven van den adem
door mond of neus (bij menschen en dieren); het
hijgend uitstooten van den adem, tengevolge van
overspanning, vermoeienis of tenauwdheid : onder
geblaas en gesteun sleepte hij zijn last voort; —

het telkens of aanhoudend spelen op een blaasinstrument : dat getoet en geblaas van die straatmuzikanten maakt me dol; het geblaas op een horen; —

(werktuigk.) de door stoom in beweging gebrachte
blaasbalgen, die dienen om het vuur van een oven
in eene fabriek aan te blazen, blaastoestel : hapert
er wat aan het geblaas, dat de oven niet trekt? — gesnoef,
gepoch : ik kan dat gesnoef en geblaas niet langer
uitstaan.

GEBLAAT. (gew. ook GEBLEET), o. het telkens
of aanhoudend blaten of blaren van schapen en
geiten; — (spr.) hoe se/writer schaap, hoe harder
geblaat, hoe grooter schelm, des te grooter of onbeschaamder het schreeuwen.
GEBLADERD. bn. van bladeren voorzien : eerie
weelderig gebladerde linde; een gebladerde boomtak:

GEBLADERTE, o. eene menigte bladeren.; (fig.)
een aantal bladvormige versierselen aan kolommen,
zuilen enz. aangebracht, loofwerk : kapiteelen, met
luchtig gebladerte bekroond; — de gezamenlijke bladeren van Bene of meer planten, inz. van boomen,
het loof of loover: het windeken ritselde door 't gebladerte;—(bij uitbr.) het geboomte, dat in blad staat.
GEBLAF, o. (van honden) het gedurig of aanhoudend blaffen; het gebaf, gebas.
GEBLAMEERD, vd. (van personen) aangetast iii
eer of goeden naam; in opspraak gebracht; (zegsw.)
niemand genoemd, niemand geblameerd.

GEBLASEERD, bn. ongevoelig voor genot (door
overmatig gebruik).
GEBLEER, GEBLEET o. zie GEBLAAR, GEBLAAT.
GEBLESSEERD, bn. gekwetst, bezeerd; geraakt,
gekrenkt, beleedigd.
GEBLEIND, bn. (w. g.) (van de huid van het
menschelijk of dierlijk lichaam) met bleinen of
blaren bezet, geblaard.
GEBLIJKEN, (gebleek, is gebleken), (gew.)
blijken, duidelijk zijn : niets kan geblijken daar
men schuld in vinden zal.

GEBLIKKER, o. (w. g.) het telkens of aanhoudend blikkeren of flikkeren.
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GEBLIKSEM, o. (dicht.) het telkens of aanhoudend bliksemen of flikkeren; — (plat) gezanik,
gezeur, geharrewar : is dat gebliksem nu uit!
GEBLINDEERD, bn. van .e au blindeering voorzien : geblindeerde schepen, treinen.
GEBLOEMD, bn. (w. g.) van bloemen voorzien,
bloemen dragende; (veroud.) de gebloemde maand,
de bloeimaand, ook overdrachtelijk van den bloei
levens gezegd; — met bloemen doorweven,-tijdes
bewerkt of versierd : eene gebloemde stof; eene
deken van gebloemde zijde; eene samaar van gebloemd
damast.

GEBLOEMLAAGD, bn. (w. g.) (alleen in den
haringhandel) van eene bloemlaag (d. i. eene laag
van bloem of het puik eener koopwaar) voorzien;
gedekt met eene laag van de allerbeste soort (van
haring van mindere soort gezegd, die op die wijze
gepakt en bedriegelijk als de beste soort in den
handel gebracht wordt) : men pakt Schotsche haring
in Hollandsch fust, gebloemlaagd met haring van
onze visscherij.

GEBLOEMTE, o. (dicht.) eene menigte bloemen:
rondom de markt waren al de huizen met veelkleurig
gebloemte versierd; -- (w. g.) blauw gebloemte, ijdele

verdichtsels, beuzeltaal; — (w. g.) eene menigte
bloemvormige versierselen : zware, karmozijn flu-

elfde gebod is: laat je niet bedotten; — het eerste
gebod, het eerste d. i. voornaamste voorschrift der•
wet; -- van God noch zijn gebod weten, van geen

godsdienst af weten, zich gedragen als een goddelooze; — aan God noch zijn gebod denken, een goddeloos leven leiden; -- op hoog gebod, op hoog bevel; — (bijb.) een gebod doen, het nakomen, ten
uitvoer brengen; -- (bijb.) tegen een gebod doen,
in strijd er mede handelen; — (bijb.) een gebod
geven, een bevel uitvaardigen; -- (veroud.) (van
eene godheid of een goddelijk wezen als onderw.)
over iets gebod hebben, er over heersehen, er macht
over oefenen, inz. in toepassing op de elementen
of de natuurkrachten, die naar de heidensche voorstelling aan eene godheid onderworpen waren;:
(veroud.) (van krijgslieden als onderw., die als
bevelhebbers over iets gesteld zijn) : over iets gebod
hebben, er bevel over voeren, gezag hebben.
GEBODENMAAL, o. (...malen), (w. g.) maaltijd
tot viering van de geboden of den ondertrouw.
GEBODSDAG, m (-en), (gew.) dag, waarop de
afkondiging van een huwelijk geschiedt : eerste ,
gebodsdag, tweede gebodsdag.

GEBOEFTE, o. eene menigte boeven, gemeen,
slecht volk; menschen, waarop de spreker of schrij ver met verachting nederziet : er zwerft slecht ge

weelen gordijnen, dicht met goud gebloemte doorstikt.

genoeg langs den weg; -- het broot geboefte,-boeft

GEBLOK, o. het aanhoudend blokken, met ijver
en inspanning studeeren, inz. als de studie bijzonder zwaar valt en niet vlot.
GEBLOKKEERD, ba. ingesloten (van havens);
omsingeld (van vestingen).
GEBLOKT, ba. (wapenk.) (van een heraldiek stuk
of een zoom (blokzoom)) uit eenige in ééne rij geplaatste blokken of schakeeringsvakken bestaande:

slecht volk uit de hoogere standen; (bij uitbr.
schimp.) haveloos volk, kanalje : jaag dat geboefte

een gewoon kruis, geblokt van vier blauwe en vijf
gouden stukken.

GEBLOOS, o. (dicht.) het telkens of aanhoudend
blozen.
GEBLOOSD. bn. (w. g.) van een blos voorzien,
blozend.
GEBLUF, o. het' telkens of aanhoudend bluffen;
gepoch, gesnoef.
GEBLUSCH, o. (w. g.) het telkens of aanhoudend
blusschen of uitdooven van vuur, inz. bij een
brand.
GEBLUSCHT, bn. (van kalk) door het begieten
met water verhit en daarna in een toestand gebracht, waarin zij het bijtend en warmtevoortbrengend vermogen verloren heeft.
GEBOCHELD, ba. een bochel op den rug hebbende, gehuld : een gebocheld manneke; — van voren
en van achteren gebocheld zijn, een bult en eene
hooge, uitstekende borst hebben.
GEBOCHELDE, m. en v. (-a), bultenaar.
1. GEBOD, o. (-en), de daad van het bekendmaken, bekendmaking, inz. openbare wettelijke
bekendmaking (van een voorgenomen huwelijk)
voor de deur van het gemeentehuis op twee ach
Zondagen: de geboden hebben no -ternvolgd
niet plaats gehad; (gew.) de geboden zijn nog niet
uit, de afkondiging is nog niet twee malen geschied;
de geboden aflezen; de geboden stuiten (voorheen ook
schutten), door het inbrengen van bezwaren, bewerken, dat de huwelijksafkondiging zonder gevolg
blijft, (de voltrekking van) het huwelijk stuiten;
het eerste, het tweede gebod; onder (de) geboden staan,
of zijn, ondertrouwd zijn.

2. GEBOD, o. (-en), het gebodene of bevolene,
bevel, last : het gebod van een meester; heb gebod
eens vaders, eener moeder; iemands gebod betrachten,
naleven, nakomen, volbrengen, ter harte nemen, ten
uitvoer brengen, overtreden, verachten enz.; de geboden
Gods; een ,ebod van Christus; een heilig gebod; een
koninklijk, een keizersijk gebod; een gebod uitvaar digen; een menschelijk gebod, geboden der menschen,
in tegenstelling met de geboden Gods; — (w. g.)
iemands gebod bewaren, het steeds nakomen; —
(w. g.) iemands gebod koorera, het ter harte nemen,
er aan gehoorzamen; — (w. g.) iemands gebod
verzuimen, het niet nakomen; — (Zuidn.) iem. een
gebod doén, hem een bevel geven, iets gelasten; —
op of tegen iemands gebod, overeenkomstig of in
strijd met iemands bevel; — de tien geboden, de

tien voornaamste voorschriften der Mozaïsche
wet; (schertsend) de tien vingers : met de tien geboden eten, met de vingers, zonder lepel of vork;
iemand de tien geboden in het gezicht, zetten, hem
geducht in het gezicht krabben; — (scherts.) het

voor de deur weg!

GEBOEGD, bn. (van schepen) van zulk een boeg
voorzien, als in de bepaling is uitgedrukt : deze
baggerschuiten zijn in dier voege gemaakt, dat het
voor- en achtereinde veel hooger geboegd is, dan het
middenhol; dat schip is hooggeboegd.

GEBOEHA, o. getier, geraas.
GEBOEN, o. het telkens of aanhoudend schrobben met een boender : dat eeuwige geplas en geboen !;
het telkens of aanhoudend glad en glimmend wrijven
van meubelen, inz. met boenwas.
GEBOER, o. het boer zijn, het boeren; --- het
boerenbedrijf.
GEBOERT, o. herhaald of aanhoudend boerten,.
schertsen.
GEBOF, o. het telkens of aanhoudend boffen of
bonzen; het gebons, gebeuk, gestoot; — het op bijzondere wijze door de fortuin begunstigd worden.
GEBOGEN, bn. ( -er, -st), krom : een gebogen
rug; flauw, sterk gebogen lijnen; (meetk.) (van
vlakken) zoo dat eene rechte lijn er niet in alle
richtingen op past; (ook) een kabinet met gebogen

deuren, een gebogen kabinet; gebogen vensterruiten .

GEBOGENHEID, v. het gebogen zijn; het gebukt
gaan onder iets (eig. en fig.).
GEBOL, o. het aanhoudend bollen.
GEBOLDER, o. (w. g.) het telkens of aanhoudend
bolderen; geraas, rumoer.
GEBOM, o. (van muziekinstrumenten) het telkens
of aanhoudend bommen of dof galmen : het gebom
van de Turksche trom; het gebom der pauken; het
statig gebom van de groote klok.

GEBOMBAM, o. (van klokken) het dof gelui, het
gebom.

GEBONDEN, vd ha. ( - er, -st), (van personen)

,

door iets gebonden zijn, daardoor niet geheel vrij;:

door overdrukke bezigheden van beroep, bedrijf of
ambt geen vrijen tijd hebbende : ik kan u die be-trekking niet aanbevelen, ge zoudt zoo gebonden zijn,.
dat ge over geen enkel uur voor u zelven zoudt kunnen
beschikken; — een gebonden levenswijze, waarbij.

men over geen vrijen tijd te beschikken heeft; —
gebonden stijl, de stijl, die aan de regels van
maat of rijm gebonden is of er door beheerscht
wordt; in tegenoverstelling van den ongebonden
stijl, het proza : in gebonden stijl schrijven, in
versmaat schrijven, dichten ; - gebonden soep,.
saus, dik, niet dun vloeibaar; -- (natuurk.) niet
uiterlijk waarneembaar : gebonden warmte, de
warmte, die een lichaam schijnt op te nemen,_
wanneer het uit den vasten in den vloeibaren, of
uit den vloeibaren in den dampvormigen toestand
overgaat, doch die niet tot verhooging van tem peratuur dient; aldus genoemd naar de voorstelling,.
dat de warmte gedurende hare aanwezigheid in
eene vloeistof of damp in een vasten of gebonden
toestand verkeert; meer gewoon verborgen of latente
warmte geheeten; — gebonden electriciteit, de eleetriciteit in den toestand, waarin zij zich op de
platen van Pen condensator bevindt; aldus genoemd
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naar de voorstelling, dat zij aan die plaats gebonden
of daar aanwezig is. (Alleen in de eerste bet. heeft
gebonden trappen van vergelijking).
GEBONDENHEID, v. het gebonden of onvrij
zijn, het gemis van vrijen tijd.

GEBONK, o. h'^t aanhoudend bonken of beuken.
GEBONS, o. het telkens of aanhoudend bonzen
of met kracht en geweld kloppen of stooten; het
geklop, gestoot, gebeuk.
GEBOOGD . bn. den vorm van een boog hebbende, boogvormig : geboogde vensters, wenkbrauwen;
met een boog gewapend.
GEBOOMTE, o. een aantal boomen die op stam
staan; boomgewas : een plein met geboomte beplanten;
dicht,

Frisch, groen, hoog, laag, zwaar geboomte; -

de gezamenlijke boomen van een veld, een bosch,
een hof enz.; -, (-n), (w. g.) eene groep of partij
van boomen : de geboomten des wouds.
GEBOOR, o. het aanhoudend boren.
GEBOORD, bn. zie OMBOORD.
GEBOORTE, v. (-n), (van menschen ; of dieren)
het geboren worden, 'het ter wereld komen : de
geboorte

van een kind; de geboorte van Christus; -

bij iemands geboorte, op het oogenblik, of bij gelegenheid dat iem. geboren wordt; - van zijne
geboorte af, van het oogenblik af dat iem. geboren
is; - vóór of na Christus' geboorte (de geboorte onzes
Heeren of van Christus), de gewone formule bij
de Christelijke jaartelling; - het kind is in de
geboorte gestikt, gedurende het geboren worden; (ook fig.) het kwaad is gesmoord in zijne geboorte,
het kwaad is in zijn begin, of zoodra het zich begon
te vertoonen, gestuit; - een opstand, oproer enz.
in de geboorte smoren, ze onmiddellijk na de uit
onderdrukken of dempen; - het kind staat.
-barsting
in de geboorte, is 'op het punt van geboren te worden; een Hollander van geboorte, die in Holland geboren is; -- de dag, de tijd, het • uur, de stond enz.
van iemands geboorte, zijn geboortetijd, -uur, -stond
enz.; - het feest van iemands geboorte, het feest,
waarmede iem. zijn verjaardag viert; de plaats
zijner geboorte; - de aangifte van geboorte, de door
de wet voorgeschreven aangifte of kennisgeving
van iemands geboorte aan den ambtenaar van
den burgerlijken stand; --- de akte van geboorte,
de geboorteakte; - (bijb ) het rad van iemands
geboorte, iemands levensloop van zijne geboorte af; (van menschen) het geboren worden van iem.
in betrekking tot diegenen, die hem hebben voortgebracht, t. w. tot zijne ouders, en veelal met ver
iemands hoogeren of lageren stand in-wijzngop
de maatschappij, die daarvan het gevolg is, rang,
stand, afkomst : kan er liefde plaats hebben tusschen

personen, zoo ongelijk in geboorte ?; de baronnen
beweerden, wat hunne geboorte aangaat, gelijk te
zijn aan den keizer; de hooge adel vergat rang en
geboorte; - doorluchtig van geboorte, wiens ouders
doorluchtige personen zijn; - een edelman van
geboorte, wiens ouders edellieden zijn; - iem. van
aanzienlijke, adellijke, edele geboorte, wiens ouders
aanzienlijk, van -adel zijn; - iem. van geringe
of lage geboorte, wiens ouders geringe lieden zijn; van twijfelachtige geboorte, uit onbekende ouders ge-

boren, zoodat de wettigheid der geboorte betwijfeld
kan worden-, - iem,. van geboorte. van goede. edele
of aanzienlijke geboorte; - van rang en geboorte,
van hoogen rang en aanzienlijke geboorte; -- iem.
van geene geboorte, van geringe geboorte, uit geringe
ouders geboren; - iem. zonder geboorte, van onwettige, of wel, van geringe ouders geboren; (bijb.) nakomelingen, afstammelingen, zoowel
van de kinderen, als van de verdere nakomelingen
in meer verwijderden graad gezegd : dit zijn de
geboorten van Noach; dit zijn de geboorten van Sem.;
sterven zonder wettige geboorte na te laten; -

(verlosk.) de weg van den mond der baarmoeder
naar de uitwendige opening der teeldeelen, langs
welken een kind of een jong van een dier ter wereld
gebracht of geboren wordt, de scheede : in de

geboorte komen, dringen, schieten, liggen; - goed
of slecht in de geboorte zitten, gemakkelijk of moeielijk
geboren kunnen worden; - een dier (of een lid er
van) in de geboorte brengen; -

(van zaken) het ontstaan, de wording: aan welke
overdenkingen de volgende verhandeling hare geboorte
verschuldigd is; - in de geboorte zijn (van plan-

nen, ondernemingen enz.), in wording zijn, voorbereid worden : de zaak is nog in de geboorte, dus

nog niet tot stand gekomen; - de geboorte van
een gewelf, de plaats waar de loodrechte wand
ophoudt en de ronding van het gewelf begint.
GEBOORTEADEL, m. aangeboren of geërfde adel.
GEBOORTEAKTE, v. (-n), de akte of verklaring,
die door den ambtenaar van den burgerlijken stand
of een van rechtswege daartoe bevoegd persoon
is opgemaakt, ten einde als wettelijk bewijsstuk
te dienen van iemands geboorte in betrekking tot
tijd, plaats en ouders, benevens andere bijzonderheden, bij de wet omschreven; ook akte van,
geboorte genoemd.
GEBOORTECIJFER, o. (-s), het percentcijfer der
geboorten in een bepaald land, eene bepaalde stad.
GEBOORTEDAG, m. (-en), de dag van iemands
geboorte ; de dag waarop men zijne geboorte herdenkt, verjaardag : iemands geboortedag vieren, dien
dag feestelijk gedenken.
GEBOORTEDEELEN, o. mv. (veearts.) de deelen
van het lichaam van eene koe, merrie of ander
wijfjesdier, welke de geboorte of den weg van de
baarmoeder naar de uitwendige teeldeelen, de
scheede, uitmaken; de geslachtsdeelen.
GEBOORTEDICHT, o. (-en), gedicht op iemands
geboortedag; ...ENGEL, m. (-en), iemands goede
geest, zijn geleigeest.
GEBOORTEFEEST, o. (-en); ...GROET, m. (-en);
... GROND, m. de grond waarop iem. geboren is,
zijne geboortestreek, of wel, bij uitbreiding, zijn
vaderland.
GEBOORTEHALSTER, m. (-s), (veearts.) een hal
riem, dien men om den hals van een nog-sterof
ongeboren veulen, kalf of dier bevestigt, ten einde
de geboorte er van te doen plaats hebben.
GEBOORTEHEILIGE, m. en v. (-n), (R. K.)
heilige naar wiep de doopeling genoemd wordt:

in Zuid- Nederland viert men niet den verjaardag,
maar den naamdag van den geboorteheilige.

GEBOORTEJAAR, o. (...jaren), het jaar, waarin
iem.. geboren is.
GEBOORTEKRANS m. (-en), (w.g.) krans van
bloemen of bladeren, gevlochten ter eere van iem.,
die zijn geboortedag viert; (fig.) een dichtstuk, dat
iemands verjaardag bezingt en hem op dien dag als
een eerekrans wordt aangeboden.
GEBOORTELAND, o. het land waar iem. geboren

is; (bij uitbr.) het land. waar men geboren en waarvan men burger is; het vaderland; (eig. en fig.).
GEBOORTELIED, o. (- eren), geboortezang.
GEBOORTENREGISTER, o. (-s), het boek waarin
door den ambtenaar van den burgerlijken stand of
een ander daartoe bevoegd persoon de namen en
voornamen der pasgeborenen worden opgeteekend,
met vermelding van tijd, plaats, ouders en verdere
bijzonderheden, door de wet omschreven; .. .STA TISTIEK, v. (-en).
GEBOORTEPENNING, m. (-en), een penning,
geslagen ter gedachtenis van iemands geboorte;
...PLAATS, v. (-en). de plaats waar iem geboren is;
(schertsend van planten) de plaats waar zij ontsproten of geteeld zijn, de teelgrond; ,...RECHT, o.het
recht dat iem. krachtens zijne geboorte toekomt.
GEBOORTESONDE, v. (-n), (veearts.) eene stift
met een oog, waardoor men een touw steekt,dat men
om den hals of den kop van een kalf of veulen in de
baarmoeder wil bevestigen, teneinde het jong in
de ligging te brengen, welke voor de geboorte ver
wordt.
-eischt
GEBOORTESTAD, v. (...steden), de stad waariem.
geboren is; ...STER, v. gesternte, waaronder iem.
geboren is; ...STOND, m. (-en), (dicht.) het uur (de
ure), waarop iem. geboren is; ...TIJD, m. (-en);
...UUR, o. (...uren).
GEBOORTEVLIES, o. (...vliezen), een der vliezen,
die het kind of het, jong van een zoogdier in de
baarmoeder omgeven en bij de geboorte met den
moederkoek worden uitgedreven.
GEBOORTEWENSCH, m. (-en), verjaarwensch;
...ZANG, m. (-en) (in deftigen of hoogeren stijl)
verjaardicht.
GEBOORTIG, bn. (van personen) van vaders
er " uit afkomstig : geboortig uit een edelen,-zijde
stam; - afkomstig uit een land of plaats, daar
geboren : geboortig van Rotterdam.
GEBOREN, vd. ter wereld gebracht of gebaard:
geboren worden; mij is een zoon geboren; (bijb.) een

zoon zal den huize David geboren worden; waar
zijt gij geboren ?; hij is te Amsterdam geboren; wanneer zijt gij geboren ?; blind, doofstom geboren zijn;
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ik ben burger geboren; van geringe ouders geboren;
uit een aanzienlijk geslacht geboren; — een hengst
uit edel ras geboren; — een dichter wordt niet gemaakt,
rasaar geboren, het dichten is eene gaaf, geen aangeleerde vaardigheid; —
wederom geboren worden, tot inkeer komen, het
pad der zonde verlaten en een beter leven gaan
leiden; — (bijb.) uit stof geboren zijn, zinspeling
op den stoifelijken en vergankelijken aard des
lichaams; —. (bijb.) uit het vleesch geboren zijn,
uit een vleeschelijk of stoffelijk levend wezen ter
wereld gekomen zijn, in tegenstelling met ui t
den geest geboren zijn, door den geest Gods wedergeboren of bekeerd zijn; — (bijb.) uil water en geest
geboren zijn, na het ontvangen van den doop en
den geest Gods wedergeboren of bekeerd zijn; —
(bijb.) uit God geboren zijn, t. iv. in geestelijken zin,
door Gods geest bekeerd en wedergeboren zijn,
een kind Gods geworden zijn; —
in zekeren ste,nd beboren zijn, van ouders, die tot
dien stand behooren, geboren of afkomstig zijn; —
ergens geboren en getogen zijn, er ter wereld gebracht
en opgevoed zijn; — met den helm geboren zijn,
met een vliesachtig omhulsel van het hoofd ter
wereld gekomen zijn . volgens het bijgeloof een
voorteeken van geluk en voorspoed; ook wel met
de macht begaafd, de toekomst te kunnen voor
— in zonden of in ongerechtigheid geboren,-speln;
of wel, ontvangen en geboren zijn, als zondig en boos
schepsel ter wereld gekomen, of wel, ontvangen
en ter wereld gekomen zijn (naar het dogma der
erfzonde); —
hij is tot heerscher, tot advocaat geboren, vertoont
er eene bijzondere geschiktheid, aanleg voor; —
tot (voor) zekeren toestand geboren zijn, van de geboorte af door eene gunstige of ongunstige lotsbeschikking bestemd zijn om in dien toestand te
verkeeren : de mensch wordt tot moeite geboren;
ik ben tot genieten geboren; — (van zielshoedanigheden) de gevoeligheid wordt met ons geboren, is ons
aangeboren; — (van zielshoedanigheden, gewaar wordingen, hartstochten of toestanden van den
geest of het gemoed) opkomen, ontstaan : alleen
uwe bekoorlijkheden waren in staat om in zijn hart
eene eerlijke liefde te doen geboren worden; — de
scheikunde is uit de alchimie geboren, voortgekomen;
— (dicht.) (van tijdseenheden of tijdruimten) aan
verschijnen, komen : een betere tijd was-brekn,
toen geboren; de gelegenheid doen geboren warden; —
een geboren Nederlander, Amsterdammer, die in
Nederland, in Amsterdam geboren is; — een geboren
dichter, iem. die van nature dichter is, iem. met
een bijzonderen dichterlijken aanleg; — dat boek
is geboren misdruk, het zal weinig verkocht worden
(wegens te hoogen prijs, w Iinig uitlokkenden inhoud enz.).
GEBORENE, m. en v. (-n), (dicht.) kind., kroost.
GEBORG, o. het aanhoudend of vervelend borgen.
GEBORGEN, bn. hij is geborgen, bezorgd, heeft
(voor de toekomst) voor zijn brood niet meer te
vreezen.
GEBORNEERD, bn. (fig.) bekrompen, klein
niet genoeg ontwikkeld
-gesti;
GEBORREL, o. (van vloeistoffen, inz. van
water) het telkens of aanhoudend borrelen of op
bruisen; — het telkens of aanhoudend borrels
drinken : om 3 geur begint het geborrel al; (bij aitbr. )
het herhaaldelijk of voortdurend gebruiken van
sterken drank : dat geborrel is zijn ongeluk.
GEBORST, bn. dikgeborst.
GEBORSTEL, o, het telkens borstelen; (ook)
het telkens stoeien, ravotten.
GEBORSTELD, bn. (van een zwijn of zijne huid)
van borstels of ruige haren voorzien : de geborstelde
huid van he wilde zwijn.
GEBOSCH, o. (gebosschen), (Zuidn.) eene menigte,
een groep van boomer of struiken; bosschage,
hout- of struikgewas : tusschen velerlei bloeiende
heesters en sierlijke gebcsschen verhief zich een custprieel.
GEBOSSELEERD, bn. gedreven (van goud- of

zilverwerk).
GEBOST, bn. (timm.) van Bene bossing voorzien : geboste paneelgin.
GEBOTS, o. het telkens botsen of met kracht
tegen iets aanstooten.
1. GEBOUW, o. het telkens of voortdurend bouwen : het is hier eene heele drukte met al dat gebouw.
2. GEBOUW, o. (-en), een groot vaststaand

bouwwerk, voor zooverre het tot woning of samenkomst of tot verschillende andere maatschappelijke
verrichtingen of doeleinden dient, en meer of min
in kunstvorm is opgetrokken : de gebouwen eener
stad, eener vesting; een groot, ruim gebouw; een
aanzienlijk gebouw; een deftig, vroolijk, somber
gebouw; bij-, hoofdgebouw; kerk -, landsgebouwen; —
een militair gebouw, een voor militaire doeleinden
bestemd gebouw; — het hemelsche gebouw, de hemel;
(fig.) (van instellingen, stelsels, beweringen, mee
ondernemingen, plannen, verwachtingen)-nige,
het kunstmatig samenstel : het gebouw zijner verwachtingen stortte ineen; het gebouw zijner verbeelding (dat alleen op zijne verbeelding rustte) mistte
allen degelijken grondslag; — een gebouw te hoog
optrekken (in toepassing op ondernemingen, plannen
F nz.) ze op te breede schaal opzetten, te ver uitstrekken; -- het gebouw stortte in als een kaarten
van die ondoordachte plannen kwam niets-huisje,
te recht; — op de fondamenten steunt het gansche
gebouw, elk werk behoort op deugdelijke grondslagen te rusten; — zooals de grondslagen zijn, is het
geheele gebouw, van den aard der grondslagen
hangt de deugdelijkheid van elk werk of elke
onderneming af. GEBOUWTJE, o. (-s).
GEBOUWD, bn. (van personen, inz. van menschen) zulk een lichaamsbouw of gestalte hebbende,
als in de bepaling is uitgedrukt; alleen in samenstellingen : forschgebouwd, goedgebouwd, grofgebouwd,
kloekgebouwd, sterkgebouwd, welgebouwd, zwaargebouwd enz.; — (van schepen) zulk een maaksel,
vorm of samenstel hebbende, als in de bepaling is
uitgedrukt, alleen in samenstellingen : lichtgebovvwd,
rankgebouwd, welgebouwd enz.
GFBOUWSEL, o. (-en, -s), (Zuidn.) iets dat
gebouwd is, een bouwwerk : een gebouwsel maken
dat voor eene fdbriek moet dienen.
1. GEBRAAD, o. het telkens of aanhoudend

braden.

2.GEBRAAD, o. (in 't algem ) gebraden vleesch.
inz. wild of wildbraad of gebraden vogels : overheerlijk gebraad; koud, warm gebraad; de reuk van
gebraad; — de gezamenlijke gebraden vleeschspijzen, die bij een maaltijd worden opgedischt:
het gebak was voortreffelijk, maar het gebraad liet
veel te wenschen over; — een stuk gebraden vleesch,
inz. een gebraden stuk wild of een gebraden vogel :
een lekker gebraad; — (spr.) (w. g.) hij wordt met
het spit geslagen (of gesmeten), zonder van het gebraad gegeten te hebben, hij wordt valsehelijk van
iets beschuldigd of beticht; — (spr.) (w. g.) aan
de kat, die het spil likt, moet men het gebraad niet
toevertrouwen, men moet het toezicht of de bewaring
van iets niet overlaten aan iemand, die er zelf zeer
begeerig naar is.
GEBRAAK, o. het braken; — (landti.) vlas of
hennep braken; — (koekb.) koekdeeg braken.
GEBRABBEL, o. het telkens of aanhoudend`
onverstaanbaar of verward spreken : is dat h ransch
spreken ? het is niets dan een armzalig gebrabbel;
onverstaanbare of verwarde taal : wat een gebrabbel
slaat hij reu uit; — ( scherts.) woorden van weinig
beteekenis, onbeduidend of onsamenhangend geschrijf : verschoon dit gebrabbel, maar ik had geen
tijd om u een behoorlijker brief te schrijven.
GEBRAL, o. (dicht.) het telkens of aanhoudend
pralen of pronken, roemen of pochen.
GEBRAND, bn. gebrande stroop, koffiestroop; -gebrande kalk, ongebluschte kalk; — gebrand op
iets zijn, er erg op gesteld zijn, heet er op zijn.
GEBREEK, o. het telkens breken : dat gebreek
van die meiden weet toch wat, voortaan moet je de
schade maar vergoeden!
GEBREI, o. het telkens of aanhoudend breien;
dat eeuwige gebrei begint me te vervelen; iets dat
gebreid is, een breisel.
GEBREK, o. het niet of niet genoegzaam aanwezig zijn, gemis : broods gebrek hebben broodsgebrek hebben, honger lijden; gebrek aan dagelijksch
brood, aan verstand, aan ondervinding hebben; —
bij gebreke van nakomelingen, bij ontstentenis; —
bi2 gebrek aan tijd, wegens het ontbreken van
tij d;

— bij gebrek aan beter, bij gemis van iets

beters moet men zich in geval van nood met wat
minder geschikt of bruikbaar is behelpen : ik
schreef maar op gemeen papier, bij gebrek aan beter;
ik zal dien sukkel maar bij gebrek aan beter in mijn
dienst nemen; — ( spr ) bij gebrek aan brood eet men
korstjes van pasteien, bij gemis van eene geringe
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zaak, waaraan men behoefte heeft , is men genood
iets van veel meer waarde in de plaats te-zakt
gebruiken; — gebrek aan water, aan geld, aan kunde,
aan vertrouwen; — ( gew.) aan iem. geen gebrek
hebben, hem niet noodig hebben; — (gew.) ik zal
je ook gebrek hebben, (iron.) ik bedank je hartelijk; —
geen gebrek (schertsend), in overvloed, volop:

aan geld, aan vrienden, aan vrijers geen gebrek; —
aan klagen en schreien, aan kijven en schelden geen
gebrek; — gemis of schaarschheid van leeftocht,
, ontbering, behoeftigheid : het nijpendste gebrek;
van gebrek omkomen; daar heerscht gebrek; — gebrek
hebben, lijden, in behoeftige omstandigheden ver
— tot gebrek komen, tot behoeftigheid of-kern;
armoede vervallen; — tot gebrek (en schande) gedoemd zijn, een behoeftig (en schandelijk) leven
leiden; — (bijb.) iemands gebrek vervullen, in iemands

behoeften of levensonderhoud voorzien; — iem.
het gebrek overgeven of prijsgeven, door niet in
zijn levensonderhoud te voorzien hem ellende
laten lijden; — (bijb.) iemands gebrek, iemands
nooddruft; — in gebreke blijven, nalaten, verzuimen,
t. w. iets waartoe men verplicht is of zich verbonden heeft; --, (- en), eene onvolkomenheid, een ongemak,
Bene kwaal aan het lichaam van mensch of dier:

aan

,een verouderd, een ongeneeslijk. een lastig, hinderlijk,
een uitwendig, inwendig, een heimelijk gebrek; een
paard zonder gebreken; — ( gew.) hij krijgt het gebrek

weer, krijgt weer een aanval van vallende ziekte; —
de liefde kent vlek noch gebrek, de liefde is blind; —
de ouderdom komt met gebreken, de ouderdom brengt
allerlei ongemakken en kwalen mede; —
(in betrekking tot den geest, het gemoed, de ziel
of de vermogens en hoedanigheden er van) onvolkomenheid, verkeerdheid, slechte hoedanigheid,
fout : een hatelijk, een groot, een géring, verschoon -

baar gebrek; grove gebreken; vol gebreken zijn; iem.
een gebrek ten laste leggen; — de gebreken des mensehdoms, der menschelijkheid, de verkeerdheden, die

de menschelijke natuur aankleven; — een natuur
gebrek, eene verkeerdheid, die hem aangeboren-lijk
is; — voor iemands (zijne) gebreken blind zijn, iemands (zijne) verkeerdheden niet willen zien, of,
ze niet tellen : iedereen is blind voor zijn eigen ge-

breken; -- iem. zijne gebreken onder het oog brengen,

hem op zijne verkeerdheden opmerkzaam maken; —
slechts (maar) één gebrek hebben, slechts één voornaam of hinderlijk gebrek hebben, of wel, slechts
in één opzicht niet zóó zijn, als door een ander
gewenscht wordt; — iedereen heeft zijne gebreken,
of wel, alle menschen hebben hunne gebreken, (ook)
elke gek heeft zijn gebrek, niemand is volmaakt; —
de gebreken zijner deugden hebben, door overdrijving
van zijne goede eigenschappen verkeerd handelen; —
niemand is zonder gebreken, zonder zedelijke zwakheid of ond€ugd; — een menschelijk gebrek, eene
zwakheid den mensch eigen ; — een gebrek voeden,
niet tegengaan, er aan toegeven; — zijn gebreken
de beest laten spelen, zijne booze hartstochten of
ondeugden op ergerlijke wijze bot vieren; — van
een gebrek genezen worden, zich beteren, van eene
ondeugd afgebracht worden, ze afleggen; — voor
iemands gebreken de oogen sluiten, iemands ondeugden voorbijzien, ze niet tellen; —
onvolkomenheid, slechte toestand,, fout. waardoor een voorwerp niet bruikbaar is, of, niet geheel
aan zijne bestemming beantwoordt : een gebrek
aan een huis, een werktuig; een gebrek verhelpen;
het uurwerk is zonder gebreken; een gebrek in eene
schilderij; een gebrek in een kunstwerk aanwijzen;
het beeld had het gebrek van niet te gelijken; -- (in

toepassing op voortbrengselen van het denkvermogen, van kunst of smaak, enz.) onvolkomenheid, leemte, fout : een gebrek in een betoog, een
dichtstuk, een boek;

in die methode kon men grove

gebreken aanwijzen; — ( van handelingen, die niet
in allen deele naar behooren plaats hebben) fout:
een gebrek

in eene voordracht; een gebrek in de uit

-spraken
taal. GEBREKJE, o. (-s).
GEBREKKELIJK, bn. en bw. ( -er, -st), (van
menschen of dieren) gebrekkig, mismaakt; (van
verschillende stoffelijke en onstoffelijke zaken)
een gebrek, onvolkomenheid, leemte of fout hebbende : de beeltenissen, die hij onder het oog had,
waren gebrekkelijk en slecht; -- (w. g.) iemands
gebrekkelijke zijde, zijne zwakke zijde; — (in het
vroegere rechtswezen) (van den eigendom) onvolkomen, het tegenovergestelde van vollen eigendom;
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— (bijw. van wijze) (Zuidn.) op eene onvolkomeii
of gebrekkige wijze : zij verstond het Fransch tame-

lijk wel, maar sprak het maar gebrekkelijk.

GEBREKKELIJKHEID, v. (w. g.) gebrekkigheid.
GEBREKKIG, bn. bw. ( -er, -st), (van menschen
of dieren) met een of meer gebreken of lichamelijke ongemakken behept, mismaakt : een gebrek
een gebrekkig paard; gebrekkige lieden-kigmensch;

het langst; — ( van werktuigen, . toestellen,
machines enz.) een of meer gebreken, onvolkomenheden of fouten hebbende : een gebrekkig toestel;
wat een gebrekkig c,ereedschap !; — onvolkomen,
onvolmaakt, onvolledig : een gebrekkig betoog;
leven

plan; een gebrekkig opstel; eene gebrek
een gebrekkig beeld; taal en stijl waren-kigetn;
zijne kennis is gebrekkig, is zeer
onvolkomen; -- iemands gebrekkige zijde, zijne
een gebrekkig

zeer gebrekkig;

verkeerdheden of zwakheden, zijne zwakke zijde; —
iem. van een gebrekkigen kant beschouwen, alleen
op zijne gebreken letten; — (van verrichtingen
of aandoeningen van het lichaam of den geest)
onvolkomen, onvolmaakt : een gebrekkige gang;

eene gebrekkige voordracht, uitspraak, berekening;
de werking der machine was zeer gebrekkig; het verkeer tusschen die plaatsen is nog zeer gebrekkig,

laat nog veel te wenschen over; — (verouderend)

(spraakk.) gebrekkig werkwoord (verbum defeetivum), een werkwoord, dat eene onvolkomen ver voeging heeft, waaraan sommige vormen ontbreken ; — hij is een gebrekkig teekenaar, hij teekent
slecht; — bijw. (van wijze) op een gebrekkige wijze:
gebrekkig spreken, denken; zich gebrekkig uitdrukken;
gebrekkig schrijven; -- hij loopt gebrekkig, loopt kreu-

pel of mank. GEBREKKIGHEID, v.
GEBRIESCH, o. het gedurig of aanhoudend brieschen; (van paarden) het gehinnik, (van leeuwen)
het gebrul.
GEBRILD, bn. (van personen) een bril ophebbende, dragende.
GEBRILLANTEERD, bn. met brillanten omzet.
GEBROD, GEBRODDEL, o. het telkens of aanhoudend broddelen of slordig werken.
GEBROED, o. (van vogels) de gezamenlijke
uitgebroede jongen, het broedsel; (bij uitbr.) jong
gedierte; (oneigenl.) kleine kinderen, jong volkje; —
(scherts.) iemands gebroed, zijne kinderen; —
(overdr.) eene menigte kleine, inz. lastige of scha
dieren, gedierte; — slecht of gemeen volk,-delijk
gespuis, geboefte : gemeen, vuig, vuil, venijnig, laf,
hoogmoedig gebroed; -- vreemd gebroed, gehate,
snoode vreemdelingen.
GEBROEDERLINGEN, m. en v. mv. (w. g.)
broederskinderen, volle neven en nichten.
GEBROEDERS, m. mv. broeders, in betrekking
tot elkander gedacht : de gebroeders De Witt; zij
zijn gebroeders; het schip De t:.vee Gebroeders; inz.
als benaming eener handelsfirma : de Gebrs. N. N.

in tabak en sigaren.

GEBROEDSEL, o. (-s), gebroed; broedsel.
GEBROEKT, bn. eene (of de) broek aanhebbende; (iron.) zij is ook niet eventjes gebroekt, zij
heeft ongemakkelijk veel praats; — (plat) dat meisje
is gebroekt, gebruikt, niet meer ongerept; — een
gebroekt paard, met zware gladronde billen.
GEBROKEN, bn. de kan is gebroken, stuk, kapot; — enkel, dubbel gebroken zijn, een of twee
breuken hebben; — (rekenk.) een gebroken getal,
eene breuk of een gemengd getal; — gebroken land,
v aarin vele plassen en moerassen zijn, (ook) omgeI loegd; — (Z. A.) een gebroken veld, deels uit grasland, deels uit kreupelhout bestaande; — gebroken
weide, tot bouwland omgeploegd; — (artill.) gebroken batterij, batterij, welker borstwering niet
doorloopt, maar uit twee of meer deelen bestaat,
die met elkander slechts door een bedekten gang
in gemeenschap staan: — een gebroken avond, door
iets gestoord, zoodat men niet met volle kracht
werken kan; — eene gebroken lijn, bestaat uit de
vereeniging van eenige rechte lijnen in hetzelfde
platte vlak, die niet in elkanders verlengde vallen; —
(muz.) gebroken accoorden, welks tonen niet tegelijk,
maar na elkander aangeslagen worden; — (zeew.)
een gebroken schip, schip met een katterug; —
(wapenk.) gebroken wapens, wapens met een breuk,
(brisure), d. i. eene der veranderingen, die jongere
zonen en bastaarden in het vaderlijke wapen aanbrengen, om zich te onderscheiden van den oudsten
tak, die het volle wapen voert; — een gebroken
paard, met een gespleten kruis : een holte of sleuf
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in de verlenging van de ruggegraat en den staart; —
tnet gebroken woorden, stem, op gebrekkige of sta
wijze en met tusschenpoozen voortgebracht,-melnd
als een gevolg van gemoedsaandoeningen of lichamelijke uitputting of krachteloosheid; — gebrekkig,
zonder de noodige vaardigheid : hij sprak haar
in gebroken Fransch aan; — (Zuidn.) een gebroken vloek, een bastaal dvloek ; --- (artill.) gebroken
buskruit, buskruit dat uit gebroken, stukgevallen
of gestooten en daarna ontledigde projectielen of
uit gebroken kardoezen is voortgekomen; — (wapenk.) een gebroken Ions, waarvan de schacht met
splinters is afgebeeld; — hij voelde zich gebroken,
van kracht beroofd, zonder energie; — een gebroken
man, zonder energie, als gevolg van grootera tegen
-- sterven aan een gebroken hart, door onbe--spoed;
antwoorde liefde; — gebroken van smart, geheel
overweldigd ; -- een gebroken leven, waarin men
door veel of velerlei tegenspoed zich alle kracht
voelt ontzinken, waarin geene energie meer is; —
(Zuidn.) de machine ligt gebroken, er is een defect
aan, zoodat zij niet werken kan; (bij uitbr.) de
werklieden liggen gebroken, kunnen niet werken
door een gebrek aan de machine(s).
GEBROKENHEID, v. (bijb.) (van het hart) het
zich voor God vernederen in ootmoed en berouw.
GEBROM, o het telkens of aanhoudend brom
dof, verward geluid (van eene menigte men--men;
schen); -- (van menschen) dof gemompel, inz. als
toeken van misnoegdheid, ontevredenheid enz.:
hij gaf door een dof gebrom zijne ontevredenheid
te kennen; — gegrom, geknor : het gebrom van honden; de beer liet een dof gebrom hooren; -- (van insecten) gegons : het gebrom van bijen; — (w. g.) (van
den wind) dof, hol of zwaar geruisch, gesnor : het
gebromn van den Noordenwind; (van muziekinstrumenten, die een doffen, hollen of zwaren klank
geven, als trommels, zware orgelpijpen, pauken
enz., inz. van klokken) dof of zwaar gedreun,
geboet : het statig gebrom der groote klok; — geknor,
gegrom, de ondeugende knaap was bang voor het
gebrom, dat hem thuis wachtte; schei toch uit met -dat
eeuwig gebrom en g.grom; — (w. g.) het gebruik

van klinkende, niets zeggende woorden (van rede
dichters) : iedere redenaar moet weten,-narse
dat snorkend gebrom van gespierdheid verschilt.
GEBROOD, bn. (gew.) hij is gebrood, heeft zijn

bestaan, kan leven.
GEBROUILLEERD, bn. in onmin zijnde : zij
zijn (met elkaar) gebrouilleerd, hunne vriendschap
is verbroken.
GEBROUWT, o. (w. g.) zooveel bier, als te gelijk
gebrouwen wordt : een brouwsel.
GEBRUGD, bn. van eene brug voorzien.
GEBRUI, o. gekwel, hinderlijke wijze van doen,
waardoor men iem. last, moeilijkheid of ongemak
veroorzaakt; (scherts.) geplaag, gemaal, gezanik;
getwist, gekijf, krakeel; geraas, leven; allerlei
zaken, die iem. hinderen of storen, of wel, waarover
hij op half schertsenden, half minachtender toon
zijne mindere ingenomenheid of bevreemding uit,
malle boel.
GEBRUIK, o. de daad of de wijze van het gebruiken, van het zich bedienen van iets, inz. met het
bijdenkbeeld van duur of herhaling : het gebruik
van pen en inkt; het gebruik van iemcnds hulp en
dienst; een lang, kort gebruik; een goed, verkeerd,
gepast gebruik; door het gebruik afslijten, doordat
iets gebruikt wordt; -- ten gebruike geven, afstaan,
laten, toevertrouwen enz., iets geven, afstaan, laten,

toevertrouwen enz. om het te gebruiken, om er
zich van te bedienen; — tot of voor zeker gebruik,
om op zekere wijze. in zeker geval of voor zeker
doel te gebruiken: — van veelvuldig gebruik zijn,
tot vele doeleinden gebruikt worden of strekken; —
van geen gebruik zijn, tot niets dienen, van geen nut
zijn; — de wijze van behandeling : beke%d zijn met
,het gebruik van een werktuig; hij verstaat het gebruik
van degen en sabel; —
het bezigen : het gebruik van ossenhuiden tot het
dempen van cellen; het gebruik van kool tot het zuiveren van drinkwater; het gebruik van lompen tot
vervaardiging van papier; het gebruik van vlas tot
.het maken van linnen; het gebruik van olie in de
.sla; —

(van spijs of drank) het eten of drinken er van,
het genot ex van : het gebruik van vleesch; na het
gebruik van een bordje soep; het gebruik van sterken
drank; — (van geneesmiddelen) het gebruiken er

van tot zeker doel, hetzij uitwendig of inwendig:
het gebruik van vliegend zout; het gebruik van eens
Spaansche vlieg; het gebruik van kinine; — tot of
voor inwendig of uitwendig gebruik, (van geneesmiddelen gezegd) bestemd om inwendig of uitwendig gebruikt te worden; —
(van hulpmiddelen of vermogens) de aanwen
er van : het gebruik van een ongeoorloofd middel-ding
is onzedelijk; het gebruik zijner gaven ten dienste
eener slechte zaak; -- (van den tijd) de besteding
er van : de meeste menschen denken niet na over het
behoorlijke gebruik van hun tijd; —
(van woorden, benamingen, grammaticale vormen, redenen, bewijsgronden, spreekwoorden enz.)
het bezigen er van : het ijdel gebruik van Gods naam
is ongepast; het gebruik van spreekwoorden is bij het
volk zeer gewoon; — (rechtsw.) het gebruiken , van
eene zaak, die een ander toebehoort : het gebruik
van bosschen en beplantingen, aan een bijzonderen
persoon toegestaan; — het recht van gebruik, het
recht om zich van eens anders zaak te bedienen
zonder de baten er van te genieten ,minder omvangrijk dan vruchtgebruik; —
(van personen, menschen of dieren) het gebruiken
of zich bedienen er van tot zeker doel : het gebruik
van een loods, tolk, gids enz.; het gebruik van ossen
als trekdieren; — tot of voor iemands gebruik, om door
hem gebruikt te worden; — voor eigen gebruik,
ten einde het zelf te gebruiken; — gebruik van
iets maken, zich van iets bedienen, iets gebruiken : van zijne vermogens een vlijtig gebruik maken;
van zijne macht en invloed ijverig gebruik maken; —
van iets geen gebruik maken, het niet gebruiken; —
iets in gebruik nemen, gaan gebruiken; —
van eene taal gebruik maken, er zich van bedienen,
ze spreken of schrijven; — van de gelegenheid, van
zeker oogenblik gebruik maken, zich de gelegenheid,
het oogenblik ten nutte maken; -- van eene gebeurtenis gebruik maken, (t. w. als schrijver) er zich van
bedienen als stof voor een geschrift; — van iemands
aanbod, beleefdheid, gunst, uitnodiging, vriendelijkheid enz. gebruik maken, ze aannemen of zich laten
welgevallen en er zoodoende partij van trekken: —
van iemands gastvrijheid, herbergzaamheid enz.
gebruik maken, ze zich laten welgevallen en genieten,
zich laten onthalen of herbergen; — van iemands
wenken gebruik maken, er zijn voordeel mee doen; —
geen gebruik van iets hebben, het niet gebruiken; —
(van lichaamsdeelen of geestelijke vermogens) het
vermogen zich er van te bedienen, de beschikking
er over : het gebruik der handen, voeten enz. missen;
het gebruik der rede hebben; hij heeft het gebruik der
spraak verloren; — (van ruimte -uitgebreidheden)
het recht of de bevoegdheid om er zich van te
bedienen tot het doel, waartoe zij geschikt of bestemd zijn : het gebruik van den tuin was hem toegestaan; —

—, (-en), de gewone wijze om iets te doen, te

gebruiken of zich van iets te bedienen : een oud,
jong gebruik; een eerbiedwaardig gebruik, een wijs,
dwaas, vreemd, zonderling gebruik; een gebruik
invoeren, in zwang brengen, afschaffen, doen ver
veranderen, wijzigen; aan een gebruik gehecht-valen,
zijn; de ondervinding van alle ti den leert, dat in
alle volksmaatschappijen, dc-or lang tijdsverloop,
vele zaken, die voormaals meer op gewoonte n
of gebruiken berustten, zich tot rechten en
v e r p l i c h t i n g e n vervormen. zij klinken met
den kroes, naar vaderlandseh gebruik; — naar of
volgens wet (recht) en gebruik, volgens eene wettelijk

vastgestelde (rechtmatige) gewoonte; — de alge
gewoonte of wijze van doen:-men,hrscd
het gebruik brengt dit zoo mede; -- in, buiten gebruik
zijn, komen, raken, in zwang, in de mode; — (van
rechten) van kracht; -- het gebruik van goede (der
beste) schrijvers, de door goede (de beste) schrijvers
algemeen aangenomen wijze van schrijven : door
het gebruik van goede schrijvers heeft het woord
omgeving het burgerrecht gekregen; — (rechtsw.)
een door de wet erkend gebruik, eene gewoonte, door
de wet als geldig erkend en dus tot het gewoonterecht behoorende : een vast gebruik; een plaatselijk, stedelijk, gewestelijk gebruik; — het gebruik,
de van oudsher bestaande gewoonte.
GEBRUIKELIJK, bn. ( -er, -st), tot het gebruik
behoorende; in gebruik zijnde; door het gebruik
gevorderd, gewoon : hij legde den gebruikelijken
eed af; de gebruikelijke plichtplegingen; op de gebruikelijke wijze, op de gewone wijze; — zooals
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gebruikelijk is, zooals de gewoonte het medebrengt;—
in gebruik zijnde, gebruikt wordende : het onder
thans meest gebruikelijke schoolboekjes;-zoekndr
allerlei physische instrumenten en toestellen, tot
chemische proefnemingen gebruikelijk; — (rekenk.)
een gebruikelijke breuk, eene breuk wier teller
kleiner is dan de noemer, eene echte breuk.
GEBRUIKEN, (gebruikte, heeft gebruikt), zich
bedienen van, gebruik maken van : een stok, een
stuk papier gebruiken; een kussen, een leuningstoel
gebruiken; een regenscherm, een mantel gebruiken
voor den regen; neem dit maar van me aan, als ge
het gebruiken kunt, er mede gediend zijt; — de
koopman vroeg ons herhaaldelijk of we niets konden
gebruiken, niets noodig hadden; — iets best (opper best) kunnen gebruiken, er zeer veel aan hebben:
voor de kinderen kan zij alles best gebruiken; —

(van werktuigen) er mede verrichten, waartoe zij

bestemd of dienstig zijn : hamer en nijptang ge-

bruiken; vork en mes gebruiken; de agenten moesten
de wapenen gebruiken om de zaal te doen ontruimen; —
een werktuig weten te gebruiken, er zich goed van
kunnen bedienen, het weten te hanteeren; — zijne
pen weten te gebruiken, met de pen weten om te
gaan, een goeden stijl of schrijftrant hebben; —
hij weet zijne handen te gebruiken, zich goed van
zijne handen te bedienen, zijne handen flink uit
de mouw te steken, ze te reppen; — zijne tong
weten te gebruiken, zijne tong tot zijn dienst hebben,
goed ter taal zijn; — zijne oogen gebruiken, goed
rondkijken om alles op ' te nemen; — zijne eigen
oogen gebruiken, uit eigen oogen zien, met zijn
eigen oordeel te rade gaan; — zich van iets bedienen
om er wat van te maken of er mede toe te bereiden:
drie M. laken voor eene jas gebruiken: olie in de
lamp gebruiken; wat gebruikt die meid een turven !; —
vleesch gebruiken, eten; — veel koffie gebruiken,
drinken; -- kinine gebruiken, innemen; — wilt ge
ook iets gebruiken ? het een of ander nuttigen,
inz. als . verversching; — een maal (het ontbijt,
middagmaal, avondmaal enz.l gebruiken, het nuttigen; — het Avondmaal gebruiken, aan het heilige
Avondmaal deelnemen; — de baden gebruiken, eene
badkuur ondergaan; --- een geneesmiddel inwendig
of uitwendig gebruiken; — geld gebruiken, liet besteden, uitgeven; — veel geld in den handel gebruiken,
in het groot inkoopen; — een pakhuis gebruiken,
zich er van bedienen; een schuur, zolder, vliering
enz. gebruiken; eene gang gebruiken; — iemands
diensten, iemands hulp gebruiken, zich er van bedienen; — raadplegen : een woordenboek, een atlas
gebruiken; welke bronnen hebt gij bij de samenstelling
van uw werk c,ebruikt t; -- zijn verstand gebruiken,
behoorlijk nadenken; — rede gebruiken, naar rede
willen luisteren, redelijk zijn; — iets als middel
gebruiken tot zeker doel, het daartoe aanwenden; —
geweld gebruiken, tot geweld zijne toevlucht nemen,
om iem. tot iets te dwingen of om zijn voornemen
in spijt van iemands tegenstand te volvoeren; —
list (bedrog) gebruiken, listige (bedrieglijke) middelen
bezigen; —
(macht, gezag, rechten, invloed enz.) tot bereiking van zeker oogmerk aanwenden; bij de recht
toepassen, rechtspreken volgens zeker-sprak
recht : in kerkelijke zaken gebruikt men er nog het
canonieke recht; hoe lang zal men ten onzent nog het
Fransehe recht gebruiken ?; —
geduld, lankmoedigheid of lijdzaamheid gebruiken,
geduld, lankmoedigheid of lijdzaamheid aan den
dag leggen of betoonen; — men moet geduld gebruiken in tegenspoed; — gestrengheid gebruiken, met
gestrengheid te werk gaan; —
(van gunstige gelegenheden, omstandigheden,
toestanden enz.) ze zich ten nutte maken, er partij
van trekken : zijn tijd goed, kwalijk, slecht gebruiken,
aanwenden, besteden; — hij heeft zijne vacantie
goed gebruikt, en is nu klaar voor zijn examen; —

(woorden, namen, uitdrukkingen, zegswijzen enz.)
er zich van bedienen, ze bezigen; — weinig, veel
woorden gebruiken, karig, mild zijn met zijne ivoor-

den, of wel, kort, lang over iets spreken of schrij ven : hij gebruikte weinig woorden, wist het kort
en bondig te zeggen; — iemands woorden gebruiken,
zich met iemands woorden uitdrukken, iemands
woorden tot de zijne maken; — iemands naam
gebruiken, als aanbeveling bij anderen, om ergens
toegelaten te worden; — Gods naam ijdellijk gebruiken, Gods naam lichtváardig en zonder eenig
doel aanroepen, dien misbruiken; — (van redenen,
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bewijsgronden, voorbeelden, spreekwoorden, gelijkenissen enz.), er zich van bedienen, ze bijbrengen of aanvoeren; —
(van personen) een dokter, een kapper gebruiken„
van hunne diensten gebruik maken; — iem. weten
te gebruiken, van zijne bekwaamheid, macht ofinvloed partij weten te trekken; (ook) weten welke.
arbeid voor hem de geschiktste is; — zich laten.
gebruiken, zijne diensten ten beste geven; meest in
verachtelijken zin, zich tot lijdzaam werktuig in
de hand van anderen stellen; — zich tot alles laten
gebruiken, zich tot allerlei lage en vernederende
diensten leenen; — hengsten, stieren of andere
mannetjesdieren gebruiken, ze tot de voortteling doen dienen, ze doen dekken, springen enz.; —
een meisje, eene vrouw enz. gebruiken, er zich van
bedienen, t. w. tot den bijslaap, thans alleen in
verachtelijken zin gezegd.
GEBRUIKER, m. (-s), degeen, die iets gebruikt
of zich van iets bedient, inz. werktuigen of boeken:
bij dit werk mocht wel een bladwijzer gevoegd worden:
die zou den gebruikers van grooten dienst zijn; —
(rechtsw.) een persoon, die iets van een ander in.
gebruik heeft, meestal huurder van een huis, een
erf, een land enz. : de gebruiker mag zijn recht aan.
geen ander afstaan of verhuren. GEBRUIKSTER.,
v. (-s).

GEBRUIKSAANWIJZING, v. (-en), voorschrift.
tot het behoorlijk gebruiken van het een of ander;
een stuk papier, zulk een voorschrift behelzende :.
sanatogeen wordt in blikken bussen met gebruiksaanwijzing verpakt.

GEBRUIKSHUUR, m. het gehuurde recht om
iets ook te mogen gebruiken, doch niet uitsluitend,
zooals bij gewone huur; — de som geld daarvoor
bedongen.
GEBRUIKSKUNST, v.; ...WAARDE, v. de
waarde die iets practisch heeft, vaak verschillende
van de werkelijke verkoopswaarde.
GEBRUIS, o. het voortdurend bruisen, borrelen
en schuimen van kokende of gistende vloeistoffen;
ook van snelstroomende en sterk golvende watermassa's : het woeste gebruis van een bergstroom; het
gebruis van den waterval; — (van den wind, inz,
den stormwind) sterk geruisch, gehuil; — (Zuidn.)
dof, verward geluid of geraas; — getier.
GEBRUL, o. het telkens of aanhoudend brullen,
van leeuwen, tijgers, beren enz.; (van andere dieren,
die in angst, pijn of woede verkeeren) vervaarlijk
gehuil, geloei enz.; — (overdr.) vervaarlijk, woest
geschreeuw of getier van lieden, die in een opgewonden toestand, inz. in razernij of woede ver
onder het gebrul der menigte werd hij neer -kern:
— (overdr.) schor, woest gezang-gesmtnidv;
van onbeschaafde lieden; — (w. g.) geloei van den
stormwind of eene onstuimige zee of hare golven.
GEBUIKT, bn. (van menschen of dieren) een dikken buik hebbende; steeds min of meer schertsend :.
dat heer is ook behoorlijk gebuikt; — het schip is gebuikt, de zijden zijn sterk uitgebouwd; — (van de
zeilen van een schip, die, als zij ruim gesneden en
genaaid zijn, in den wind een kollen vorm aannemen) : gebuikt staan, bol staan.
GEBUIL, o. het telkens of voortdurend builen.
GEBUILD, bn. (w. g.) (van de huid van het men-schelijk of dierlijk lichaam) met builen of huidopzwellingen bezet.
GEBUISD, bn. (art.) (van holle projectielen) van.
eene buis of koker, als ontstekingswerktuig, voor
zien : eene gebuisde granaat; — een buis dragende:
die aap van een jongen is al gebuisd en gebroekt: —
(Zuidn.) gedropen, gezakt voor een examen.
GEBULDER, o. het telkens of aanhoudend bulderen of een zwaar donderend geluid geven (van
den storm, de onstuimige zee of hare golven, de
branding, grof geschut en de stem).
GEBULK, o. (van runderen) het telkens of aanhoudend bulken of zwaar loeien; (van ezels) het
gebalk; (van menschen) met opgeblazen trots of
verwaandheid spreken; het luide geschreeuw en
gehuil van kinderen.
GEBULT, bn. (van den grond) bulten of oneffenheden vertoonende, oneffen; -- een bult of bochel
op den rug hebbende, gebocheld : een geb^jlt
manneke.
GEBUREN, (gebuurde, heeft gebuurd), (Zuidn.)
naast of in de nabijheid van iem. wonen : hij gebuurt goed met allen die er rond wonen;; gaat met
zijne buren goed om, leeft in goede verstandhouding
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met hen; — gaan geburen, een buurpraatje gaan
houden.
GEBURGERD, bn. (w. g.) (door een langdurig
verblijf in eene vreemde plaats) tot de burgers
gerekend worden; ergens goed bekend, ingeburgerd zijn.
GEBURIG, bn. (Zuidn.) (van landen, steden,
volken, vorsten) naburig, er dicht bij staande : daar
staat een huisje, dat zich van alle geburige woningen
door zijne bouwvalligheid onderscheidt.

GEBURIN, V. (- nen), (bijb.) buurvrouw.
GEBUST, bn. (zeew.) (van gaten, in blokken of
spuigaten) met metaal bekleed of gevoerd, zoodat
het gat het voorkomen van eene bus of een metalen koker heeft : de spuigaten zijn met lood gebost

het inwateren te voorkomen; — gebuste blokken,

om

waarvan het nagelgat in de schijf met metaal
bekleed is.
GEBUUR, m. en v. (...buren), buurman of
buurvrouw; — de geburen, de mensehen die in
dezelfde buurt wonen : vrienden en geburen; bekenden

en geburen; in den nood is een trouw gebuur beter
dan een broeder, die verre is; — ( spr.) kwade geburen
moet men bezuren, van slechte buren heeft men
veel last; -- sparen en duren zijn goede geburen,

wat men spaart (weinig of zuinig gebruikt), duurt
lang; --- geburen, naburige volken; — iem. die bij eene
gelegenheid naast of in de nabijheid van een ander
zit.
GEBUURJONGEN, m. (-s), buur'ongen; ...KIND,
o. ( -eren, -ers), buurkind; — al de gebuurkinde
het wel, iedereen weet het; ...MAN, m.-renwt
(-nen of ...lieden), (Zuidn.) buurman; ...MEISJE,
o. (-s).
GEBUURSCHAP, v. (-pen), buurt; —, gmv. omgang met buren.
GEBUURTE, v. (-n), (w. g.) plaats, waar iemands
geburen wonen; de nabij iemands woning gelegen
huizen, iemands buurt; — de gebuurte, de huizen,
die in de nabijheid staan; de personen, die in iemands
of in elkanders nabijheid wonen, de gezamenlijke
geburen, de buren of buurt; zeker aantal naast of
nabij elkander staande huizen, die een bepaald
deel van eene stad of een dorp vormen, wijk of

buurt: Leiden is verdeeld in negen wijken, die weder
in 39 afdeelingen, gebuurten genaamd, gesplitst
zijt; — heer der gebuurte, buurtmeester; — knecht
der gebuurte, persoon van wiens diensten de heer

der gebuurte in zijn werkkring gebruik maakt; —
der gebuurte, persoon die den buurtmeester
als raad ter zijde staat en hem bij ontstentenis
vervangt; — eenige weinige bij elkander gelegen
huizen op het land, gehucht, buurtschap.
GEBUURVROUW, v. (-en), (Zuidn.) buurvrouw.
GECACHETEERD, vd. verzegeld.
GECANNELEERD, bn. gecanneleerde kolommen,
met cannelures of groeven.
GECHARMEERD, bn. op iem. gecharmeerd zijn,
gaarne mogen, aardig vinden.
GECIVILISEERD, bn. beschaafd : in geciviliraad

seerde kringen.

GECOIFFEERD, bn. sterk of dwaas ingenomen
met.
GECOLLATIONNEERD, bn. (van officieele en
notarieele stukken, van uitgaven naar handschriften) met het oorspronkelijke vergeleken en zoo
noodig er naar verbeterd.
GECOMMITTEERDE, m. (-n), lasthebber, gevolmachtigde; (bij een examen) gemachtigd toeziener;
(ook) lid van een dijks- of polderbestuur.
GECOMPLICEERD, bn ( -er, -st), ingewikkeld:
een gecompliceerd geval.

GECOMPROMITTEERD, vd. in opspraak gebracht.
GECONCENTREERD, bn. geconcentreerd. zwavel
-zur,
van een sterk gehalte.
GECONCESSIONNEERD,vd. bewilligd, ingeruimd,
toegestaan, vergund; — geconcessionneerde lijnen,
spoorwegen aan bijzondere maatschappijen toebehoorende (in tegenstelling, met staatsspoorwegen).
GECONDENSEERD, bn. gecondenseerde melk, in
een vacuumpan tot op ' / 3 van haar volume ingedampte melk : in goed gesloten flesschen blijft ge-

condenseerde melk jaren lang goed.

GECONDITIONNEERD, bn. goed geconditionneerd,
in goeden toestand, goed onderhouden (van boeken,
andere voorwerpen enz.).
GECONFEDEREERDEN, m. mv. verbondenen,
bondgenooten; (in 't bijz.) (gesch.) de elf zuidelijke
Van Dale.

Staten, die zich in den burgeroorlog in de Ver
Amerika in 1861 van de-enigdStavN.
Unie afscheidden, om eene onafhankelijke Confederatie te vormen.
GECONSERVEERD, vd. bewaard, onderhou den; — deze dame is goed geconserveerd, men kan
het haar niet aanzien, dat zij reeds bejaard is;
geconserveerde vruchten, groenten,

vleeschspijzen, voor

bederf bewaard.
GECONSOLIDEERD, bn. geconsolideerde schuld,
consolidatie.
GECONSOLIDEERDEN, o. mv. fondsen of schulden, voor welker rentebedrag zekere staatsinkomsten zijn aangewezen, gevestigde schuld (inz. in
Engeland).
GECONSTERNEERD, bn. ontsteld, onthutst,
verbaasd, uit het veld geslagen.
GECONTINUEERD, vd. voortgezet, vervolgd,
verlengd.
GECONTRARIEERD, vd. tegengewerkt, gedwarsboomd.
GECOSTUMEERD,vd. bn. naar behooren gekleed;:
(meestal) in zekere kleederdracht (van ouden tijd)
gedost, verkleed . een gecostumeerd bal; een gecostumeerde optocht.

GECOSTUMEERDE, m. en v. (-n), die verkleed
is : de zaal was vol gecostumeerden.
GECONTRASIGNEERD, bn. van een contrasigne
voorzien.
GEDAAGDE, m. en v. (-a), degeen, die gedaagd
of voor de rechtbank geroepen is; de gedagvaarde,
hetzij verweerder of verweerster, in tegenstelling
met den eischer of eischeres.
1. GEDAAN, bn. (van personen of hunne lichaamsdeelen) (alleen in samenstelling) er zóó uitziende
of zulk een voorkomen hebbende, als door de bepaling wordt aangewezen : welgedaan.
2. GEDAAN, vd. zie DOEN; verricht, volbracht; —
(fig.) geëindigd, afgeloopen, uit : het is met hem gedaan, hij is dood, (ook) hij ligt op het uiterste; —
(spr.) gedane zaken nemen geen keer, wat gedaan
is, laat zich niet ongedaan maken; — gedaan geven,
krijgen, uit het werk ontslaan, ontslagen worden; —
gedaan nemen, ergens niet langer in 't werk blijven; —
(Z. A.) de paarden zijn gedaan, zwaar vermoeid,
uitgeput; — (Zuidra.) bewogen, getroffen, aangedaan : hij was er erg vc, n Gedaan: (ook) beschonken.
GEDAANTE, v. (-n), (van menschen of dieren),
het uiterlijk, zooals dit zich openbaart in gelaat,
gestalte, houding, figuur enz.; — eens anders gedaante aannemen, eens anders uiterlijk voorkomen
aannemen, zich in diens uiterlijk vertoonen; — in
(onder) eens anders gedaante, onder eens anders
uiterlijk : een mensch in de gedaante van een weerwolf; — in zijne eigen gedaante, in de gedaante die
iem. van nature eigen is; — van gedaante veranderen,
een ander uiterlijk aannemen of krijgen; — (w. g.)
zij was schoon, zeer leelijk van gedaante, zag er
schoon, zeer leelijk uit; —
de uiterlijke vorm, zooals die zich in zijne omtrekken vertoont : in zijne natuurlijke gedaante,
in zijne natuurlijke gestalte of vorm, levensgroot; —
de uiterlijke vorm, waarin een dier, inz. een insect,
zich gedurende een bepaald tijdperk zijner ontwikkeling vertoont : de eerste gedaante der meeste
insecten is de larve; — de vorm, waarin iets zich
uiterlijk vertoont : de gedaante van een huis, eene
kerk, een bijenkorf; de gedaante van den schedel,
het dijbeen; — het uiterlijk dat aan iets van den

beginne af aan of vroeger eigen was : zijne vorige
gedaante herkrijgen; aan iets zijne vorige gedaante
teruggeven; — eene andere gedaante aannemen, van
voorkomen veranderen; — (w. g.) de gedaante der
woorden, de wijze waarop zij worden voorgesteld
of gespeld; — een plein in de gedaante van een recht hoek, met zulk een vorm; aan een park eene halvemaanvormige gedaante geven; — (
g.) de spraak
gedaanten eener taal, de spraakkunstige-kunstige
vormen er van; -- (w. g.) de gedaante der volken,
hun maatschappelijke toestand; — de zaken zijn
van gedaante veranderd, de zaken doen zich anders
voor; — de zaken buiten hare ware gedaante plaatsen,

w.

ze in een valsch licht stellen; — (bijb.) uiterlijk
voorkomen,. dat iem. aanneemt ter bedekking van
zijne innerlijke gezindheid, valsche schijn, masker:

met eene gedaante van vriendschap vermomd; —
onder de gedaante van iets, onder den schijn van

iets; — (bijb.) Bene verschijning, die, het uiterlijk
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-voorkomen heeft van de zaak, die in de bepaling
is uitgedrukt : in den avond was over den tabernakel
als eene gedaante des vuurs; —
het uiterlijk voorkomen van een persoon : eene
schoon, eene reusachtige gedaante; — nevelachtige,
onduidelijke menschengestalte : ik heb daar eene
gedaante door het bosch zien sluipen; — eene ver
een beeld in menschelijken vorm: eene-schijngof
spookachtige gedaante, een spook of geest; — voor
vorm (van zaken) : de gedaanten der heuvels-komen,
waren scherp van omtrek.
GEDAANTEVERANDERING, v. (-en), ...VER
verwisseling van gedaante,-WISELNG,v.(en)d
hetzij uiterlijk voorkomen of vorm; (myth.) de
herschepping
of
van een mensch
vormverandering
in een dier, plant of levenlooze stof, door de macht
eener godheid bewerkt : de gedaanteverwisselingen
van Ovidius; — ( in betrekking op dieren, inz.
insecten), de natuurlijke overgang van den eenen
vorm in den anderen : eene volkomen gedaanteverwisseling, waarbij men drie verscheidene toestanden
opmerkt : de insecten worden alsdan in den eersten
toestand of de eerste gedaante maskers of larven
genoemd; in den tweeden toestand dragen zij den
naam van nimf of pop; en eerst de derde toestand
is die van het volkomen insect; wanneer de larve
in hoofdzaak op de ouders gelijkt (met uitzondering
der vleugels eenige leden van' sprieten en tasters
enz.), spreekt men van eene onvolkomen gedaante-

verwisseling.

GEDACHT, o. (-en), (Zuidn.) gedachte.
GEDACHTE, v. (-n), de daad van het denken

aan iets : de gedachte aan vrouw en kind sterkte hem
in den levensstrijd; — het blijvend aandenken, de
gedachtenis : de gedachte(n) van iets bewaren, voort durend er aan gedenken; — in (eeuwige) gedachte(n)
blijven, in (eeuwige) gedachtenis blijven; — het
nadenken of peinzen : zij was vol gedachten; — in
gedachte(n) zijn, in gepeins zijn, in zichzelven gekeerd zijn, inz. met het bijdenkbeeld, dat men
daardoor in een toestand van afgetrokkenheid
verkeert en misslagen begaat : diep in gedachten
zijn; — in gedachte(n) staan of zitten, in eene onbeweeglijke, hetzij staande of zittende houding in
zichzelven gekeerd zijn, in gepeins staan of zitten; —
in diepe gedachten vervallen, verzinken enz., in diep
nadenken vervallen, zoodat men van de buiten
niets merkt; — zich in (zijne) gedachten-werld
verliezen, er zich geheel in verdiepen; — verloren,
verzonken in gedachten, geheel in zichzelven gekeerd; -- aan zijne gedachten den teugel vieren, den
vrijen loop laten; — iets in gedachten doen, iets
doen terwijl men aan iets anders denkt en dus
hetzij werktuiglijk, hetzij zonder erg of opzet; —
overweging, het bedenken : de gedachte, dat gij
door uw slecht gedrag uw ouders verdriet doet, moest
zu van het kwade terughouden; — de daad van het
denken, het oordeelen of zijne meening zeggen:
waar de pers aan banden ligt, is ook de gedachte
niet vrij; -- de daad van het denken of overleggen,
overleg, beraad : iets in (zijn) gedachte(n) nemen,
het in overweging nemen, met zichzelven er over
te rade gaan; —
eene voorstelling van den geest, hetzij zonder
invloed der buitenwereld door de werking van de
geestvermogens, inz. het verstand, gevormd, hetzij
door onze gewaarwordingen opgewekt : eene gedachte vormen, opwekken, doen ontstaan; eene gedachte uiten: gedachten en gewaarwordingen, -- de
schakel der gedachten, de aaneenschakeling van
voorstellingen, die door eene ongestoorde werking
der geestvermogens worden opgewekt; — de kring
van iemands gedachten, de omvang der voorstellingen van iemands geest, die geringer of uitgebreider
is naarmate van zijne ontwikkeling; — de gedachten
binnen in iem., de gedachten die in zijn binnenste
ontstaan; -- zich geene gedachte van iets kunnen
maken, er zich geene voorstelling of geen denkbeeld
van kunnen vormen; eene kortstondige, snelle,
vluchtige gedachte; eene aangename, blijde, drukkende,
sombere, treurige gedachte; gekke, duivelsche, wereldsche, wellustige gedachten enz.; — iemands innigste
gedachten, zijne geheimste of meest verborgen
gedachten; -- eene gedachte van hoop, liefde, troost
enz., eene hoopgevende, liefderijke, troostrijke
gedachte; — de tijd van veertien dagen was als eene
gedachte omgevlogen, verbazend snel; — hij wil op
zijne gedachten bediend wezen, op zijne wenken; —
(w. g.) zekere gedachten voeden, die koesteren; ---
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Zijne gedachten voor zich houden, ze niet uitspreken,
op geenerlei wijze uiten of te kennen geven wat
men denkt; — gedachten zijn slechts (of maar)
gedachten, of wel, het zijn slechts (of maar) gedachten,
het zijn maar voorstellingen die niet aan de werkelijkheid beantwoorden; — gedachten zijn tolvrij,
ieder heeft de vrijheid om te denken wat bij hem
opkomt; —
eene voorstelling van den geest in betrekking tot
den inhoud gedacht, een denkbeeld : de gedachte
alleen dat gij het zoudt willen doen, knaagt aan mijn
hart; ik u bedriegen ! welk eene gedachte; hoe kan
zulk eene gedachte bij u opkomen ?; — zich met deze
of gene gedachten bezighouden, zijn geest met deze
of gene voorstellingen bezighouden; —
het denk- of voorstellingsvermogen; de som van
iemands gedachten of voorstellingen : de vreugd,
de verrukking boeien mijne gedachten, overstelpen
mij geheel; — in zijn gedachte(n), in zijn geest,
in zijne verbeelding, (ook) bij zichzelven, in zijn
binnenste : zich in gedachten verplaatsen naar; in
(mijne) gedachten druk ik u hartelijk de hand; vloekt
den koning niet, zelfs in uwe gedachten; — met zij~oe
gedachten in eene ideale wereld leven, met de voorstellingen van zijn geest, in zijne verbeelding; —
hij is met zijne gedachten afwezig, hij is afgetrokken; — waar zijn uwe gedachten ?, waarmede houdt,
uw geest zich bezig ? waar denkt gij over l; —
zijne gedachten zijn elders, hij denkt aan andere
dingen, enz.; — dat gaat mijne gedachten te boven,
mijn bevattingsvermogen; -- iets in zijne gedachten
nemen, er aan gaan denken, het in zijn hoofd
krijgen; — iets in zijne gedachten houden, er voortdurend of telkens aan denken; — uit de gedachten
gaan, er niet meer aan denken; — nooit uit . de
gedachten zijn, voortdurend voor den geest staan; —
in de gedachten konten, voor den geest komen; —
in iemands of iem. in de gedachten (op)komen, in
zijn geest opkomen, bij iem. opkomen (van plannen
of voornemens gezegd, die iem. in het hoofd krijgt);zijne gedachten met iets bezighouden, er aan denken,
er zijn geest mede bezighouden; — zijne gedachten
verzamelen, alle aandacht op één punt richten; —
zijne gedachten bij elkander houden, zijn geest niet
laten afdwalen, rustig en kalm voortdenken, —
zijne gedachten bij iets houden, er zijne geheeie
aandacht aan wijden; — zijne gedachten over iets
laten gaan, ei over denken; verstrooidheid - an g*dachten, wanneer men telkens aan iets anders
denkt; —
eene voorstelling van den geest, inz. door het
denkvermogen opgewekt (inz. in betrekking tot
letterkundige gewrochten) : eene treffende, juiste,
belangrijke gedachte; zijne gedachten ontwikkelen;
ik verbaas mij steeds over den rijkdom zijner gedachten; de woorden dienen om gedachten te uiten;
eene b?vemlezing van allerlei gedachten uit de werken
der beste schrijvers; — ( in betrekking tot voort
schilderkunst, muziek enz.) het-brengslva
gronddenkbeeld, dat er in is uitgedrukt : dat heer
landschap van Ruisdael ademt slechts ééne-lijke
gedachte, die van rust; dit lied geeft de gedachten
des dichters voortreffelijk weer; —
(bijb.) overlegging : iemands gedachten, zijne
overleggingen; --- de gedachten des harten, datgene
wat in het hart, als den zetel der overleggingen en
gewaarwordingen omgaat; — overlegging, beraming,
(bij uitbreiding) voornemen, plan : op de gedachte
komen, op het denkbeeld komen, zich voornemen; —
op twee gedachten hinken, in twijfel staan of men
het een dan wel het ander zal kiezen, (ook) zich
zelven niet gelijk blijven; — van gedachte zijn,
van plan zijn; -- van gedacht,: (gedachten) veranderen,
van plan veranderen; — iem. tot andere gedachte
brengen, hem van plan doen veranderen : -- daar
had ik geene gedachte op, daar dacht ik niet aan; —
(Zuidn.) zijne gedachte hebben, zijn plan gevormd
hebben; -- (Zuidn.) zijne gedachte volgen, aan zijn
voornemen gevolg geven; — (Zuidn.) eene gedachte
volbrengen, een voornemen ten uitvoer brengen; —
(bijb.) Gods gedachten, Gods raadsbesluiten; —
(bijb.) e_ne zekere gedachtè denken, zich iets voornemen, iets voorhebben; -- (bijb.) eene gedachte
(gedachten) over iem. denken, zich voornemen op
eene of andere wijze ten opzichte van hem te handelen; — (bijb.) eene gedachte (gedachten) tegen
iem. denken, iets kwaads tegen hem in den zin
hebben; —
meening, gevoelen, oordeel, beschouwing, ziens-
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wijze : ieder drukte zonder de minste ont-zichtigheid
zijne gedachten uit; -- ik was in d e gedachte dat,
ik meende; --- van gedachte zijn, van gevoelen of
oordeel zijn, oordeelen; -- van zekere gedachte(n)
zijn, van dat gevoelen zijn, op die wijze over iets
oordeelen; — naar iemands gedachte(n), naar
iemands meening, gevoelen of zienswijze, volgens
hetgeen hij denkt of oordeelt; --- naar alle gedachten,
naar alle waarschijnlijkheid, zooals het zich laat
aanzien; -- bij zijne gedachte(n) blijven, bij zijne
meening of zijn gevoelen blijven, ze niet laten
varen; — in zijne gedachte(n) versterkt worden, in
de juistheid of gegrondheid van zijne meening of
zijn gevoelen bevestigd worden; — in gedachten
met of van iem. verschillen, andere meeningen hebben
of anders over iets denken of oordeelen dan hij; —
tegen zijne gedachten spreken, iets anders zeggen
dan hetgeen men over iets denkt; -- iem. tot andere,
betere enz. gedachten brengen, hem van het verkeerde
van zijne meening of zienswijze overtuigen en
zoodoende tot een ander inzicht brengen; (ook)
tot inkeer brengen; --- (Zuidn.) iemands meening
omtrent hetgeen hem tedoen staat, bedoeling,
oogmerk : pij wilt mij niet verstaan, het is mijne
gedachte niet ieee. te beletten vreemde talen te leerera; —
de meening, die men aangaande een persoon of
Bene zaak heeft, waardeering, schatting, dunk:
eene goede, slechte, gunstige, ongunstige gedachte (of
gedachten) van of over iem. of iets hebben, geven
enz.; -- betere gedachten van iem. hebb ?n, te gunstig
over hem oordeelen, dan dat men hem tot zoo iets
in staat zou achten : eene groote, hooge, kleine,
geringe enz. gedachte (of gedachten) van iem. of iets
hebben, er een grooten of geringen dunk van hebben,
ze hoog of laag schatten, of wel, er zich veel of
weinig van voorstellen; -- eene groote of hooge
gedachte (of wel, gedachten) van iem. of iets opvatten
of vormen, er zich een hoog denkbeeld van maken,
er zich veel van gaan voorstellen; — eene groote,
hooge, kleine, geringe enz. gedachte (of wel in het
mv. gedachten) van iem. of iets geven, inboezemen,
verwekken enz., er een grooten of geringen dunk
van doen ontstaan, maken dat men er groote of
geringe verwachtingen van koestert; — zich in
iemands goede gedachten aanbevelen, zich in iemands
gunstige meening of welwillende gezindheid aan
-bevln;
vermoeden : geen gedachte op iets hebben, er geen
vermoeden op hebben; --de herinnering, het geheugen : dat huis gaat nooit uit mijne gedachte. GEDACHTETJE, o. (-s;.

GEDACHTELOOS, bn. bw. (... bozer, -t), (van

personen) het denkvermogen niet inspannende,
onnadenkend : zij praten elkander gedachteloos na;
door ontroering of ontsteltenis overweldigd en als ver
gansch verdwaald zat zij als gedachteloos en met-suft:
stille tranen in de oogent -- achteloos, onwillekeurig,
of wel, werktuiglijk, als een gevolg van afgetrokkenheid van geest : zij ontbladert gedachteloos de
bloem in hare hand; -- niet behoorlijk nadenkende
over hetgeen men doet, onbezonnen: een gedachte
los meisje; -- (van zaken, als handelingen,-los,
toestanden enz.) getuigenis of blijk gevende van
werkeloosheid van geest, van onnadenkendheid
of verstrooidheid : de meisjes blikten met gedachte
nieuwsgierigheid op hetgeen er geschiedde.
-loze
GEDACHTELOOSHEID, v. de hoedanigheid van
beteekenissen
des
gedachteloos in de verschillende
woords, werkeloosheid van geest, onnadenkendheid, achteloosheid, afgetrokkenheid.
GEDACHTENBEELD, o. (-en), de voorstelling
eener zaak, die zich als een beeld aan de gedachten
of den geest voordoet, denkbeeld: hij bleef meer behagen vinden in de bepaalde gedachtenbeelden van
zijn eigen brein dan in de algemeenheden van de
wetenschap; droombeeld, phantasie, hersenschim
dat zijn maar gedachtenbeelden!
GEDACHTENGANG, m. de gang of opeenvolging
der gedachten of voorstellingen van den geest;
hetzelfde als gedachtenloop, dat voorheen het gewone woord was.
GEDACHTENIS, v. ( -sen), het gedenken aan

iem. of iets, de voortdurende herinnering er van :
in iemands gedachtenis leven; in gedachtenis van
iem. of iets, om iem. of iets te gedenken; — (bijb.)
iets in gedachtenis brengen, er aan doen gedenken;
-- (bijb.) zich iets in gedachtenis brengen, het zich
herinneren, er aan gedenken; -het voortleven of voortbestaan van iem. of iets
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in de gedachten van anderen : om zijne gedachtenis bij de nakomelingschap te bewaren; (bijb.)
iemands qedachtenis uitdelgen of uitroeien, zijn naam
der vergetelheid prijsgeven; -- bij de gedachtenis
van..., zegswijze waarbij men het aandenken van
een dierbaren afgestorvene op plechtige wijze voor
iemands geest brengt, den doode als het ware aanroept met het doel om den persoon, tot wien men
spreekt, tot bezinning of betere gedachten te brengen: bij de gedachtenis uws vaders, keer in u zelven!;
iem.. bij de gedachtenis van een afgestorvene bezweren,
t. w. om iets te doen of na te laten; — (bijb.) de gedachtenis van iets stichten, er aan doen gedenxen; —
(bijb.) in eeuwige gedachtenis zijn, eeuwig in aandenken blijven :de rechtvaardige zal in eeuwige
gedachtenis zijn; -- ter eeuwiger gedachtenis, om
eeuwig in aandenken te blijven; — mijn vader,
moeder zaliger (gedachtenis), wijlen mijn vader,
moeder; -- een voorwerp, bestemd om de gedachtenis van iem. of iets levendig te houden, aandenken : iem. eene kleine gedachtenis uit Parijs mee
aan iets hebben;-breng;'dahtisvnem.
ik geel u dit tot eene gedachtenis.
GEDACHTENJACHT, v. ziekelijk verschijnsel
van een overspannen geest, waarbij de gedachten
elkander zeer snel op gen en den lijder afmatten.
GEDACHTENKRI , m. (-en), kring van gedachten; het gebied, waarover de werkzaamheid
van den geest zich uitstrekt en die ruimer of
enger is naar mate van iemands ontwikkeling:
met het toenemen onzer kennis en ervaring breidt
zich onze gedachtenkring uit.
GEDACHTENLEZEN, o. de vermeende kunst,
om door „magnetisch rapport" anderer gedachten
te kunnen lezen.
GEDACHTENLEZER, m. (-s), die door middel
van een medium de gedachten van anderen raadt
en iets dat verborgen is vindt : de gedachtenlezen
Cumberland.
GEDACHTENLOOP, m. de loop of opeenvolging der gedachten of voorstellingen van den geest,
thans meer gedachtengang gezegd.
GEDACHTENREEKS, v. (-en), eene reeks of
geregelde opvolging der gedachten of voorstel
geest.
-lingevad
GEDACHTENSPRONG, m. (-en), de sprong of
snelle, niet geleidelijke overgang der gedachten
of voorstellingen van den geest tot een ander
onderwerp : welk een forsche gedachtensprong !
GEDACHTENSTREEP, v. (...strepen), een teeken in den vorm van een streepje, dienende om een
korten stilstand in den gang der gedachten aan te
geven.
GEDACHTENSTROOM, m. de snelle opvolging van eene menigte gedachten, figuurlijk met een
stroom vergeleken.
GEDACHTENWENDING, v. (-en), eene wending die men aan zijne gedachten geeft; eene af
gedachtengang. waardoor men tot-wijkngde
een ander onderwerp overgaat.
GEDACHTENWERELD, v. kring van gedachten.
GEDACHTENWISSELING, v. (-en), wisseling
van gedachten of meeningen over een onderwerp;
de behandeling van een onderwer» dour twee of
meer personen, die elkander hunne gedachten er
over mondeling of schriftelijk mededeelen.
GEDACHTIG, bn. (praedicatief gebruikt) aan
iets of iem. denkende, veelal met het bijbegrip dat
dit van invloed is op iemands daden: aan iem. of
iets gedachtig worden, er aan indachtig worden; —
in woorden of daden blijk gevende, dat men aan iets
of iem. denkt : er aan gedachtig zijn; -- (van zonden, zondige daden, misdaden enz.) er aan gedenken, ze niet vergeten en vergeven of ongestraft
laten; -- aan hen (hunner) gedachtig zijn, door
gunstbetoon, hulp of bijstand doen blijken, dat
men aan hen denkt; --- aan hen (hunner) in zijne
gebeden gedachtig zijn, voor hen bidden; iets wel
bedenkende of in aanmerking nemende, met het
doel om zich daarnaar in doen of laten te richten:
ik gaf haar het ontslag eervol, gedachtig aan de dien sten, mij door haar bewezen.
GEDAKT, bn. (van orgelpijpen) gedekt.
GEDAMD, bn. (w. g.) (van doek of stukken
doek, inz. bedgordijnen), als een dambord geruit:
een gedamd gordijn.
GEDAMP, o. het telkens of aanhoudend dampen : het gedamp der schotels; inz. van tabaksrook;
wat een gedamp, 't is of men in een bokkinghang is:
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onder aanhoudend gedamp te moeten zitten, als
men zelf niet rookt, is niet alles.
GEDANG, o. (-s), Bene O.-I. inhoudsmaat (vooral voor peper in gebruik) van ongeveer 4 K.G.
GEDANS, o. het telkens of aanhoudend dansen:

het blijde gezang en gejuich en gedans der menigte;

(fig.) het gedans der muggen.
GEDARMTE. o. (-en), de gezamenlijke darmen,
de ingewanden.
GEDARTEL, o. het telkens of aanhoudend dartelen; lustig gehuppel of gestoei.
GEDAST, bn. een das of halsdoek omhebbende:
wat, ben je al gerokt en gedast vorr het feest I; in
samenstellingen : wit-, zwartgedast.
GEDAUWEL, o. het telkens of aanhoudend
dauwelen, het getalm of gezeur.
GEDAVER, o. het telkens of aanhoudend daveren, zwaar dreunen.
GEDEBAUCHEERD, bn. ongebonden, verdierlijkt.
GEDECIDEERD, bn. bw. besloten, beslist,
vastberaden, stout, koen.
GEDECIDE':RDHEID, V. beslistheid; vastberadenheid.
GEDECOLLETEERD, bn. met ontblooten hals;
met laag uitgesneden japon, zoodat hals en boezem
bloot komen; — (fig.) gewaagd, gedurfd.
GEDECOREERD, vd. met een ordelint versierd,
geridderd; (van eene zaal enz.) versierd.
GEDEELD, bn. (wapenk.) (van een schild) door
Bene loodrechte lijn in twee gelijke vakken gedeeld:
het wapen is gedeeld van goud en lazuur; —(plantk.)
gedeelde bladeren, door insnijdingen die bijna tot den
voet reiken, in afdeelingen verdeeld.
GEDEELTE, o (-n), deel, stuk in tegenover stelling van het geheel of de andere deelen er van:
het bovenste, middelste, onderste, voorste, achterste
gedeelte; het beste, slechtste gedeelte van iets; hij
weet niet het honderdste gedeelte van wat gij weet; het
grootste gedeelte van het jaar ; men speelde het
eerste gedeelte der vijfde symphonie van Beethoven;
met het domme gedeelte des volks is niets te beginnen; —
iemands binnenste gedeelte, zijn binnenste; —
voor het grootste gedeelte, voor het grootste deel,
voor het meerendeel; — de bijwoordelijke zegsw.

voor het zooveelste gedeelte, of wel, het zooveelste

gedeelte, aan bn. toegevoegd, geeft te kennen, dat
de bedoelde hoedanigheid aan iem. of iets in een
zooveelmaal geringeren graad toegekend wordt als
zij aan een ander of iets anders eigen is; — bij gedeelten, in deelen gesplitst, gescheiden of afgedeeld;

(w. g.) (scherts) (van hoedanigheden) hoeveelheid,

dosis : voorzie u dan van een groot gedeelte zedigheid
en goede trouw .

GEDEELTELIJK, bw. (van graad) voor een

gedeelte, niet ten volle : eene schuld gedeeltelijk
aflossen; zijn voorbeeld vond slechts gedeel^elijk
navolging; de rust werd gedeeltelijk hersteld; ik sprak
aldus gedeeltelijk met het doel om mij te rechtvaardigen; ik was gedeeltelijk achter het geheim, niet
geheel; —
bn. (van onstoffelijke zaken, inz. handelingen of
toestanden) niet geheel, onvolkomen: eene gedeelte
aflossing van schuld; eene gedeeltelijke vergoe--lijke
ding voor geleden schade; eene gedeeltelijke vrijspraak van schuld.

GEDEGEN, bn. (van metalen) niet met andere
stoffen verbonden, zuiver : gedegen goud, zilver,
kwik enz. ; metalen in gedegen toestand.

GEDEGRADEERD, vd. in rang verlaagd, uit
een ambt, van eene waardigheid ontzet.
GEDEKT, bn. (muz.) (van de pijpen van een
fluitregister in een orgel, of, bij uitbr., van het
fluitregister zelf) van boven gesloten of met deksels
(hoeden) voorzien en daardoor een dieperen toon
gevende, gedakt : gedekte pijpen; is het flui.treinster gedekt I; (suikerraff.) gedekte stroop, uit suiker
gelekt, die gedekt, d. i. met eene bijzondere-broden
soort van aarde (dekaarde) voorzien of met dek -

klaarsel of lek begoten zijn; -- (wapenk.) (van

een

burcht of een kasteel in een wapen) met een vierkant dak afgebeeld; puntig gedekt, met een puntig
dak afgebeeld.
GEDELEGEERDE, m. (-n), een door de regeering
of door eene vereeniging aangewezen persoon die
voor haar belangen opkomt.
GEDENKBLAD, o. (-en), blad papier, waarop
Bene of meer belangrijke zaken, inz. gebeurtenissen,
ter gedachtenis of voortdurende herinnering opge-

GEDENKSCHRIFT,
teekend zijn of als zoodanig gedacht worden, historieblad; (fig.) in de gedenkbladen der Geschiedenis des

Vaderlands staat zijn luisterrijke naam voor eeuwig

opgeteekend.
GEDENKBOEK, o. (-en), boek waarin merk waardige zaken, inz. gebeurtenissen, ter duurzame
herinnering opgeteekend zijn; (fig.) het gedenkboek
of de gedenkboeken (der geschiedenis, van een volk
enz.), de geschiedboeken, de geschiedenis.
GEDENKCEDEL, v. (-s), cedel of lijst waarop
zaken ter herinnering aangeteekend zijn; — (bijb.)
stukken perkament, die de oude Israëlieten aa ti
het voorhoofd of de armen bonden, en waarop de
Wet Gods geschreven stond, om daaraan ten allee
tijde te gedenken.
GEDENKDAG, m. (-en), de dag waarop men
jaarlijks op plechtige of feestelijke wijze een beroemd
of merkwaardig persoon of eene heuglijke gebeur
gedenkt of er de gedachtenis van viert : de-tenis
gedenkdag van den slag bij Waterloo.
GEDENKEN, (gedacht, heeft gedacht) zich herinneren, niet vergeten : gedenk den Sabbatdag,
dat gij dien heiligt; (bijb.) (van zonden, zondige
dagen, misdaden enz.) : er aan gedenken of ze
gedenken, ze niet vergeten en vergeven, ze niet
ongestraft laten : gedenk niet der zonden mijner
jonkheid, noch mijner overtredingen, o Heere; —
iemand (aan iem., zijner) in zijne gebeden gedenken,

niet alleen voor zich, maar ook voor hem bidden,
in zijne gebeden hem indachtig zijn; - (dicht.)
iets gedenkt mij, het heugt mij, ik herinner het
mij;

—

(van personen, inz. geliefde betrekkingen vrienden, afgestorvenen) hen gedenken of aan hen gedenken, aan hen terugdenken, ze zich herinneren; (ook)
ze voortdurend in gedachtenis houden, ze niet
vergeten ; aanzien (Zuidn. zien) doet gedenken;
-- iem. gedenken, niet vergeten melding van
hem te maken, mondeling of schriftelijk; (ook)
hem hulp, bijstand verleenen; -- iem. in zijn
testament gedenken, hem er ' in bedenken, hem bij
zijn uitersten wil iets (eene gedachtenis) vermaken; — (van zaken, die tot het verledene behooren)
er aan terugdenken, ze zich herinneren; (van belangrijke of treffende gebeurtenissen) blijk geven,
dat men ze in herinnering houdt, door betoon van
vreugde of rouw de gedachtenis er van levendig
houden : op den 3den October gedenkt men Leiden
ontzet; — iets wel bedenken, nooit vergeten : gedenk,
dat ik eens voor u eene moeder was; — (ongewoon)
denken, van plan, voornemens zijn : wil gedenken,
u de volgende week te komen bezoeken; -- (ongewoon)
iets meenen, waarschijnlijk achten : ik gedenk
nog can die erfenis te komen; —
mij gedenkt of het gedenkt mij, (Zuidn.) ik gedenk
daaraan, het heugt mij : nu gedenkt het mij, dat hij
gezegd heeft, dat gij ook onder de soldaten zijt; -(Zuldn.) zoo iets zal hem, gedenken, hij zal het

niet vergeten ; vgl. het ral hem berouwen ; (Zuidn.) gedenk u, herinner u.
GEDENKENIS, v. ( -sen), (Zuidn.) gedachtenis,
de herinnering aan iem. of iets : dat waren
dagen ! op één uur vielen er dooden genoe(
voor v „le jaren; die gedenkenis doet mij beven; -

(Zuidu.) gedenkteeken. monument ; gedenkschrift.
GEDENKJAAR, o. (...jaren), het jaar, waarin
men telkens na een bepaald tijdsverloop, inz. eene
eeuw, eene merkwaardige gebeurtenis gedenkt of
de gedachtenis er van viert.
GEDENKNAALD, v. (-en), obelisk of naaldvormig gedenkteeken opgericht ter gedachtenis
van • eene heuglijke gebeurtenis of een beroem d
persoon; de gedenknaald te Scheveningen.
GEDENKOFFER, o. (-s), een reukofler, bij de
oude Israëlieten, dienende om God aan de beloften.
hun gegeven, te doen gedenken.
GEDENKPENNING, m. (-en), penning of medaille
geslagen ter gedacntenis van eene heuglijke gebeur-

tenis, een beroemd persoon enz.
GEDENKROL, v. (-len), rol van perkament of
papier, waarop merkwaardige gebeurtenissen ter
gedachtenis opgeteekend zijn; inz. (fig.) geschiedrol.
GEDENKSCHOOL, v. (...scholen), (Z. A.) school
gesticht ter gedachtenis aan een heuglijk feit.
GEDENKSCHRIFT, o. (-en), een geschrift, waarin
geschiedkundige gebeurtenissen ter gedachtenis opgeteekend zijn, geschiedboek; — een geschrift opgesteld ter gedachtenis caner heuglijke gebeurtenis;
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gedenkschriften, een geschrift, waarin de schrijver
merkwaardige gebeurtenissen of voorvallen, the
hij zelf bijgewoond heeft of waarin hij zelf betrok
geweest, voor zich of anderen ter gedachte--kenis
nis opgeteekend heeft.
GEDENKSPREUK, v. (-en), eene spreuk of zinrijk
gezegde, dienende om aan de daarin uitgedrukte
waarheid of stelregel te doen gedenken.
GEDENKSTEEN, m. (-en), een min of meer
kunstig bewerkte steen, opgericht ter gedachtenis
hetzij van een persoon, inz. een afgestorvene, hetzij
van eene merkwaardige gebeurtenis.
GEDENKSTUK, o. (-ken), een werk, hetzij een
geschrift, hetzij een gewrocht der bouw- of beeld
waardoor men aan iem. of iets doet-houwknst,
gedenken; (fig.) of het mij gebeuren mocht voor
Nederlands verlossing een gedenkstuk te helpen
oprichten; -- allerlei zaken waarmede men aan iem.
of iets doet gedenken : op dien houten bak staan
twee letters gesneden. J-S. Zij beteekenen JanSiska en zijn een gedenkstuk zijner eerste en innige
liefde; (fig.) zie de volkeren met hoogmoed wijzen op
de gedenkstukken van den roem huns vaderlands;
(ook) een voorwerp dat oud, uit de mode is.
GEDENKTAFEL, v. (-en, -s), (bij de Romeinen)
eene beschilderde tafel of schilderij door iem. als
blijk zijner dankbaarheid aan de goden en ter
gedachtenis van zijne redding in een tempel opgehangen.
GEDENKTEEKEN, o. (-en, -s), iets dat tot teeken
dient, dat men van een persoon of zaak de gedachtenis wil bewaard houden; inz. een gedenksteen of
standbeeld, monument.
GEDENKWAARDIG, bn. ( -er, -st, of meer -,
meest -), waardig om herdacht te worden of in duur
herinnering te blijven, der gedachtenis waar--zame
dig : eene gedenkwaardige gebeurtenis; een gedenk
dag. GEDENKWAARDIGHEID, v. -wardige
(...heden).
GEDENKZUIL, v. (-en), zuil, opgericht ter
gedachtenis van een beroemd persoon of eene
merkwaardige gebeurtenis, zuilvormig gedenk teeken, eerezuil; (bij uitbr.) gedenkteeken.
GEDEPONEERD, vd. nedergelegd, overgelegd;
in bewaring gegeven; afgeleverd bij de overheid;
van rechtswege ingeschreven : een wettig gedeponeerd fabrieksmerk.
GEDEPORTEERDE, m. en v. (-n), die gedeporteerd, naar eene (overzeesche) strafkolonie
overgebracht is.
GEDEPUTEERD, vd. de Gedeputeerde Staten
of de Gedeputeerden, het uit de leden der provinciale staten verkozen dagelijksch bestuur eener
provincie aan het hoofd waarvan de commissaris
der koningin staat.
GEDEPUTEERDE, m. (-n), volksafgevaardigde,
lid eener wetgevende vergadering; lid van gedeputeerde staten (titel); (ook) lid van een dijks- of
polderbestuur.
GEDERANGEERD, bn. niet wel bij het hoofd,
verbijsterd van zinnen; in ongunstige financieele
omstandigheden.
GEDERTIENEN, telw. met hun, zijn dertienen.
GEDESIGNEERD, vd. aangewezen.
GEI?ESILLUSIONNEERD, vd. in zijne verwachtingen teleurgesteld; uit een schoonen droom
ontwaakt.
GEDETACHEERD, vd. losgemaakt; (mil.) van
het hoofdkorps afgezonderd, tijdelijk ergens een
verblijf aangewezen (ook van burgerlijke ambtenaren gezegd).
GEDETINEERDE, m. k-n), die in arrest gehouden wordt, gevangene.
GEDEUN, o. (Zuidra.) zwaar geluid, sterk geraas,
gedaver: het gedeun van een donderslag; (w. g.) klank,
gegalm : het gedeun uwer liederen; — geneurie :
zijn gedeun hindert me verschrikkelijk bij mijn werk.
GEDEVOLVEERD, vd. vervallen, overgegaan
op (van een erfenis enz.).
GEDICHT, o. —, (-en), een in dicht- of vers
wel, in dichterlijken stijl opgesteld stuk,-mat,of
dichtstuk, vers : de gedichten van Vondel; een
gedicht maken, vervaardigen, voordragen, aan iem.
opdragen; — (spott.) het telkens of aanhoudend
dichten : die prulpoëet kon zijn tijd wel beter besteden
dan met dat gerijmel en gedicht.
GEDICHTSEL, o. (bijb.) hetgeen men denkt of
overlegt, de gedachten, de overleggingen : het
gedichtsel van 's menschen harte is boos van zijne
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jeugd aan; —, (-s, -en), (w. g.) hetgeen verdicht
of verzonnen is, verdichtsel, verzinsel : dat is
maar een gedichtseltje.
GEDIENDE, m. (-n), iem. die geruimen tijd
gediend heeft; een geoefend soldaat; een gewezen
militair, een oudsoldaat.
GEDIENSTIG, bn. bw. ( -er, -st), (van personen)
geneigd om anderen van dienst te zijn, dienstwillig,
voorkomend : de vrouw des huizes was welwillend
en gedienstig; een gedienstige geest, een dienstbare; —
gedienstig voor, diensten willende bewijzen aan; —
gedienstige vrienden, hovelingen, personen die ons
een slechten dienst doen door het meededen van
booze praatjes, laster, enz.; menschen, die ten uiterste gedienstig zijn, om aan anderen al wat zij ongunstigs van hen hooren over te brengen; — (van handelingen of wat deze vertegenwoordigt) van dienstvaardigheid blijk gevende of getuigende: eene stem.
vroeg, of daar logement was ? wat met een gedienstig
ja beantwoord werd.
GEDIENSTIGE, m. en v. (-n), helper; inz. dienstbode.
GEDIENSTIGHEID, v. dienstvaardigheid, voorkomendheid; de gedienstigheid zelf zijn, in de hoogste
mate gedienstig zijn; ondertusschen is deze gedienstigheid (t. w. in het overbrengen van booze praatjes
enz.) doorgaans de grootste ondienst voor hem, aan
wien zij bewezen wordt; —, (...heden), eene handeling, die van dienstvaardigheid getuigt; dienst,
voorkomendheid : de lastige gedienstigheden moest
ik zonder ophouden beantwoorden met diepe buigingen.
GEDIENSTIGLIJK, bw. dienstvaardig, behulp
-zams.
GEDIERTE, o. de dieren in het algemeen : men
spreekt van ons gevoel, maar zijn grootmoedigheid,
liefde en dankbaarheid aan het gedierte onbekend ?; -de gezamenlijke dieren van, in of op een veld, een
woud, een hof enz. het gedierte in den hof; het
gedierte der woestijn; wild gedierte; het tam gedierte; —, (-n), een dier : wat een wonderlijk gedierte
kruipt daar op den vloer; trap dood dat vies gedierte ! ;
— (schimp ) ondier, onmensch, slecht mensch.
GEDIJEN, (gedijde, heeft en is gedijd), (van
dieren, inz. vee) voorspoedig groeien, dikker, vetter
of zwaarder worden : de varkens gedijen niet op dien
kost; (scherts.) (ook van menschen gezegd) : je hebt
een leventje als een prins, geen wonder dat je wel
gedijt; — (van planten) welig opgroeien : het graan
gedijt hier goed; zou het koren niet beter gedijen als
het land dieper omgeploegd was ?; -- (van personen)
voorspoed hebben, welvaren : die wel gedijt, die
wordt genijd; — ( van geld of hetgeen dit vertegenwoordigt) door toe te nemen of vruchten op te leve ren voordeel aanbrengen : onze beste zeelui gingen
uit ter kaapvaart, och, het geld z66 gewonnen, heeft
nimmer gedijd; dat men zelf wint, gedijt best; onrecht
goed gedijt (of bedfijt) niet; — (van handels--vardig
zaken, bedrijven of dergelijke ondernemingen)
bloeien, voordeel aanbrengen : de onderneming
gedijde niet; —
(van voedsel in betrekking tot den persoon die
het gebruikt) tot iemands groei, gezondheid of
lichamelijken welstand bevorderlijk zijn : hij eet
als een dijker, maar het wil bij hem niet gedijen; —
(van onstoffelijke zaken, inz. handelingen of ondernemingen) een goeden uitslag of gunstigen afloop
hebben, gelukken : zonder Hem gedijt geen moed,
geene macht; — strekken tot : tot eer, glorie, heil,
nut, troost, voordeel gedijen; ten goede, ten nutte,
ter zaligheid gedijen; tot schade, zonde gedijen; ten
kwade gedijen.
GEDING, o. (-en), (w. g.) het pleiten voor de
rechtbank; het voeren van een rechtsgeding of
proces : 't geen de gemeene man met de daad wreekt,
bewerken de anderen door overleg of geding; — (fig..
w. g.) strijd, inz. bij dichters in toepassing op den
strijd met de elementen, inz. de zee; —
rechtszaak, rechtsgeding, ook in toepassing op
strafzaken; (in de burgerlijke rechtspraak) geschil
in rechten, proces, rechtsgeding; (fig. geschil, inz.
zulk een als aan een scheidsrechter ter beslissing
overgelaten wordt.
GEDISCIPLINEERD, bn. ( -er, -st), aan orde en
tucht gewend: gedisciplineerde troepen.
GEDISPONEERD, vd. bn. beschikt (over iem.,
over geldsommen; (fig.) hoe zijt gij gedisponeerd "l ,
zijt gij goed of kwaad geluimd ?; ik ben er vandaag
niet toe gedisponeerd, gestemd.
GEDISSEL, o. (w. g.) gekibbel, gestribbel.
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1. GEDISTILLEERD, vd. bn. overgehaald, gestookt; -- gedistilleerde dranken, sterke dranken.
2. GEDISTILLEERD, o. geestrijke vochten:
belasting op het gedistilleerd.
GEDISTINGEERD, bn. ( -er, -st), onderscheiden;
aanzienlijk, voornaam, zeer fatsoenlijk : een gedistingeerd publiek; eene gedistingeerde plaats.
GEDOBBEL, o het telkens of aanhoudend dobbelen (met dobbelsteenen spelen, grof spelen, specuIeeren )
GEDOE, o. (spottend) allerlei dingen die men
doet; inz. allerlei stoffelijke en onstoffelijke zaken te
zamen genomen, die iem. moeite, last, kwelling of
ergernis veroorzaken, gebrui; (gew.) drukte, opschudding, beweging; (gew.) iemands zaak, nering,
bedrijf, hetzelfde als gedoente.
GEDOEN, o. spottende collectieve benaming
voor allerlei dingen die men doet, en welke de spreker minachtend slechts in 't algemeen aanduidt;
iemands zaak, nering of bedrijf, met al wat daartoe
behoort, vooral in toepassing op het bedrijf van e'en
boer, zijn land, zijne hofstede : hij zit daar in een
goed gedoen; -- (Zuidn.) minachtend van personen:
Marie is een stout ,vedoen.
GEDOENSEL, o. (Zuidn.) iemands zaak, nering,
bedrijf : zijn gedoensel kwijtraken.
GEDOENTE, o. de gewone wijze van doen of
. bezig zijn; de bezigheden of het bedrijf, waaraan
men gewoon is : in zijn eigen gedoente, in zijn eigen
gewone bezigheden, in zijn eigen doen; (bij uitbr.)
men kan niet in de stad gaan, zoo als men buiten
is zijn eigen gedoentetje (pakje, plunje) loopt; —
(w. g.) drukte, opschudding, beweging, getier:
wat een gedoente !; -- iemands zaak, nering of
bedrijf, met inbegrip van de gebouwen, den grond
en al wat tot de uitoefening of het drijven er van
vereischt wordt, gedoen, doen : die boer zit hier
in een goed gedoente; (Zuidn.) die brouwer wint veel
geld met zijn gedoente; (Zuidn.) die suikerfabriek is
een gedoente dat veel geld gekost heeft; -- (Z. A.)
iets wat buitengewoon groot en zwaar is, gevaarte.
GEDOETJE, o. (-s), (volkst.) gij zijt mij een lief
gedoetje, een ondeugend meisje; — hij heeft er een
mooi gedoetje, eene mooie hofstede met toebehooren.
GEDOEZEL, o. het aanhoudend doezelen.
GEDOME, GEDOMIE, tw. basterdvloek.
GEDOMICILIEERD, bn. gehuisvest, woonachtig
(te), eene bepaalde woonplaats hebbende; — ge
een op een andere stad betaal -domiclerws,
gestelde wissel, indien de schuldenaar niet in-bar
Bene plaats woont waar wisselverkeer is.
GEDOMMEL, o. (Zuidn.) gestommel, dof rumoer,
leven; (Zuidn.) (van geraasmakende werktuigen)
dof geluid, gestamp, geklop : in het nevenliggende
gebouw donderde het gedommel van den oliemolen;
(van muziekinstrumenten) gebom, dof geluid; (van
het water) gebruis, gemurmel : daar het aanhoudend
geruisch van de kaskades en beekjes een aangenaam
gedommel veroorzaakte; (Zuidn.) (van den donder)
gerommel : ik hoor het naderend gedommel des
donders in de verte; (Zuidn.) (van grof geschut) gebulder : van ver een dof gedommel van kanonnen; —T
(w. g.) het telkens dommelen, licht sluimeren; —
(w. g.) (van zaken, die in het verschiet gezien
worden) geschemer : en daarachter, in neevlig ge-
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GEDONDER, o. het gedurige of aanhoudende
geluid des donders : we hoorden het indrukwekkende
gedonder in het gebergte; (fig.) het gedonder van een
heftig redenaar; het gedonder van den storm; —
gebulder van zwaar geschut : heeft het gedonder
der kanonnen en de reuk van het buskruit u niet
een beetje verschrikt I; — ( fig.) daar heb je het gedonder door de glazen (voorheen ook in den toren ! ),
daar heb je het leven gaande ! daar breekt de
bom los! —
het telkens of voortdurend donderen of gebruiken van het woord donder als vloek : om al ie
gebliksem en gedonder geef ik geen zier; — geduivel,
gebrui, gedoe, gezanik, enz. : dat gedonder daar
moet ophouden; schei uit met je gedonder.
GEDOOGEN, (gedoogde, heeft gedoogd), (lijden,
wederwaardigheden, onheilen, rampen, moeielijke
omstandigheden enz.) verduren, ze met lijdzaamheld verdragen, ze zich laten welgevallen : waarom
gedoogen wij die vernedering► ?; -- zich niet ver
iets dulden, door de vingers zien, het tegen -zetn,
verhinderen of tegengaan: ik kan-overgstldan
volstrekt niet gedoogen, dat gij u nog in den donker

GEDRAGEN

op weg zult begeven; een godsdienst gedoogen, Yet
openbare belijden er van dulden, of wel, oogluikend
toelaten; — (van kwaad, jammeren, verkeerdheden,
misdaden, wanbedrijven, strafwaardige daden enz.) :
ze gedoogen, ze lijdelijk aanzien, toelaten; — dulden:
ik zit alleen aan 't bed, waar hij geen vriend gedoogt; —
het toelaten, mogelijk maken : hij werkt zoo hard,
als zijne krachten het maar eenigszins gedoogen;
zijne betere natuur, zijn eer, zijne eerzucht gedoogt
niet, dat...; de korte tijd, dien men ons liet, gedoogde
niet, over die zaak in bijzonderheden te treden.
GEDOOL, o. het telkens of aanhoudend dolen,
gedwaal (opzettelijk of onwillekeurig) : het verru.k.kelij k gedool in duin en bosch.
GEDOORND, GEDOREND, bn. (w. g.) (van
planten, boomgewassen enz. of hunne deelen) van
doornen of stekelachtige organen voorzien : een.
gedoornd blad; een gedoornde stok; (van dieren of
hunne lichaamsdeelen) van puntige stekels yoorzien, die met doornen vergeleken worden : (te
gedoornde egel.
GEDORIE, GODDORIE, tw. basterdvloek.
GEDORSCH, o het telkens of aanhoudend
dorschen.
GEDRAAF, o. het telkens of aanhoudend draven:
het gedraaf van paarden; het was een gedraaf en een
gedruisch, alsof de gansche bevolking op de been ware.
GEDRAAI, o. het telkens of aanhoudend draaien,
hetzij zich omwentelen, hetzij zich omwenden of
in het rond bewegen : het gedraai van een wiel; het
gedraai van molenwieken; van dat gedraai word ik
duizelig; mijn nek is stijf van dat gedraai; -- (fig.)
het telkens of aanhoudend (als een windwijzer)
draaien of veranderen van gevoelen, meening of
partij : voet bij stuk houden ! geen gedraai !; het
politiek gedraai van menig staatsman; — het zich
telkens of aanhoudend schikken of plooien naar
anderen : de vergevingsgezindheid zou, dunkt mij,
wat meer afdoen, dan al dat gedraai en geplooi; —
het telkens of aanhoudend aan den -draai zijn.
zwieren.
GEDRAAID, bn. (Gaidn.) hid is zijn vader enz.
gedraaid en gesponnen, gelijkt er sprekend op. als
twee druppelen water
GEDRAAL, o. het telkens of aanhoudend dralen
of talmen, getalm : ze moesten eindelijk eens spijkers
met koppen slaan, met dat getalm en gedraal gaat
de beste tijd verloren.
GEDRAG, o. (gedragingen), de wijze waarop ieni.
zich gedraagt, zijn handel en wandel, zijne wijze
van optreden : iemands gedrag billijken, prijzen,
afkeuren, laken, veroordeelen, wraken, verschoonen,
enz.; de bekoringen van een heusch gedrag in den
dagelijkschen 'wandel; zij heeft uwe vriendschap te
noodig voor haar zeer dubbelzinnig gedrag; — iemands
gedrag en wandel, zijn handel en wandel, doen en
laten; — iemands huiselijk gedrag, de wijze waarop
iem. zich te huis of in het huiselijk leven gedraagt; —
het gedrag, dat iem. houdt, of wel, zijn gehoude i .
gedrag, de wijze, waarop hij zich gedraagt of gedragen heeft; — (w. g.) de lijn van gedrag, de ge
op school worden aanteekeningen gegeven,-dragslijn;—
voor gedrag, vlijt en vorderingen; — een slecht gedrag;
van een ongunstig gedrag zijn; een getuigschrift
van goed zedelijk gedrag.
GEDRAGBOEKJE, o. (-s), aanteekenboekje waarin het gedrag der leerlingen aangeteekend wordt;
...CIJFER, o. (-s), cijfer waarmee het gedrag dej
leerlingen aangegeven wordt, gewoonlijk van 1
tot 10.
GEDRAGEN, (gedroeg (zich), heeft (zich) gedragen), in zijne wijze van doen, in zijn handel en
wandel zijn, zooals in de bepaling wordt aangegeven : zich goed, wel gedragen; zich slecht gedragen;
zich uitnemend, voorbeeldig, onberispelijk gedragen;
zich in eene zaak wijs, voorzichtig, moedig, dapper,
edel gedragen; er zich dwaas, onvoorzichtig, lafhartig,
laag in gedragen; het kind gedroeg zich ordelijk op
school; hij gedroeg zich in die zaak niet als een braaf
man betaamde; — zich naar (volgens) zekeren raad,
zeker bevel, besluit enz. gedragen, dienovereenkomstig
zijne handelingen inrichten of te werk gaan : gijj
gedraagt u omtrent uwe moeder onvergeeflijk; gisteren
hebt gij u jegens mij niet goed gedragen; — (w. g.)
zich op deze of gene manier aanstellen of houden :
ik zal letten hoe zij zich gedraagt, of zij verlegen, of
zij beschaamd, of zij bedroefd wordt; — (w. g.) zich
aan het oordeel of de uitspraak van iem. gedragen,
zich er naar richten, zich er op beroepen; — (w
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g.) ons gedragende aan onze missive van den zooveelsten, verwijzende naar.
GEDRAGING, V. (- en), de wijze waarop iem. zich
gedurende zekeren tijd of bij verschillende gelegen
gedraagt : die dame schijnt allerzonderlingste-hedn
manieren en gedragingen te hebben.
GEDRAGSLIJN, v. de vooraf vastgestelde wijze
waarop men zich hetzij te gedragen heeft of gedraagt (inz. in gegeven omstandigheden), om een
zeker doel te bereiken : zekere gedragslijn volgen,
er van afwijken; iem. of zichzelven eene gedragslijn
afbakenen of voorschrijven.

GEDRAGSREGEL, m. de regel, hetzij voorschrift
of beginsel, waarnaar men zijn gedrag inricht,
gedragslijn : hij ontvouwde daarin den gedragsregel
dien hij gevolgd had.
GEDRANG, o. het telkens of aanhoudend opeen of samendringen, inz. van Bene volksmenigte of
volkshoop; Bene menigte menschen, die op elkaar
aandringen of elkander voortdringen : in het gedrang zijn; uit het gedrang komen, raken; iem. uit
het gedrang helpen; - ( fig.) in het gedrang komen, in
groote verlegenheid, in een beaarden toestand
komen.
GEDREIG, o. het telkens of aanhoudend dreigen.
GEDRENTEL, o. het telkens of gedurig drentelen,
heen en weder loopen.
GEDRESSEERD, bn. afgericht (van dieren);
gedrild, goed geoefend (van soldaten).
GEDREUN, o. het herhaaldelijk of aanhoudend
dreunen, door Bene min of meer hevige beweging
in Bene sterke trilling gebracht worden, welke met
een dof geluid vergezeld gaat : het gedreun van den
grond onder de zware kanonnen; het gedreun van
din vloer bij het voorbijgaan der artillerie; -- dof
weerklinkend geluid : het gedreun van den eentoniger
voetstap der soldaten; - (w. g.) gebulder : ' t gedreun
des stormwinds door het woud; gedreun der kanonne; - (van muziekinstrumenten, die een doffen
of zwaren klank geven) gebom : ' t gedreun van
trommel en trompet; - (in betrekking tot de wijze
waarop men spreekt, t. w. met Bene gelijke, een
verheffing en daling van stem, inz. bij-tonige
Bene voordracht, rede, preek enz.) eentonig gegalm:
deze preek ging alzoo onder een bestendig en zwaar
gedreun voort; - (van muziek of een muziekinstrument, dat bespeeld wordt) eentonig geluid : het
luide getangel en gedreun van den gamelan; - een
geneurie (van liedjes); - (w. g.)-tonigedu,
gezeur, gezanik.
GEDREUTEL, o. geteut, onhandig gedoe, gescharrel.
GEDREVEN, bn. (van goud- en zilverwerken)
met drijfwerk, hoog opgewerkte figuren versierd.
GEDRIBBEL, o. het telkens of aanhoudend dribbelen, met kleine en vlugge schreden loopen.
GEDRIEËN, telw., drie te zamen, drie in getal
zijnde : ons (u, hun) gedrieën, met ons (u, hun)
drieën.
GEDRIEHOEKT, bn. (in de wapenkunde, van
een schild) den vorm van een driehoek hebbende.
GEDRIL, o. het telkens of aanhoudend drillen,
precies voorschrijven, het africhten voor examens,
voor den krijgsdienst.
GEDRINK, o. het telkens of aanhoudend drinken.
GEDROCHT, o. (-en), een afzichtelijk of schrik
wezen, als een draak, helsch ondier-weknd
en andere dergelijke in het volksgeloof bestaande
monsters; een dier, dat door zijn afzichtelijk of
vervaarlijk uiterlijk afgrijzen of schrik verwekt:
toen de oxygeenmicroscoop u de verschrikkingen van
een droppel water vertoonde en sidderen deed voor de
afgrijselijke gedrochten, die er zich in bewogen; een wanschapen of misvormd dier : een kalf met
twee koppen en dergelijke gedrochten waren op de
kermis te zien; - ( scherts.) is dat je hond I wat
een gedrocht !; - (w. g.) een bovenmatig woest of
wreed en dus schrikwekkend dier, monster; (fig.) een wanstaltig of mismaakt mensch, wanschepsel : dat kleine gedrocht (die kleine gebrekkige
knaap) zal er voor boeten !; - (fig.) een ontaard
mensch, onmensch : een zedelijk gedrocht, een door
en door onzedelijk en dus afschuwelijk mensch,
snoodaard; - booze, afschuw verwekkende hartstochten, die als monsters worden voorgesteld : die
verschrikkelijke gedrochten, die monsters ! vervloekte
wellust, ! gedoemde zonde!
GEDROCHTELIJK, bn. ( -er, -st), (van dieren of
hunne afbeeldingen) op een gedrocht of monster

gelijkende : een gedrochtelijk dier; -(van dieren
of menschen) wanstaltig, wanschapen, misvormd,
mismaakt : een gedrochtelijk kalf niet twee koppen en
zes pooten; een gedrochtelijke dwerg; - onnatuurlijk:
gedrochtelijke voorstellingen; - door Bene bijzonder
sterke afwijking van de natuur het schoonheidsgevoel kwetsende : gedrochtelijke teekeningen; op onnatuurlijke wijze gevormd (van een verbond,
eene vereeniging van personen of partijen, wier
beginselen onderling in strijd zijn); - (van
hoedanigheden van menschen) in hooge mate snood
of onmenschelijk, met de menschelijke natuur
in strijd : onaandoenlijkheid is iets gedrochtelijks.
GEDROCHTELIJKHEID, v. wanstaltigheid, misvormdheid, wanschapenheid, monsterachtigheid:
de gedrochtelijkheid eener teekening; -, (... heden),
iets dat gedrochtelijk of monsterachtig is of als
zoodanig wordt voorgesteld, inz. eene hoedanigheid,
eigenschap, karaktertrek enz., die van den als
't ware misvormden geest of wonderlijk vreemden
aanleg getuigt.
GEDRONGEN, bn. (van personen) gedrongen zitten (staan, liggen enz.), op eene zoo nauwe plaats
zitten (staan, liggen enz.), dat men door anderen
in de minste bewegingen belemmerd wordt; -- (van
iemands gestalte) kort en breed gebouwd; -- (van
den stijl, eene vertaling enz.) de gedachte al
te beknopt en daardoor min of meer onduidelijk
uitdrukkende : zijn stijl is gedrongen en zijne gedachten zijn daarom niet altijd gemakkelijk te vatten; eene gedrongen uitlegging of verklaring, waarbij men
aan de woorden en uitdrukkingen beteekenissen
die zij niet hebben als 't ware opdringt. GEDRONGENHEID, v.
GEDROOM, o. het telkens of aanhoudend droomen, inz. in de beteekenis van zich overgeven aan
ijdele bespiegelingen of gepeinzen.
GEDRUISCH, o. dof geluid of geraas; rumoer,
leven : een gedruisch van voetstappen; midden in '#
gedruisch der stad; -- het gedruisch der wereld, of
wel, dichterlijk, het aardsch gedruisch, het woelige,
drukke leven der wereld of op aarde; - (van een
aantal verwarde, inz. luide kreten, uitroepen of
stemmen) verward geluid, gegons, getier : _een
donderend gedruisch verhief zich bij deze woorden
in de hoogte; - (van golvend of sterk stroomend.
water) geruisch : het gedruisch eener fontein; een
gedruisch als dat van de golven der zee; - (w. g.)
(van den donder) gerommel; - met gedruisch, met
geraas, op luide of luidruchtige wijze : met vrij
wat gedruisch, met tamelijk veel geraas, rumoer of
leven; -- met blij gedruisch, met eene van blijdschap
getuigende luidruchtigheid.
GEDRUKT, bn. ( -er, -st), een gedrukt voorhoofd,
ineengedrongen schijnende (het tegenovergestelde
van ruim, hoog en breed); - (bouwk.) een gedrukt
gewelf, een vlak gewelf, dat bij Bene groote spanning
weinig hoogte heeft; ' - eene gedrukte spiraalyds,
Bene spiraalrits, welker lijnen niet wijd uiteenloopen; - (van personen, hun gemoed, hunne stemming enz.) door zorgen, kommer, moeielijke omstandigheden of ziekelijke toestanden bezwaard,
zwaarmoedig, neerslachtig (het tegenovergestelde
van opgeruimd of opgewekt) : ik verwachtte van die
blijde tijding eene gunstige werking op zijn gemoedstoestand, maar vond hem gedrukter dan te voren;
mijne allereerste jeugd inas uiterst gedrukt en treurig;
eene gedrukte stemming, neerslachtig, niet opgewekt;
- (fig.) (van de markt of hare stemming, of van
handelswaren) blijk gevende van gemis aan koop
vertrouwen (het tegenovergestelde van-lusten
willig, opgewekt of koopgraag) ; daar men algemeen
voor oorlog vreesde, was de markt gedrukt; koffie
gedrukt, thee willig; de prijzen der koffie waren, tegen
alle verwachting zeer gedrukt. GEDRUKTHEID, v.
GEDUCHT, bn. bw. ( -er, -st), (van personen)
gevreesd, of wel, te duchten of te vreezen, met
zooveel macht of kracht voorzien of toegerust.
dat men gevreesd wordt of te vreezen is, vrees of
ontzag inboezemend, ontzagwekkend, ontzaglijk :
een geducht medeminnaar; zijn geduchte tegenstander,
Lodewijk X l; een geducht leger; de geduchte Ar-

mada; -- (van zaken) gevreesd, vreeselijk, verschrik
ontzaglijk : het geducht en woest element der-kelij,
zee; het noodlot is geducht; - er geducht uitzien, een
ontzagwekkend voorkomen hebben; - zijne geduchte vuist; een geduchte degen; eene geduchte
stem; - zijn naam geducht maken, zijn naam gevreesd maken, zoodat elk ontzag voor hem heeft; -.
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(van vermogen of hartstochten enz.) machtig in

hare gevolgen of uitwerking : gedu chte wraak nemen; — machtig : het geduchte Rome; — vreeselijk,
zeer groot : een geduchte ramp; een geducht onheil; —
op eene geduchte wijze, op eene ontzagwekkende,

of wel, vreeselijke wijze; --- (van handelingen)
geweldig : iem. een geduchten slag geven; een geducht
pak slaag krijgen; eene geduchte les ontvangen of
geven, eene geweldige bestraffing ontvangen of
geven; (ook fig.) (van voorvallen, gebeurtenissen,
natuurverschijnselen enz., die op hevige of geweldige
wijze plaats hebben) geweldig, hevig : eene geduchte
omwenteling; eene geduchte aardbeving; onder eene
geduchte regenbui; — ( van schade, nadeel, verliezen
enz.) bijzonder groot, zwaar of erg : eene geduchte
schade aanrichten; iem. een geducht nadeel toebrengen; door verschillende bankroeten heeft dit handels
geduchte schade geleden; — geweldig groot,-huisen
breed, diep enz. : een geducht stuk touw; eene geduchte
portie vleesch; wat een geducht end weg !; dat is een
geduchte afstand !; iem. van eene geduchte lengte; —
bw. (van wijze of graad) op eene geduchte, hetzij vreesverwekkende of vreeselijke wijze : zich
geducht ten strijde toerusten; hij heeft zich geducht
op zijne vijanden gewroken; — op eene geduchte of
geweldige wijze, of, in sterke mate : iem. geducht
slaan; hij is voor zijne vermetelheid geducht gestraft;
wat hebt ge ons geducht doen schrikken; geducht
schreeuwen; geducht leelijk zijn; een geducht dikke
kerel; -- in uitroepen, ter uitdrukking van verwon dering, meestal met het bijbegrip van vrees en
schrik : geducht ! wat dondert het daar !; wel geducht!
wat ben jij mooi vandaag ! GEDUCHTHEID, v.
GEDUINTE, o. (dicht.) de gezamenlijke duinen,
het duin.
. GEDUIVEL, o. (in de volkstaal GEDUVEL),
o. het telkens of voortdurend gebruiken van het
woord duivel als vloek : om al dat gebliksem en geduivel geef ik geen zier; — gebrui, gedoe, herrie, enz. :
ik hoor liever een schreeuwenden jongen, dan dat
geduivel met boenders en schrobbers; — gezanik,
gekwel, gedonderjaag : houdt dat geduivel dan

nooit op!

GEDUIZEND, teiw. (Zuidn.) duizend te zamen.
GEDULD, o. kalme berusting in het lijden (van
rampen, leed, ziekte, pijn, smaad, hoon, enz.),
lijdzaamheid : daar zijn op aarde schepselen, in wier
wezen zooveel geduld en goedheid is te lezen; geduld
in tegenspoeden; met geduld kwellingen dragen, op
eene geduldige wijze; -- het geduld van Job of een
Jobs geduld, eene voorbeeldige lijdzaamheid, gelijk
die door Job in zijn rampspoed betoond is; — (spr.)
(w. g.) te veel geduld dat is met schuld, al te groote
lijdzaamheid Is af te keuren; —
kalme en bedaarde volharding in het verduren
van allerlei verdrietige zaken, inz. in het wachten
op iets of in het volbrengen eener langdurige en
min of meer onaangename taak : een taai, onuitsprekelijk geduld; veel, weinig geduld; geduld heb
geduldig zijn; — g, duld maar !; — met iem.-ben,
geduld hebben, hem inschikkelijkheid of toegevendheid betoonen; — met iem. geduld kunnen hebben,
hem kunnen lijden of uitstaan; — geduld oefenen,
nemen, vinden, zich geduldig betoonen of gedragen;
-- het geduld nemen om iets te doen, de moeite nemen
om iets te doen, waartoe bedaarde volharding
vereischt wordt; — iemands geduld op de proef
stellen; veel van iemands geduld vergen; — zijn geduld is ten einde, is uitgeput; — ( spr.) geduld omm .rwint

alles.

GEDULDEN, ww. (ongewoon) dat kan ik niet

gedulden, dulden, toestaan, gedoogen, daarin kan
ik niet berusten.
GEDULDIG, bn. bw. ( -er, -st), (van personen)
kalm berustende in het lijden, lijdzaam : zij klaagt
nooit, en is altijd, even lijdzaam en geduldig; —
blijk gevende van geduld of lijdzaamheid : geduldige
onderwerping aan het smartelijke; — ( van personen)
kalm en bedaard volhardende in het verduren van
allerlei verdrietige zaken, of in het volbrengen
eener langdurige en min of meer onaangename
taak : ze zijn standvastig en geduldig in 't bevorderen
van hunne belangen; — het papier (perkament enz.)
is geduldig, al wat men wil, zelfs de grofste onwaar
domheden of ongerijmdheden. kan men op-hedn,
het papier brengen; — blijk gevende van kalme
berusting of bedaarde vo}harding, met geduld verricht wordende : een geduldig wachten; geduldige
arbeid; met de geduldigste volharding, —

GEDWARSBALKT.

bw. (van wijze) op eene geduldige wijze, met
geduld, met bedaarde volharding : geduldig afwachten hetgeen de toekomst baren zal; een kunstwerk,
zoo netjes en zoo geduldig afgewerkt, dat men er verbaasd van staat. GEDULDIGHEID, v.
GEDULDIGLIJK, bw. (w. g.) geduldig.
GEDULDSPIER, v. (-en), (ontl.) de aan de dwarse
uitsteeksels der bovenste halswervels ontspringende
spier, die den binnenstbovensten hoek van het schouderblad naar boven trekt.
GEDULDWERKJE, o. (-s), een werkje waarbij
geduld eene hoofdvereischte is; een peuterwerkje.
GEDUREN, (alleen in de onbep. wijs), (w. g.)
voortduren ; -- dat kan niet geduren, blijven,
standhouden; — zonder geduren, zonder rust.
GEDURENDE, voorz. van het begin tot het einde
eener aangewezen tijdruimte (van eene handeling,
werking of toestand) : gedurende het gansche jaar;
gedurende zes weken; gedurende de wandeling sprak
hij over zijne toekomstplannen; gedurende mijne
ziekte; — binnen de aangewezen tijdruimte, t. w.
zóó dat juist niet de geheele duur daarvan, van
het begin tot het einde, bedoeld wordt, maar alleen
een gedeelte van den tijd die binnen de aangewezen
grenzen besloten is, tijdens, te midden van, onder:
gedurende de vergadering is hij tweemaal in slaap
gevallen; gedurende de wandeling keek hij meer dan
eens om.
GEDURFD, bn. gewaagd, koen, vermetel: die
brug is van eene zeer gedurfde constructie; eene zeer
gedurfde kleeding, waarvoor velen zouden terug
een zeer gedurfd optreden, vermetel, op-schriken;
of iets over de grens van het ongeoorloofde.
GEDURIG, bn. bw. zonder ophouden, voortdurend, aanhoudend (van handelingen, werkingen
of toestanden) : eene gedurige kalmte bewaren;
menschen wier leven eene gedurige vreugde is; — een
gedurig gebed, een aanhoudend gebed, (bij uitbr.)
een dringend, ijverig, vurig gebed; — (R.-K.) gedurige aanbidding, godsdienstoefening waarbij het
H. Sacrament gedurende een geruimen tijd ter
aanbidding wordt tentoongesteld; — (bijb.) het
gedurig brood, de twaalf toonbrooden, welker voortdurende aanwezigheid op de toontafelen door de
oude Israëlietische wet was voorgeschreven; —
(rekenk.) een gedurig product, een product van meer
dan twee factoren: het gedurig product van 2, 3
en 4 is 24; — eene gedurige evenredigheid, Bene
evenredigheid waarvan de middelste termen aan
elkander gelijk zijn, b. v. 5 : 15 = 15 : 45; — met
korte tusschenpoozen telkens herhaald (met de
bijgedachte dat dit veelvuldig herhalen onaangenaam is) : zijne gedurige bezoeken vervelen mij; de
gedurige veranderingen van het weder; die gedu-r ge
pijn; — eene gedurige bron van oneenigheid, waaruit
bij herhaling oneenigheid voortvloeit; -bw. (van omstandigheid), zonder ophouden, steeds
voortdurend : hij bleef haar gedurig aanstaren; —
hij wordt gedurig brutaler, hoe langer hoe meer; —
er kwamen er gedurig meer, hoe langer hoe meer, -gedurig aangroeien, voortdurend in groei toenemen; — telkens : gedurig van zijn stoel opstaan;
gedurig op de klok zien; hij komt gedurig hier; —
zijn huis gedurig grooter maken, vergrooten, het telkens grooter maken; -- eene som gedurig verminderen, ze telkens verminderen; — (gew.) gedinrig
aan, telkens weder, onophoudelijk : hij komt mij
gedurig aan lastig vallen.
GEDURIGLIJK, bw. (van omstandigheid), (w. g.)
voortdurend, telkens.
GEDUURZAAM, bn. bw. (w. g.) ergens niet
geduurzaam zijn, het er niet kunnen uithouden, er
rust noch duur hebben; voortdurend, aanhoudend,
gedurig; — duurzaam : wie iets geduurzaams zoekt,
die hef]' zijn hart omho# g; —, bw. (w. g.) bij voort
is het niet wonderlijk dat alles zoo geduur--during:
zaam samenloopt, om mij in deze reis te vervolgen ?
GEDUURZAAMHEID, v. (w. g.) volharding;
duurzaamheid, (bij uitbr.) duur : de meerdere geduurzaamheid der huwelijken.
GEDUW, o. het aanhoudend duwen.
GEDWAAL, o. het telkens of aanhoudend dwalen, gedool : na lang gedwaal vonden wij den rechten
weg; wat al gegis en gedwaal in eene zoo eeoudige zaak!
GEDWARREL, o. het voortdurend of telkens
dwarrelen : dat gedwarrel voor mijne oogen maakt

mij duizelig.

GEDWARSBALKT, bn. (wapenk.) met dwars-
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balken bedekt : het schild is gedwarsbalkt van zes
stukken, sabel en goud, het is door horizontale
lijnen in zes gelijke gedeelten verdeeld, die beurtelings zwart en goud zijn.
GEDWEE, bn. bw. (gedweeër, gedweest), (w. g.)
(van verschillende voorwerpen of stoffen) geen of
weinig weerstand biedende bij drukking of buiging,
zacht, week, lenig; (van metalen) smijdig; — (ver oud.) (van het weder) zacht : men gevoelt somtijds
de felste koude in November en December, terwijl
de maanden Januari, Februari en Maart gedwee,
ot, zoo men hier te lande zegt, wak weer hebben; —
(van menschen in betrekking tot anderen of tot
eene hoogere macht, als persoon voorgesteld) onderworpen, meegaande, volgzaam : men moet zich
gedwee onderwerpen aan noodlot en plicht; gedwee
het veld ruimen; gedwee zich laten leiden; hij had
zich te gedwee getoond voor zijne eischen en bevelen; —
iemands nukken gedwee verdragen, zonder klagen
of morren; --- (w. g.) zachtzinnig, met zachtheid
te werk gaande; — (van dieren) gemakkelijk te
leiden of te beheerschen, gewillig, zachtzinnig,
mak : zoo gedwee als een lam. GEDWEEHEID, v.
GEDWEEP, o. het telkens of gedurig dwepen,
geestdrijverij of dwepende ingenomenheid met iem.
of iets : hij is afkeerig van overdreven godsdienstijver
en gedweep; wat een gedweep met dien dominee!
GEDWEIL, o. het voortdurend of telkens dweilen
(eig. en fig.).
GEDWING, o. het aanhoudend of telkens dwingen.
GEDWONGEN, bn. bw. ( -er, -st), (van uitleg
verklaringen, vertalingen enz.) gewrongen,-gine,
gezocht, onnatuurlijk : Van der Palm berispt vaak
de gedwongen vertalingen der Spreuken; — eene
gedwongen uitlegging, gewrongen, niet natuurlijk of
juist, --- de natuurlijke losheid missende, stijf : die
redevoering is een model van wansmaak door den
gedwongen stijl en de gezochte beeldspraak; -- te
veel blijk dragende van arbeid en inspanning : er
is veel goeds in die schilderij, maar de figuren zijn
wat gedwongen en stijf; — (van opschik, tooi enz.)
de vereischte losheid missende; -- (van handelingen,
hoedanigheden, stemmingen enz.) niet uit den
aandrang van iemands natuur voortkomende, onnatuurlijk, gemaakt, (bij uitbr.) stijf : hij groette
de gezellen met een gedwongen glimlach; eene gemaakte, eene gedwongen, eene aangeleerde nederigheid;
gedwongener dan ooit was de stemming; — eene
gedwongen fraaiigheid, wanneer men tegen zijne
overtuiging of beter weten in iets goedvindt of
prijst; -- gedwongen koers, koers van papieren geld,
wanneer het tot wettig betaalmiddel is verklaard,
doch de inwisseling tegen klinkende munt tijdelijk
is geschorst; — (van iemands voorkomen, houding,
manieren, toon van spreken enz.) blijk gevende,
dat zij met zekeren dwang of moeite zijn aangenomen, gemaakt, stijf : de toon was hartelijk, maar
er lag over het geheel iets gedwongene, iets minder
natuurlijks in; in het begin was het gesprek u'el wat
gedwongen en stijf; —
bw. (van wijze) : op eene gedwongen wijze : de
jonge vorst boog zich eenigszins gedwongen; gedwongen
lachen.
GEDWONGENHEID, v. het gedwongen zijn, gezochtheid, gemaaktheid, stijfheid, gemis aan na, tuurljke losheid.
GEECHAUFFEERD, vd. bn. verhit, warm geworden; (fig.) driftig, boos.
GEËERD, bn. geacht : een algemeen geëerd man;
uw geëerd schrijven van, uw geëerde van, uw brief.
GEEF, m. (spr.) hij is van Kleef, hij houdt meer
van den heb, dan van den geef, hij houdt meer van
hebben, dan van geven; -- zijn deel te geef of te
neem stellen, (in het vroegere rechtswezen, in betrekking tot goed dat twee personen gemeenschap
eigendom hebben of bezitten, en waarvan-pelijkn
aan elk van beiden een gelijk deel toekomt) zijn
deelgenoot de keus laten het Of te geven Of te
nemen voor den prijs, dien men zelf bepaald heeft; —
te geef, bijwoordelijke uitdrukking, voor niet, om
niet : oude kasten, die op de verkoopingen bijna te
geef en als brandhout verkocht worden; al dat genot
hebben zij te geef, daarvoor behoeven zij niets te
betalen; -- iets niet te geef hebben, er veel voor
moeten betalen; — bijzonder goedkoop, schandekoop : het is schandekoop. waarlijk het is te geef.
.GEEFACHTIG, bn. ( -er, -st). bereid tot geven,
mild : hij is niet erg geefachti,g, geeft niet gauw
iets weg.

GEELGIETEN.
GEEFDAG, m. (-en), dag waarop inz. aalmoezen
aan de huizen worden uitgereikt . Vrijdag is hier
de geefdag.
GEEFSTER, v. (-s), zij die geeft.
GEËIGEND, bn. geëigend tot, geschikt voor ( een
Germanisme).
1. GEEL, v. (-en), (samentrekking van gedel) (in
Limburg) een werpnet waarmede men in rivieren
of binnenwaters vischt.
2. GEEL, bn. (geler, -st), met de heldere, lichte
kleur, die in het zonnespectrum tusschen oranje
en groen in ligt : een gele kanarievogel enz.; eene gele
bloem; gele tanden, handschoenen; boter, zoo geel
als goud; zoo geel als saffraan; zijn vel is zoo geel
als een citroen; — (spr.) het (alles) wordt iem. groen
en geel, of wel, geel en groen voor de oogen (het gezicht),
alles draait hem voor de oogen, als gevolg van
overmatige gezichtsinspanning, of wel, van eene
plotselinge duizeligheid, bedwelming enz.; — (van
het hoofdhaar) goudgeel, geelbloed; — hij ziet
geel van nijd; zij ziet er uit als de gele nijd (naar
de volksmeening kenmerkt zich het aangezicht van
nijdige of kwaadaardige menschen door eene gele
kleur, tengevolge van de werking der gal); — de
gele stam, het Mongoolsche menschenras; --- het
gele gevaar, het Mongoolsche ras wanneer dat tot
ontwikkeling en bewustzijn van zijne kracht komt;
(ook) de Japansche politiek; --- de gele pers, (in
Amerika) die couranten welke jacht maken op
sensationeele berichten en opzienbarende nieuwtjes
betreffende bekende personen; (ook) chauvinistische
pers; — de gele koorts, zie KOORTS; — (ook van
oude verkleurde voorwerpen en stoffen) het papier
was geel geworden en de inkt verbleekt; -- de gele
bladeren (het gele gebladerte), de oude bladeren die
vóór het afvallen die kleur hebben aangenomen.
3. GEEL, o. de gele kleur : het geel is eene der
kleuren van het door een prisma ontlede zonlicht;
geel en blauw geven samen groen; -- gele kleedenen :
zich in het geel kleeden; het geel kleedt die dame
bijzonder goed; — er is geen gek zoo eel, of hij draagt
groen of geel (verbastering van het oude en echte :
er is geen gek no (noch) eél enz.), (eigenl.) eene
satire op lieden van adel die het spreekwoord met
hofnarren gelijkstelt, om de groene en gele kleederen die beiden oudtijds plachten te dragen; —
de gele kleur- of verfstof : een pot met helder geel;
dat is prachtig geel; -- Indisch geel, eene uit Indië
aangevoerde gele verfstof, eene gele stof; — chemisch
geel, eene verbinding van chloorlood met lood, met
eene veranderlijke hoeveelheid loodoxyde, meer
gewoonlijk mineraalgeel geheeten; — het geel van
een ei, de dooier.
GEELACHTIG, bn. ( -er, -st), naar het gele zweemende, min of meer geel : eene geelachtige kleur,
tint enz.; een geelachtig paar handschoenen. GEEL
-ACHTIGED,v.
GEELBALLEN, m. mv. eene soort van kleiaardappelen, wegens de geelachtige kleur en bolronden
vorm aldus geheeten.
GEELBEK, m. (-ken), een jonge vogel, die nog
niet geschikt is om te paren, om de gele kleur van
den bek of snavel aldus geheeten; —, m. en v.
(plat) iem. met een gelen bek of gele gelaatskleur; —
(Z. A.) halfbloed, afstammeling van een blanke en
Bene gekleurde vrouw.
GEELBESSEN, v. mv. de bessen van verschillende
soorten van wegedoorn of rhamnus, inz. die van
de in het Zuiden van Frankrijk groeiende rhamnus
infectoria, waaruit eene gele kleurstof bereid wordt;
in den laatsten zin hetzelfde als Avignonbessen.
GEELBIES, m. (...biezen), (Ind.) inlandeche
politiedienaar (aldus naar hun uniform geheeten),
geelvink.
GEELBLEEK, bn. geelachtig bleek.
GEELBLOEM, v. (-en), (gew.) winterkoolzaad
(brassica napus biennis), wegens de goudgele kleur
der bloemen aldus geheeten; -- welriekende geelbloem, het reukgras (anthoxanthum odoratum).
GEELBLOND, bn. geelachtig blond.
GEELBORSTJE, o. (-s), volksbenaming van den
spotvogel (hypolais philomela), om zijne citroengele
borst aldus geheeten.
GEELBRUIN, bn. geelachtig bruin.
GEELBUIKJE, o. (-s), geelborstje.
GEELGIETEN, o.; ...GIETER, m. (-s), ambachtsman of fabrikant, die gietwaren uit geelkoper
of messing vervaardigt; ...GIETERIJ, v. (-en), het
geelpieten; het bedrijf van den geelgieter; de werk-
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plaats van den geelgieter; de fabriek waar men
geelkoper verwerkt.
GEELGORS, v. (-en), cie in Europa meest gewone
soort van gors (emberiza citrinella ), om hare gele
kleur aldus geheeten. ook geelgierst. aierstvink.
gerstkneu, bij Barneveld geelgarsje, in Gelderland
geelkneus genoemd.
GEELHAAR, o. de taaie, oneetbare geelachtige
pezen in het vleesch; elders langhaar genoemd.
GEELHART, o. (ook) GEELHARTHOUT, o. het
hout van een in West -Indië groeienden boom
(nectandra rodiaei), naar de kleur van het hart of
het binnenste van den boom aldus geheeten; een
fraai meubelhout, inz. door draaiers gebruikt.
GEELHEID, v. de hoedanigheid van geel, de
gele kleur : de geelheid van het goud.
GEELHOOFDIG, bn. de geelhoofdige bijeneter,
zekere vogel (merops).
GEELHOUT, o. het hout van eene soort van
Westindischen en Amerikaanschen moerbezieboom,
citroenhout (chtorophora tinctoria); — het hout van
eene in Hongarije en Dalmatië groeiende plant
(rims cotinus), ook fisethout of fustiekhout geheeten.
GEELIJZERSTEEN, o. (delfstofk.) benaming van
een ijzererts, dat uit ijzersteen en klei bestaat en
bij Bene zachte gloeiing gele oker geeft, waarom het
ook wel, schoon minder juist, gele oker, gele klei
of gele aarde geheeten wordt.
GEELKEELTJE, o. (-s), (nat. "hilt.) eene soort
van vijgeneter, zeker vogeltje.
GEELKOP, m. (-pen), naam dien men bij Haarlem aan een ouden gewonen zeearend (haliaëtus
albicilla) geeft, om zijn lichtgeler snavel; ook eene
soort van papegaai : de dubbele geelkop (androglossa
levaillantii) en de kleine geelkop (androglossa oehrop-

tera ).

GEELKOPER, o. algemeene benaming van een
allooi van koper en zink, hetzij messing of tombak;
inz.. messing, dat een grooter zinkgehalte heeft dan
het tombak.
GEELKOPEREN, stoff. bn. van geelkoper : een
geelkoperen kandelaar.
GEELKRUID, o. (gem.) volksbenaming voor de
t.,ouw (reseda luteola), eene soort van reseda, waaruit
Bene gele kleurstof bereid wordt.
GEELPELD, bn. (van kippen) van gele pellen of

vlekken voorzien, geelgevlekt : zes geelpelde kippen
met een blauwpelden haan.
GEELROOD, bn. geelachtig rood.
GEELSCHIMMEL, m. (-s), zeker soort van paard.
GEELSEL, o. kleurstof dienende om te gelen of
geel te verven, inz. door kalk, stijfsel en als verf:
matten met geelsel verven.
GEELSLANG, v. (-en), (Z. A.) benaming voor de
brilslang (cobra de capello of raja tripudians); wordt
1,5 M. lang.
GEELTJE, o. (-s), een dier met eene gele huid,
inz. zulk een hond of vogel : is dat geeltje een reu
of een teef ?; wat zingt dat geeltje (die gele kanarie
aardig !; - een goudstuk, een dukaat,-vogel)
gouden tientje enz.; - een van ouderdom geel
geworden geschrift : een geeltje van de plank nemen,
(van predikanten gezegd) eene oude preek van de
boekenplank nemen of houden.
GEELVINK, m. (-en), eene soort van vink (serinus
hortulanus), met korten snavel en gele en groene
hoofdkleuren, waarop zwarte lengtevlekken; (fig.) een geeltje of goudstuk, inz. in het mv. voor
geld in 't algemeen : ik moet naar huis, want mijne
geelvinkjes zijn haast gevlogen; - (Ind.) politie
gele biezen uitgemonsterd).
-dienar(mt
GEELWORTEL, m. de wortelstok van eene in
Azië groeiende plant (curcuma longa) waaruit eene
gele kleurstof bereid wordt, kurkuma.
GEELZUCHT, v. benaming eener ziekte bij nienschen, die zich uiterlijk kenmerkt door de gele
kleur, die de huid aanneemt ten gevolge van de
opneming der galkleurstof in het bloed, in de
volkstaal ook galzucht, galziekte, geluw, en voorheen
ook gele zucht of geel geheeten; - (oneigenl.) de
geelzucht hebben, begeerte naar geld of rijkdom,
gouddorst ; -WORTEL, nr. de wortelstok der
kurkuma, in de oudere geneeskunde gebezigd als
middel tegen de geelzucht.
GEELZUUR, o. (scheik.) xanthisch zuur, dat
'vete metaalzouten geel doet neerslaan.
GEËMANCIPEERD, vd. vrijgelaten, vrijgemaakt,
vrijverklaard, gelijkgesteld (voor de wet); hij heeft
zich geëmancipeerd, hij handelt reeds zelfstandig; --

GEEN.

geëmancipeerde dames, die zich in haar doen en
laten op ééne lijn stellen met de heeren.
GEËMPLOYEERDE, m. en v. (-n), bediende.
beambte.
GEËMPORTEERD, bn. oploopend, driftig.
GEÉMPRESSEERD, bn. haast hebbende, druk
bezig.
GEEN, bepaald hoofdtelwoord waarin eene ontkenning ligt opgesloten (zelfst. en bijv. gebruikt)
in deze beteekenis heeft het den vollen toon; (ont kennend onbepaald vnw. (zelfst. gebruikt); bij uitbreiding ook als ontkennend lidwoord der eenheid
of als bijwoordelijke ontkenning gebezigd; niet
Benig, niet één : er is geen levend wezen, geen sterveling
te zien; - (spr.) er kraait geen haan naar, niemand
zal het verraden, aan het licht brengen; - nergens,
nergens, voor geen venster is zij te zien; hij heeft
geene moeite gespaard, geen gevaar ontzien; - (in
uitdrukkingen die eene versterkte ontkenning
vormen) geen aasje; geen greintje; geen duit waard
zijn; geen sikkepitje, geen zier, geen snars; - er is
geen mensch, die dat weet, niemand; —
dat is van nul en geener waarde (verbasterd uit
nul en van geener waarde), nietig; — in geenen deele,
volstrekt niet; - te geener tijd, ure, nooit; - niet
eenig, geenerlei : zij weten van geen wijken, zij wijken
op geenerlei wijze; - daar is geen praten tegen,
daar valt volstrekt niet tegen te praten; - i.n
het geheel, zelfs, volstrekt, bijna, hoegenaamd geen; —
(w. g.) gansch geen, in het geheel geen; — geheel
geen, volstrekt geen; - geen ander, niet eenig
ander, niet één ander, of wel, niet een ander : ik
heb geene andere jas dan deze; — het hof van mijn
prins was zoo aardig als geen; — geen ander, niemand
anders; -- ik heb anders geene bezwaren dan die ik
genoemd heb, geene andere; — ik heb geen enkele
reden om ontevreden op hem te zijn, niet één enkele; – geen één, niet één, geen enkel; —
zelfstandig bepaald hoofdtelwoord en onbepaald
vnw. niemand : geen onzer, uwer, hunner, geen van
beiden, geen van allen (ons, u allen); ach, geene,
geene, vind ik ooit, die zoo me lieft, als gij; —
ontk. lidw. van eenheid : is het geen opstand
tegen zijn rijksgebied ?; zoude ik aan Hem geen
dank verschuldigd zijn ?; geen aanvang nemen, niet
aanvangen; - geen begrip hebben van, niet begrijpen; - geen geheim maken van, niet verbergen
enz.; - de walvisch is geen visch; - hij is geen
Vondel, geen dichter als Vondel; - kent ge ook
een professor X ? neen, ik ken geen professor X; dat is geen Rembrandt, geen ets of schilderij van
Rembrandt, (ook) geen schilder als Rembrandt; is dit geen Elzeviertje ? geen boek door Elzevier
gedrukt; - ik vind hier heen Göthe, niet de werken
van Göthe; --- nog geen, minder dan : na nog geen
tien minuten; een kind van nog geen drie jaar; niet de, niet het : de ouden kenden geen kompas,
kenden bet kompas niet, waren onbekend met
het kompas; -- hij heeft geen recht, dat te doen.,
heeft niet het recht; - ik wil er geene hand naar
uitsteken, er niets van nemen, (ook) er niet aan
helpen; – ik heb den heelen dag geen knie gebogen,
de knieën niet gebogen, geen oogenblik gezeten; —
ik kan geen oog toedoen, ik kan mijne oogen niet
toedoen, den slaap niet vatten wegens te groote
drukte, onrust, overspanning enz.; — hij heeft
geen vin verroerd, niets gedaan, is onbeweeglijk
blijven zitten; — toen bestond er nog geene Bataafsche republiek, bestond de Bataafsche republiek
nog niet; (als bloote ontkenning) zijn dat geen uitvluchten l;
dat zijn geen leugens; - (voor namen van stoffen
of abstracte begrippen) hij heeft geen geld; hij kan
geen wijn verdragen; hij kent geen eer; iemand geen
kwaad doen; geen rust of duur hebben; geen honger,
geen dorst hebben; geen werk van iets maken; geen
zin in iets hebben; —
(voor eigennamen) Jan zou het pakje bij mij
afgeven, maar, hoelang ik ook wachtte, er kwam geen
.Tan, Jan kwam niet; — gij geeft hem een verkeerden
naam, hij heet geen Piet, hij heet niet Piet, maar
anders; — hij verstaat geen Latijn, maar wel
Grieksch; —
in eenige zegswijzen in ongunstigen zin gebezigd:
dat is geen mensch, dat is een snood, ontaard mensch,
een onmensch; - dat is geen kost, een slechte
kost; -- dat is g3ene manier van handelen, Bene
slechte manier; — dat is geen spelen, dat is oneerlijk, valsch spelen; — dat zijn geene manieren,
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slechte manieren; - dat is geen leven, een zeer
ongelukkig leven, het is niet uit te houden; - het
is geen weer, het is slecht weer, of vel, in zwakkere
opvatting, geen goed weer; (bijwoordelijke ontkenning) ik voel, geen de minste
opgewektheid om dat feest mede te vieren, volstrekt
geen opgewektheid.
GEENERHANDE, onverb. bn. (w. g.) geen van
welke soort ook, geen ... hoegenaamd, geenerlei:
geenerhande dobbelspel behaagt mij; in geenerhande
manier, op geenerhande wijze, op geenerlei wijze.
GEENERLEI, onverb. bn. in het minst geen,
volstrekt geen : daartegen baat g generlei tegenspraak;
hij heeft mij geenerlei verwijten gedaan; op geenerlei
wijze, op geene wijze hoegenaamd, op geene enkele
wijze, in het geheel niet.
GEËNGAGEERD, bn. verloofd; in zekere betrekking, inz. bij het tooneel aangenomen.
GEËNGAGEERDE, m. en v. (-en), die geëngageerd is.
GEENHUIZEN, o. (scherts.) zijne landerijen
liggen te Geenhuizen, liggen nergens, bij bezit die
niet; --- hij is een echte jonker van Geenhuizen, een
kale bloed, hij -bezit niets.
GEENLAND, o. schertsende naam voor een land
dat niet bestaat (verg. Nergenshuizen); in de zegsw.
Heer van Geenland, ter aanduiding van een kalen
bloed; -- heeren van Nergenshuizen in Geenland,
lieden van onbekende afkomst, maar die zich vrij
wat aanmatigen.
GEENSZINS, bw. van ontkenning, in geenen
deele, in het minst niet, volstrekt niet : zoo zij dat
bedoelde, dan werd haar oogmerk geenszins bereikt;
dit beklaag ik mij geenszins; ik wil dit geenszins ontkennen; dat is geenszins voordeelig.
GEEP, v. (-en), (gmv. als stofnaam), soort van
zeevisch (bellone bellone) tot de familie der snoek
behoorende en gekenmerkt door de-achtigevsn
eistvormige punt, waarin hetzij alleen de onder
hetzij beide kaken uitloopen : de geep dient-ka,
als aas om kabeljauw te vangen.
GEEPSCH, bn. (gew.) (van personen) ziekelijk,
bleekgeel of fiets van kleur : wat ziet dat mensch
er geepsch uit.
t. GEER, GERE, m. (Zuidn.) begL erte, lust:
de kok zal het, vleesch braden naar uwen geer.
2. GEER, v. (-en), een naar boven spits uitloopende lap of strook waarmede men een kleed van
onderen verwijdt of uitlegt, tong : het hemd is onder
de armsgaten te nauw, er moeten Seeren in worden
gezet; -- eene der naar boven schuin toeloopende
banen van een rok eener japon, waardoor de breedte
van onderen verkregen wordt : hoeveel geeren zou
ik noodig hebben voor een rok ?; -- (zeew.) een stuk
doek dat men aan een zeil zet om het van onderen
te verbreeden; - de schuine of scheeve zijde van
een gebouw, kamer of stuk land : die kamer heeft
een geer; - (gew.) een langwerpige hoop hooi, die
uit drie kilden is samengeharkt : de g eren worden
tot oppers opgezet; - (zeew.) de schuine lijn, die
gevormd wordt door de regelmatige opvolging
der gegilde (schuins afgesneden) kanten der aaneen genaaide kleeden (banen) van een zeil: eene geer
wordt gevormd door de gillingen der kleeden aan het
voorlijk van een gaffelzeil; - (zeew.) eene strook
hout of plank, dienende ter aanvulling eener
ruimte in het gaarboord of de zandstrook; (wapenk.) driehoekig vak, welks basis tegen den
rand van het schild geplaatst is; -- (gew.) geerakker.
3. GEER, v. (-en), (gew.) zotte kuur : eene geer
hebben, een slag van den molen beethebben.
4 GEER, v. wilde geer, naam dien men in N.Brabant aan het zevenblad of Geerardskruid geeft.
GEERAKKER, m. (-s), (gew.) een akker die
geert, d. I. waarvan Bene of meer zijden schuins
loopen, zoodat hij aan het eene einde breeder is
dan aan het andere.
GEERARD, mannelijke persoonsnaam; (Zuidn)
er op slaan lijk de duivel op Geerard, (ook) er op
zitten, lijk GPerard op zijn varken, er duchtig op
los slaan, flink aframmelen ; -, V. GEERARDSKRUID, o. (in N.-Brabant)
benaming voor het zevenblad (aegopodium podagraria ).
GEERDE, v. (-n), (zeew.) een touw dat aan de
nok van de gaffel bevestigd is en aan weerszijden
tegen het scheepsboord vastgezet wordt om de
gaffel in bedwang te houden; op een binnenvaartuig
ook een touw om de giek vast te zetten.
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GEESELEN
2. GEERDE, bn. (gew.) geerend, schuin toeloo pend : geerde hoepels.
GEEREN, (geerde, heeft gegeerd), eene schuine
of scheeve richting hebben, hetzij aan ééne, hetzij
aan meer zijden, schuin loopen : dat huis geert;
eene kamer die geert; - een kleed, inz. een hemd,.
geeren, er eene of meer geeren of zulke lappen inzetten, om het ruimer te maken; - een rok geeren r
dien met geeren of zulke banen naaien of maken.
GEËRFD, bn. (gew.) van een erf voorzien; een
erf hebbende.
GEËRFDE, m. en v. (-n), (gew.) eigenaar of eigenares van een erf of stuk grond : de geërfden van
een mark.
GEERIG, bn. (garensp.) geerige draden, waarvan
een der getweernde draden in wijde, ongelijke schroef lijnen om de andere heen loopt, zoodat geen zuiverronde draad ontstaan is.
GEERNE, zie GAARNE.
GEERS, GEERZE, v. (geerzen), (gew.) gars, zekere landmaat, meestal het derde van een morgen.
GEERTELSEL, m. (-s), het mannetje van eenein Noorwegen inheemsche valkensoort, den giervalk
waarvan het wijfje geervalk geheeten wordt.
GEERTEN, (geertte, heeft gegeert), het kaartspel„
dat ook wel verkeerdjassen geheeten wordt, spelen:
zullen we geerten of kruisjassen ?; we hebben denheelen avond zitten geerten.
GEERVALK, m. (-en), hetzelfde als giervalk; het
wijfje van deze in Noorwegen inheemsche valken
-sort
(falco rusticulus).
GEESEL, m. (-s, -en), strafwerktuig tot tuchtiging
van misdadigers of tot zelfkastijding, bestaande
uit smalle riemen of touwen, aan het einde voorzien
van knoopen, boden kogeltjes of ijzeren prikkels,
en dienende om den rug en de lendenen ten bloede
toe te slaan; tuchtzweep; -- den geesel met den
schorpioen verwisselen of in den schorpioen veranderen, tot strenger maatregelen van tucht overgaan
(bijbelsche uitdrukking ontleend aan 2 Kron. 10
11); -- werktuig waarmede men zich zelf kastijdt,
tot boete voor bedreven kwaad (bij R. K. monnik orden); - (fig.) wat den mensch tuchtigt : de geesel
van het geweten, van den smaad; - den geesel der
satire zwaaien, hekeltaal en bijtenden spot bezigen,
om gebreken, ondeugden enz. vinnig door te halen;-(fig.) zwaar onheil of ramp, noodlottige gebeurtenis
of natuurverschijnsel enz. als plaag, bezoeking of
kwelling voorgesteld : een machtige orkaan huilde
in de verte, het loof der booroen bewoog weinig, het
sidderde slechts, als bevangen van angst bij den
vaderenden geesel; de geese! der verwoesting, derellende; de geesel des hongers; Attila, bijgenaamd
de Geesel Gods.
GEESELAAR, m. (-s, ...laren), iem. die de gebreken van anderen geeselt, op vinnige wijze
hekelt : Vondel was een krachtig geeselaar van
kerkelijke heerschzucht en aanmatiging; --- iem., die
zichzelven geeselt, die zich tot zelfkastijding met
geesels tuchtigt; -- benaming eener dweepzieke
sekte of geestelijke broederschap, de flagellanten.
GEESELBANK, v. (-en), (in den landbouw, vooral
in Noord-Holland, Zeeland en Vlaamsch België)
houten bank waarop men met de hand de graan
uitslaat, om de korrels uit de aren te-schoven
geeselen of te kloppen, ook geeselpaard genoemd.
GEESELBROEDER, m. (-s), een broeder of lid
van de sekte of broederschap der geeselaars.
GEESELBROK, m. (-ken), (w. g.) iem. die waard
is om gegeeseld te worden : een gemeene geeselbrok
van een vent.
GEESELEN, (geeselde, heeft gegeeseld), iem.
met een geesel, met tuchtzweep of tuchtroede, op
rug en schouders slaan als strafoefening, inz. gezegd van de straf, die op die wijze aan misdadigers
in het openbaar voltrokken placht te worden
(sedert 1854 uit de Nederlandsche strafwet verdwenen) : ten bloede toe geeselen; geeselen en brandmerken; - (fig.) iem. met schorpioenen geeselen,
hem met de gestrengste tuchtmiddelen kastijden; (spr.) (Zuidn.) daar is eene bagijn te geeselen, daar
is iets aan de hand, waarbij men tegenwoordig
moet zijn als bij een belangwekkend schouwspel; is er een bagijn te geeselen ? vraag waarmede men
nieuwsgierigen afscheept; - hij heeft er een hond
(hondje), of ook, een bagijn zien geeselen, hij heeft
daar iets verschrikkelijks gezien, dat hem die
plaats doet mijden; - het scheelt zooveel alskussen en geeselen, het lijkt er niet naar, er is
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geene overeenkomst ; -- inz. in vragenden vorm
gebezigd, als een schertsend verwijt, dat iem. aan
een ander doet, die hem in lang niet bezocht heeft; —
met geweld of met woede er op slaan of beuken :
de leeuw geeselde den grond met zijn staart; de walrus
geeselt met zijn staart de noorderbaren; -- (van
graanschooven) ze met de hand op eene houten
bank of steen uitslaan, om de korrels uit de aren
te kloppen, ze op de geeselbank uitkloppen : zijn de
schooven tarwe al gegeeseld I; — (fig.) (van gebreken,
ondeugden enz.) op vinnige wijze hekelen, scherp
doorhalen : al zijne werken geeselen den vermeend
verderfelijken invloed der vreemde letterkunde en
zeden; — ( dicht.) (van een natuurverschijnsel of
Bene natuurkracht, als wind, storm, orkaan, hagel,
sneeuw, regen, golven enz.) iets of iem. met geweldige kracht treffen, beuken, teisteren : hagel en
regen geeselden kletterend den geschokten grond; de
zee door den orkaan gegeeseld; - hevig kwellen,
teisteren, folteren : hij, door een geeselenden angst
gedreven, liep haar achterna; --- zich geeselen, zich
met den geesel tuchtigen, zich tot zelfkastijding
den rug en de schouders met geeselriemen slaan; —
eene kermis is eene geeseling waard, mag door een
ongemak of ongesteldheid gevolgd worden ; —
op iem. of iets geeselen, op iem. of iets met een geesel
slaan, (bij uitbr.) er duchtig op los slaan : de beul
geeselde er duchtig op los; - in iets geeselen, met
vernielend geweld er in rondslaan, er in omwoeden :
de rukvlaag geeselt in 't gebladert.
GEESELING, V. (- en), de daad van geeselen, de
strafoefening met de geeselroede : eene gees-sling
ondergaan; iem. eene duchtige geeseling toedienen; —
(fig.) tuchtiging, kastijding, inz. met woorden:
hij heeft in die satire aan de prulpoëten eene duchtige
geeseling toegediend.
GEESELKOORD, o. v. (-en), koord, touw, waarmede men geeselt; .'..MONNIK, m. (-en), een monnik
van de sekte of broederschap der Geeselaars; ook
geeselbroeder genoemd.
GEESELPAAL, m. (...palen), paal waaraan de
tot geeselstraf veroordeelde misdadigers gebonden
werden.
GEESELPAARD, o. (- en), (landb.) geeselbank.
GEESELPROCESSIE, v. (-s), (bist.) benaming
der processies der Geeselaars in de 13e en 14e eeuw,
waarbij zij zich in het openbaar met geeselslagen
tuchtigden.
GEESELRIEM, m. (-en), lederen riem waarmede
men geeselt.
GEESELROEDE, v. (-n), roede welke gebezigd
wordt tot tuchtiging van misdadigers of tot zelf
plaag, ramp waar -kastijdng,uchroe;—(f.)
getroffen; — de woorden,-doremnschw
waarmede men iem. tuchtigt, hekelt : de geeselroede
der antiek is even noodig als het ontleedmes van
den dokter; - eene vreeselijke plaag, bezoeking,
kwelling, al of niet gedacht als eene tuchtiging,
waarmede God de zonden der menschen straft; —
persoon, voorgesteld als werktuig in de hand der
Godheid, bestemd om het menschdom, volken en
landen te tuchtigen : hij was in 's Hemels hand
der volkeren geeselroede; — ook van personen die
een land, een volk meedoogenloos kwellen, plagen.
GEESELSLAG, m. (-en), slag der geeselroede
(eig. en fig.) : geen geeseislagen, niets kon u 't geheim
ontwringen; zijne woorden zijn geeselslagen, die
wonden; — (fig.) vlijmend scherp woord of gezegde,
dat de ziel kwetst : Kate, die hare meesteres zoo
dikwerf tergen kon en voor elken geeselslag, dien zij
ontving, een speldeprik teruggaf.
GEESELSTEEN, m. (-en), (gew.) (landb.) steen
waarop men de graanschooven ,,eeselt of slaat om
het graan uit de aren te kloppen.
GEESELSTRAF, v.; ...VAART, v. (-en), geesel.
processie; ...ZWEEP, v. (-en), (dicht.) zweep,
waarmede men ieni. geeselt (eig. en fig.).
1. GEEST, mti (-en), datgene wat in den mensch
denkt, gevoelt en wil, als eene onstoffelijke zelf
beschouwd, in tegenstelling van het-standighe
lichaam, het stoffelijk omhulsel er van : de mensch
is niet alleen geest, maar ook lichaam; den (iemands)
.geest beschaven, ontwikkelen, veredelen, vormen; --,
.stumperds naar den geest, in betrekking tot de
vermogens van den geest; -- over zijn geest heerschen,
.zelfbeheersching hebben; -- de menschelijke, 's menschen geest, de geest van den mensch in het algemeen; -- (bijb.) een nieuwe, een vernieuwde geest
kwam over hen, nieuwe gedachten; — hoedanig-
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heden, vermogens, verschijnselen van den geest;
(spr.) de geest is wel gewillig, maar het vleesch is zwak
(ontleend aan den bijbel), de goede wil komt niet
altijd tot uitvoering door de zwakheid des vleesehes; - tegenwoordigheid van geest bezitten, bij alle
voorkomende moeilijke omstandigheden dadelijk
weten, hoe te handelen; -- het levensbeginsel, de
ziel : Vader, in Uwe handen beveel ik mijnen geest; den geest ((dode) geven, den laatsten adem uitblazen,
sterven; —
het denk- of voorstellingsvermogen, als orgaan
van het denken : den geest bezighouden, boeien,
inspannen, vermoeien, opbeuren. verstrooien. beneveten enz.; voor den geest blijven, komen, oprijzen,
schieten, staan enz., in de gedachte blijven enz.; iemand of iets voor den geest brengen, halen, houden,
roepen enz.; - ik zie het reeds voor de oogen van
mijn geest, in mijne verbeelding; -- voedsel voor (of
van) den geest, al wat strekt tot ontwikkeling van
het verstand; --- een bekrompen geest, klein verstand,
iem. van weinig ontwikkeling; — den geest verhef
naar boven voeren, van het alledaagsche af--fen,
wenden; —
de zetel der gedachten, de plaats waar de voor
begrippen gevormd worden of aanwe- -stelingof
zig zijn : al die vragen verdrongen zich in mijn geest; —
die sombere gedachten kan ik maar niet uit mijn geest
verdrijven, verbannen, worden mij ieder oogenblik
bewust, ik denk er onwillekeurig telkens aan; -daar speelt mij iets door, in, voor den geest, komt mij
te binnen; —
de som of het geheel der voorstellingen en begrippen : een gek, die zijn geest uitlaat (ontleend
aan den bijbel), die alles zegt, wat hij denkt, is een
gek; — den geest verwijden, den gedachtenkring
uitbreiden; — ik volgde hem overal met, naar den geest,
met de gedachten; -- in den geest verwijlde hij bij
zijne gelieven thuis, in zijne gedachten; —
het gevoelende in den mensch, in betrekking
hetzij tot verschillende indrukken, aandoeningen
of gewaarwordingen, hetzij tot de gemoedstoestanden of stemmingen die worden opgewekt : eene
bitterheid of kwelling des geestes; — met een blijden,
kalmen, kinder-ijken geest, in zulk eene stemming; —
God aanbidden in geeQt en in waarheid, in oprechte
gezindheid, in tegenstelling met een bloot vormelijken eeredienst; —
gezindheid, aard, karakter : een edele, onbuigzavn.e,
onafhankelijke, zachtmoedige, stille geest; de arme,
de nederige van geest: —
de Geest Gods of des Heeren, de scheppende,
levenwekkende, bezielende kracht die in den mensch
werkt; — de Heilige Geest (Gods), volgens het
kerkelijk leerstuk der Drieëenheid, de derde persoon der Godheid; — de geest, de geest Gods, de
heilige geest; -- een man des geestes, een profeet,
als vervuld met Gods geest; — de van iemand
uitgaande, bezielende kracht : de geest van Christus;
de geest van den Booze werkte in hem; —
buitengewoon helder, werkzaam denkvermogen,
vernuft, ziel► in oorspronkelijke, puntige, verras
gedachten uitende : met veel geest begaafd-send
zijn; van geest verstoken zijn; zijn geest doen schitteren; een boek vol geest en oorspronkelijkheid; —
kracht die iemand aandrijft en doet handelen
de geest der jaloezie, der wraakzucht; een geest van
welde en en van liefde; een booze geest van wrevel;
een geest van vervolging; - zucht, begeerte : geest
van orde; — gave : geest des onderscheids; -- stemming, gezindheid : de geest des oproers, der tweedracht;
een geest van onverschilligheid; er heerscht een goede
geest onder het werkvolk; —
meeningen, denkwijzen, beginselen, gezindheden
waardoor personen, partijen, volken of tijden zich
kenmerken : de geest van Luther, van Voltaire; zoo
handelt gij in den geest uws vaders; de geest der
liberalen, der modernen; — de verkiezingen zijn in
clericalen geest uitgevallen, ten voordeele der eleriealen; — bezwaren tegen den geest der eeuw; -hoe is de geest in deze stad I, hoe zijn de hier heer
denkbeelden ? de hier heerschende stem--schend
ming I; - in iemands geest geschreven zijn (van
geschriften), de uitdrukking zijn van zijne gevoelens, meeningen of gezindheid; — de geest van een
geschrift, de bijzondere aard der daarin uitgedrukte
gevoelens; -- de geest van een bevel, voorschrift, wet,
de strekking, de bedoeling er van; — (in de schoon
karakter van Bene versiering, smaak,-heidslr)
bijzondere trant : in welken geest is de zaal gemeu-
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beld ?; --- eigenaardige wijze waarop men te werk
gaat : eene 'wet in een milden geest uitvoeren; in welken
geest heeft hij geschreven ? ; -

een onstoffelijk persoonlijk wezen : God is een
geest; inz. in menschelijken vorm zinnelijk waar
gedacht : de geesten der afgestorvenen-nembar
oproepen, bezweren; het rijk of de wereld der geesten;--

een gestorvene als spookachtige verschijning; het zijn goede geesten die terugkPeren, scherts, gezegd tegen iem. die na eene korte afwezigheid
terugkeert ; - een geest des ongeluks, eene onheil aanbrengende verschijning; - er uitzien als een
geest, zeer mager en bleek; volgens de bijbelsche voorstelling : God, de
eeuwige Geest: - de geesten, de engelen; -- gevallen.
kwade, booze, onreine geesten, de duivels, die den
mensch allerlei kwaad berokkenen, of hem slecht
doen ha ,delen; - een onreinen geest hebben, er door
bezeten zijn, geheel er door beheerscht worden; booze geesten bezweren, uitbannen, iemand er van
genezen; - wat een booze geest in den mensch
uitwerkt (bijb.) een doove, stomme, waarzeggende
geest; de geest des bedrogs; -

volgens de mythologie of het volksgeloof : een
godheid van minderen rang; - een goede geest,
die den men ;ch ten goede leidt of bestuurt, een
goede genius; -- een gedienstige geest, een hemelbode; (ook) ( en kaboutermannetje; (ook) dienst
(ook) iem. die zich bij een ander welgevallig-bode;
wil maken ; - een booze geest, een duivel, een
nikker; (ook) een schuldeischer; (ook) eene onbetaalde rekening; een persoon, beschouwd ten opzichte van zijne
hoedanigheden, geaardheid, karakter, inborst of
zijn verstandelijken aanleg : een sterke, vaste, werkzame geest; een denkende, onderzoekende geest; een uitmuntende, een fijne geest, uitblinkende op
het gebied van wetenschap of kunst; - een groote
geest, persoon met groote begaafdheden; - (spr.)
hoe grooter geest, hoe grooter beest, groote begaafd-

heden gaan vaak met eene liederlijke levenswijze
gepaard; - (oudt.) een fraaie geest, een smaakvol
beoefenaar der fraaie letteren of schoone kunsten; (oudt.) de geesten, de rederijkers; in de scheikunde : vluchtige stoffen, spiritus; vliegende geest, geest van ammoniak; - geest van
brandewijn, wijngeest; - geest van hertshoorn,
eene oplossing van koolzure ammonia met een
weinig brandige olie; - geest van zout, zoutzuur; in de vroegere physiologic en geneeskunde : de
fijne, onzichtbare en vluchtige vloeistoffen, die naar
men onderstelde, zich langs de zenuwen door het
geheele lichaam verspreiden en het eigenlijke beginsel uitmaken, hetzij van gevoel (inz. hartstochten en begeerten) en beweging, hetzij van het !even :
de dierlijke geesten; zijne geesten waren gansch
uitgeput; - zijne geesten stellen, tot bezinning of

bedaren komen.
2. GEEST, (gew. GAAST, GAST), v (-en), (het
mv. komt zelden voor); hooge zandgrond in tegen
lage veen- tin poldergronden; - (in-stelingva
Noord- Holland) bouwland : hij gaat naar de geest,
naar het bouwland; vooral in aardrijkskundige
eigennamen : Endegeest, Poelgeest, Uitgeest, Gaasterland, Gaastmeer, Grootegast, enz.
GEESTBESCHAVING, v. (w. g.) zie geestes
-beschaving.
GEESTDOODEND, bn. ( -er, -st), (van een werk,
dat zoo goed als werktuiglijk door den mensch verricht kan worden) den geest of het denkvermogen
verstompende : een geestdoodende arbeid.
GEESTDRIFT, v. krachtige aandrift van den
geest, van het gevoel; d. w. z. meer dan gewone
gevoelsverheffing of gemoedsbeweging, blakende ijver
voor eene schoone, edele of verheven zaak, tot
daden van moed, van toewijding enz. opwekkende,
of voortkomende uit hartstochtelijke veneering
van een persoon (edeler, kalmer en gematigder
dan vervoering, welke niet zelden tot onbezonnenheid leidt) : de geestdrift aanblazen, ontvlammen,
opwekken, ten top voeren, teweegbrengen; de geestdrift
koelen, uitdooven; iem. in geestdrift brengen, (doen)
ontsteken, ontvlammen, ontvonken, hem er toe opvoeren; eene blijde, dankbare geestdrift; eene sterke,
levendige, warme, heete, gloeiende geestdrift; eene
godsdienstige, hemelsche, verhevene, zoete geestdrift;
geestdrift voor de kunst; geestdrift voor de wetenschap;
- de geestdrift van het oogenblik, oogenblikkelijke

en voorbijgaande gevoelsverheffing of vervoering; --
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vol geestdrift, van geestdrift vervuld; - in geest

in een toestand an gevoelsverheffing of ver --drift,
voering; -- van geestdrift, ten gevolge van gevoel s
verheffing of vervoering: wijl 't hart van geestdrift
blaakt; -- met geestdrift, met gevoelsverheffing
of vervoering : hij omhelsde hem met geestdrift; de vlam, gloed of glans der geestdrift, in dichterlij ken
stijl, ter aanduiding van de uitdrukking eereer
gloeiende geestdrift in iemands gelaat of voorkomen : die blik, van geestdrifts vlam doorgloord.
GEESTDRIFTIG, bn. bw. ( -er, -st), (van onstoffelijke zaken, inz handelingen) van geestdrift of
vervoering getuigende, met geestdrift gepaard
gaande, of wel, met geestdrift geuit : hij scheen
niet bijzonder door de geestdriftige toejuiching des
volks getroffen; geestdriftig iets betoogen.

GEESTDRIJVEND, bn. (meer -, meest -), (w. g.)
door dweepzucht of blinden geloofsijver gedreven.
GEESTDRIJVER, m. (-s), een persoon, die, naar
hij meent of voorgeeft, door den geest Gods gedreven
of met onweerstaanbaren drang bewogen wordt:
een dweper, een door geloofsijver of dweepzucht
verblind persoon; (in betrekking tot zaken, die den
godsdienst niet betreffen) een vurig dweper. GEEST DRIJFSTER, v. (-s).
GEESTDRIJVERIJ, v. blinde geloofsijver, of wel,
vurige dweepzucht, hetzij op het stuk van godsdienst, hetzij in andere opzichten.
GEESTELIJK, bn. bw. op den geest betrekking
hebbende, het tegenovergestelde van stoffelijk:

vriendelijk is eene geheel zuivere, geestelijke, fijne
zielsliefde; - de geestelijke wetenschappen, de weten

kennis van den geest ten doel-schapen,di
hebben; - het tegenovergestelde van lichamelijk
of zinnelijk : hij was nederig en welwillend voor wie
zijn geestelijk overwicht erkenden; -- geestelijk
voedsel, voedsel voor den geest, het verstand, lec-

tuur; met een geest bedeeld, onstoffelijk : wij groeien,
niet alleen op als lichamelijke, maar ook als geestelijke wezens; - in betrekking tot den geest gedacht,
veeal in tegenstelling van vleeschelijk : zoo was hem
dat volk meer dan een broederschaar, het was zijn
geestelijk bloed; - in de gedachten bestaande, in
tegenstelling van werkelijk of stoffelijk : een geestelijk samenzijn, een samenzijn in den geest; -(bijb.) (van zaken) op den geest of het goddelijk
beginsel des christendoms betrekking hebbende:
ijvert om de geestelijke gaven; dat gij moot vervuld
worden met de kennis van Zijnen w.`1, in alle wijsheid
en geestelijk verstand; - een geestelijk gezang of lied,
een godsdienstig gezang of lied; - van het goddelijk
beginsel des christendoms doordrongen : de geestelijke mensch onderscheidt wel alle dingen; - betrek

hebbende op 's menschen denken, gevoelen en-king
willen, in verband met zijne behoefte aan godsdienstige overdenkingen, het tegenovergestelde
van wereldsch of aardsch : de meeste uren van den dag
en avond werden door hen aan geestelijke oefeningen
gewijd; - het geestelijke leven, het inwendige leven,
de inkeering in zichzelven; haar geestelijk welzijn; het geestelijke, de zaken die den godsdienst betref
- geestelijke lectuur, stichtelijke lectuur; --fen;

aan de kerk behoorende, er aan gewijd enz., kerkelijk : een geestelijk gesticht, goed enz.; -- de geestelijke
ban, de kerkban, de excommunicatie, of wel, het
interdict; - het geestelijke recht, het kerkelijke of
canonieke recht; -- een geestelijk persoon, een persoon
die zich aan den dienst der kerk wijdt; - een geestelijk heer, een geestelijke, inz. van hoogeren rang;
(w. g.) een geestelijk man, een geestelijke; - eene
geestelijke dochter, een vrouwelijk persoon die tot Bene
kerkelijke orde behoort - - geestelijke dames, vrouwelijke personen, die zich aan de kerk wijden; op de kerk en hare belangen betrekking hebbende,
aan den dienst of de belangen der kerk gewijd, door
de kerk ingesteld : eene geestelijke broederschap of
orde; een geestelijk gerechtshof; eene geestelijke ridder
ridderschap; - de ge3stelijke staat of s4 and,-ordef

de staat of stand van een geestelijk persoon, de
priesterlijke staat of stand; gezamenlijke geestelijken, beschouwd als een afzonderlijken stand in
de maatschappij, in tegenstelling van andere standen; - het geestelijk kleed (gewaad), het priesterlijk
kleed (gewaad); van de beteekenis of den zin van bijbelsche
gezegden, uitdrukkingen enz.) in den geest er van
liggende, maar van de letterlijke opvatting afwijkende; -- (bijb.) geestelijke boosheden, boozegeesten;-
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bw- (van omstandigheid) in betrekking tot den
geest : wanneer de vrienden mij voor geestelijk doof
houden, dan doen zij immers monnikenwerk; —
door middel of met behulp van den geest of het
goddelijk beginsel des christendoms : de natuur
begrijpt niet de dingen, die des geestes-.lijkemnsch
Gods zijn, hij kan ze niet verstaan, omdat ze gegiste;
lijk onderscheiden worden; —, bw. (van wijze) :
zinnebeeldig, in tegenoverstelling van letterlijk:
de Schrift geestelijk uitleggen; — geestelijk verheugd
zij:i, een weinig beschonken zijn.
GEESTELIJKE, m. (-n), (R. K.) iem. die door de
kerkelijke wijding de macht heeft gekregen van te
leeren, te consacreeren en te besturen; — een
kerkleeraar, een . bedienaar van den godsdienst,
een priester; naar gelang van het kerkgenootschap
hetzelfde als pastoor, dominee enz.
GEESTELIJKHEID, v. de gezamenlijke geestelijken van een land of eene kerk als eene eenheid
beschouwd : de geestelijkheid van Engeland; de
Belgische geestelijkheid; de Roomsche, de Protestantsche geestelijkheid; de hoogere, lagere geestelijkheid.
GEESTELOOS, bn. bw. (... bozer, -t), zonder
geest of verstand, onnoozel, dom : geestelooze kinderen; — geen verstand of geest uitdrukkende, dof :
geestelooze trekken; -- (van een arbeid, werk, enz.)
zóó eenvoudig en onbeduidend, dat tot het verrichten er van geen verstand vereischt wordt : een
geestelooze arbeid; -zonder geest of vernuft : een geesteloos man; een
geesteloos schrijver; een geesteloos werk, geschrift;
hoe kunt ge u met zulke geestelooze lectuur bezighouden l; — van gemis van geest of vernuft blijk gevende : een geestelooze sleur; —, bw. (van wijze)
op eene geestelooze wijze.
GEESTELOOSHEID, v. gemis van geest of ver
: de geesteloosheid van een persoon, een schrijver-nuft
enz.; hij is de geesteloosheid in persoon, in hooge
mate geesteloos.
GEESTENBANNER, m. (-s), een persoon, die,
naar de meening van bijgeloovige lieden, de macht
heeft om geesten of spoken te bannen, door tooverformulieren en toovermiddelen te verdrijven;
...BANNERIJ, ...BANNING, v. (-en), geesten
-bezwring.
GEESTENBEZWEERDER, m. (-s), een persoon,
die naar de meening van bijgeloovige lieden, de
macht heeft om geesten te bezweren, door tooverformulieren en andere bovennatuurlijke middelen
te doen verschijnen of op te roepen; ...BEZWEER -'
STER, V. (- s); ...BEZWERING, v. (- en).
GEESTENDOM, o. de engelen, hoogere wezens,
afgestorvenen enz.: looft Hem, zalf, geestendom!;
zoo 't beestendom mag neerzien op deze' aard; —
naar de voorstelling aan het bijgeloof ontleend, de
geesten, hetzij onpersoonlijke hoogere wezens, hetzij
spoken : tree deez' cirkel binnen, terwijl ik 't geesten
bezweer; 't spokend geestendom.
-dom
GEESTENDROM, m. (-men), ...HEIR, o. (-en),
of ...HEER, o. (...heren), (dicht.) een geordend
leger, of wel, eene menigte van geesten.
GEESTENLEER, v. de leer of het geheel der leerstellingen aangaande het wezen en den werkkring
der geesten of onstoffelijke persoonlijke wezens; (in
het bijz.) de leer van het spiritisme.
GEESTENRIJK, o. het rijk of gebied der geesten,
de geestenwereld; ...UUR, o. het uur, waarop,
naar het bijgeloof, de geesten of spoken verschijnen:
het uur van middernacht, spookuur.
GEESTENWERELD, v. (dicht.) de wereld der
geesten of onstoffelijke persoonlijke wezens; de
geesten te zamen als eene geordende eenheid
beschouwd, of wel, het geestenrijk.
GEESTENZIENER, m. (-s),eenpersoondie,volgens
het bijgeloof, de gave heeft van geesten te kunnen
zien en zich met hen in gemeenschap te stellen.
GEESTESARBEID, m. arbeid van den geest;
...BESCHAVING, v. beschaving van den geest,
ontwikkeling van het verstand en verzachting der
zeden; ...GAVEN, v. gaven of aangeboren begaafd heden of talenten van den geest : met uitstekende
geestesgaven bedeeld zijn; ...GESTELDHEID, v.
(...heden), de gesteldheid van den geest of zijne
vermogens : dit dorre werk voegt bijzonder wel aan
die blokkende geestesgesteldheid; menschen wier dwaze
verlegenheden het gevolg zijn van beuzelarij en zwakke
geestesgesteldheid; — gemoedstoestand : eens sombere, vroolijke geestesgesteldheid; ...RICHTING, v.
(-en),_ richting van den geest.

GEESTGROND, in. (-en), eene streek, die uit
geest of hoogen zandgrond bestaat, in tegenstelling
van lage veen- en poldergronden; inz. aan de binnen
duinen.
-zijder
GEESTIG, bn. bw. ( -er, -st), begaafd met levendig
vernuft, dat zich in oorspronkelijke, fijne en puntige en verrassende gedachten uit : een geestig man,eens geestige vrouw; een geestig schrijver; een aller geestigst meisje; — hij is geestig, aardig door zijne
kwinkslagen; -- hij is geestig ten koste van zijn
broer, hij zegt allerlei aardigheden die zijn broer
in een bespottelijk licht stellen; — hij is weer
geestig op zijne manier, doet of zegt weer flauwe
aardigheden; -- dat is ook eene goedkoope manier
van geestig te zijn, het zijn flauwe aardigheden; —
waaraan men kan zien, dat iem. geestig is, geest,
vernuft uitdrukkende : zijne kleine, maar geestige
oogen; zijn fijn en geestig gelaat; geestige lipjes en
oogjes vol vreugd; zijn geestige oogopslag; haar ijngevormde mond plooide zich tot een geestig lachje; —
vol geest of vernuft : geestige gezegden, uitdruk kinren, verhalen, gesprekken, scherts, kout, waarin
iemands vernuft en fijne geest aan den dag komt:
geestige predikatiën, boeken; menig geestig blijspel;
dat geestige gedichtje; —
waarin geest of vernuft doorstraalt : een geestige
inval; een geestig plan; eene geestige wereldbeschouzing; — (van handelingen) op vernuftige wijze
verricht : de Camera Obscura is de geestige wraak oefening geweest van iem., die zich misplaatst gevoelde
in den kring, waarin hij geboren werd; — met gemakkelijkheid en zeker speelsch vernuft behandeld:
een geestig schilderstukje; eene recht geestige leek#ning; — (inz. van vrouwen en meisjes gezegd) lief,
aanvallig, aardig; -- (dicht.) (van voorwerpen
of gewrochten van kunst of smaak) smaakvol,
sierlijk, bevallig, fraai : de groote of St. Walburgs
kerk te Zutfen is ten overoud kruisgebouw van eery
geestig maaksel; — door natuurlijk schoon of beval lige schakeering een aangenamen indruk makende,
bevallig, Iiefelijk, aardig : een borduurder, die de
geestigste kleuren op sluiers en sjerpen wrist te mengelen; 't geestig spel der zonnestralen met de schaduw
onder 't loof; — (in Zuidn. gew. ook) lustig, plezi€rig, vroolijk (van personen en van zaken gezegd); -(w. g ) geest of alcohol bevattende, geestrijk
(van wijnen); — (gew.) (van hout • niet uitgewerkt,
zoodat het nog krimpt en trekt; —
bw. (van wijze) op eene wijze, die van geest
of levendig vernuft getuigt : iets geestig vertellen;
het verhaal is zeker geestig bedacht; — dat stukje
stilleven is geestig geteekend, geschilderd, met gemak
vernuft; — op eene-kelijhdnzrspc
bevallige, lieve en aardige, of wel, fraaie, smaak
sierlijke wijze : hoe geestig is die tuin aan -volen
-geld.
GEESTIGHEID, v. (...heden), de hoedanigheid
of
geest
personen
die
met
van
geestig;
deels
van
levendig vernuft begaafd zijn, deels van zaken die
daarvan blijken dragen : de geestigheid van Voltaire;
de geestigheid van een gezegde; — een woord of gezegde, dat geestig is of eene oorspronkelijke, fijne
of puntige en verrassende gedachte bevat, (ook)
Bene aardigheid: om eene geestigheid lachen; gewaagde,
ongepaste geestigheden; goedkoope, flauwe geestigheden uitkramen, slijten, debiteeren, plaatsen, aan
den man brengen enz.
GEESTKRACHT, v. kracht van den geest, zich
openbarende door zelfbeheersching, vastheid van
karakter en een volhardend streven naar een bepaald doel, waarvan men zich door geenerlei bezwaren laat afschrikken : eene groote, geweldige geest kracht; met geestkracht bedeeld zijn; eens groots
geestkracht hebben, aan den dag leggen, enz.
GEESTLAND, o. (-en), een land uit geest of hoogen zandgrond bestaande, in tegenstelling van lage
veen- en poldergronden.
GEESTRIJK, bn. bw. ( -er, -st), rijk aan geest,
begaafd met zeer veel levendig vernuft, dat zich
in oorspronkelijke, fijne of puntige en verrassende
gedachten uit : een geestrijk man; eene geestrijks
vrouw; een geestrijk schrijver; — zeer veel geest of
vernuft uitdrukkende : geestrijke oogen; geestrijks
gelaatstrekken; -- vol van oorspronkelijke, fijne,
puntige en verrassende gedachten : een geestrijk;
betoog; een geestrijk boek, gedicht enz.; geestrijks
tonen; —
rijk aan (wijn)geest : een geestrijke vocht, een
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geestrijke drank, een vocht of drank die veel alcohol
bevat, als brandewijn, jenever, rum,
GEESTVERHEFFEND, bn. ( -er, -st), (van
onstoffelijke zaken, inz. bezigheden, gedachten enz.)
,de eigenschap hebbende van den geest te verheffen,
cle gedachten van lagere onderwerpen af te trekken,
aan de werking van het denkvermogen eene hoogere richting te geven : eene geestverheffende gedachte.
GEESTVERHEFFING, v. (dicht.) de verheffing,
van den geest, de opwekking van hooge of verheven
bedachten.
w GEESTVERMOGEN, o. (-s), (bijna alleen in het
meerti*.) verstandelijk vermogen, het verstand:
iem. van beperkte, zwakke geestvermogens; de geest
ontwikkelen; iem. met goede geestver--vermogns
mogens begaafd; (in het enk.) talent, genie : benij
hein niet, wiens zeldzaam geestvermogen verwondering
,en verbazing wekt.
GEESTVERRUKKING, v. geestvervoering;
...VERSCHIJNING, v. (-en), eene verschijning
van een geest of spook, spookverschijning : het
-gesprek was gevallen op de geestverschijningen en
,hetgeen daarmede in verband staat; ...VERSTROOIING, v. verstrooiing of afleiding van den geest of
de gedachten.
GEESTVERVOEREND, bn. ( -er, -st), (van onstoffelijke zaken) de eigenschap bezittende van den
geest te vervoeren, in verrukking of in hartstocbteJijke opgewektheid te brengen.
GEESTVERVOERING v. buitengewoon sterke
gevoelsverheffing of gemoedsbeweging, van voor
aard, die, door een hartstochtelijken-bijgande
'ijver of eene veelal aan dweepzucht grenzende ver
voor eene verheven zaak opgewekt, iem.-•ering
buiten zichzelven brengt, soms wel tot buiten
doet overslaan : eene vaderlandsliefde-porighedn
,di e aan geestvervoering grensde; iem. in geestvervoering
brengen, ontsteken enz., — (R. K.) bovennatuur lijke verrukking, toe te schrijven aan eene bui
inwerking der genade ; — het vuur der-tengwo
geestvervoering, het vuur of de gloed eereer sterke gemoedsbeweging.
GEESTVERWANT, m. (-en), iemand die in denken, gevoelen en streven met een ander overeen
een gelijkgezinde; iemand van eene zelfde-steni,
•staatkundige of godsdienstige richting als een
ander, partijgenoot, medestander. GEESTVERW ANTE, v. (-n).
GEESTVERWANTSCHAP, v. de betrekking die
er bestaat tusschen geestverwanten, gelijkgezinden
of partijgenooten.
GEESTVERZWAKKING, v. verzwakking van
den geest.
GEESTVOL, bn. vol geest of vernuft, volgeestig:
Bene geestvolle vrouw; ongezochte, geestvolle scherts;
bezielde, geestvolle trekken.
GEEUW, m. (-en), de daad van geeuwen : een
geeuw onderdrukken, bedwingen.
GEEUWEN, (geeuwde, heeft gegeeuwd), diep en
langzaam inademen bij krampachtig wijdgeopenden
mond, met een daaropvolgend korter, met meer
of minder gedruisch uitademen, vaak als uiting van
lusteloosheid, luiheid of verveling; — bij iets geeuwen, daardoor toonen, dat men zich verveelt; —
(w. g.) hij kan nokken noch geeuwen, hij is voor
alles onverschillig; -- als er een geeuwt, zoo geeuwen
ook de anderen, geeuwen is aanstekelijk.
GEEUWER, m. (-s), GEEUWERD, m. (-s), iem.
die door geeuwen teekenen van slaperigheid of
verveling geeft; — een geeuwer maakt ook anderen
aan het gapen; -- in minachtenden zin : wat ben
jij van avond een vervelende geeuwerd ! GEEUW STER, V. (- s).
GEEUWERIG, bn. ( -er, -st), herhaaldelijk neiging
gevoelende om te geeuwen : je bent zoo rekkerig en
geeuwerig, je hebt zeker de koorts; -- vervelend, saai:
Bene geeuwerige voordracht. GEEUWERIGHEID, v.
GEEUWHONGER, m. (eig. een gauw opkomende,
plotselinge honger); een zenuwtoeval of flauwte,
waarbij de lijder herhaaldelijk den mond kramp
wijd opent en met geweld sluit; zelden is-achtig
gebrek aan voedsel de oorzaak; gewoonlijk is het
een gevolg van overmatige gevoeligheid der maag
(scherts.) den geeuwhonger van iets-zenuw;
kri,gen, er naar beginnen te watertanden; — (fig.
scherts.) den geeuu-honger in de beurs hebben, zeer
schraal bij kas zijn.
GEEUWZUCHT, v. voortdurende trek tot
geeuwen.

GEFORCEERD.
GEËVENREDIGD, bn. evenredig samengesteld,
Bene gelijke verhouding of juiste evenredigheid der
deelera onderling vertoonende : van beiden had Job
een genoegzaam en evenredig aantal: hij was de
gelukkige vader van zeven zonen en drie dochters; ---aan iets geëvenredigd, daaraan evenredig, er mede
overeenkomende, er aan beantwoordende : even
natuurlijk is 't, dc e in tijden, toen de zeden nog vrij
wat ruwer waren aan tegenwoordig. ook de vermaken
daarac n geëvenredigd waren.
GEËXALTEERD bn. overspannen, overprikkeld.
GEFARCEERD, bn. opgevuld (van vleeschspijzen); — gefarceerde snoek, fijngehakte, toebereide
snoek.
GEFEMEL, o. gekwezel, huichelachtig geteem:
dat vroom gefemel is niet aan te hoeren.
GEFEP, o. geflep.
GEFIGUREERD, bn. versierd : gefigureerde letters.
GEFIJMEL, GEFIEMEL, o. gefemel, gekwezel.
GEFINGEERD, bn. verdicht, verzonnen : een
gefingeerd persoon, verhaal.
GEFLADDER, o. het telkens of aanhoudend fladderen : het gefladder van vleermuizen, uilen, vlinders;
door het gefladder van zijn mantel kon hij haast
niet tegen den wind opkomen; 't is aardig dat gefladder
van al die jongeheertjes om dat mooie meisje te zien.
GEFLAKKER, o. (dicht.) het telkens of aanhoudend flakkeren of opvlammen (van vuur, vlammen
enz.).
GEFLAP, o. het telkens of aanhoudend flappen;
het dof geklapper, inz. van zeilen, vlaggen enz.
GEFLATTEERD, bn. te mooi, te gunstig voor
: ee -z geflatteerd portret; eens geflatteerde balaas.-gestld
GEFLEEM, o. gevlei : ze denkt iedereen met hoor
gefleem in te pakken; -- gekwezel, gefemel.
GEFLEP, o. het gedurig of aanhoudend fleppen,
het aanhoudend bij kleine teugjes drinken.
GEFLIKFLOOI, o. het telkens of aanhoudend
flikflooien; laf of kruipend gevlei.
GEFLIKKER, o. het telkens of aanhoudend flikkeren, het geglinster van een heen en weder bewegend licht.
GEFLODDER, o. gefladder : hoe kun je dat gelodder van die lange haren om je hoofd velen I; -- geplas,
geploeter . het gefodder door water, slik of modder.
GEFLOERST, bn. (w. g.) bedekt met een dun
weefsel van foers of krip, inz. van zwart floers of
krip, ten teeken van rouw : mannen met gefdoersi.
hoeden.
GEFLONKER, o. het telkens of aanhoudend
flonkeren, het stralen van een zacht schitterenden
glans : liet geflonker der gouden vlam; 't geflonker
der sterren; 't vreeslijk 9eftonker van 's vreemdelings
blik.
GEFLUISTER, o. het herhaaldelijk fluisteren,
nauw hoorbaar, vertrouwelijk, teeder of geheimzinnig praten : als jelui praten wilt, doet het dan
hardop, dat gefluister zou mij wervelziek maken; stof
tot gefluister, stof tot heimelijk gepraat; — geheimzinnig gelispel : gij hoort gewis der geesten heimnisvol
gefluister; -- (dicht.) (van windjes, golfjes enz.)
zacht lispelend geruisch, als van iem. die fluistert:
men hoorde slechts het zachte gefluister van 't koeltjs
door de bladeren; 't gefluister der golfjes.
GEFLUIT, o. het telkens of aanhoudend fluiten:
hij had van uit zijne schuilplaats het bekend gefluit
zijns meesters gehoord; — het gefluit van den vogelaar,
(ook fig.) de lokstem des verleiders; -- als teeken
van afkeuring, waardoor men iem. uitfluit : de
acteur werd door een luid gefluit en gesis verhinderd
voort te gaan; — het gekir, gefluit en getjilp der
vogels; — (dicht.) de vogels die fluiten : het gepiep
en gefluit vlood heen naar mildere luchtstreek; —
een fluitend geluid : het gefluit, dat een aankomenden
spoortrein voorafgaat; een scherpe nachtwind teisterds
de vlammen en hitste ze aan met zijn sissend gefluit;
het gespeel op de fluit, als iets onaangenaams of
eentonigs voorgesteld.
GEFOETER, o. het telkens of voortdurend foeteren; geknor, gebrom : die vent met zijn eeuwig
geknor en gefoeter.
GEFONKEL, o. het telkens of aanhoudend fonkelen, het stralend geschitter : het gefonkel der sterren,
der oogen, van diamanten.
GEFORCEERD, vd.bn. gedwongen, genoodzaakt:
geforceerde huwelijken zijn zelden gelukkig; -- met
geweld of met bovenmatige inspanning volbracht
of verricht : geforceerde marschen; geforceerd studeeren, zonder de noodige afwisseling of rust.
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GEGRAASD.

GEFORTUNEERD, bn. vermogend, rijk.
GEFRAKT, bn. (in scherts) in een frak gekleed:

daar een gelach en gegier, waaraan geen eind scheen
te komen; — het hevig geloei, gehuil van den wind.

men ziet tegenwoordig weinig ge frakte heeren meer:
men draagt nu meer rokken of gekleede jassen.

GEGIJZELDE, m. en v. (-n), die in de gijzeling is.
GEGIL, o. het telkens of aanhoudend gillen ;.
scherp en doordringend geschreeuw, inz. als uiting
van pijn of angst (van menschen, maar ook van
sommige dieren gezegd).
GEGINNEGAP, o. het telkens of aanhoudend
ginnegappen, halfgesmoord spottend of dwaas
•gelach.
GEGLANS, o. (dicht.) het telkens of aanhoudend
glanzen of glinsteren, het geglinster, geschitter :

GEFRIEST, bn. (Z. A.) gekruld, gefriseerd (van
hoofdhaar).
GEFRONS, o. het telkens of aanhoudend fronsen,
het voortdurend samentrekken der wenkbrauwen
en rimpelen van het voorhoofd.
GEFRONST, bn. (naaist.) een gefronst lijfje, met
kleine rimpeltjes ingehaald.
GEFUTSEL, o. het telkens of aanhoudend fut
gebeuzel, getalm, geknoei.
-seln;
GEGAAP, o. het telkens of aanhoudend gapen
:
door
je
vervaarlijk
gegaap
gegeeuw
het
geeuwen,
of
maak je ons ook aan den gang.

GEGAASD, bn. (w. g.) van een luchtigen, doorschijnenden sluier voorzien, dienende om iets te
bedekken en gedeeltelijk aan het oog te onttrekken.
GEGABBER, o. het telkens of aanhoudend gabberen, schertsend of spottend lachen; gewauwel,
gesnater.
GEGADIGDEN, m. en v. mv. zij, die gading in
iets hebben, die neiging of lust hebben om iets te
koopen of te pachten, een werk of eene levering
aan te nemen, naar eene of andere, inz. openbare,
betrekking te dingen, belanghebbenden : de gegadigden oproepen; de boedel heeft bijna niets opgebracht, daar er zeer weinig gegadigden waren.

GEGAFFELD, bn. (plantk.) bij de geledingen zich
telkens in twee vertakkingen splitsende : een gegaf Jgilde stengel.

GEGAGEERD, vd. (van militairen) eervol ontslagen, met pensioen; — (Ind.) op volle soldij
gepensionneerd (van mindere militairen).
GEGALM, o. het telkens of aanhoudend galmen:
het gegalm van dien acteur is niet aan te hooren; hij
werd met luid gegalm als overwinnaar begroet; 't ruw
gegalm van 't vroolijk lied.

GEGALOPPEER, o. het galoppeeren.
GEGALVANISEERD, vd. gegalvaniseerd ijzer,
ijzer dat met een laagje zink is bedekt, om het
voor roesten te beschutten, inz. van ijzerdraad,
vlechtwerk voor omrastering en gasbuizen.
GEGANTEERD, bn. met handschoenen aan.
GEGEERD, bn. (wapenk.) (van een wapenschild)
met acht geeren bedekt, t. w. met acht gelijke
driehoekige vakken, welker basissen tegen den
rand van het schild geplaatst zijn; of ook wel, met
minder of meer, als zes, tien, twaalf, zestien, zulke
driehoekige vakken bezet : een gegeerd schild.
GEGEEUW, o. het telkens of aanhoudend geeu•
wen, het gegaap.
GEGENEERD, vd. onvrij : een vreemde over den
vloer is zeer gegeneerd.

GEGESPT, bn. (van verschillende voorwerpen,
inz. schoenen) van een gesp of van gespen voorzien.
GEGEVEN, bn. (wisk.) (van hoeveelheden of
grootheden) bekend ten opzichte van hare grootte,
en dus dienende ter oplossing van een vraagstuk:

een gegeven getal in de tweede macht verheffen; twee
rechte lijnen gegeven zijnde, vraagt men hare gemeene
maat bij benadering te vinden; — ( van eene tijds-

eenheid of ruimte-uitgebreidheid) vooraf vastgesteld, bepaald : op een gegeven oogenblik iets doen;
op een gegeven punt samenkomen; – in de gegeven
omstandigheden, in de omstandigheden, zooals zij

door den loop der dingen bepaald zijn of zich voordoen, in dezen staat van zaken; in het gegeven geval,
in dit geval.
GEGEVENS, o. mv. (wisk.) bekende hoeveelheden
of grootheden, beschouwd als middelen ter oplossing van een" vraagstuk : een vraagstuk met drie
gegevens en eene onbekende; — bekende gevallen
of feiten, waaruit men gevolgtrekkingen kan maken,
die leiden ter oplossing van een vraagstuk : we
hebben geen gegevens om doft te beslissen; het ontbrak
aan de noodige gegevens om te beoordeelen in "hoeverre
zijn aanspraken gegrond waren.

GEGIEGAAG, GEGIEGAUW, o. het gebalk, het
geschreeuw van den ezel; --- (w. g.) het giegelen,
het gesmoord gelach; — (w. g.) het hijgend praten,
het met moeite uitstooten van geluiden.
GEGIEGEL, ook GEGICHEL, o. gesn. oord gelach : een gegiegel als van iem. die op het punt staat
het uit te proesten; het gegaggel, gesnater : het gekir,
het gegichel, het wiekgeklep, de wildzang, al te zamen
stelden een concert daar.
GEGIER, o. het luid, uitgelaten gelach : het was

het helle geglans der sneeuwtoppen verblindde onze
oogen.

GEGLANSD, bn. (van verschillende stoffen of
fabrikaten) glanzend gemaakt, met een glans overtogen : geglansde zijde, taf, papier; eene voering van
geglansd katoen; — (fijn linnengoed) met glansstijfsel gesteven en daarna gestreken.
GEGLEUFD, bn. met gleuven of groeven voorzien, gegroefd; van vuurwapenen hetzelfde als
getrokken.

GEGLIM, o. het telkens of aanhoudend glimmen
of met een zachten glans blinken; een zacht blinkend licht (van brandende, lichtgevende of weerspiegelende voorwerpen gezegd) : het geglim der
kolen in den haard.

GEGLINSTER, o. het telkens of aanhoudend glin-

steren; geflikker, geschitter : het geglinster der sterren; het geglinster van al die diamanten.

GEGLUUR, o. het telkens of aanhoudend gluren
of kijken, hetzij lonkend, hetzij ter sluik of met
half gesloten oogen geschiedende, gelonk of geloer:

om dat gegluur aan de overzij te doen ophouden,
moest je het gordijn maar laten vallen.
GEGOED, bn. (meer -, meest - en gegoedst),
(veroud.) ergens gegoed zijn, er vaste goederen

bezitten; --- (thans) tamelijk rijk, welgesteld, bemiddeld : gegoede lieden (lui); -- de gegoede stand
(burgerstand), de bemiddelde lieden (burgerlieden),
als een afzonderlijke stand beschouwd : hij behoort
tot den gegoeden stand.

GEGOEDEN, m. en v. mv. de bemiddelde lieden.
GEGOEDHEID, v. welgesteldheid, bemiddeldheid : hij had zich twintig jaren afgesloofd in staafschen kantodrarbeid, en was op die wijze tot eene

zekere gegoedheid gekomen; vermogen.

GEGOLF, o. het telkens of aanhoudend golven:

het kabbelend gegolf eener beek; het onstuimig gegolf
der zee; (w. g. fig.) een kleed van uitgewaterd satijn
viel in vloeiend gegolf achter haar ten gronde.

GEGOLFD, bn. den vorm van golven hebbende; —

gegolfd haar, haar dat golft; --- (plantk.) gegolfd
blad, een blad met ronde plooien, zoodat de opper-

vlakte, evenals bij golvend water, afwisselend hooger
en lager ligt, (ook) met kleine, ronde insnijdingen
aan den rand; — gegolfd ijzer, met golvende ribbels; -- gegolfd papier, inz. om glaswerk enz. in te
pakken; — gegolfd glas, geribd glas.
GEGONS, o. het telkens of voortdurend gonzen,
ruischen, brommen; – het geraas van verwarde
stemmen : het gegons, dat uit de kinderschare opsteeg;
— een ijdel gegons, ijdele beuzeltaal, (ook) niets
woorden; – gebrom : het dof gegons-betknd
der kevers; — dof brommend of suizend geluid,
inz. van het water en den wind : ' het gegons van
een spinnewiel; het gegons van kokend water; het
gegons van den Oostenuind.

GEGOOCHEL, o. het goochelen.
GEGOOI, o. het telkens of gedurig gooien of
werpen, gesmijt : het gegooi met sneeuwballen; schei

uit met dat gegooi, kwajongen !; – daar heb je het
gegooi in de glazen, daar heb je het leven gaande !

daar breekt de bom los !
GEGORGEL, o. het aanhoudend gorgelen; roche.
lend keelgeluid : een heesch gegorgel was het eenig
geluid, dat men hoorde.
GEGOTEN, bn. gegoten ijzer, ijzer dat óf onmid-

dellijk uit den hoogoven, Of door omsmelting van
het ruwijzer of gietijzer verkregen is, in tegenstelling
van gesmeed of geslagen ijzer; — die japon zit u
als gegoten, keurig passend, zonder eenige plooi of
rimpel.
GEGRAAF, o. het aanhoudend graven.
GEGRAASD, bn. (gew.) gegraande boter, de
eerste boter van koeien die in het voorjaar weder
begonnen zijn te grazen (in tegenstelling met
hooiboter, knollenboter enz., boter van koeien die
's winters op stal met hooi, knollen enz. gevoederd
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fijnheid hij erkennen moest; een onderzoek in tE
zijn); ook grasboter en graasde of begraasde boter
ï stellen naar de gegrondheid der gedane klachten.
genoemd.
GEGRABBEL, o. het telkens of aanhoudend 1 GEGRUBD, bn. (van wangen) (w. g., dicht.)
eene grubbe, een kuiltje hebbende.
grabbelen.
GEHAAI, o. (gemeenz.) het telkens of aanhouGEGRADUEERD, bn. een academischen of
dend haaien of rumoermaken, getier, geraas; —
militairen graad hebbende.
gesnauw, het telkens nijdig, bijtend bevelen, antGEGRADUEERDE, m. en v. (-n), iem. die tot
woorden.
een academischen of militairen graad is bevorGEHAAKT, brr. van een haak of van haken voorderd.
zien : de Indianen gebruiken gehaakte pijlen, aan
GEGRAUW, o. het telkens of aanhoudend grauweerszijden van haken voorzien.
wen of snauwen, gesnauw, norsehe of bitse wijze
GEHAARD, bn. behaard.
van bejegening : wat een brombeer van een kerel ! den
1. GEHAAST, o. het telkens of aanhoudend zich
heelen dag hoor je niets dan gegrauw en gesnauw !
haasten, het haastmaken, als iets noodeloos, overGEGREMELD, ook GREMELD; daarnaast GEdrevens of lastigs voorgesteld : dot was me een
GRIMMELD, bn. (gew.) gevlekt, gestippeld (van
gehaast en gejacht om bijtijds klaar te komen.
koeien en schapen).
2. GEHAAST, bn. (van personen) uit gejaagdheid,
GEGRIJN, GEGRIEN, o. liet telkens of aan
krijten
klagend
geschrei,
gekrijt.
om drukke bezigheden of andere redenen zich
grijnen of
-houden
haastende, door haast gedreven : wat ben je weer
GEGRIJNS, o. het telkens of aanhoudend grijn
gehaast, je hebt nog tijd genoeg.
gelaatsspieren vertrekken, inz. als teeken-zen,d
GEHAAT, bn. (gehater, -st), (van personen, wien
van knorrigheid, nijd, haat enz. : het gegrijns van
men haat toedraagt of vijandig gezind is) haat opeen aap; een gegrijns van haat; — een valsche lach,
wekkend, hatelijk, liet tegenovergestelde van begrijnslach : „vergeef mij " zeide hij, met een gegrijns,
mind; --- zich door zijn gedrag bij iem. gehaat
dat voor een lach moest doorgaan.
maken, diens haat opwekken; — een gehate belasGEGRIM, o. het telkens of aanhoudend grimmen,
ting, naam, haat of hevigen afkeer opwekkend.
het dreigen met grimmiger of toornigen blik.
GEGRIMMELD, bn. zie GEGREMELD.
GEHAK, o. het voortdurend of telkens hakken; --gevit, het telkens aanmerkingen maken : dat
GEGRINNIK, o. het telkens of aanhoudend grinniken, spottend gelach.
eeuwige gehak verveelt me.
GEHAKKEL, o. het telkens of aanhoudend hakGEGROEFD, bn. (van verschillende voorwerpen)
kelen of stotteren, het gestotter, gestamel.
van pene of meer groeven of gleuven voorzien, gegleufd : eene gegroefde pilaar; een kanon met gegroefde
GEHAKKETEER, o. het telkens of aanhoudend
(getrokken) ziel; — bij het leggen van een vloer
hakketeeren, het gekibbel, geharrewar.
1. GEHAKT, bn. van hakken voorzien : de dairies
gebruikt men liefst gegroefde (geploegde) planken,
die vaster aaneensluiten; — eene gegroefde doos, voor
dragen tegenwoordig gehakte laarsjes.
2. GEHAKT, o. fijngehakt of fijngemalen vleesch,
lantaarnplaatjes; (fig.) (van liet gelaat, het voor
tot een bal gekneed : een bal gehakt; koud, warm
wangen enz.) met diepe rimpels geplooid,-hofd,e
diepgerim pel d.
gehakt; een boterham met gehakt. GEHAKTJE, o.
GEGROEPEERD, bn. (van een aantal menschen)
(-s), een balletje gehakt.
in een of meer groepen bijeenstaande, groepsgewijze
GEHAKTAK, o. gekibbel, geharrewar : dat gehaktak verveelt me reeds lang.
vereenigd : om iem. of iets gegroepeerd zijn of staan;
tot een of meer groepen vereenigd, onderling har
GEHAKT- MACHINE, v. (-s), machine om daarin
verbonden : die heesters, die-monischvergdf
vleesch tot gehakt fijn te malen.
bloemen zijn bevallig gegroepeerd; het was geene
GEHALSBAND, brr. (van dieren, inz. van houden), een halsband dragende: een gehalsbande hond.
sierlijke welsprekendheid, geene ronding van volzinnen,
geene beziging van figuren, bevallig gegroepeerd.
GEHALSD, bn. (van menschen of dieren), zulk
GEGROEPT, bn. gegroepeerd.
een hals hebbende als in de bepaling is uitgedrukt,
alleen in samenst. : dikgehalsd. kortgehalsd, krom
GEGROL, o. (Zuidn.) een dof, brommend geluid:
een akelig gegrol ratelde in zijne keel; zij hoorden
— een langen hals heb pende : sakkerloot, dat-qehalsd;
eensklaps een akelig gegrol van wilde dieren, en
heer is ook behoorlijk gehalsd; ! — (van flessehen)
zagen drie wolven; als een verwijderd gegrol van
zulk een hals hebbende als in de bepaling is uitgestortende wateren; — gekrol (van katten) : je kunt
drukt, alleen in samenst.
hier nauwelijks slapen van dat gemiauw en gegrol
GEHALTE, o. (-n), het betrekkelijk bedrag van
ill de buurt; — het schrollen of ontevreden smalen een bestanddeel in een of ander mengsel, inz. van
op iem. of iets : dat gegrol van dien brompot begint luchtsoorten en metalen : het gehalte der lucht

mij te vervelen.

GEGROM, o. (van menschen) dof gebrom of
geknor, inz. als teeken van misnoegdheid, ontevredenheid enz. : mijn beleefden groet beantwoordde
hij met een norsch gegrramn; — gebrom, geknor (van
dieren) : het gegrom van een beer; het gegrom van
een boozen hond; — (van zaken die een dof brommend geluid voortbrengen) doffe of holle klank,
gerommel; — (van menschen) geknor, gebrom,
gepruttel, gemor.
GEGROND, bn. ( -er -st, meer -, meest -), (van
gedachten, meeningen, oordeelvellingen, onder
vermoedens, bedenkingen enz.) op goede-steling,
gronden of redenen steunende; — (van gemoedsaandoeningen, werkingen van het gevoel, gezind
soortgelijke begrippen) door wettige-hedn
redenen gerechtvaardigd; — (van eene aanklacht,
beschuldiging, verwijt, eisch, aanspraak enz.) op
feiten of rechten steunende, geldig, waar, billijk; —
deugdelijk, bondig, juist : allen erkenden, dat de
redenen gegrond waren; hoogst gegrond schijnt mij
uw reden; — (van mededeelingen, tijdingen, ge-

ruchten enz.) op waarheid berustende, waarheid behelzende, juist : deze tijding kan valsch, maar ook
gegrond en waar zijn; (van onstoffelijke begrippen)
eene overtuiging gegrond op een nauwkeurig onder
daarop steunende; — zwakheden die gegrond-zoek,
zijn in goedhartigheid, daarvan het gevolg of het

uitvloeisel zijn.
GEGRONDHEID, v. de hoedanigheid van gegrond
te zijn, van op goede en deugdelijke gronden te
steunen, deugdelijkheid, juistheid, geldigheid, waarheid, t. w. van meeningen, beweringen, aanspraken,
redenen enz. : opmerkingen, welker gegrondheid en
Val Dale.

aan zuurstof bepalen; wit of grauw ijzer met behoorlijk gehalte aan koolstof; een hoog, een laag gehalte aan
goud of zilver; het gehalte onzer zilveren standpenningen
aan koper is 55 duizendsten; -- (muntw.) het gewicht
aan edel metaal in een standpenning : het gehalte
onze- zilveren standpenningen is 94ii duizendsten; —

(fig.) de innerlijke waarde, de degelijkheid : het
gehalte hunner gesprekken is al heel laag; -- (van letterkundige gewrochten of kunstwerken) de innerlijke waarde, de kunstwaarde : van dien veelschrijver
is iedere volf^ende roman van geringer gehalte; — het
ware gehalte van iets. de juiste aard en waarde er
van; -- het ware gehalte aan• iets geven, het, met be-

trekking tot zijn inhoud, op zijne juiste waarde
schatten; — die gedachten hebben het ware gehalte.
munten uit door juistheid en degelijkheid- — dat zijgt
aardigheden van verdacht gehalte; — aan een kunstwerk zeker gehalte geven (van den kunstenaar ge-

zegd), er zekere kunstwaarde aan geven, het zóó
bewerken, dat het - aan zekere eischen der schoon
voldoet; — gehalte hebben, waarde helmen,-heidslr
gewaardeerd of op prijs gesteld worden; --- gehalte
aan iets geven, zekere waarde aan iets toekennen,
de waarde er van bepalen* — zijn wijnkelder is van
een uitmuntend gehalte, is voortreffelijk; — iemana
van zijn gehalte, met hem van gelijk karakter, streven
inzichten enz.
GEHAMER, o. het telkens of aanhoudend hame-

ren, geklop met den hamer.
GEHANDSCHOEND, bn. (van personen) hand ,
schoenen aanhebbende, inz. zulke als in de bepalin g
is uitgedrukt : hij is aliijd onberispelijk gehand schoend; fijn -, witgehandschoend.

GEHANG, o. (wev.) de gezamenlijke, over ka -
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trollen loopende en van deze afhangende koorden
of snoeren, aan wier uiteinden de schachten en
wippen vastgehecht zijn.
GEHANGENE, m. en V. (- n), iem. die gehangen is.
GEHANNES. o. gewouwel, geklets; gezeur.
GEHARD, bn. ( -er, -st, meer -, meest -), ten gevolge van oefening, opvoeding. gewoonte enz sterk
geworden en daardoor bestand tegen, geschikt tot
het verduren van ontberingen, vermoeienissen,
ruw weder en soortgelijke ongemakken : een gehard
zeeman; geharde krijgslieden; — ( van een land- of
luchtstreek) : men weet ook wel, welke reuzen uit het
geharde Noorden zijn opgetreden; —
tegen de koude, tegen de ongemakken van den oorlog
gehard zijn, die kunnen verduren, er tegen bestand
zijn; — hij is in weer en u-ind gehard. dooi gewoonte
van in de open lucht te leven tegen de guurheid
van het weer bestand: — in gevaren (het krijgsgevaar
enz. ` gehard zijn, door herhaaldelijk in zulke gevaren
verkeerd te hebben er gevoelloos voor zijn, er niet
voor vreezen;--door wilkracht, opvoeding, gewoon
zekere mate ongevoelig voor verschil--tenz.i
lende, inz. onaangename of smartelijke, aandoeningen of de werking van datgene waardoor zij
worden opgewekt : treffen onverwachts de slagen,
duldt ze met geharden moed.
GEHARDHEID, v. door oefening, gewoonte enz.
verkregen lichamelijke geschiktheid tot het verduren
van allerlei ongemakken, als ontberingen, vermoeienissen enz., die Of uit het zinsverband blijken
Of in eene bepaling zijn uitgedrukt : zijne gehardheid
tegen allerlei vermoeienissen; bij dien zwaren bergtocht toonden de troepen eene groote gehardheid; (fig.)
door wilskracht, gewoonte enz. verkregen geschiktheld tot het verduren van onaangename of smarte
aandoeningen; het bestand zijn tegen smart,-lijke
kwelling enz. : gehardheid tegen 't leed.
GEHARNAST, bn. een harnas (of harnassen)
dragende : een geheel in ijzer geharnaste ruiter; eene
geharnaste ruiterbende; — (fig.) (dicht.) (van dieren)
bekleed met schubben, schalen enz., die bij een
harnas worden vergeleken : de geharnaste donder pad; — (w. g.) gepantserd (van schepen), geblindeerd (van treinen enz.).
GEHARREWAR, o. het telkens of voortdurend
harrewarren, kleingeestig getwist, gekibbel, gekrakeel.
GEHASPEL, o. (in betrekking tot een werk of
eene werkzaamheid) onhandig gesukkel, geknoei,
gemorrel: wat een gehaspel om eene fleseh open te
trekken !; ---- (in betrekking tot gedachtenuitingen,
het spreken of schrijven) verward gepraat of
geschrijf, gebrabbel; — (in betrekking tot rede
verward redetwisten,-twisen)homalgf
geharrewar; --- (in betrekking tot geschillen van
anderen aard) verward getwist, gekrakeel, gekijf,
geharrewar : wie weet welk een gehaspel dat nog
geeft; — de moeite, last, drukte of onaangenaam
iets ondervindt, het-heid,mnva.of
gemaal: het gehaspel met die meiden wordt voort

-durengot.

GEHASSEBAS, o. hevig getwist, gekijf : dat
vervloekte gehassebas van die twee wijven duurt maar
zoo den heelen dag; — (w. g.) last of drukte, die
men van iem. of iets ondervindt : ik heb een hoop
gehassebas met mijne meiden.
GEHECHT, bn. (meer -, meest -), door banden
van liefde, vriendschap of warme genegenheid
zich aan een ander verbonden gevoelende (minder
sterk dan verknocht, minder standvastig dan ver
een kind is aan zijne ouders of leermeesters,-klefd):
een vriend aan zijn vriend, een meester aan zijn trouwen dienaar gehecht; de olifant is zeer aan zijn kornak
gehecht; hond en paard waren aan .elkander gehecht; —
aan iets gehecht, zich zoozeer er aan verbonden
gevoelende, dat men er noode afstand van zou doen,
hetzij uit liefde of waardeering, hetzij, in zwakker
opvatting, door neiging en gewoonte : aan zijn
vaderland gehecht zijn; hij is zeer gehecht aan zijne
geboorteplaats, aan die ,.tad, aan dat dorp; ieder
mensch is aan het leven gehecht; zij is zeer aan den
godsdienst, aan deugd, plicht enz. gehecht; men moet
niet al te zeer aan zijne gewoonten gehecht zijn.
GEHECHTHEID, v. gehechtheid aan iem., de
liefde, vriendschap, genegenheid, waarmede men
zich aan iem. verbonden gevoelt : innige, oprechte,
overdreven gehechtheid; — gehechtheid aan iets, de
liefde of neiging, waarmede men zich aan iets verbonden gevoelt, en die ten gevolge heeft, dat men

er noode afstand van zou doen : groote, sterke
gehechtheid.
1. GEHEEL, bn. bw. gaaf, ongeschonden, in
het bezit van al zijne deelen; in de gewone spreek
doorgaans heel; --- geheel Amsterdam was op-tal
de been, al de bewoners dier stad, alle Amsterdammers; de veldslc. g van Leipzig maakte in weinige
dagen geheel Duitsehland vrij; de geheele stad, het
geheele land; de geheele som gelds; eene geheele rede
onder het lezen geheele zinnen overslaan;-voering;
een geheel huisgezin, zeer groot; — een geheel leger;
geheele gewesten kwamen in opstand; geheele stroomen van, denkbeelden overmeesterden mijn geest; —
mijn geheel humeur is er door bedorven, mijn humeur
is er geheel en al door bedorven; --- het eind is toch
wat ver om geheel te loopen, het geheele eind al loopende af te leggen; -- eene geheele week, Bene volle
week; — geheele dagen, gansche dagen; (ook) de
geheele week, het geheele jaar, in betrekking tot den
ganschen duur; -- hij kocht den geheelen Vondel,
al de dichtwerken van Vondel; -- hij was geheel
in 't zwart, van het hoofd tot de voeten; — (rek.)
een geheel getal, een getal dat een zeker aantal
malen Bene eenheid bevat zonder dat er zich deelen
dier eenheid bij bevinden, het tegenovergestelde
van eene breuk; — de geheele wereld, iedereen; —
bw. (van graad) in elk opzicht, volkomen, met de
geheele ziel, met het geheele hart : geheel dichter;
geheel schilder; geheel de uwe (gewone vriendschapsbetuiging aan het slot van brieven), in elk opzicht
de uwe, gansch, volkomen de uwe; — ik ben geheel
twijfel wat ik doen moet; — geheel gehoor zijn, met
de grootste opmerkzaamheid luisteren; — zijn ver
geheel verkwisten; een plan geheel opgeven;-mogen
iets geheel loochenen; onze humeuren loopen (eheel
uit elkander; zijn kracht week geheel; ik ben geheel
genezen; gij zult hier geheel vrij leven; — niet geheel,
niet in elk opzicht, niet in allen deele, niet volkomen,
niet ten volle; — geheel en volkomen, geheel en al,
ten eenen male; -- zonder hoofdpijn gevoel ik mij
een geheel ander mensch, gansch, volkomen anders;
— niet zoo geheel, niet zoo volkomen; — geheel
anders, volkomen, in elk opzicht anders; — geheel
en al, gansch en al; — bw. (van voorstellingswijze
of modaliteit) geheel geen, hetzelfde als in 't geheel
geen, dat thans de gewone zegswijze is.
2. GEHEEL, o. (-en), eene zaak, gedacht als eene
eenheid, als de vereeniging harer gezamenlijke
deelen, en beschouwd in tegenstelling van die
deelen afzonderlijk : een geheel in zijne deelen
splitsen; hij is niet tevreden met een gedeelte, hij
wil - het geheel hebben; — ( wisk.) Bene grootheid
of hoeveelheid, als Bene eenheid gedacht, in betrek
kleinere grootheden of hoeveelheden, die-kingto
ten opzichte van haar als deelen beschouwd worden :
het geheel is grooter dan een zijner deelen; het geheel
is gelijk aan de som zijner deelen; -- een ondeelbaar
geheel, eene ondeelbare eenheid, eene zaak, wier
deelen zoo innig samenhangen of verbonden zijn,
dat zij niet te scheiden is : is de ziel een ondeelbaar
geheel, of bestaat zij uit deelen ?; — een geheel uit
vormen, tot een geheel verbonden, samenvoegen,-maken,
versmelten enz.; — in het geheel heb ik honderd gul
schuld, alles samengenomen; — hij zeide in-den
het geheel niets, volstrekt niets; -- hij kwam in het
geheel niet in aanmerking, in 't minst niet; -- zij.
kan in 't geheel geen kwaad van hem hooren; —
over het geheel genomen is hij nog zoo kwaad niet,
als men niet let op enkele bijzonderheden; —
de som der gezamenlijke deelen van Bene stoffelijke of onstoffelijke zaak, als Bene eenheid gedacht :
het geheel van iemands vermogen; het geheel van iemands bezittingen, kundigheden enz. — in deze
bloemlezing staat het gedicht in zijn geheel, zonder
eenige weglating; — in zijn geheel is deze roman
eene zonderlinge mengeling van mystiek en natura -

lisme, alle deelen samengenomen; —

iets

in

zijn

geheel laten, er niets aan veranderen, zoodat al de
deelen dezelfde blijven; — eene zaak in haar geheel
laten en de zaak blijft in haar geheel, Bene zaak voor
laten, de zaak blijft voorloopig-lopignbest
onbeslist; -- de overeenstemming of samenwerking
verschillende
stoffelijke of onstoffelijke zaken,
van
waardoor zij te zamen eene eenheid vormen, har
werkende totaalindruk : hoe verdienstelijk-monisch
enkele deelen der schilderij op zich zelve ook mochten
zijn, toch maakte het geheel weinig of geen indruk;
de uitvoering der symphonie voldeed niet: er was
geen geheel in; -- het geheel zijner wezenstrekken
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getuigde van zijne Germaansehe afkomst; het geheel
zijner uitdrukking getuigde van woeste blijdschap, —
een zeker geheel uitmaken, vormen enz., op zekere
wijze overeenstemmen en daardoor zekeren indruk
maken.
GEHEEL - ONTHOUDER, m. (-s), iemand die
zich geheel onthoudt van het gebruik van sterken
drank, afs Shaffer.
GEHEELONTHOUDERSBELOFTE, v. belofte
nooit meer alcoholhoudende dranken te gebruiken;
... CAFE, o. ('s), café waar geene alcoholische
dranken geschonken worden; ...SAMENKOMST,
v. (-en). samenkomst van geheelonthouders, om
elkander in hunne goede voornemen te sterken,
het nut der onthouding aan te toonen. propaganda
voor hunne beginselen te maken, enz.; ... TENT, v.
(-en), tent, kiosk waar, inz voor den werkman
en den kleinen koopman, thee, koffie, melk enz.
(doch geen sterke dranken) voor matigen prijs
verkrijgbaar zijn; ...VEREENIGING, v. (-en).
GEHEEL-ONTHOUDING, v. het zich geheel
onthouden van alcoholische dranken.
GEHEI, o. het telkens of aanhoudend heien of
indrijven van heipalen in den grond.
GEHEIBEI, o. getwist, gekrakeel, geharrewar:
dat

was me een geheibei tusschen die twee haneveeren;

— overmatige drukte : ik ben niet voor dat geheibei

en die herrie.

GEHEILIGD, bn. ( -st, meest -; de vergrootende
trap is niet in gebruik)), aan den dienst van God
of eene godheid toegewijd, heilig, gewijd: de gehei-

ligde paarden der oude Germanen; de oude Belgen
oefenden hun godsdienst in geheiligde bosschee; —
(bijb.) de geheiligde dingen, de aan God gewijde
voorwerpen of goederen, als heilig erkend en dus
als zoodanig te eerera; — den hoogsten eerbied
verdienende, heilig : geheiligde relixiuiecn; geheiligde
instellingen, rechten, waarheden; — ( dicht.) de geheiligde Schrift, de Bijbel.
1. GEHEIM, bn. bw. ( -er, -st), voor anderen
verborgen gehouden, het tegenovergestelde van
openbaar : eene geheime zaak; — dat moet geheim
blijven, verborgen blijven; — (van gedachten,

bedoelingen, oogmerken, gemoedsaandoeningen,
gewaarwordingen, stemmingen enz.) voor anderen
dan den persoon dien zij betreffen verborgen,
doordien men ze niet uit of daarvan niets laat
blijken; —
in het verborgen plaats hebbende, hetzij zonder
medeweten van anderen, hetzij zonder getuigen:

eene geheime minnarij; een geheim huwelijk, een
geheime echt; — eene geheime bijeenkomst; een
geheim mondgesprek; — de Tweede Kamer ..vas in

geheim comité vergaderd, hield eene zitting met
gesloten deuren; eene geheime zitting; — een geheime
dienst, een dienst in het verborgen bewezen, inz.
op staatkundig gebied; -- een geheime kunstgreep.
zet enz., een kunstgreep, zet enz., in het verborgen

aangewend, en dus zonder dat iem. ze ziet of bemerkt; — een geheim teeken, een geheime wenk
enz., een teeken of wenk enz., voor anderen, dan
de personen, s ien zij aangaan, verborgen of onbegrijpelijk; — een geheim verhoor, een verhoor dat
niet in het openbaar, maar alleen in tegenwoordigbeid der daarbij betrokken personen wordt afgenomen; -- eene geheime boodschap of tijding, eene
boodschap of tijding, iem. in het verborgen overgebracht; — niet voor openbaring bestemd : een
geheim plan, - ontwerp enz.; een geheim testament;
een geheime
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brief; een geheim verdrag; — geheime

artikelen (inz. van een vredesverdrag of ander
staatsstuk), zoodanige punten, die om bijzondere
redenen niet openlijk bekendgemaakt worden;

eene geheime betrekking met iem. aanknopen of
hebben; —
eene geheime wetenschap, eene wetenschap wier

inhoud voor het algemeen verborgen en slechte aan
weinige ingewijden bekend is, als benaming, hetzij
van de cabbala der Israëlieten, hetzij van de nichemie, de sterrenwichelarij en soortgelijke, inz. in de
middeleeuwen beoefende, ijdele wetenschappen; —
eene geheime ziekte, eene venerische ziekte (omdat
men ze, als schandelijk, zorgvuldig verborgen
houdt); — iemands geheime geschiedenis, de geschiedenis van zijn bijzonder leven; — geheime gedenk -

schriften; — de geheime geschiedenis van iemands
hart, hetgeen in het verborgen in iemands hart

omgegaan is; — een geheim geneesmiddel, een geneesmiddel, welles samenstelling verborgen gehouden

wordt; -- een geheim slot. een slot met eene geheime
of verborgen sluiting, een veiligheidsslot; -aan slechts één of weinigen bekend en voor anderen verborgen : eene geheime lá in eene secretaire;

eene geheime kast; eene geheime veer, knop eener deur;
schel enz.; een geheim vertrek; eene geheime deur
enz.: eene geheime speelbank; (fig.) de geheimste
schuilhoeken des gemoeds; — geheim gemak, heime-

lijk gemak, bestekamer; — in het verborgen
werkzaam : hij had in hem een geheimen beschermer;

zijne geheime vijanden belaagden hem voortdurend;
hij is een geheim agent der Internationale; de geheime
politie; — geheime genootschappen, die haar doel en

werkzaamheden, soms haar bestaan zelfs voor anderen geheim houden; —
de geheime raad, (in 't algem.) het staatslichaam
bestaande uit vertrouwde dienaren van een vorst,
die hem in gewichtige, inz. geheime aangelegenheden als raadslieden ter zijde staan, (in 't bijz.) het
staatslichaam door Karel V in de Nederlanden
ingesteld en belast met het oppertoezicht over de
politie; —
verborgen, duister, in oorzaak of werking niet
gemakkelijk te begrijpen of te doorgronden : geheime
oorzaken, krachten; — waarvan men de oorzaak
niet weet : vrouwelijke schoonheid werkt op onze
zinnen met eene geheime kracht; geheime schrik; een
geheim voorgevoel deed haar een schrikkelijk ongeluk
vermoeden; wat eene geheime stem in mij zeide, was
waarheid; —

wetende te zwijgen, geheimhoudend, achterhoudend: ik moet zeggen, dat mijn broers vrouw heel

geheim is; hoe openhartig hij anders is, omtrent zijne
kunst is hij zeer dikwijls geheim; —
bw. op eene geheime of verborgen wijze : hij
heeft de geheime zaak werkelijk geheim behandeld;
de briefwisseling is al zeer geheim in zijn werk gf. gaan;
— wat doe -je geheim I geheimzinnig.
2. GEHEIM, o. het geheim (van iets), (w. g.)

het verborgen zijn er van, het onbekend zijn aan
anderen; — in het geheim, in het verborgen, niet
in het openbaar : iem. in het geheim begunstigen,

benadeelen, tegenwerken; iem. in het geheim beminnen, haten, vreezen, enz.; — in diep geheim, in het

vertrouwen of onder beding dat de zaak volstrekt
geheim zal blijven : ik zal het u in diep geheim ver-

tellen; — het diepste geheim over iets bewaren, bet

zoo zorgvuldig mogelijk geheimhouden, er volstrekt
niets van doen blijken of vertellen; —
—, (- en), iets dat verborgen moet blijven, dat
niet algemeen bekend mag worden : een gewichtig

geheim; een groot geheim; een vreeselijk, ontzettend
geheim; een zoet geheim; dat is een diep geheim,
spreek er met geen sterveling over; — een publiek
geheim, Bene zaak die verondersteld wordt nog niet

bekend te zijn, maar toch reeds algemeen bekend is; —
niet of weinig bekende bijzonderheden aangaande
het leven van iem., eene familie of een kring van
personen : ° de geheimen van het hof van Lodewijk

X I V; de geheimen der dynastie van Napoleon; -hij kende al de geheimen van haar hart, voor hem had
zij niets verborgen gehouden; — het geheim van

iemands geboorte, de verborgenheid zijner afkomst,
de vraag, van welke ouders hij geboren is; — een
geheim van staat, een staatsgeheim; — een geheim
afluisteren, mededeelen, ontdekken, toevertrouwen,
uitbrengen, verklappen, verraden; — een (iemands)
geheim bewaren, het aan niemand openbaren; —
een geheim met zich in het graf nemen, het tot zijn
dood aan niemand openbaren; — ergens geen
geheim van maken, het vrijuit mededeelen; — een
diep, een groot geheim van iets maken, er een diep
stilzwijgen over bewaren; — geheimen voor iem.
hebben, zaken voor hem verborgen houden; -- geene
geheimen voor iem. hebben, niets voor iem. verborgen
houden; — in iemands geheimen dringen, op eene

onbescheiden wijze achter iemands geheimen komen; -- in iemands geheimen gewikkeld zijn, er
bij betrokken zijn; — in iemands of in zeker geheim
zijn, er deelgenoot van zijn, er mede bekend zijn; —

da

t is, blijft een diep, een eeuwig geheim; -- dat

kan geen geheim blijven, dat moet uitkomen; — dat
is mijn geheim, schertsend gezegde waarmede

men al te nieuwsgierigen afwijst; — dat is mi'n
geheim niet, dat is het geheim van een ander, ik
mag het dus niet meededen; -- de draad, de sleutel,

de sluier, het zegel van een geheim; — het geheim
drukt hem zwaar op het hart, is hem een last; – het
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geheim lekt uit, wordt openbaar; — het geheim
brandt hem op de tong, hij kan het haast niet ver
als pastoor en koster kijven, kunnen-zwijgen;—(spr.)
de geheimen in de kerk niet bl(ven; -- (w. g.) al
zij t gij slim bij boGze daden, een muisje kan 't geheim
verraden; -- geheim van één weet God alleen, geheim
van twee wordt licht gemeen, geheim van drie weet
iedereen; --- de onwaarneembare, slechts door 't

geloof te beleven verborgenheden van den godsdienst, bv. het heilig geheim der transsubstantiatie; —
(R. K.) de vijf blijde, droevige, glorierijke geheimen,
gebeurtenissen betreffende Jezus en Maria; -het geheim der mis, zie GEHEIMENIS; --- (scherts.)
dat is het geheim van de mis, dat is het fijne van de zaak,
dat niet ieder weet; — eene aan slechts zeer weinigen bekende kunst : Pericles verstond het geheim om
met het volk om te gaan; --• middel : spaarzaamheid
is het geheim om rijk te worden; matigheid is het
geheim om lang te leven; -- dat is het geheim van den
smid, het juiste middel om het beoogde doel te
bereiken; — geheimenis, verborgenheid : 't geheim
des levens !; -- de geheimen eener kunst, het alleen
den ingewijde bekende of hoogere gedeelte er van; —
in de geheimen van zekere kunst ingewijd zijn, er
grondig mede bekend zijn; -- de geheimen der natuur, - hare verborgen of alleen ingewijden bekende
krachten of wetten; -- het geheim, de geheimen der
toekomst, het voor den mensch verborgene, dat
de toekomst bevat of brengt; — eene voor den
mensch ondoorgrondelijke of onbegrijpelijke zaak,
die op God of den godsdienst betrekking heeft, en
alleen door of ten gevolge van eene goddelijke
openbaring kan geweten worden, of van kerkelijke
leerstukken, die het menschelijk verstand te boven
gaan; — Gods geheim, de zaak die God voor den
mensch verborgen houdt, inz. in den meervoudsvorm : Gods raadsbesluiten. GEHEIMPJE, o. (-s),
klein geheim : dat is nu mijn geheimpje, daar moet
je nu niet naar vragen; — geheimpjes met iem.
hebben, kleine apartjes; — (R. K.) blaadje dat de
leden der broederschap van den H. Rozekrans
ontvangen en waarop de gebeden voor een bepaalden tijd staan aangegeven en tevens voor wien;
verder bevat het een der vijftien geheimen van
Maria.
GEHEIMBEWAARDER, m. (-s), vertrouweling;
...BEWAARSTER, v. (-s), vertrouwelinge.
GEHEIMBOEK, o. (-en), (kooph.) een afzonder
boek, waarin boekgehouden wordt van het eigen-lijk
vermogen van den koopman, het handelskapitaal
en de vermeerdering of vermindering daarvan, enz.
GEHEIMELIJK, bw. (van wijze) (Zuidn.) op
geheime wijze, in het geheim, heimelijk : alles werd
geheimelijk tot den ac nslag bereid.
GEHEIMENIS, v. ( -sen), (dicht.) verborgenheid; -- geheimzinnigheid; geheime zaak; -iemands geheimenis eerbiedigen, zijn geheim; — de
q. geheimenis welke hare geboorte omhulde; daar schuilt
Bene geheimenis in, onder, achter; — eene verborgen,
moeilijk te doorgronden, duistere zaak (inz. in hoogeren stijl) : de geheimenissen eener kunst, der
natuur, der toekomst, der wijsheid Gods, zie CEHEIM; -- Gods geheimenis, de zaak die God voor
den mensch verborgen houdt, inz. Zijne verborgen
raadsbesluiten ; -- de geheimenis(sen) des altaars,
der mis, de mis, d. i. de verandering der zelfstandigheid van brood en wijn in het lichaam en
bloed van Christus, wat een geheim is, voor
ons oog onzichtbaar en voor ons verstand onbegrijpelijk.
GEHEIMENISVOL, meer gebruikt is GEHEIM
zaken, hetzij stoffelijke of-NISVOL,bn.w(va
onstoffelijke) vol geheimenissen of verborgenheden,
veel geheime of verborgen zaken bevattende,
geheimvol: misschien heeft de geheimnisvolle nacht
Bene wraakroepende misdaad gezien; -- (van onstoffelijke zaken in betrekking tot hare beteekenis of
natuur) moeilijk of niet te doorgronden of te begrijpen, veel duisters of onverklaarbaars bevattende:
het insectenrijk is het wonderbaarste, het meest
geheimnisvolle der natuur; —
bw. (van wijze) op eene geheimnisvolle wijze, geheimzinnig : alles schijnt hem geheimnisvol nu tegen
te fluisteren.

GEHEIMHOUDEN, (hield geheim, heeft geheimgehouden), (van zaken) ze niet openbaren, er niets
van doen blijken of er niet over spreken.
GEHEIMHOUDEND, bn. ( -er, -st), wetende te
zwijgen, een geheim kunnende bewaren : gij kunt

GEHEIMZINNIG,
hem de zaak gerust mededeelen; hij is zeer geheimhoudend; -- achterhoudend : de Chineezen zijn een
listig, doortrapt en zeer geheimhoudend volk. GEHEIMHOUDENDHEID, v.
GEHEIMHOUDING, v. de daad van iets geheim
te houden; -- (fig.) iets met den sluier der geheim- houding bedekken, er als het ware een sluier over
spreiden, die het voor anderen bedekt houdt,
maken dat het verborgen blijft; stilzwijgendheid:
ik vertrouw, dat gij mij volstrekte geheimhouding
zult beloven; — onder het zegel der geheimhouding,

onder voorwaarde het geheim ongeschonden te
bewaren; -- een verbintenis, eed, belofte enz. van.
geheimhouding, een verbintenis. eed, belofte, enz.
om iets geheim te houden ; — onder belofte (verze k ering enz.) van geheimhouding, Grader Bede van
geheimhoudipfi, met de belofte (verzekering enz. ),
met den eed, dat men iets geheim zal houden; —
onder verplichting (voorwaarde enz.) van geheimhouding, met de verplichting (voorwaarde) dat men
iets geheim zal houden; ---- onder geheimhouding,
met de belofte iets geheim te zullen houden.
GEHEIMKAMER, v. (-s), verborgen of afgezonderd vertrek, kabinet.
GEHEIMLETTERSCHRIFT, o. schrift dat alleen
door ingewijden gelezen kan worden; —STELSEL,
o. (-s).
GEHEIMMIDDEL, o. (-en), (geneesk.) werkelijk
of vermeend geneesmiddel, waarvan de samenstel
geheim wordt gehouden.
-ling
GEHEIMRAAD, m. (...raden), een vertrouwd
dienaar van een vorstelijk persoon, die hem in
geheime aangelegenheden als raadsman ter zijde
staat; inz. lid van den geheimen raad van een
vorst; — eeretitel, ter belooning voor bijzondere
verdiensten aan staatsdienaren gegeven (Hd. Geheim. rot) : hij heeft den titel van geheimraad gekregen.
GEHEIMSCHRIFT, o. schrift met geheime letters, cijfers of teekens, welker beteekenis door twee
of meer personen onderling vastgesteld is. en dat
alleen kan gelezen worden door den ingewijde,
die in het bezit is van den zoogenaamden sleutel.
GEHEIMSCHRIJVER, m. (-s), (inz. in den historisehen stijl), een persoon, belast met de geheime
of bijzondere briefwisseling van vorsten, staats collegiën enz.; secretaris. GEHEIMSCHRIJVER SCHAP, o. (-pen).
GEHEIMVOL, bn. bw. vol geheimen of verborgenheden : een geheimvol vertrek; — moeilijk of niet
te doorgronden of te begrijpen : wonderzoete, geheim volle tooverm,aeht der liefde ! — geheimvol spreken,
schrijven.

GEHEIMZEGEL, o. (-s), oorspronkelijk de beauming van liet zegel, dat op gesloten brieven, van
vorsten en openbare machten gedrukt werd, i n
tegenstelling van het groot of authentiek zegel, da t
aan open brieven werd gehangen; doch later, bij
ruimere toepassing van het gebruik dezer zegels,
ook op andere kleinere zegels of tegenzegels toegepast.

GEHEIMZINNIG, bn. bw. ( -er, -st), (van woorden,
gezegden, spreuken enz.) een geheimen zin, eene
verborgen beteekenis hebbende, raadselachtig,
duister : uwe woorden zijn zoo geheimzinniG; het
geheimzinnige boek (de Openbaring); een geheimzinniq
verband tusschen lichaam en ziel; de onderscheiden
figuren aandachtig beschouwende, verklaarde hij er
de geheimzinnige beteekenis van aan de vergadering; —
het geheimzinnige, het vreemde, het onverklaarbare

van iets; -- eene geheime beteekenis of bedoeling
hebbende : de meesten zaten in geheimzinnig gefluister
te zamen; het geheimzinnig gedrag des edelman; hij
sprak op geheimzinnigen toon; -- het geheimzinnige
(van iets), het raadselachtige, onverklaarbare (er
van); -- raadselachtig, duister, vreemd : een geheimzinnige klank; een geheimzinnige schrik doet
mij beven; des nachts, wanneer alles met een geheim zinnig en bovennatuurlijk leven wordt doordrongen; —
(van plaatselijke uitgebreidheden) den indruk
makende, dat zij iets verborgens bevatten, of wel,
tot een verborgen, duister verblijf dienen : er lag
over dit geheimzinnig verblijf een toon van verval; —
(fig.) een schaduwrijk priëel, waar des avonds geheimzinnige duisternis heerschte; — op geheimzinnige
wijze, in 't geheim, in stilte; —
(van personen) voor anderen blijkbaar geheimhoudend wie men is, inz. van een vreemdeling gezegd, aangaande wiens persoon men in het onzekere
verkeert : een geheimzinnige vreemdeling; allengs
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naderde de geheimzinnige verschijning; — zich niet
of niet duidelijk uitlatende, gesloten, achterhoudend : hij is geheimzinnig als een commies van
staat; gij zijt zoo geheimzinnig; — den geheimzinnige
spelen, zich geheimzinnig voordoen, blijven zwijgen; —
bw. (van wijze) op geheimzinnige wijze, op eene
wijze die getuigt, dat de persoon bij zijne woorden
of daden eene geheime bedoeling heeft.
GEHEIMZINNIGHEID, v. duisterheid, raadsel
onverklaarbaarheid : de geheimzinnig -achtiged,
iemands woorden, daden, handelingen; de-heidvan
geheimzinnigheid die den Eeuwige omhult; — het
heimelijk te werk gaan, of wel. de behoedzaamheid.
die iem. aan den dag legt om iets in het geheim
te doen of te zeggen : ik mocht niets er van weten,
deze geheimzinnigheid bewijst alleen, dat gij mij
poogt te bedriegen; — (van personen) hunne onbekendheid, als iets verborgens of raadselachtigs
beschouwd : het verlangen, door de geheimzinnigheid
der verschijning geprikkeld, om de onbekende terug
te zien; — (van personen) geslotenheid, achter
wel, duisterheid in uitdrukking:-houdeni,f
bedekte geheimzinnigheid is in geenen deele de doorgaande eigenschap van een man van verstand; altijd
open van karakter, kon hij zelfs den schijn van geheimzinnigheid niet dulden.
GEHEIMZINNIGLIJK, bw. (w. g.) op geheim
wijze.
-zinge
GEHEKELD, bn. (Z. A.) gehaakt : een gehekeld
kraagje.
1. GEHELMD, bn. een helm hebbende, dragende:
een gehelmd krijgsman; de gehelmde en geharnaste
aware ruiterij; 't gehelmde hoofd.
2. GEHELMD, bn. (van duingrond) met helm
of duingras begroeid.
GEHEM, o. het telkens of aanhoudend hemmen,
het voortbrengen van het kuchend geluid hem!
voordat men begint te spreken : na het gebruikelijke
gekuch en gehem nam de redenaar het woord.
GEHEMELTE, o. (-n), de gewelfde bovenwand
der mondholte, waardoor deze van de neusholte
gescheiden wordt; hetzelfde als verhemelte, dat in
de taal van het dagelijksch leven het gewone woord
is; — (ontl.) het harde gehemelte, het voorste, harde
gedeelte van het gehemelte, gevormd door de
gehemelteuitsteeksels der bovenkaakbeenderen en de
horizontale platen der gehemeltebeenderen; — het
zachte gehemelte, het achterste, weeke gedeelte van
het gehemelte, bestaande uit spieren, die aan de
boven- en ondervlakte met een slijmvlies bedekt
zijn; — een valsch gehemelte, aan een kunstgebit
voor de bovenkaak; --- een verwend gehemelte, iemands
gehemelte of smaak, te veel aan lekkernijen gewoon; — het gehemelte streelen, den smaak aangenaam prikkelen (van lekkere spijzen of dranken
gezegd); -- hemel van een ledekant, een troon,
een draagzetel enz. : een soort van draagzetel, waar
een kostbaar gehemelte gespannen was; het lijk-over
werd onder een prachtig gehemelte neergezet; -(plantk.) verwijding der onderlip bij Bene gemaskerde tweelippige bloem.
GEHEMELTEBEENDEREN, o. mv.; ...BOGEN,
m. mv. de twee bogen waarin de huig het zachte
gehemelte verdeelt.
GEHEMELTELETTER, v. (-s), (w. g.) mede
klasse der schuringsgeluiden (frica--klinertod
tieven) behoorende en gevormd met vernauwing van
het mondkanaal tusschen het voorste gedeelte
der tong en het harde gehemelte : het beschaafde
Nederlandseh heeft twee gehemelteletters, * de harde,
voorgesteld hetzij door sj in Nederlandsche woorden
als sjouwen, huisje, enz., hetzij door eh in vreemde
woorden als machine, chocolade, en de zachte, als
g geschreven, in vreemde woorden (gelei, gendarme,
horloge, enz.) en in den bastaarduitgang -age (bagage,
plantage, pluimage, enz.).
GEHEMELTEPLAAT, v. (...platen), plaat bij
een valsch gebit, waaraan de tanden bevestigd zijn.
GEHEMELTESPIER, v. (- en); ...UITSTEEK
...ZENUW, v. (-en).
-SEL,o.(s);
GEHENG, o. (- en), (w. g.) (aan eene deur of een
openslaand venster) hengsel; — het oor van de
kan, v► aaraan een scharnier bevestigd is, waarom
het deksel draait, en dat dient om de kan op te
hangen, hengsel.
GEHENGEL, o. het telkens of voortdurende
hengelen (eig. en fig.).
GEHENGEN, (gehengde, heeft gehengd), (alleen

GEHEUGENIS.

in hoogeren, bijbelschen of dichterlijken stijl) gedoogen, dulden : iets moeten gehengen, het lijdelijk
moeten aanzien : iets van iem. gehengen, het van
hem dulden, verdragen; — (van God gezegd, in
betrekking tot kwaad, misdaden, jammeren, leed,.
wederwaardigheden, rampen enz.) : gedoogen, toelaten, niet verhinderen : wat ramp de Hemel moog
gehengen !; — iem. ergens gehengen, toelaten of
dulden, dat hij zich op die plaats bevindt, hem er
laten blijven; — iem. als zijn meerdere gehengen,
dulden, dat die persoon zijn meerdere is, — ie's
gehengen,het gedoogen, toelaten, mogelijk maken; —.
toestaan, veroorloven, goedvinden : ik wil het gehengen; unl God het gehengen; --- o. Gods gehengen,
Gods goedvinden, Zijn wil.
GEHENGENIS, v. (alleen in hoogeren, bijbelschen
of dichterlijken stijl) toelating, vergunning, bewilliging, goedvinden : door Gods gehengenis, door
Gods beschik.in.g, of wel, met Zijn wil.
GEHENNA, v. (Hebr. gehinnóm) oorspronkelijk
het Ben-Hinnoms-dal bij Jeruzalem, waar de
Israëlieten hunne kinderen den Moloch offerden:
vervolgens de hel, de helsche poel, het verblijf der
goddeloozen.
1. GEHEUGEN, (geheugde, heeft geheugd),
(Zuidn.) zich herinneren, er aan gedenken : geheugt
(ook wederk. geheug u), dat zij uwe arme dorpsgenooten zijn; -- (van zonden) ze gedenken, ze niet
vergeten en vergeven; — (gew.) help mij dat geheugen, help me dat onthouden, herinner er mij aan.
2. GEHEUGEN, o. het gedenken aan iets, de
herinnering, of wel, de voortdurende herinnering,
de gedachtenis : in mij is ,een haat, geen geheugen
zelfs van het lijden; — geheugen van iets hebben,
er herinnering van hebben, het zich herinneren; -geheugen behouden voor iets, het zich blijven herinneren, er aan blijven denken; -- het geheugen van
iets verlevendigen, de herinnering er van weder
opwekken, het weder voor den geest roepen; —
het geheugen van (of aan) iets verliezen, de herinnering er van verliezen, het vergeten; — het blijvend
aandenken, de gedachtenis : (w. g.) in (oud) geheugen zijn, als iets dat lang geleden is in de gedachtenis voortleven; — inz. het vermogen on1
voorstellingen van den geest te bewaren : een goed,
sterk, uitmuntend, zwak geheugen hebben; zijn geheugen begint te verzwakken, te verminderen; — een
getrouw geheugen, op welks juistheid men vertrouwen kan, of wel, dat iem. niet begeeft; -- geheugen
hebben, een goed geheugen hebben; — (fig.) zijn
geheugen pijnigen, op de pijnbank zetten, zich zwaar
inspannen om zich- iets te herinneren; — al de
voorstellingen in den geest welke men zich kan
bewust maken : een verstandig geheugen, een geheugen van logische associatiën; — een mechanisch
of werktuiglijk geheugen, de reproductie van werk
— een rijk geheugen, een geest-tuigljkeasocën;
rijk aan herinneringen; — in het geheugen liggen
(dichterlijk zweven enz.), als herinnering voor den
geest staan, zweven enz.; — iets in het geheugen
hebben, het zich herinneren; — iets in het geheugen
prenten (inprenten), het vast in den geest prenten,
ten einde het niet te vergeten; — iets in het geheugen
bewaren, het zich bij voortduring herinneren, het
onthouden; — iets voor het geheugen brengen, het
weder voor den geest brengen; — zich iets in het
geheugen brengen, roepen, het weder voor den geest
roepen of weder in de gedachten brengen; — uit
het geheugen, uit de herinnering, uit het hoofd; —
(dicht.) (w. g.) iets, dat men zich herinnert, eene
herinnering : geliefd geheugen, wijk ! en, dierbaar
beeld, vaarwel !
GEHEUGENIS, v. ( -sen), het geheugen, de herinnering, of wel, de voortdurende herinnering, de
gedachtenis : in de geheugenis van haars vaders
trouw zal zij krachten vinden, om dien slag te dra gen; — naar mijne beste geheugenis, voor zoover
ik het mij nog goed herinner; — geheugenis van
iets hebben, er geheugen van hebben, het zich
herinneren; — een drinkebroer heeft geene geheugenis,
herinnert zich niets; -- geheugenis van iets houden,
het in herinnering houden; — iets in geheugenis
bewaren, het in herinnering houden, het niet vergeten; — (w. g.) het voortleven of voortbestaan
van iem. of iets in de herinnering van anderen, het
blijvend aandenken, de gedachtenis, de heugenis; —
bij de geheugenis van..., bij de gedachtenis van; —
iets van versche geheugenis, iets dat niet lang geleden
is en dat men zich dus nog levendig herinnert; ---
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in versche geheugenis zijn, als iets dat niet lang
geleden is in de gedachtenis voortleven, nog levendig voor den geest staan.
GEHEUGENKRAAM, v. (minachtend) allerlei
geheugenkennis.
GEHEUGENKUNST, v. de kunst om naar bepaalde regels een groot aantal zaken gemakkelijk
mechanisch te onthouden; ...LEER, v. geheugen kunst.
GEHEUGENLOOS, bn. (...loozer, -t), zoo goed
als geen geheugen hebbende : uiterst verzwakt van
geheugen : de ouderdom maakt den mensch soms
suf en geheugenloos; — vergeetachtig : een geheugenboze bediende ; wat zijt ge vandaag weer geheugenloos!
GEHEUGENOEFENING, v. (-en), het vormen
van logische en kunstmatige betrekkingen tusschen
de voorstellingen en de reproductie er van.
GEHEUGENWERK, o. werk, dat uitsluitend berust op het herinneringsvermogen, en waarbij weinig
of niets op het verstand of het oordeel aankomt :
op die school worden de kinderen met gekeugenwerk
overladen.
GEHEUPT, bn. zulke heupen hebbende als in
de bepaling is uitgedrukt : fiergeheupt, zwaargeheupt; -- buiten samenstelling hetzelfde als zwaar
vrouw is ook behoorlijk geheupt.
-gehupt:di
GEHEUVELTE, o. (dicht.) de heuvels, als een
samenhangend geheel gedacht; (bij uitbreiding) de
heuvelachtige landstreek.
GEHEVELD, bn. (w. g.) gedeesemd, gezuurd
(van broodbakkersdeeg).
GEHIELD, bn. zoodanige hielen of hakken
hebbende als in de bepaling is uitgedrukt : dikgehield, kortgehield; hooggehield, laaggehielde schoenen.
GEHIJG, o. (van menschen of dieren) het telkens
of aanhoudend hijgen, het hoorbaar en met moeite
ademen, als teeken van benauwdheid of vermoeienis : onder aanhoudend gehijg en geblaas klom hij
het steile pad op.
GEHIK, o. het telkens of aanhoudend hikken.
GEHINKEL, o. het hinken, voortdurend hinkelen.
GEHINNIK, o. (van paarden) het gedurig of aanhoudend hinniken.
GEHITS, o. het telkens of aanhoudend bitsen of
aanhitsen, het voortdurend aanzetten of opruien.

GEHOB, o. (alleen in de uitdr. gehob en getob)
het telkens of aanhoudend hobben, getob, gesukkel :
wij hebben met den zieke wat een gehob en getob
gehad; na veel gehob en getob heeft hij dan toch zijn
examen gedaan.
GEHOBBEL, o. het op en neer gaan, het geschommel: het zacht gehobbel van een bootje; dat
gehobbel met een boerenwagen op dien slechten weg
is ver van plezierig; het telkens of aanhoudend rijden
op een hobbelpaard : zal dan dat eindelooze gehobbel
de jongens nooit vervelen I
GEHOED, bn. een hoed ophebbende, inz. zulk
een als in de bepaling is uitgedrukt : hooggehoed,
witgehoed, zwartgehoed; buiten samenstelling altijd
in min of meer schertsenden zin : de heeren waren
allen gehoed en gerokt; die aap van een jongen is
ook al gehoed.
GEHOEFD, bn. (van dieren) hoeven hebbende.
GEHOEFSLAAGD, bn. (in den historischen stijl),
gehoefslaagd zijn (in een dijk, een weg enz. ), verplicht
zijn tot het onderhoud van eene bepaalde lengte
van dien dijk of weg, ter zake van het bezit van
land door dien dijk beschermd of aan dien weg
gelegen : een ingeland, die voor vijf roeden in dien
dijk gehoefslaagd was; zie HOEFSLAG.
GEHOEFSLAAGDE, m. en v. (-n), een ingeland,
met het onderhoud van eene lengte dijk of weg
belast.
GEHOEKT, bn. hoeken of scherpe kanten hebbende, hoekig : een gehoekte steen; — ( van het
gelaat, het voorhoofd, de wangen enz.) hoekig:
dat magere, gehoekte gelaat; — (w. g.) van een hoek
of weerhaak voorzien : een gehoekte vischhengel.
GEHOEPEL, o. het telkens of aanhoudend hoepelen of spelen met den hoepel.
GEHOEPELROKT, bn. (scherts.) een hoepelrok
aanhebbende.
GEHOEST, o. het telkens of aanhoudend hoesten.
GEHOEZEE, o. het telkens of aanhoudend hoezee
roepen, hoezeegeroep.
GEHOL, o. het telkens of aanhoudend hollen, in
de verschillende opvattingen des woords.
GEHOMMELTE, o. eene menigte hommels bij
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elkander, een zwerm hommels; in verachtel j ke n
zin ook op menschen toegepast.
GEHOMPEL, o. het telkens of aanhoudend hornpelen of strompelen, de moeilijke beweging van
iem., die kreupel gaat, het gestrompel.
GEHOOFD, bn. (alleen in deze uitdr.) gehuisd
en gehoofd zijn, huis en hof hebben.
GEHOOR, o. de werking van het hooren, het vernemen van geluiden : het zintuig van het gehoor,
het zintuig waarmede men hoort; — gehoor krijgen,
gehoord worden, inz. als men roept, klopt of belt; —
een blinde herkent de menschen op het gehoor, door
het gehoor geleid; —
het vermogen opa te hooren, als een der vijf zin nen : een goed, scherp, fijn gehoor; een slecht, zwth
gehoor; hij is zeer scherp van gehoor; sedert zijne
ziekte is hij zeer zwak van gehoor; zwakheid van
gehoor; — muzikaal gehoor, de gave, het vermogen
om de tonen in de muziek juist te onderscheiden :
(geen) muzikaal gehoor hebben, of ook bloot (geen)
gehoor hebben, met die gave al of niet bedeeld
zijn; — de gewaarwording door middel van liet
hooren teweeggebracht, bij uitbreiding ook opgevat
als geluid : zij zijn daar weer bezig vijlen aan te
zetten, dat is een afschuwelijk gehoor; dat krassen
op de lei is een akelig gehoor; —
het luisteren, het opletten op hetgeen men hoort,
oplettendheid, aandacht : een onbevooroordeeld, een
welwillend, een gunstig gehoor; -- iem. gehoor geven,
schenken, vergunnen, verleenen enz., hem zijne
aandacht schenken, naar hem luisteren; — iem.
gehoor weigeren, weigeren naar hem te luisteren,
hem niet willen aanhooren; --- gehoor (ook wel
om gehoor) vragen, verzoeken, gehoor eischen enz.,
vragen enz. om gehoord te worden, de aandacht
verzoeken; -- gehoor hebben voor iem. of iets, aandacht hebben voor iem. of iets, er naar willen
luisteren; — geheel gehoor zijn, met onverdeelde
aandacht, met de grootste oplettendheid toeluisteren; — te veel aan iem. of iets gehoor geven, te
veel naar iemands woorden luisteren en daarnaar
handelen, tot nadeel van zichzelf; -- aan de inspraak des harten, aan de inblazingen van -iets of
iem. gehoor geven, er naar luisteren en er naar
handelen; -- aan aandoeningen, driften, hartstochten,
opwellingen van het gevoel enz. gehoor geven, er
zich door laten leiden of beheerschen; --- gehoor
verkrijgen (van een raad enz.), aangehoord en opgevolgd worden; —
de gelegenheid aan iem. geven om gehoord te
worden : ik bid slechts om een kort gehoor; — (in
betrekking tot vorsten, hooge staatsambtenaren,
besturen enz.) plechtige ontvangst, waarbij men
een of meer personen bij zich toelaat, die iets
hebben mede te deelen of te verzoeken, audientie:
iem. een gehoor toestaan, weigeren enz.; om een gehoor
verzoeken; het gehoor is afgeloopen; hoeveel gehoorem
heeft de minister dezen winter verleend I; — gehoor
vragen (bij ienz.. ), (iem.) om gehoor vragen, verzoeken
bij hem toegelaten te worden; --- gehoor verkrijgen
(erlangen) (bij iem.), (bij hem) toegelaten worden; —
iem. gehoor verleenen, hem ontvangen, hem te woord
staan; --de gezamenlijke personen die vergaderd zijn omn
iem. te hooren, de vergaderde toehoorders : dominee
A. heeft altijd een goed, een mooi, een talrijk gehoor
(veel toehoorders); ik kwam, was, zat onder zijn
gehoor; -het zintuig waarmede men hoort, het oor : niet
het gehoor zult gij hooren, en geenszins verstaan; —
het gehoor treilen, streelen, kwetsen, beleedigen enz.,
het oor aangenaam of onaangenaam aandoen; —
in het gehoor klinken, door het gehoor krassen enz.
in de ooren klinken, door de ooren krassen enz.; —
(j agerst.) de uitwendige deelen der ooren van het
grofwild : de jager had het hert in het gehoor getroffen.
GEHOORBEEN, o. (- deren), (ontl.) algemeens
benaming van de beenderen, die zich in het oor
van mensch en dier bevinden; de gehoorbeentjes,
de drie in de trommelholte van het oor aanwezige
beentjes, t. w. de hamer, het aanbeeld en de stil p;
beugel.
GEHOORBUIS, v. (...buizen), (ontl.) algemeene
benaming van de buizen die zich in het oor van
mensch en dier bevinden, ook gehoorgang en gehoor
geheeten : de gehoorbuis van Eustachius, het-weg
naar Eustachius genoemde kanaal, dat de trommel holte en de keelholte verbindt; (ook) zeker instrument, hoorbuis; ...GANG, v. (-en), gehoorbuis : de
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uitwendige en de inwendige gehoorgang zijn door he
trommelvlies gescheiden.
GEHOORGESTEL, o. (-len), (w. á.) het gehoor
als een uit verschillende deelen samengesteld-organ
zintuig beschouwd; ... GEVING, v. het gehoorgeven,
het luisteren naar iem. of iets, om in overeenstemming daarmede te handelen.
GEHOORHOORN, ...HOREN, m. (-s), eene hoorn of trechtervormige buis door hardhoorigen of dooven
gebruikt om beter te kunnen hooren.
GEHOORIG, bn. ( -er, -st), (van personen) (w. g.)
een goed muzikaal gehoor hebbende, fijn van
gehoor, met een zuiver gevoel voor welluidendheid
bedeeld; — (van huizen, kamers enz.) zóó gelegen
of zóó licht gebouwd, dat het geluid van hetgeen
in de nabijheid of in de verschillende deelen van
het gebouw plaats heeft, daar hoorbaar is : de
huizen hier zijn zoo gehoorig, dat we de gesprekken
onzer buren woord voor woord volgen kunnen; —
het is er (hier) gehoorig, men kan er hooren, wat in
de nabijheid gezegd wordt of plaats heeft. GEHOORIGHEID, v.
GEHOORKAMER, v. (-s), de kamer waarin men
personen ontvangt om hen aan te hooren, audientiekamer; -- (w. g.) algemeene benaming voor de
ruimten of holten in het oor van mensch of dier.
GEHOORKUNDE, v., ...LEER, v. geluidsleer.
GEHOORMETER, m. (-s), een werktuig om de
uitgestrektheid van 't gehoor te meten; ...MIDDEL,
o. (-en), geneesmiddel voor een verzwakt gehoor:
kamillebloemen, rozemarijnbloemen, karweizaad zou
-den,
naar men wil, gehoormiddelen zijn.
GEHOORND, ook GEHOREND, bn. horens dragende : het gehoornde vee; -- fig. en schertsend van
bedrogen echtgenooten, wien door hunne vrouwen
hoornen worden opgezet, hoorndragers; — (van
verschillende dieren) hoornvormige uitwassen aan
den kop hebbende : de gehoornde kikvorschen werden
slechts in het heete Amerika en in den Indischen
Archipel waargenomen; — van de maan die, wassende of afnemende, den vorm eenex sikkel vertoont, wier punten met horens vergeleken worden.
GEHOOROPENING, v. (-en), de opening der uit
gehoorgang; ...ORGAAN, o. (...organen),-wendig
het orgaan van het gehoor, het zintuig, waarmede
men hoort; ...PROEF, v. (...ven), proef betreffende
de scherpte van het gehoor.
GEHOORSCHELP, v. (-en), schelpvormige kraak
plaat van het uitwendig oor; meer gewoon -benig
oorschelp geheeten; ...SPIER, v. (-en), (ontl.)-lijk
algemeene benaming van de spieren, die zich in
het oor van mensch en dier bevinden; ...STEENTJES, o. mv. (ontl.) een vlak onregelmatig begrensd
hoopje krijtwit poeder, bestaande uit microscopische
kristallen van koolzure kalk, op de gehoorvlekken;
...TRECHTER, m. (-s), het trechtervormige binnenste gedeelte van de uitwendige gehoorgang, inz.
van dieren.
GEHOORVERTREK, o. (-ken), het vertrek waarin
men personen ontvangt om ze aan te hooren, gehoorkamer, audientiekamer.
GEHOORVLEK, v. (-ken), (ontl.) witte vlekken
op de plaats waar de gehoorzenuw in de beide
zakjes van het vliezig doolhof zich uitbreidt; hier
verbreedt zich de cellenlaag en splitst zich in steunen haarcellen.
GEHOORVLEUGEL, m. (-s), (ontleedk.) de
vleugelswijs uitstekende oorschijf of oorlepel van
dieren; ...VLIES, o. (...vliezen), de vezelige plaat,
die de uitwendige gehoorgang van de trommelholte
scheidt; hetzelfde als trommelvlies, dat in de ontleedkunde thans de gewone benaming is, terwijl
gehoorvlies veelal in de gewone spreek- en schrijftaal
gebezigd wordt. ..
GEHOORWEG, m. (-en), gehoorgang; ...WERKTUIG, o. (-en), het werktuig van het gehoor, het
gehoororgaan.
GEHOORZAAL, v. (...zalen), openbare zaal, bestemd tot het houden van voordrachten en rede
muziekuitvoeringen enz.; — eene zaal,-voering,
bestemd tot het geven van academische lessen; —
de zaal, bestemd voor openbare academische plechtigheden, als promotien, redevoeringen enz.; — de
zaal waarin een gerechtshof zitting houdt en de
personen die het vóór zich doet verschijnen aan
gerechtszaal; — de zaal waarin gehoor wordt-hort,
gegeven, waarin een vorst, minister enz. de personen
ontvangt, die hem iets hebben mede te deelen of
te verzoeken, audientiezaal; -- (in winkels waar
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muziekinstrumenten worden verkocht) zaal waarin
men deze kan hoeren alvorens ze te koopen, inz.
voor gramophoons enz.
GEHOORZAAM, bn. bw. (...zamer, -st), gewillig
of bereidwillig de bevelen van een meerdere opvolgende, inz. gezegd van kinderen in betrekking
tot hun ouders of van menschen in betrekking tot
God : men moet Gode meer gehoorzaam zijn dan de
menschen; ook van dieren inz. honden en paarden,
gezegd : iem , aan iem. gehoorzaam zijn; — uw
gehoorzame dienaar (dienares), beleefdheidsformule
aan het slot van brieven of hoffelijke plichtpleging
bij het begroeten of afscheidnemen gebezigd jegens
iem., die tot den hoogeren stand behoort; — een
gebod, bevel of last gehoorzaam zijn, er aan gehoorzaam zijn, het gewillig opvolgende of nakomende:
een kind moet gehoorzaam zijn aan den wil
van zijn ouders; -- (van zaken, inz. natuurkrachten, voorgesteld als onderworpen aan de
macht van God of een met goddelijk gezag bekleed
persoon) : Hem gehoorzaam, naar de uitspraak van
Zijnen wil werkende : hoedanig een is deze, dat ook
de winden en de zee hein gehoorzaam zijn?
GEHOORZAAMHEID, v. het gewillig opvolgen
van iemands gebod, bevel of last, het volb -engen
van zijn wil in een bijzonder geval of als blijvende
gezindheid : gehoorzaamheid aan God; de gehoor
laat bij dezen onderwijzer veel te wenschen-zamheid
over, zijne leerlingen zijn tamelijk ongezeglijk;
gehoorzaamheid betoonen (toonen) (aan iem.), ze aan
den dag leggen; — iem. de gehoorzaamheid opzeggen,
hem niet langer gehoorzamen; — iemand tot gehoorzaamheid dwingen; — het klokje van gehoorzaamheid, het uur waarop de kinderen naar bed moeten;
(ook) het uur waarop men 's avonds van eene gezellige bijeenkomst, een partijtje enz. naar huis
pleegt te gaan, het gewone uur van scheiden; —
het onderworpen zijn aan het gezag van anderen:
het juk der gehoorzaamheid afwerpen; — onder zijne
gehoorzaamheid brengen, onder zijn gezag brengen,
onderwerpen; --- onder iemands gehoorzaamheid
staan, aan zijn gezag onderworpen zijn.
GEHOORZAMEN, (gehoorzaamde, heeft gehoorzaamd), gehoorzaam zijn, van kinderen tegenover
hunne ouders of leermeesters, van bedienden tegenover hunne meesters, van ondergeschikten tegenover hunne meerderen; van menschen tegenover
God : iem. of aan iem. gehoorzamen; — iem. in iets
gehoorzamen, in dat opzicht zijn wil doen; — zich
doen gehoorzamen, zijn gezag handhaven; ook hij
wil gehoorzaamd worden, zijn; hij wordt slecht gehoorzaamd; — bereidwillig zijn in het opvolgen,
nakomen, volbrengen van een bevel, last of gebod
(door een meerdere gegeven) : iets of aan iets gehoorzamen; — (ook van dieren in betrekking tot
hun meester) : hij riep den hond terug, die onwillig
gehoorzaamde; — aan hartstochten, driften, booze of
zondige lusten gehoorzamen, er aan gehoor geven
of toegeven, zich er door laten meeslepen; -- het
schip gehoorzaamde niet meer aan het roer, luisterde
er niet meer naar. ( Gehoorzamen bezit de eigenschap
dat de 3de naamv. van den bedrijvenden vorm in
den lijdenden vorm als onderw. lste naamv. optreedt : men gehoorzaamde hun; zij werden gehoorzaamd en niet hun werd gehoorzaamd). GEHOOR
gehoorzamen.
-ZA.MING,v(wg)het
GEHOORZAND, o. (ontl.) gehoorsteentjes; ...ZE
zenuw, welker prikkeling ge--NUW,v.(en)d
luidsgewaarwordingen veroorzaakt.
GEHOREND, bn. zie GEHOORND.
GEHOS, o. zie GEHOTS.
GEHOSSEBOS, o. het telkens of aanhoudend
hossebossen, hotsen en botsen, gehots, gehort,
gestoot, geschok, inz. van een rijtuig : het gehossebos van een boerenwagen.
GEHOT, bn. ineengeloopen, geschift (van
melk).
GEHOTS, GEHOS, o. het telkens of aanhoudend
hotsen of stootera (van voorwerpen); (van personen
die rijden) gestoot, geschok, gehossebos; — (van
personen die zich al springende en dansende voortbewegen) springend, hortend en stootend gedans:
het wilde gehos van een troep kermisgasten.
GEHOTSEL, o. het telkens of aanhoudend hotselen.
GEHOU, bn. (w. g.) iem. gehou, hem welgezind
of genegen, goedgezind (ten aanzien van vorsten
of gebieders); iem. of aan iem. gehou en getrouw
(thans gewoonlijk hou en trouw), hem met trouwe
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gezindheid aanhangende en daarvan blijk gevende,
hem in gezindheid en daden getrouw.
GEHOUDEN, bn. verbonden, verplicht : gehouden
zijn tot, verplicht zijn; — wettelijk verplicht : de
verkooper is gehouden om de hoeveelheid, bij de overeenkomst uitgedrukt, te leveren; — zich gehouden
achten (rekenen enz.), zich verplicht achten; —
voorheen ook : in iets gehouden zijn, staan, tot iets
verbonden ; iem. in zich gehouden maken, hem
aan zich verplichten.
GEHOUDENHEID, v. onder gehoudenheid (van)
iets te doen, onder verplichting van, onder die
voorwaarde, dat men gehouden of verplicht is tot
datgene, wat in de bepaling is aangewezen.
GEHOUDENIS, v. (alleen in de uitdr.) onder
gehoudenis van of om iets te doen, onder gehouden
onder verplichting.
-heid,
GEHUCHT, o. (-en), een zeker aantal bij elkaar
staande huizen en hoven, woningen en erven, op
het platteland : een buurtschap, klein dorpje zonder
kerk. GEHUCHTJE, o. (-s).
GEHUICHEL, o. het telkens of voortdurend huichelen.
GEHUICHELD, bn. (van uitingen van den geest
of het gemoed) geveinsd, niet gemeend, onoprecht:
gehuicheld medelijden; gehuicheld berouw.
GEHUIFD, bn. (van vrouwen of haar hoofd)
Bene huif ophebbende : de vrouwen waren voorheen
gehuifd; — ( van valken of hun kop) eene huif of
kap ophebbende, gekapt : de valken worden gehuifd
op de jacht meegenomen; een valk met een gehuifden
kop; --- (m.. g.) (van wagens) van een huif voorzien,
met een linnen kap overdekt : een gehuifde boerenwagen, eene huifkar.
GEHUIKT, bn. (van vrouwen) eene huik, een
wijden mantel met eene kap dragende.
GEHUIL, o. (van menschen die in angst, pijn,
smart of woede verkeeren) klagend of woedend
schel . geschreeuw : men hoorde niets meer dan het
gebulder der kanonnen, het gehuil der gekwetsten; een
afgrijselijk gehuil van smartkreten en wraakgeroep; —
(van dieren) een langgerekt schel of hol geschreeuw
een vervaarlijk gehuil en gejank van de honden; —
(fig.) (van den wind, een storm, orkaan enz.) gegier,
geloei : de wind gierde met een akelig gehuil door de
dorrende takken; — ( Zuidn.) (van snelbewogen
voorwerpen, die een huilend geluid maken, inz.
van kogels) een langgerekt, op huilen gelijkend
gefluit : ik hoorde niets dan het gefluit der kogels,
het gehuil der ballen; •— luid geschrei of geklaag:
kleinzeerige jongen, hou op met je gehuil. GEHUILEB,ALK, o. geschrei, gedrens.
GEHUISD, bn. bekrompen, ruim, slecht, groot
gehuisd zijn, zulk een huis bewonen als in de bepaling is uitgedrukt; — gehuisd en gehoofd zijn,
huis en hof hebben, eene woning hebben; --- ergens
gehoofd en gehuisd zijn, er huis en hof bezitten,
er gezeten burger zijn, (bij uitbr.) er metterwoon
gevestigd zijn.
GEHUISVEST, bn. woonachtig.
GEHULT, bn. (Zuidn.) gehult en gebult, (ook:
met hulten en bulten), oneffen, ongelijk (van den
grond).
GEHUMEURD, bn. wel, slecht, vroolijk, goed gehumeurd zijn, zulk een humeur hebben als in de
bepaling is uitgedrukt, in zulk eene gemoedsstemming verkeeren, zoo geluimd.
GEHUNKER, o. het telkens of aanhoudend hunkeren, aanhoudend rusteloos verlangen : het voortdurend gehunker naar genot; -- (Zuidn.) gehinnik,
gebriesch : 't gehunker van de rossen.
GEHUPPEL, o. het telkens of aanhoudend huppelen, het dansen met kleine en vlugge sprongen:
hoe aardig is dat gehuppel der kleinen; het dartel
gehuppel der geitjes.
GEHURK, o.' het telkens of aanhol Bend hurken,
het aanhoudend op de hurken zitten.
GEHUTSEL, o. het telkens of aanhoudend hutselen of heen en weer schudden.
GEHUWD, bn. (van personen) in den echt verbonden, getrouwd : gehuwde lieden zonder kinderen;- de gehuwde staat, de burgerlijke staat van personen
die gehuwd zijn, de huw elijksche staat - hij is sedert
kort in den gehuwden staat.
GEHUWDEN, m. en v. mv gehuwde personen.
GEI, v. (-en), (scheepst.) een loopend touw,
waarmede men een zeil bijeenhaalt, inkort of gordt,
als men het niet langer bij wil houden, als men
het bergt : een zeil in de gei, een zeil door de gei-
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touwen bijeengehaald; -- een zeil in de gei laten
vallen, het door de geitouwen bijeenhalen.
GEIBLOK, o. (-ken, -s), (scheepst.) blok of
katrol, waardoor de gei loopt.
GEIEN, (geide, heeft gegeid), (scheepst.) (van
zeilen) ze inkorten of gorden door het doorhalen
van de daartoe bestemde touwen (geitouwen), en
zoodoende den wind beletten er langer op te werken.
GEIJKT, bn. (eigen].) (van maten en gewichten)
met den ijk voorzien, nadat zij bij vergelijking met
den standaard erkend zijn de vereischte grootte of
zwaarte te hebben; -- (fig.) (van zegswijzen, termen.
uitdrukkingen enz.) als algemeen gangbaar en geldig erkend, burgerrecht in de taal verkregen heb bende; -- in zekere toepassingen onveranderd gebruikt en daardoor den gloed der nieuwheid en
oorspronkelijkheid missende : een vorst groet altijd
„minzac.m", dat is zoo de geijkte term..
1. GEIL, bn. bw. ( -er, -st), eene sterke geslachtsdrift gevoelende, in hooge ma-te wellustig, dartel,
wulpsch : het geil geboefte; geile bokken (ook fig.
voor : overmatig wulpsere mannen); (ook) het
geile Zuiden, — ( plat) hij is geil op die meid, is
met eene hevige geslachtsdrift voor haar vervuld; —
(plat en ruw) geil op iets zijn, het hartsrochtelijk
begeeren, er verzot op zijn (inz. in toepassing op
spijzen, waarop iem. verzot is) . hij is geil op oe sters; --- (van zaken die een persoon betreffen,
als iemands leven, aard, zeden enz. of wel de
lichaamsdeelen, de leden, de mond enz.) blijken
gevende, dat de persoon in hooge mate wellustig
is, dartel, wulpsch; ---(van handelingen, gedachten, gezegden, geschriften enz.) van een wellustigen
zin getuigende, dartel, wulpsch : wat hoort men
hem al geile en vuile deuntjes zingen; geile gedachten.; — ( van min, minnebrand, lust, tochten enz.)
wellustig, wulpsch; -- (van stoffelijke zaken die
hartstochten opwekken, als tooisels, sieraden, sterke
dranken of spijzen, enz.) tot wellust of wulpschheid
prikkelend, wulpsche gedachten opwekkend; —
(van een grond) zeer, of wel, overmatig vet,
inz. wegens het bevatten van te veel meststof,
al te welig : hij heeft zijne tarwe in een zeer geilen
akker gezaaid; de grond is al te geil en te zwaar
bemest; -- (van gewassen, boomen, planten, of hunne
takken, loten enz.) te weelderig groeiende, te hoog

opschietende, en daardoor weinig of geen vruchten
voortbrengende : die boomen staan te geit en moeten
terdeeg gesnoeid worden; het koren staat geil; —
(van vleesch, visch, boter) zeer vet, zoowel in een
goeden als in een kwaden zin genomen : heerlijke
geile boter; dat spek is te oeil; — ( iron.) een geile
vent, hij ziet er geil uil, mager; —
bw. (van wijze) op Bene geile wijze, wellustig,
dartel, wulpsch, weelderig, al te welig : wat groeit
de haver geil; die heesters zijn veel te geil opgeschoten.
2. GEIL, o. benaming van eene sterkriekende
olieachtige zelfstandigheid, welke sommige dieren,
inz. de bever, in twee samenhangende zakjes onder
den staart dragen; aldus genoemd, omdat in het
volksgeloof die zakjes als de balzakken van het dier
werden beschouwd. Bijna uitsluitend gebezigd in
de samenstelling bevergeil.
3. GEIL, o. volksbenaming voor den kruipwilg
(salix repens), welke inz. in de duinen veelvuldig
groeit : waarschijnlijk aldus genoemd naar de geilheid van haren groei, ook wel duinwilg, rijzen,
waarde en zandwilg geheeten.
GEILEN, (geilde, heeft gegeild), (alleen in de
platte spreektaal) geil zijn, eene sterke geslachtsdrift gevoelen, een hevigen prikkel hebben tot
paring : geilen op (naar) iem. of iets (t. w. een
lichaamsdeel), er geil op zijn, ze met wellustige
blikken verslinden : wat zit je weer op die mooie
meid te geilen !; -- (plat) hartstochtelijk verlangen
naar, ergens heet op zijn : ik geil al weer op een
reisje in den zomer.
GEILHEID, v. (van dieren, in platte taal ook van
menschen) wulpschheid, dartelheid, wellustigheid;
-- (van den grond) groote of overmatige vetheid,
inz. door te zware bemesting : door de geilheid van
dien grond schiet alles er te welig op; — ( van gewassen,
boomen, planten, of hunne takken, loten enz.) te
weelderige groei : de geilheid van graan; uwe rozen
zullen niet bloeien door te groote geilheid van die
waterloten; -- (van vleesch, visch, boter) groote of
overmatige, meest walglijke vettigheid : dc..t spek
is onsmakelijk door zijne geilheid.
GEILIG, bn. ( -er, -st), (van menschen, in sleeh-
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ten zin) wellustig, dartel, wulpsch; — (van vee,
in goeden zin) dartel, speclsch; — (van vleesch,
visch, boter) al te vet, walglijk vet: dat spek is te
veilig.

GEILIGHEID, v. (van zuivel) walglijke vettigheid.
GEILKUIP, v. zie GIJLKUIP.
GEÏLLIVIITEERD, bn. onbeperkt.
GEÏLLUSTREERD, bn. met platen enz voor
-zien:
een geillustreerd werk.
GEILZIEKTE, v. (Z. A.) zekere veeziekte.
GEIMPLICEERD, bn. mede (in iets) betrokken.
GEÏMPORTEERD, brt. ingevoerd, van elders
aangevoerd : gehnporteerde havanna - sigaren.
GEÏNCRIMINEERD, bn. het geincrimineerde
artikel, een dagbladartikel, dat aanleiding gegeven
heeft tot Bene gerechtelijke vervolging; -- de
geincrimineerde zinsnede, waarover iem. aangevallen
wordt, die aanstoot heeft gegeven enz.
GEINDISCIPLINEERD, bn. zonder tucht; niet
geoefend; ongeregeld.
GEÏNDISPONEERD, bn. ongenegen, ontstemd,
in kwade luim; ongesteld.
GEÏNTERESSEERD, bn. belang hebbende bij:
ergens bij geinteresseerd zijn.

GEISOLEERD, bn. afgezonderd, op zichzelf
staande.
GEIN, GEINBLOK, GEINLOOPER, zie GIJN
enz.
GEISER, ook GEYSER en GEYSIR, m. (-s),
periodieke warme springbron op IJsland, Nieuw Zeeland en in Noord -Amerika; -- verwarmingstoestel voor eene badkuip.
GEISHA, v. (-'s), Japansche zangeres en danseuse,
wier kunst en bevalligheid de gasten moeten vermaken.
GEISSLERSCHE BUIS, v. (...zen), (electr.)
gesloten glazen buis met een verdund gas gevuld
(spanning hoogstens 1/300 atm.), waardoor een
electrische stroom gevoerd, als een lichtbundel
gezien wordt.
GEÏSTIEK, v. aardkunde, beschrijving der vaste
deden der aarde, in tegenstelling met hydrographie.
GEIT, v. (-en), een geslacht (tapra) van holhoornige herkauwende dieren (cavicornin), zich
vooral kenmerkende door de samengedrukte, vierof driehoekige en naar achteren gekromde horens,
en door de lange haren aan de onderkaak — den
zoogenaamden baard —, en dat als tam huisdier
over de geheele aarde verspreid is; inz. het wijfje
er van ; -- (fig.) domme, dwaze vrouw : hij
heeft maar eene geit van eene vrouw; -- (spr.)
(w. g.) hij slacht de geit; heeft hij 's morgens
iets goeds bedacht, des avonds stort hij 't at
omver, hij is een lichtzinnige dwaas, die telkens
het roede weder bederft, dat hij pas verricht
heeft; — de geit schrafeït zoo lang, dat zij kwalijk
list, door te veel scharrelen bezorgt de geit zich een
slecht leger; — (w. g.) hij heeft het huppelen van drie
geiten, hij heeft de woeligheid van drie geiten,
maar komt niet verder, veel geschreeuw, maar
weinig wol; -- hij laat de geit in den wijngaard
loopen, hij vertrouwt de kat bij de visch, hij ver
bij iets daar hij niet te vertrouwen is; —-trouwiem.
het geitje huppelt in het groen, en zoo zal ook haar
jongen doen, zoo moeder, zoo kind; --- het geitje
loopt zoo dikwijls in de kool, totdat het er vacht laat,
de snoepers komen ten laatste bedrogen uit.
GEITJE, o, (-s).
GEITACHTIG, ba. op eene geit gelijkende : de
geitachtige antilopen hebben veel overeenkomst met
de geiten.
GEITANTILOPE, v. (-n), eene soort van antilope.
GEITBRASEM, in. (-s), soort van zeebrasem
(sargus) met eene rij voortanden in den bek die
aan het gebit eener geit doen denken.
GEITEBAARD, m. (-en), de baard van eene
geit; — (plantk.) volksbenaming van eene plant
met witte puntige bloemtrossen (ulmaria palustris)
waarin men eene gelijkenis met den baard van eene
geit meende te zien, gewoonlijk moerasspiraea,
otmkruid of reinette geheeten; — ook benaming voor
de hier soms gekweekt en een paar malen verwilderd voorkomende plant aruncus silvester.
GEITEBOK, m. (-ken), het mannetjesdier van
het geslacht der geiten, gewoonlijk enkel bok genoemd. GEITEBOKJE, o. (-s).
GEITEBORST, v. (-en), (van paarden) eene te
smalle borst waarvan tevens het borstbeen te ver
naar achteren ligt.

GEJAAG .

GEITELEDER, o. zie GEITELEER.
GEITELEER, ...LEDER, ook GEITENLEER,
...LEDER, o. leder van de huid der geit vervaardigd.
GEITELEEREN, ook GEITENLEEREN, stoft.
bn. uit geiteleer vervaardigd : geiteleeren handschoenen.
GEITENBLAD, o. benaming van een in struiken
en boomera klimetenden heester (lonicera) met
bevallige welriekende bloemen, gewoonlijk kamper belie geheeten naar Lat. caprifolium, d. i. geitenblad; inz. de tuinkamperfoelie (lonicera caprifolium);
— ook volksbenaming voor geitepoot, voor de wilds
kamperfoelie (lonicera periclymenum) en voor het
klein hoef blad (tussilago farfara), wijl de koeien
deze plant niet vreten en de geiten wel.
GEITENBOER, m. (-en), (Zuidn) kleine boer,
die geen koeien, alleen maar Bene geit kan hou
-den
(meestal minachtend) .
GEITENBOND, m. (-en), vereeniging tot he
bevorderen der geitenteelt.
GEITENBOTER, v. boter van geitenmelk.
GEITENDOKTOOR, m. (Zuidn.) (minachtend
voor) veearts.
GEITENHAAR, o. (... haren), een haar van eene
geit : (spr.) (w. g.) twisten (harrewarren enz.) om
(of over) een geitenhaar, om Bene nietige beuzeling; -(geen mv.) het haar van geiten; de uit het haar
van geiten gesponnen of geweven stof.
GEITENHAREN, ba. van geitenhaar vervaardigd.
GEITENHOEDER. m. (-s'►; ...HOEDSTER, v.
(-s), die geiten hoedt.
GEITENKAAS v. kaas van geitenmelk; ...KLAVER, v. (plantk.) benaming voor het zevenblad
(aegopodiu?n podagraria), voor de welde kampertoeli
(lonicera periclymenum) en voor de galigaan (galeg
of ficinalis); deze galigaan wordt ook geitenkruid
en geitenrust genoemd; ...KEURING, v. (-en),
geitententoonstelling waarbij prijzen uitg'loofd
zijn; ...KOT, o. (-ten); ...MELK, v. melk van
geiten.
GEITENMELKER, m. (-s), iem. die geiten
melkt; — (inz.) een nachtvogel, tot de familie der
zwaluwachtige vogels behoorende. die in vele soorten in verschillende werelddeelen voorkomt, ook
nachtzwaluw en dagslaper genoemd (caprimulgus
europaeus); aldus geheeten naar het bij vroegere
natuurkundigen voorkomende verhaal, dat deze
vogels 's nachts de geiten uitmolken, waardoor
de uier verdroogde en de geit blind werd.
GEITENOOG, o. (-en), oog eener geit; -- (geneesk.)
oog met eene witte vlek.
GEITENRUST, v. (plantk.) volksbenaming voor
de galigaan (galega officinalis).
GEITENSTAL, m. (-ten). stal voor geiten;
...TEELT, v.; ...TENTOONSTELLING, v. (-en).
GEITENWOL, v. wol van geiten, geitenhaar;
(spr.) (w. g.) twisten om de geitenwol, om eene ijdele
beuzeling twisten.
GEITEPOOT, m. (-en), de poot van Bene geit; -(plantk.) voksbenaming van het zevenblad (aegopodium podagraria).
GEITESTAL, GEITENSTAL, m. (-len), stal voor
een of meer geiten.
GEITEVEL, o. (-len), ook GEITJESVEL, het
vel van Bene geit.
GEITEVELLEN, stoffel. bra. van eene of meer
geitenvellen vervaardigd : hij draagt een geitevellen
buis.

GEITEVLEESCH, GEITENVLEESCH, o, vleesch
van ééne of meer geiten.
GEITEVOET, m. (plantk.) (Zuidn.) geitepoot; --(ook) een hefboom der papiermakers.
GEITJE, o. (-s), kleine geit; — (Z. A.) kleine
hagedis.
GEITOUW, ook GIJTOUW, o. (-en), (scheepst.)
een loopend touw, waarmede men een zeil bijeen
-halt,
als men het bergt.
GEITOUWBLOK, o. (-ken, -s), (scheepst.) blok
of katrol, waar het geitouw door loopt; ...LAP m.
(-pen), (scheepses.) lap van een geitouw, eene ver
bij de leuvers der geitouwen op een gaf--dubeling
fel-, emmer- of stagzeil.
GEJAAG, o. het telkens of aanhoudend op de jacht
gaan, als iets lastigs en onaangenaams voorgesteld;—
het aanhoudend hard rijden; — (van den pols en
den adem) de aanhoudende snelle beweging van
den pols of van den adem, het heftig kloppen van
den pols, of de versnelde ademhaling : dat gejat
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van den pols is onrustbarend; het gejaag van den
adem bij de arme zieke.

GEJAAGD, bn. bw. ( -er, st), (van personen) door
haast, onrust, angst en soortgelijke aandoeningen
als 't ware voortgedreven, haastig, onrustig, zenuw aohtig; — (van den pols of de polsslagen) onrustig
jagende, met versnelde kracht kloppende als teeken
van onrust, angst, drift enz.: de pols is gejaagd,
je bent niet in je normalen toestand; — ( van de ziel,
het gemoed, het geweten, of van aandoeningen die
de gemoedsstemming aanduiden, als onrust, vrees,
schuwheid enz.) onrustig, angstig : niets kan het gejaagd gemoed van den misdadiger rust geven; – iets
gejaagds hebben, blijken geven, dat men gejaagd, dat
men haastig, onrustig, angstig, zenuwachtig, niet
kalm of bedaard is; — bw. (van wijze) op eene wijze
die blijken geeft, dat de persoon gejaagd is, dat hij
gehaast, onrustig, angstig, zenuwachtig enz. de handeling verricht : gejaagd spreken.
GEJAAGDHEID, v. de toestand van gejaagd te
zijn; de zenuwachtige onrust van iem., die door
haast, angst enz. gedreven wordt : hij verklaarde
zijne gejaagdheid uit de ontzaglijke drukte zijner
zaken; met kenteekenen van de vreeselijkste gejaagdheid
op het gelaat; in zenuwachtige gejaagdheid zijn werk
verrichten, heen en weer loepen.
GEJACHT, o. het haastmaken, druk en driftig gehaast : het was een geweldig gejacht om den trein nog
te halen; — ( fig.) het veelvuldig geloop en gedraaf
om iets te verkrijgen : wat een gejacht is er weer bij
den minister geweest om dat baantje !
GEJAKKER, o. het telkens of aanhoudend jakkeren, afbeulend gerij : door zijn gejakker heeft hij dat
span paarden letterlijk afgebeuld; -- het telkens of
aanhoudend zich zenuwachtig haasten : tegen zulk
gejakker zijn geen zenuwen bestand.
GEJAKT, bn. een jak aanhebbende; — gejakt en
gerokt, een jak en rok aanhebbende : vroeger waren
de dienstmeisjes gejakt en gerokt.
GEJAMMER, o. het telkens of aanhoudend jammeren, bitter geweeklaag.
GEJANK, o. (eigenlijk, van honden of andere dieren) het telkens of aanhoudend janken, eentonig
klagend gehuil; — (fig.) (van menschen, inz. van
kinderen) vervelend gehuil.
GEJAST, bn. eene jas aanhebbende : de heeren
waren meest gejast, maar een paar waren gerokt.
GEJEUK, o. het telkens of aanhoudend jeuken of
prikkelen der huid, inz ten gevolge van scherpheid
van het bloed, gekrieuwel, jeukte.
GEJEUZEL, o. (gew.) het telkens of aanhoudend
jeuzelen, gezeur, gezanik, gebeuzel : gebeuzel en ge-

jeuzel.

GEJODEL, o. zie GEJOEDEL.
GEJOECHJACH, o. het telkens en aanhoudend
joechjachen, verward geschreeuw,dooreengemengd
geroep, inz. als uiting van uitgelaten pret.
GEJOEDEL, ook GEJODEL, o. het telkens of
aanhoudend joedelen, het eigenaardig gezang van
bergbewoners, inz. Tirolers, waarbij de borststem
telkens in de hoogere tonen van de falsetstem
overgaat.
GEJOEL, o. het telkens of aanhoudend joden;
vroolijk en dartel getier; (ook) druk en verward
geraas.
GEJOK, o. (dicht.) gescherts, dartele boert; het tel
aanhoudend vertellen van allerlei leugentjes.-kensof
GEJOUW, o. het telkens of aanhoudend jouwen
of smadelijk beschimpen.
GEJUBEL, o. het telkens of aanhoudend jubelen,
blij feest- of vreugdegejuich.
GEJUDAS, o. het telkens of aanhoudend judassen:
dat gejudas kan ik niet langer aanzien.
,.GEJUICH, o. het telkens of aanhoudend juichen,
luid en jubelend vreugdegeroep; — (spr.) die met
tranen zaaien, zullen met gejuich maaien, na lijden
komt verblijden, wat in 't ongeluk begonnen is,
wordt dikwijls in vreugde voleind.
GEJUIL, o. (w. g.) het telkens of aanhoudend
juilen, luid, uitbundig geschreeuw en getier, hetzij
van vreugde, hetzij van opgewondenheid, woede enz.
GEJUKT, bn. (van trekvee, inz ossen, en van
andere dieren) een juk om de horens of op de schouders hebbende : een gejukte os; — ( ook fig. van
metschen); -- (van schepen) met bieten, balken of
planken aan elkaar verbonden.
GEJUWEELD, bn. (w. g.) met juweelen versierd,
een rijk gejuweelde kroon; wat was zij gisteren geju-

,weeld !
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1. GEK, bn. bw. (-ker, -st), van het verstand beroofd, krankzinnig : gek zijn, worden; -- dat gezeur
zou mij gek maken, het verstand doen verliezen

en . tot onzinnigheden of buitensporigheden doen
overslaan; --- zich (half) gek zoeken, lang en ijverig,
doch vruchteloos, naar iets zoeken; -- het is om gek te
worden, nl. door hevige ergernis, afmattende zorgen,
overmatige drukte, waarbij iem. het hoofd om-

loopt; --

in woorden of daden blijken gevende van gemis
aan gezond verstand, onnoozel, dwaas, zot : een geleerde gek is veel gekker dan een onwetende; — hij zou
kans hebben voor die betrekking ! is hij gek ? daar
behoeft hij in 't geheel niet aan te denken; — gansch,
volstrekt niet gek zijn, zeer goed zijn verstand hebben;
— gek genoeg zijn iets te doen; — hij is zoo gek
niet, als hij er wel uitziet, hij is verstandiger dan
men zou vermoeden; — hij is te gek om alleen te
loopen, het is een groote dwaas; -- wel goed, maar
niet gek, wel goedhartig, maar niet dwaas of sullig;
— mal, bespottelijk : wat zie je er gek uit met dien
h&ed op !; — door allerlei dwaasheden of grappen,
koddige gezegden, kwinkslagen. kluchtige invallen
enz. anderen vermakende en aan het lachen bren gende, grappig, kluchtig : je moet vooral kennis
met hem maken : het is de gekste vent van de wereld
en je zult je slap lachen om zijne uien en dwaas heden; — gek met iem. of iets zijn, eene buitensporige, overdreven liefde of genegenheid voor hem
betoonen, er erg mal mee zijn; — gek op of naar
iem. zijn, smoorlijk op iern. verliefd en daardoor
tot allerlei dwaasheden in staat; — dwaas, mal,
zot, onzinnig : gekke redenen; gekke waan; gekke
gedachten; een gekke inval, eene gekke uitdrukking; —
gekke praat, malle taal, zottepraat, onzin, meer
gewoonlijk gekkenpraat geheeten; — dat zulke
verstandige vrouwen ook eens iets geks doen; —
gekke streken begaan, uithalen; — ( van stoffelijke
of onstoffelijke zaken die een persoon betreffen) door
ongerijmdheid, zonderlingheid of buitensporigheid
een dwazen indruk makende, bespottelijk, dwaas,
mal, zot : ik had toen de loffelijke gewoonte van met
alles te lachen, dat mij zoo gek voorkwam; — ik wil
mij aan uwe gekke (malle, ongepaste) scherts niet
meer storen; — dat is al te gek, dat (te doen of te
gelooven) is al te dwaas of te ongerijmd; — dat is
te gek om van (of over) te spreken, dat is te gek am
alleen, om los te loopen (in gewestelijke spraak ook
wel : dut is te gek om op een hek te zetten) enz., gemeenzame zegswijzen om te kennen te geven,
dat men hetgeen een ander mededeelt, voorslaat
of opwerpt, als volstrekt ongerijmd verwerpt; —
een gek figuur maken (of slaan), door zijn optreden,
houding of doen een belachelijker indruk maken; —
slechts nu en dan heeft hij gekke kuren ; -- het gekke
(van iets), het bespottelijke van iets; — den spot,
lachlust opwekkende : gekke kapsels; wat een weergaschen gekken hoed heb jij op !; —
een gek geval, een geval waarop men niet gerekend
had, en waar men mooi mede inzit; — zich in een
gekken toestand geplaatst zien, in een neteliger,
lastigen, moeilijken toestand; — kunnen wij er
niets aan doen ? dat is gek, dat komt leelijk uit; —
dat ziet er gek ui , dat is een leelijk, een netelig
geval; —
bw. (van wijze) op Bene gekke wijze, dwaas,
bespottelijk : iets gek doen, zeggen enz.; — ge hebt
daarin al heel gek gehandeld; — gek kijken, opkijken
of opzien, gek staan of zitten kijken, vreemde oogen
opzetten, verwonderd opzien; — bespottelijk:
zet toch dien hoed niet op, die ?e zoo gek staat; —
er gek afkomen, er leelijk of slecht afkomen; —
dat komt gek uit, verkeerd uit, (ook) anders dan wij
verwacht hadden; — dat komt gek, of dat treft gek,
dat treft slecht, dat komt leelijk.
2. GEK, m. (-ken), iem. die aan zinsverbijstering
lijdt, een krankzinnige; -- zulke gekken zitten er
in het dolhuis niet, grooter gekken bestaan er niet; —
iemand die in woorden of daden blijken geeft van
gemis aan gezond verstand, die erg onnoozel is
of aan inbeelding en eigenwaan lijdt, een zot : hij
is een gek, maar hij is toch goed; elke familie heeft
haar eigen soort van gekken; twee halfgeleerde gek
een groote gek; een verwaande gek: een volkomen,-ken;
volslagen gek; een halve gek; een dubbele, driedubbele
gek; — een (de, die) oude gek, in toepassing
op dwaze, stijfhoofdige of onredelijke oude lieden,
inz. als schimpwoord; -- een hoofsche gek, een
verwaande, belachelijke pronker met hoofsche
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vormen; -- een gek in folio, een overgroote gek; —
als een gek (gelijk een dwaas) handelen, zich gedragen
enz.; -- als een gek staan, zitten kijken, onnoozel,
wezenloos of beteuterd; — zoo blij als een gek,
dolblij, uitgelaten blij; --- hansje mijn gek, spottende
benaming voor een zotskap, met wien men zich
vermaakt of den draak steekt; -- iem. voor den gek
houden, den spot met hem drijven, hem beetnemen,
zich te zijnen koste vermaken; — met iemand den
gek steken, scheren, jagen, (in Z. A. den gek met
iem. spelen), hem voor den gek houden, met hem
den spot drijven, zich te zijnen koste vermaken; —
met iets den gek steken, scheren, jagen, er den spot
mede drijven, er zich vroolijk mede maken, of wel,
de zaak niet in ernst oehandelen, niet ernstig opnemen; --- (gew.) scheer mij den gek !, stel je nu
niet bespottelijk aan, loop naar de pomp; — ge
moet er den gek niet mee steken, de zaak is zeer
ernstig; — (w. g.) met den gek gebruid zijn, niet recht
wijs zijn; -- die kwajongens laten de meid wat voor
gek naar de bel loopen. voor niets: — laten jelui
me hier voor gek staan ?, voor niemendal; — voor
het gekje loopen, tot spot van anderen rondloopen,
voor den gek gehouden worden; — ik, zei de QQ ek,
scherts. toegepast op lieden die gaarne hun ik,
hun eigen persoon, bij alles te pas brengen; — op
den eersten April zendt men de gekken waar men
wil, op den eersten April houdt men de lieden voor
het lapje; -- allemans vriend is veel-mans -gek, die
iedereen te vriend wil houden, wordt door menigeen
beetgenomen; (Zuidn.) menigmans vriend is allemans
gek; — al te goed is buurman gek, wanneer men al
te goed is, wordt er misbruik van gemaakt; —
de gekken krijgen de kaart, den dwazen loopt het
geluk mede; -- één gek kan meer vragen dan honderd
wijzen kunnen beantwoorden; -- gekken en dwazen
schrijven hun namen op deuren en glazen, of gekken
en kwasten schrijven hun namen op tafels en kasten,
het zijn dwazen die hun naam overal opschrij ven; — het moet eene wijze hand zijn, die gekken
wel zal scheren, er behoort veel verstand toe om met
dwazen om te gaan; — honderd schoolmeesters (of
kosters), negen en negentig gekken, of wel, honderd
en een gekken, want er is een dubbele bij, gezegd ter
aanduiding hunner pedanterie, waanwijsheid; —
kinderen en gekken zeggen (of spreken) de waarheid,
uit den mond van kinderen en gekken kan men de
waarheid hoorera; — veel beloven en weinig geven
doet de gekken in vreugde leven, dwazen laten zich
met ijdele beloften paaien; —
voor gek spelen, voor potsenmaker of hansworst
spelen, door allerlei dwaasheden, zotternijen of
koddige scherts anderen aan het lachen brengen; —
de nar, dien vorsten of adellijke heerera er op nahielden om zich met zijne dwaasheden, grappen en
boertige taal te vermaken; — de nar in een blijspel, inz. de komiek der vroegere rederijkers, die
in de kluchten Bene hoofdrol vervulde en de toeschouwers door zijne grappen en boertige taal
vermaakte; — de hansworst, die een kwakzalver
of goochelaar vergezelde en door zijne grappen en
snakerijen de menigte lokte; — gekken, de leden
van een aan Momus, den god der dwaasheid, gewijd
narrengild of narrengezelschap in vroegere eeuwen;
— zich van den gekken (den dommen) houden, zich
dom en onnoozel houden, doen alsof men van de
zaak niets afweet of iemands bedoeling niet vat
(omdat uien zich niet wil uitlaten of zich van lastige
vragers en indringers wenscht af te maken); —
iemand die voor een persoon of eene zaak een
bijzonder zwak heeft, er buitensporig op verzot is,
meest in samenstellingen gebezigd, als jongensgek,
kindergek, meisjesgek, vrouwengek, boekengek, modegek; -- die oude gek !, van een grijsaard gezegd die
van de vrouwen houdt; — het is zooveel waard als
een gek er voor geven wil, in toepassing op zaken
wier waarde alleen afhangt van den veelal buiten
prijs, dien een liefhebber er voor bieden-sporigen
wil; —
gekstok, gekskolf, staf der narren, met een
Momuskop versierd, dien zij behendig in hun wijde
mouwen wisten te verbergen, om hem onverwachts
te voorschijn te brengen : hij draagt den gek in de
mouw, hij verbergt zijne dwaasheid ; de gek (het
gekje) kijkt (of springt) (hem) uit de mouw(en), zijne
dwaasheid komt voor den dag, zijne kuren worden
merkbaar. GEKJE, o. (-s).
3. GEK, m. (-ken), (bouwk.) beweegbare, met
den wind meedraaiende kap, die men op een schoor-
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steen plaatst om het rooken te verhelpen en welke
tevens als windwijzer dienst doet; -- sluiting eener
deurklink, die belet dat de deur van buiten kan
worden geopend; — (aan eene pomp, inz. op zeeschepen) de knie of mik aan het boveneind eener
houten pomp, waarop de stok of hefboom steunt,
die den zuiger op en neer beweegt.
GEKAART, o. het telkens of aanhoudend kaarten of kaartspelen.
GEKAATS, o. het telkens of aanhoudend kaatsen
of slaan met den bal, het balslaan.
GEKABBEL, o. (van stroomend water) het aanhoudend kabbelen of met zachten golfslag stroomen.
GEKABBELD, bn. (gew.) geklonterd, geschift
(van melk).
GEKAK, o. (plat) het telkens of aanhoudend
kakken; — het gekakte. G EKAKSEL, o.
GEKAKEL, o. het telkens of aanhoudend kakelen, het geluid van kippen, inz. van hennen, als ze
een ei gelegd hebben; — (spr.) wel gekakel, maar
geen eieren, veel drukte om' niets; -- (fig.) ijdel gesnap, gebabbel, gesnater (vooral van vrouwen of
meisjes gezegd).
GEKAL, o. gebabbel, gepraat. inz. in ongunstigen zin.
GEKALANDEERD, bn. (Zuidn ) beklant (van
winkelzaken enz.)
GEKALFATER, ook GEKALEFATER, o. het
telkens of aanhoudend kalfateren of herstellen
van een vaartuig : hij heeft al wat gekalfoter aan zijn
schip gehad.
GEKAM, o. het telkens of aanhoudend kammen,
het aanhoudend ontwarren van haren of wol door
middel van een kam.
GEKAMD, bn. met een kam (op kop of rug) :
een gekamde haan; een haan met een gekamden kop;
een gekamde hagedis; eene slang met een gekamden
rug; — (van een helm) van een helmkam of kamvormig uitstekend sieraad voorzien : ik zag de
veders zwieren om zijn gekamden helm; - ( van golven) kamvormige toppen hebbende, gekuifd:
het strand, waar de branding bruiste en de gekamde
golven aanrolden.
GEKAMERD, bn. (van eene vrouw, die met
een man in geheime betrekking leeft) op eene
kamer gezet, die zij op kosten van haar minnaar
bewoont : hij heeft daar ergens een gekamerd modemaa.ksterti e.
GEKAMERDE, V. (- n), eene gekamerde bijzit.
GEKAMP, o. het telkens of aanhoudend kampen
of strijden; (fig.) na veel gekamp met allerlei bezwaren

is eindelijk de zaak tot stand gekomen.

GEKANEELD, bn. (w. g.) (van spijzen of dranken) met kaneel toebereid of vermengd.
GEKANKER, o. het verkankerde; (fig.) voort woekering ; (gemeenz.) gezeur, gemopper, ontevredenheidsbetoon.
1. GEKANT, bn. tegen iets gekant zijn, zich er
tegen verzetten.
2. GEKANT, bn (w. g.) met kantwerk versierd.
GEKANTEELD, bn. (van de muren van vestingen. kasteelen, torens enz.) van kanteelen of tandsgewijze uitstekende tinnen voorzien, die gezamenlijk eene borstwering uitmaken, en van elkander
gescheiden zijn door gelijke tusschenruimten, die
tot schietgaten dienen : de gekanteelde torens van
het slot; de gekanteelde muren der vesting; -- (w apenk.)
(van balken en lijnen in een wapenschild) van
kanteelen of tandsgewijze uitstekende figuren
voorzien, getinneerd : in zilver twee gekanteelde
dwarsbalken van keel.
GEKANTRECHT, bn. (houth ) gekantrechte delen,
delen zonder wankant.
GEKAP, o. het telkens of voortdurend kappen;
- alles wat gekapt is.
1. GEKAPT, bn. gekapt haar; gekapte dames; —
(van personen, inz. monniken) eene kap dragende
of ophebbende, inz. eene monnikskap dragende; —
(wapenk.) (van een wapenschild) van eene kap
figuur voorzien : verdeeld door twee schuine-vormige
lijnen, van de beide benedenhoeken uitgaande en
elkander in het midden van den bovenrand ontmoetende (Fr. chapé) : een zilveren veld, gekapt
met purper.
2. GEKAPT, o. (Zuidn). gehakt (vleesch).
GEKAPT-GEKOUST, bn. (wapenk.) zie GEROUST.
GEKARBONKELD. bn. met karbonkels of hoogro de rooijnen versierd : eene rijk gekarbonkelde
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kroon; — met karbonkels of roode puisten bezet :
een mijnheer met een dikken gekarbonkelden neus.
GEKARN, o. het telkens of aanhoudend karnen.
GEKARND, bn. gekarnde melk, karnemelk.
GEKARTELD, bn. (van de randen of kanten van
verschillende voorwerpen, of van die voorwerpen
zelve) van ronde inkepingen of insnijdingen voor
geldstukken met gekartelde randen; — (van-zien:
bladeren) aan den rand van stompe rondachtige
tanden voorzien, zóó dat de uitspringende hoeken
afgerond, de inspringende spits zijn.
GEKAST, bn. gezet (van diamanten).
GFKAUW, o. het telkens of aanhoudend kauwen
of malen met de tanden; — gezanik, geleuter.
GEKEELD, bn. (van menschen of dieren) goed
of wel gekeeld zijn, de keel goed tot zijn wil hebben,
een behoorlijk geluid er mede kunnen voortbrengen.
GEKEF, o. (van honden, inz. jonge en kleine
hondjes) het telkens of aanhoudend keffen, het
schel geblaf; -- (fig.) (van menschen, bij uitbreiding
ook van geschriften) schel getier, vinnig maar
machteloos gescheld : dat gekef van dien recensent
trek ik mij niet aan.
GEKEGEL, o. het telkens of aanhoudend kegelen.
GEKELKT, bn. (van bloemen) kelkvormig : een
heester met gekelkte bloemen.
GEKEPERD, bn. (van geweven stoffen) met een
keper geweven, t. w. zoodanig, dat de draden van
den inslag zich niet rechthoekig, maar schuins
vertoonen, in tegenstelling van effen: gekeperde
stoffen; -- (wapenk.) (van een wapenschild) met
kepers bedekt : het wapen van Egmond is gekeperd
van twaalf stukken, goud en keel, bestaat uit twaalf
kepers, die beurtelings goud en rood zijn.
GEKERF, o. het telkens of aanhoudend kerven.
GEKERM, o. het telkens of aanhoudend kermen,
droef steunend geweeklaag.
GEKEURSD, bn. (veroud.) een keurs of rijglijfje
aanhebbende : zij is altijd even netjes gekeursd.
GEKEURSLIJFD, bn. (w. g.) gekeursd.
GEKEUVEL, o. het telkens of aanhoudend keu
gezellig praten.
-veln,
GEKHEID, v. (van personen) onverstand, dwaasheld; — van gekheid niet weten wat men doen zal,
zóó dwaas zijn dat men tot allerlei buitensporig
staat is; — (spr.) die gekheid zaait, zal-hedni
dwaasheid oogsten, wie dwaas doet, dwaas ontmoet; —
(w. g.) ongerijmdheid, dwaasheid : de gekheid (of :
het gekke) van dat verhaal loopt in 't oog; --- uit
gekheid, voor de aardigheid; —
—, (...heden), (in toepassing op gezegden, gedachten, meeningen, plannen en andere uitingen
of werkingen van den geest) dm aasbeid : dat prachtige plan is niets dan eene groote gekheid, waar ik
geen deel aan -zal nemen; — eene dwaze handeling,
inz. een dwaze streek, een lichtzinnige stap : men
vergeeft een jongeling meer dan ééne gekheid; gek
begaan, bedrijven; — een andermans gekheid-hedn
koopen, huizen, schepen, enz., die anderen voor
veel geld hebben laten bouwen, voor betrekkelijk
weinig geld koopen; —
eene ongerijmdheid, dwaasheid : stel die gekheid
uit uw hoofd !; we zullen dien knaap zijn, gekheden
wel afleeren, die grillen, kuren, nukken, dwaze
aanwensels; -- wat is dat voor gekheid !, hoe kunt
ge zoo dwaas handelen ! wat is dat voor een zotte
streek !; --- ik naar publieke vermakelijkheden ! ik
geef niet meer om die gekheid; — 't is gekheid aan
spoken te gelooven, het is iets ongerjmds, iets dwaas;
--• gekheid ! of wat gekheid !, om te kennen te geven,
dat men hetgeen gezegd is, als ongerijmd of althans
geheel onjuist, ijdel of dN% aaa verwerpt : zip zouden
zich die zaak aantrekken I gekheid, het kan hun
niets schelen; --iets grappigs of kluchtigs, eene aardigheid : schei
toch uit met die gekheid; hij gooit er altijd gekheid
onder; — zonder gekheid, zonder jokkernij, in
ernst; — gekheid ter zijde, (apart), scherts ter zijde,
in ernst gesproken; — alle gekheid op een stokje !,
laat ons de zaak in ernst behandelen; — gekheid
maken met iem., door dwaasheden, 'plagerijen, boert
of scherts zich met iem. vermaken, malligheid met
hem maken : met een meisje gekheid maken; —
geen gekheid verdragen kunnen, niet verdragen
kunnen, dat men met ons schertst, geen scherts
verstaan, ze kwalijk nemen; -- daar komt gekheid
van, of dat wordt uekheid, daaruit ontstaan moeilijkheden, inz. in toepassing op gevallen, waarvan
twist, ruzie, of andere onaangenaamheden het
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gevolg kunnen zijn. GEKHEIDJE, o. (-s) : hij
houdt wel van een gekheidje, van een grapje, van
scherts.
GEKIBBEL, o. het telkens of aanhoudend kibbelen, getwist over beuzelingen.
1. GEKIELD, bn. een kiel aanhebbende : ik mag
graag die zoo net gekielde Fransche handwerkslui zien.
2. GEKIELD, bn. (van schepen) van eene kiel
voorzien, eene kiel hebbende : dat schip is te zwaar
gekield; (fig.) (plantk.) (van bladeren) van eene
scherpe, uitstekende lijst (de kiel) voorzien.
GEKIESKAUW, o. het telkens of aanhoudend
kieskauwen, het langzaam kauwen van iemand
die als met tegenzin eet : dat gekieskauw van dat
kind is niet aan te zien; — (fig.) het telkens of
aanhoudend herkauwen van een onderwerp, gezeur,
gezanik.
GEKIETEL, o. het telkens of aanhoudend kietelen.
GEKIJF, o. het telkens of aanhoudend kijven.
hevig, nijdig getwist; (vroegere spreekw.) een schoon
wijf, veel gekijf; — broeders gekijf komt om ziel en
lijf, broedertwisten storten ziel en lichaam in 't
verderf; — twee hanen in één huis, de kat met de
muis, een oud man en een jong wijf, geeft eeuwig
gekijf.
GEKIJK, o. het telkens of aanhoudend kijken of
zien : dat eeuwige gekijk van onze overburen begint
lastig te worden.
GEKIR, o. het telkens of aanhoudend kirren,
inz. van tortelduiven.
GEKITTEL, o. gekietel: (fig.) het gekittel der
begeerlijkheden, het prikkelen, opwekken der be geerlijkhèden.
GEKJAGEN, ww en zn. o. (gew.) gekscheren.
GEKKELIJK, bn. bw. bespottelijk : een gekkelijk
zwak voor iem. of iets hebben; -- dat meisje is nog
al gekkelijk, schertst gaarne met jongens; — bw.
(van wijze) op eene gekkelijke wijze, dwaas, mal,
of wel, belachelijk, potsierlijk : ik vrees, dat ik mij
gekkelijk verpraat heb. GEKKELIJKHEID, v.
dwaasheid.
GEKKEN, (gekte, heeft gegekt), gekheid maken,
schertsen, boerten, jokken : hij gekt, hij schertst,
hij meent het niet in ernst; --- alle gekken op een
stokje ! alle scherts ter zijde ! laat ons de zaak in
ernst behandelen !; -- met iem. gekken, gekheid
met hem maken. met hem schertsen, of wel, hem
voor den gek houden; – met iets gekken, de zaak
niet ernstig opnemen, er mede spotten; — daar
is geen gekken mede, dat is eene ernstige of gewichtige zaak, die niet lichtvaardig behandeld moet
worden.
GEKKENDAG, m. (-en), de dag der gekken of
dwazen, benaming van den asten April, waarop
men, naar het aloude gebruik, elkander voor den
gek houden en beetnemen mag.
GEKKENFEEST, o. (-en), (hist.) (in 't algen.)
een in de middeleeuwen en op sommige plaatsen
nog wel in later tijd gevierd feest, veel overeen
hebbende met de bekende carnavalsoptoch--komst
ten, waarbij men zich, op potsierlijke wijze uitgedost, met allerlei dwaasheden en uitgelatenheden
vermaakte; — (in 't bijz.) een door een narrengilde
of gekkenorde aangelegd feest, aan Momus, den
god der dwaasheid, gewijd : de gekkenfeesten in
Frankrijk werden tusschen Kerstmis en Driekoningen
gevierd.
GEKKENGENOOTSCHAP, o. (-pen), (hist.) gek
-kengzlschap.
GERKENGETAL, o. alleen in de zegsw. elf is
het gekkengetal; zie GEKKENNUMMER.
GEKKENGEZELSCHAP, o. (-pen), (hist.) een
gezelschap van gekken of narren; een genootschap,
in de middeleeuwen veelal uit adellijke heeren bestaande, dat deels afzonderlijk vergaderde, deels
openbare optochten hield, met het doel om zich,
als narren verkleed, door allerlei gekheden, spotternijen, bijtende scherts enz. te vermaken.
GEKKENHUIS, o. (...huizen), (alleen in de
volkstaal) krankzinnigengesticht, een huis of gesticht
ter verpleging . van gekken of krankzinnigen; —
hij moet naar het gekkenhuis of dat is er ook een
uit het gekkenhuis, hij stelt zich dwaas aan, handelt
gek.
GEKKENNUMMER, o. schertsende benaming van
het getal elf, als woordspeling met het maan. znw.
elf, een bijvorm van all, in den zin van gek, zot
of dwaas: elf is het gekkennummer.
GEKKENORDE, v. (-n), (bist.) een gekkengezel-
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schap, dat uitsluitend uit adellijken bestond en
door een vorst tot eene ridderorde verheven was :
de bekendste gekkenorde was de Kleefsche, door
graaf Adolf den 12 November 13 Si gesticht.
GEKKENPRAAT, m.; ...TAAL , v. praat zooals
gekken, of lieden die niet bij hun verstand zijn,
plegen uit te slaan : dat is gekkenpraat, dat is onzin, zotteklap; ...WERE`, o. werk, dat geschikt
is voor gekken, voor zotten of dwazen, maar dat
niet past voor verstandige lieden.
GEKKENZAAD, o. (plantk.) volksbenaming voor
de huttentut (camelina ), ook wel uientuit en vlc^sdodder geheeten.
GEKKER, m. (-s), (w. g.) spotter.
GEKKERNIJ, V. gekheid, scherts, jokkernij:
meent ge werkelijk wat ge zegt, of is het gekkernij ?;
(w. g.) spotternij; —, (-en), Bene gekke of dwaze
handeling, waarmede men zich vermaakt, zotternij.
GEKKIGHEID, v. (...heden), dwaasheid : wat is
dat voor gekkigheid ?
GEKKIN, v. (-neu), een gek, mal vrouwspersoon,
Bene zottin. GEKKINNETJE, o. (-s).
GEKKO, m. ('-s), Bene familie der nachthagedissen
in de tropische gewesten (geckonidae), met eene
korrelig schubbige huid, grooten kop met groote
oogen en teenen met eene platte, breede geplooide
huid; de Europeesche naam voor den tokeh van
Ned. Indië.
GEKLAAG, o. (van personen) het telkens of aanhoudend klagen, geweeklaag, gejammer : beloon
zj%e zorg niet door onrechtvaardig en kinderachtig
4eklaeg; een bang geklaai ; — (fig., dicht.) 't dol
geklac,g der najaarsstormen; — het telkens of aanhoudend klachten uiten : dat alles toont toch duidelijk,
hoe ongegrond dat geklaag is over slecht bestuur.
GEKLAD, o. her voortdurend of herhaald kladden; morsig gevlek, inz. met inkt of met verf:
jongen, je moest je schamen over dat geklad in je
schrijfboek; — geknoei, slordig werk : het oeklad
van een broodschrijver.
GEKLAG, o. (dicht.) het telkens of aanhoudend
klagen, het uiten van smart of droefheid door middel van woorden; (bij uitbr.) gejammer.
GEKLAK, o. het telkens of aanhoudend klakken.
het geluid van een herhaalden klak of slag, geklik
: het geklak der Indische dames op hare muiltjes.-kla
GEKLANK, o. (dicht. en bijb.) klank : geklonk
van wapens, slag en stoot; het geklank uwer harpen;
op 't heldere geklank der zilveren trompetten; —
(bijb.) een gebroken geklank. de afgebroken, ongelijke
tonen der bazuin of der trompetten, waarop door
de priesters geblazen werd bij het verzamelen der
gemeente, het uittrekken ten strijde enz. : in 't
verzamelen van de gemeente, zult gij blazen, doch
geen gebroken geklank maken (Num. 10 : 7); — (bijb.)
de bazuin of de trompetten des geklanks, de bazuin

of de trompetten waarop door de priesters naar
het voorschrift der wet geblazen werd; — (bijb.)
een dag des geklanks, een dag waarop naar het
voorschrift door de priesters op de bazuin of de
trompetten geblazen werd.
1. GEKLAP, o. het herhaaldelijk of voortdurend
klappen : het geklap van eene dorschmachine; het
geklap der zweep; handgeklap.

2. GEKLAP, o. het telkens of voortdurend
klappen, babbelen, gebabbel, beuzelpraat : (spr.)
kwaad geklap bederft goede zeden.

GEKLAPPER, o. het telkens of aanhoudend. klap
het geklapper van het zeil tegen den mast;-pern:
het geklapper van eene openstaande deur.

GEKLATER, o. het telkens of aanhoudend kin teren..
GELAUTER, o. het telkens of aanhoudend klauteren of klimmen met handen en voeten, geklim.
GEKLAUW, o. het telkens of aanhoudend klauwen, gekrab : schei uit met dat geschurk en geklauw,
jongen ! wat moeten de rnenschen wel denken !

GEKLAUWD, bn. (van dieren) klauwen hebbende.
GEKLAVERTE, o. (dicht.) de gezamenlijke klaverplanten waarmede een veld begroeid is, de klaver.
GEKLEED. bn. gereed met zich te kleedera, en
dus zijne kleederen (inz. de bovenkleederen) aan
zich in het openbaar kan-heobnd,zatm
vertoonen; ik sta al een uur te wachten, ben je nog
niet gekleed ?,; hij was zeer slordig gek-leed; hij is
altijd netjes gekleed; in t zwart, in 't wit gekleed: —

zulk Bene kleeding dragende, als het fatsoen voorschrijft bij het deelnemen aan feestelijke of plechtige
bijeenkomsten : wel, wat ben je vandaag gekleed !;

GEKLOTS.
ik heb voor die partij bedankt, omdat ik daarvoor '
gekleed moest zijn en ik mijn galapak op reis niet
had meegenomen; — (van kleederen of de kleeding

in 't algemeen) van zulk Bene stof en zulk een
maaksel als het fatsoen voorschrijft bij feestelijke
of plechtige bijeenkomsten : een gekleede rok; een
gekleed vest; ren gekleed pak; zou die )as wel gekleed
zijn I: --- gekleed staan (van kleederen gezegd),
aan den persoon, die ze draagt, het voorkomen
geven van iemand die naar den eisch gekleed is,
(in deze bet. met de trapp. v. vergel. : gekleeder,
gekleedst, meer en meest gekleed) : doe een witte das
onE, dat staat gekleed; trek uw witte handschoenen
aan : dat stae..t gekleeder; (spott.) hij heeft op zijne
kaartjes een adellijk kroontje laten drukken: dat
staat gekleed.
GEKLEP, o. het telkens of aanhoudend kleppen
van den ooievaar, van een klokje.
GEKLEPPER, o. bet telkens of aanhoudend klep
herhaald geklep : het geklepper van een-pern,
molen, van een ooievaar; zet het luik toch vast bij
zoo'n wind: dat geklepper is niet aan te hooren.
GEKLETS, o. het telkens of aanhoudend kletsen,
een klets of klap geven : laat dat geklets met die
boeken, kwe;jongen !; het geklets der zweep; het geklets
van den reeen op de straatsteenen: — onbeduidend
gebabbel, ijdel geklap : het gekleís der politieke
tinnegieters; hou j e mond, je geklets verveelt me.
GEKLETTER, o. het telkens of aanhoudend kletteren : het gekletter der zwaarden; het gekletter van
den hagel, van den stortregen tegen de ramen.
GEKLEURD, bn. eene bepaalde kleur hebbende
en dus niet kleurloos of wit, zwart of grijs : gekleurde
stoffen; eene gekleurde zijden japon; gekleurde handschoenen; -- (plantk.) niet groen; — (w. g.) gekleurde
insecten, kleurrijk; -- gekleurde glasruiten, beschilderde vensters; -- gekleurde wangen, wangen met
een hoogen blos; -- dat verhaal is sterk gekleurd,
het is mooier gemaakt dan het werkelijk is, men
heeft de details overdreven; -- (kaartsp.) gekleurd
zijn, kleur hebben, drie kaarten van gelijke kleur
(drie ruiten, harten, schoppen of klaveren) in
handen hebben (bij het commercen of kleuren).
GEKLEURDE, m. en v. (-n), (Z. A.) kleurling,
benaming voor de verschillende kruisrassen.
GEKLIEDER, o. het telkens of aanhoudend
kliederen, morsen of knoeien, inz. met eten.
GEKLIK, o. het telkens klikken.
GEKLIKKLAK, o. het telkens of aanhoudend
klikklakken, het eentonig geklapper of gekletter
van voorwerpen, die telkens tegen andere aan
-stoen.
GEKLIM, o. het telkens of aanhoudend klimmen.
GEKLING, o. (dicht.) (ongewoon) het telkens of
aanhoudend klingen, het gelui van klokken : maar
bij 't gekling der vesperklokken, buigt hij de knieën,
vroom en vroed.
GEKLINGEL, o. het telkens of aanhoudend klingelen, het helder klinkende geluid van schelletjes
of belletjes die bewogen worden : het geklingel der
hel, die om, den hals van den hamel hint.
GEKLINK. o. het telkens o€ aanhoudend klinken
of een klank geven, geklingel; -- het aanstooten
van of met glazen of bekers.
GEKLINKKLANK, ook GEKLINGKLANG. o.
het telkens of aanhoudend klinken, geklink : 't
geklinkklank der bellen; het zinledig klinken (van

woorden in verzen).
GEKLOK, o. het telkens of aanhoudend klokken,
een hol keelgeluid, inz. bij gulzig of slokkend
drinken : wat is dat voor onhebbelijk eklok ? kun je
niet fatsoenlijk je glas uitdrinken ?; --- de holle
klank van vocht dat uit Bene flesch geschonken
wordt : een dof geluid als het geklok van een vocht
dat langzaam, vit eene flesch vloeit; --- het geluid,
dat hennen maken, die kuikens hebben : het geklok
der hennen.
rEKLONGEL, o. geklungel.
GEKLONKEN, bn. (thans gewoonlijk beklonken);
het is tusschen hen geklonken, het (de bedoelde
zaak) is tusechen hen afgedaan, zoodat alles ge
geregeld is (inz. van Bene verloving); —-schikten
het is geklonken, bet is gedaan, het is uit, er is
niets meer aan te doen, alles is verloren; het is
met hem geklonken, hij is overleden.
GEKLOP, o. het telkens of aanhoudend kloppen.
GEKLOTS, ook GEKLOS, o. het telkens of aanhoudend klotsen : woest geklos en gedraaf langs
trap en gangen; — gelijkmatig geklots van het water
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GEKLUCHT, bn. (scheepsb.) uit verschillende op
elkaar geplaatste stukken of kluchten samengesteld : een gekluchte mast.
GEKLUIF, o. het telkens of aanhoudend kluiven;
(ook) vervelend praten, het telkens op eene zaak
terugkomen.
GEKLUISD, bn. in den vorm van een gewelf
gemetseld, overwelfd : eene sombere, gekluisde, zeer
ouderwetsche kamer; een gekluisd venster, boogvenster.
GEKLUNGEL, gew. ook GEKLONGEL, o. het
telkens of aanhoudend klungelen of den tijd met
nietigheden zoekbrengen, gebeuzel: ik begrijp
niet, hoe e zoo'n heelen dag met dat geklungel kunt
doorbrengen; — slordig naaiwerk, inz. verstelwerk.
GEKNAAG, o. het telkens of voortdurend knagen
of knabbelen, inz. van dieren : het geknaag van
muizen, ratten, wormen enz.; het geknaag van een
hond op een been; — (fig.) verterend gekwel : nu
zijt ge vrij van pijn en al 't geknaag der zorgen.
GEKNABBEL, o. het telkens of aanhoudend
knabbelen : het geknabbel van muizen.
GEKNAL, o. het telkens knallen : het geknal
met de zweep; het geluid van iets dat ontploft : het
gedonder der kanonnen en het geknal der musketten.
GEKNAP, GEKNAPPER, o. het telkens of aanhoudend knappen, een knappend geluid geven.
GEKNARS, . gew. ook GEKNERS, o. het telkens
of aanhoudend knarsen : het fijn geknars bij het
doorsnijden van een kurk; 't geknars der tanden.
GEKNAUW, o. het telkens knauwen.
GEKNERS, o. geknars.
GEKNETTER, o. het telkens of aanhoudend knetteren : het geknetter der vlammen.
GEKNEVELD, bn. een knevel hebbende; eene
gehevelde bevolking, onderdrukt.
GEKNIEL, o. het telkens of aanhoudend knie
als teeken van godsdienstige vereering:-len,iz.
dorpels uiti,ehold van 't onverpoosd gekniel.
GEKNIES, o. het telkens of aanhoudend knie
verdrietig gemor, ontevreden gemok.
-zen;
GEKNIJP, o. het telkens of aanhoudend knijpen.
GEKNIK, o. het telkens of aanhoudend knikken, inz. in den zin van met een knik toewenden,
t. w. als groet of als teeken van instemming of
goedkeuring : met een vriende'ijk geknik beantwoordde
zij mijn groet.
GEKNIKKEBOL. o. het telkens knikken met het
hoofd (van iem. die zit te sluimeren).
GEKNIKKER, o. het voortdurend knikkeren.
GEKNIKT, bn. (plantk.) (van een stengel) van
knievormige geledingen voorzien : de geknikte Vcssestaart heeft een van onderen duidelijk geknikter
stengel.
GEKNIP, o. het telkens of aanhoudend knippen (vooral van het op en neder bewegen der oog
leg die schaar toch weg. kind; met dat geknip-ledn):
zul-je je nog bezeeren; dat geknip met je oogen moet
je afwennen.
GEKNIPOOG, o. het telkens of aanhoudend knip
als teeken van vertrouwelijkheid of hei -ogen,iz.
verstandhouding.
-melijk
GEKNOEI, o. het slordig werken, gebroddel:
schei toch uit met dat geknoei; ik kc.n dat teknoei
niet velen; — slordig werk, knoeiwerk, gebroddel:
ik zal je teknoei maar stukvcheuren; werk alles maar
weer over; -- het bedrieglijk te wik gaan. t. w. in
den handel met betrekking tot levensmiddelen en
andere waren, vervalsching : het geknoei met de
melk wordt op vele plaatsen door nauwkeurig onder
snij wat tegengegaan; — het oneerlijk en met-zoek
streken te werk gaan, gekuip : door veel geknoei
heeft hij eindelijk dat postje weten te krijgen; dat
geknoei bij de verkiezingen.
GEKNOOP, o. het herhaaldelijk of voortdurend
knoopen; -- (Z. A.) het telkens of voortdurend
vloeken, er „knoopen op leggen."
GEKNOPT, bn. (van boomen of planten) knoppen
hebbende; — (wapenk.) (van rozen, enz.) met een
hart van eene andere kleur dan de bladeren der
bloem : in zilver eene roode roos, geknopt van goud.
GEKNOR, o. het telkens of aanhoudend knor
: het geknor van een varken; de hond liet een boos-ren
geknor hooren; -- gebrom, booze woorden (als teeken van ontevredenheid) : al mijn geknor geeft
niets, de jongen blijft even ondeugend.
1. GEKNOT, bn. (wapenk.) (van palen en balken)
van den eenen schildrand uitgaande, en niet tot
den tegenovergestelder doorloopende, maar kort
bij het uitgangspunt ophoudende : in zilver drie
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geknotte zwarte palen; -- (wapenk.) een geknot
vogeltje, adelaartje, een vogeltje, een adelaartje,
voorgesteld zonder bek en pooten; -- (wisk.) een
geknotte piramide, kegel, waarvan de top afgesneden
is door een vlak, al of niet evenwijdig aan het grondvlak.
2. GEKNOT, bn. (van wol) in knotten gedraaid:
geknotte wol.
GEKNUFFEL, o. het telkens of aanhoudend
knuffelen, ruw schudden; (ook) lekker pakken
(inz. van kleine kinderen en meisjes gezegd).
GEKNUTSEL, o. het telkens of aanhoudend
knutselen, het werken aan kleine of fijne dingen,
die op zichzelf niet veel beduiden, maar veel geduld
en tijd vorderen; broddelwerk.
GEKOEKELOER, o. het telkens of aanhoudend
koekeloeren.
GEKOER, o. gekir (van duiven).
GEKOESTER o. het telkens of aanhoudend koes
-tern.
GEKOETER, GEKOETERWAAL, o. het telkens
of aanhoudend krom en gebrekkig spreken, gebrabbel, kromspraak (van vreemdelingen gezegd, die
de taal des lands slecht of gebroken spreken).
GEKOKEREL, o. (gew. en veroud.) het telkens
of aanhoudend kokerellen of koken, het druk bezig
zijn met allerlei kookseltjes : ze is 's morgens altijd
bezig in de keuken; ze houdt nogal van zoo wat gekokerel.
GEKOM, o. (Zuidn.) het telkens of aanhoudend
komen : dat is een Bekom en een gegaan zonder einde.
GEKOMMANDEER, o. het telkens of aanhoudead kommandeeren (met minachting gebezigd).
GEKONKEL, o. het telkens of aanhoudend
konkelen, het in het geheim bepraten en bedisse len van allerlei zaken.
GEKONKELFOES, o. het telkens of aanhoudend
konkelfoezen, kuiperij; in den gemeenteraad is het
tegenwoordig een schandelijk gekonkelfoes.
GEKOOK, o. het telkens of aanhoudend koken.
GEKOOP, o. het telkens of aanhoudend koopen.
GEKOORD, bn. (van kleedingstukken) van
koord of koorden voorzien, met koord belegd.
GEKOOS, o. liet telkens of voortdurend koozen,
met zoete vertrouwelijkheid praten : met zoet gekoos;
geliefkoos, gevlei.

GEKOOT, bn. (in samenst.) zulke koten hebbende
als de bep. aangeeft : een kort-, lang-, steil- of reehtgekoot paard.
GEKOOZEL, o. (dicht.) (ongewoon) gekoos,
inz. van kleine kinderen.
GEKOPPEL, o. het koppelen (in verachtelijken zin).
GEKOPPELD, bn. (muz.) (van de beide klavieren
of tastaturen van een orgel, t. w. het handklavier
of manuaal en het voetkiavier of pedaal) door
zeker werktuig op zulk eene wijze onderling gekoppeld of verbonden, dat bij het neerdrukken der
toetsen van het voetklavier ook de daaraan beantwoordende toetsen van het handklavier nedergaan,
waardoor dus beide te gelijker tijd toon geven :
een orgel met gekoppelde klavieren; -- (waterbouwk.)
Bene gekoppelde sluis, eene sluis met twee of meer
schutkamers, die onderling gekoppeld of aaneengevoegd zijn.
GEKOR, o. het telkens of aanhoudend korren,
met het kornet visschen.
GEKORNET, bn. (w. g.) (van vrouwen) eene
kornetmuts dragende wel, wel, al zoo vroeg gekornet
van morgen I
GEKORST, bn. met eene korst omgeven of
bedekt.
GEKORVEN, bn. (nat. hist.) gekorven dieren,
insecten, de dieren, welke de eerste klasse vormen
van de afdeeling der gelede dieren, en gekenmerkt
zijn door drie wel onderscheiden hoofddeelen van
het lichaam, t. w. den kop, het borststuk en het
achterlijf, alsmede door drie paar gelede pooten, en
die (alleen onder de gelede dieren), - ofschoon niet
alle, van vleugels, gewoonlijk en ten hoogste twee
paar in getal, voorzien zijn; aldus geheeten naar
de ringen of gordels, waardoor hun lichaam verdeeld is, en die den vorm van inkervingen ver
-tone.
GEKOTS, o. het telkens of aanhoudend kotsen,
overgeven, gebraak.
GEKOTER, o. het telkens of voortdurend koteren.
GEKOUST, bn. (w. g.) kousen dragende of aan-
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hebbende, of wel, zulke als in de bepaling is uitgedrukt : gekoust en geschoeid zijn; -- (fig.) (Zuidn.)
(van vogels) pluimen om de pooten hebbende, ruig
eene gekouste duif; een gekouste haan; —-potig:
(wapenk.) (van een wapenschild) door eene omgekeerde keperlijn in twee deelen verdeeld, doch zoo
dat de punt der keperlijn den onderkant van het
schild niet raakt (Fr. chaussë); -- gekapt -gekoust,
(van een wapenschild) gekapt en gekoust, zoodat
de keperlijnen elkaar te halverwege, bij het midden
der schildzijden ontmoeten (Fr. chape-chaussé).
GEKOUT, o. het telkens of aanhoudend kouten, gezellig, onderhoudend gepraat, gekeuvel:
men leert dikwijls de praters uit hun gekout, als de
auteurs uit hun geschrijf kennen.
GEKRAAGD, bn. een kraag om den hals dragende : eertijds waren de oude heergin altijd met
zorg gepruikt, gekraagd en gebeft; -- gekraagde eend,
eene fraaie soort van eenden met een dubbelen
witten halskraag, ook kraageend geheeten (areas
histrionica) ; gekraagde tortelduif, eene soort van
tortelduiven met een zwarten met wit omzoom den nekband, ook ringtortel of lachduif geheeten
(columba risoria); --- gekraagde egelvisch, eene soort
van egelvieschen, wier stekels aan de zijden van het
lijf en op den rug eene soort van kraag of band
vormen (diodon holacanthus).
GEKRAAI, o. het telkens of aanhoudend kraaien
(van hanen); schel geroep, luid geschreeuw van
linderen als teeken van uitgelaten vreugde.
GEKRAAK, o. het telkens of aanhoudend kraken : een dof, hevig, oorverdoovend gekraak; het
gekraak van eene nederstortend-e stetlage; het gekraak
van een paar nieuwe laarzen; het gekraak van noten
met de tanden.
GEKRAB, o. het telkens of aanhoudend krab
gekrabbel: het gekrab van een hond aan de-ben,
4Ienr; het gekrab van de poes; — geschraap. geschrap
met een puntig of scherp voorwerp : wat een gekrab
ore die inktvlek uit het papier te krijgen !
GEKRABBEL, o. gekrab, het voortdurend met
de nagels aan iets krauwen; — slordig of achteloos
geschrijf; — slordig schrift.
GEKRAKEEL, o. het telkens of aanhoudend
krakeelen, getwist, gekijf.
GEKRAKKRAK, o. het telkens of aanhoudend
voortbrengen van het geluid krak krak, hetzij van
krakende voorwerpen gezegd, hetzij van het kras
geschreeuw van papegaaien en andere vogels:-send
het gekrokkrak der ijsschotsen; 't scherp gekrakkrak
der papegaaien.
GEKRAS, o. geschrap : het gekras van eene graveerstilt in eene plaat; — het geluid van scherpe
werktuigen waarmede men in of over harde voorwerpen schrapt : alles is stil : ik hoor niets dan 't
gekras mijner pen; -- het snijdende geluid eener
viool, die op ruwe of slechte wijze bespeeld wordt:
moet dat gezaag en gekras vioolspelen heeten ?; —
het rauw en snijdend keelgeluid, dat sommige
vogels doen hooren, inz. raven, kraaien. uilen enz. :
't schril gekras van raaf en uil; het gekras van een
nachtvogel.
GEKRAUW, o. het telkens of aanhoudend krauwen, zacht gekrab.
GEKREUN, o. het telkens of aanhoudend kreunen, zacht en dof gekerm, als uitdrukking van pijn,
inz. van gewonden of zieken gezegd.
GEKRIEBEL, o. zacht gekrab of gestreel, gekietel, gejeuk : iem. streelen mt,t een zacht gekriebel;
ik heb zoon gekriebel in mijn nek; — heel klein
schrift, onduidelijk gekrabbel: zijn gekriebel is
zonder vergrootglas niet te lezen.
GEKRIEL, o. het telkens of aanhoudend krielen, druk gewoel, gewemel, gekrioel: kijk dat gekriel van die mieren eens; een gekriel en gedrang
van menschen.
GEKRIEUW, o. (gew.) het telkens of aanhoudend
krieuwen of kibbelen, gekijf, gekrakeel (alleen
van kinderen gezegd).
GEKRIEUWEL, o. gekriebel, gekietel, gejeuk:
een zacht gekrieuwel; een gekrieuwel in den nek.
GEKRIJSCH, o. schel, scherp geschreeuw : hei
kind hief een oorverscheurend gekrijsch aan; '1
gekrijsch der zeemeeuwen; -- (Zuidn.) (van werktui
ijzer) schel, scherpsnijdend geluid:-gen,iz.va
het scherp gekrijsch der pomp; bij het minste gekrijsch van den weerhaan boven het gebouw.
GEKRIJT, o. geschreeuw, klagend geschrei,
geklaag, gejammer.
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GEKRIKKAK, o. het telkens of aanhoudend
voortbrengen van het geluid krik krak (van krakende voorwerpen gezegd), gekraak.
GEKRIOEL, o. het telkens of aanhoudend krioelen, gewoel, gewemel, gekriel.
GEKROESD, bn. (van haar, inz het hoofdhaar
van menschen, of van de wol van dieren) kroes
gemaakt, dicht ineengekruld, krullend : gekroesd
haar; gekroesde wol; -- (spr.) gekroesd haar, gekroesde
zinnen.
GEKROEZELD, bn. (w. g.) gekroesd.
GEKROL, o. het geluid van krolsche katten:
hoor me dat gekrol van die katten eens !
GEKROMD, bn. gebogen, krom : een neus, gekromd als die van een sperwer; een oud man met
gekromden rug ; — gekromd gaan of loopen, met een
gekromden of krommen rug gaan of 1 oopen; —
gekromd gaan onder iets, er onder gebukt gaan, als
onder een drukkender last.
GEKRONKEL, o. liet telkens of voortdurend
kronkelen.
GEKROOKT, vd. geknakt : het gekrookte riet
zal hij niet breken.
GEKROOND, bn. eene kroon dragende : een
gekroond vorst; zijn gekroond hoofd stak boven alle
omstanders uit; -- een gekroond hoofd, een regeerend
vorst; — een gekroonde leeuw kin wapens); -- de
gekroonde bijbel, in de gekroonde haring, enz. (op
uithangteekens); — (w. g.) 't is de jekroonde naar
naar, ellendig in hoogen graad; -- (van-heid,'ts
paarden) gekroonde knieën, knieën met kale plekken
of wonden; (ook) het paard is gekroond, heeft gekroonde knieën.
GEKRUI, o. het rijden met den kruiwagen:
laten de kinderen toch ophouden met dat gekrui in de
gang; --- het voortdrijven en opeenschuiven van het
ijs : door het gekrui van het ijs is veel schade aan
oruggen en kribben toegebracht.
GEKRUIFD, bn. (van laken of wollen stoffen)
gekruld, met noppen opgehaald, zoodanig bewerkt,
dat het niet met den draad neergestreken haar in
ontelbare kleine bosjes of knotjes ineengedraaid
is, gefriseerd, geratineerd; — (plantk.) gekrui fde
zaden, met een kuif of aanhangsel van haren voorzien.
GEKRUIMEL, o. het kruimelsgewijze verbreken
van brood enz. : de kleine jongen heeft zich braaf
vuil gemaakt door het gekruimel met zijn boterham; —
het kleingeestig en bekrompen handelen, inz. het
uitzuinigen van kleinigheden : hij heeft met zijn
gekruimel een aardigen duit overgewonnen.
GEKRUIND, ho. (w. g.) (van personen, inz. katholieke priesters en monniken) eene geschoren priesterkruin hebbende; -- (van verschillende voorwerpen, inz. van boomen) een kruin, een top
hebbende, of wel, zoodanigen top hebbende als in
de bepaling is uitgedrukt : een statig ,ekruinde eik.
GEKRUIST, bn. elkander kruisende : gekruiste
wandelingen; -- van gekruist ras, (van dieren) van
een ras, ontstaan door kruising van twee rassen; --(wapenk.) kruiselings over elkander geplaatst:
in zwart twee gekruiste zilveren doodsbeenderen; -(plantk.) (van bloemen) kruiselings tegenover
elkander staande bloembladen hebbende : de muurbloem heeft gekruiste bloemen; -- (van verschillende
voorwerpen, als geldstukken enz.) van een kruis
voorzien, met een kruis versierd.
GEKRULD, bn. (van haar, inz. het hoofdhaar
van menschen, of van het haar van dieren) krullend, krulswijze golvend, krullig : zij heeft mooi
gekruld haar; een poedel met glanzend gekruld haar; —
(spr.) gekrulde haren, gekrulde zinnen; --- (van
menschen en dieren, of van hun hoofd; bij dieren
ook van de huid en andere lichaamsdeelen' met
krullend haar bedekt : teat is die hond mooi gekruld;
een hond met een langen gekrulden staart; -- (van
verschillende voorwerpen) zich in eene krul of kromming uitstrekkend, krrilsgewijze gebogen : bladeren
met gekrulde randen; een gekruld blad; gekrulde
zuring, zuring met gekrulde bladeren
GEKSCHEERDER. m. (-s), grappenmaker, pretmaker. GEKSCHEERSTER, v. (-s).
1. GEKSCHEREN, (gekscheerde, heeft gegekscheerd), met iem. of iets den spot drijven, er zich
vroolijk over maken : hoe is het, t nl 2e met mij
gekscheren ?; -- niet met iets gekscheren, er niet den
spot mede drijven, het opvatten als eene ernstige
zaak, die ernstig behandeld dient te worden; —
niet met zich laten gekscheren, zich niet voor den gek
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laten houden, zich niet laten bespotten;— schertsen,
boerten, jokken : gij gekscheert, oom.
2. GEKSCHEREN, o. het is (maar) gekscheren, het
is (maar) kortswijl, gekheid, geen ernst; -- dat is
geen gekscheren, dat is geen gekheid, geen kleinigheid, dat is van belang; -- zonder gekscheren, in
ernst; — geen gekscheren verstaan (verdragen enz.),
geen spot dulden, maar eischen dat ernstige zaken
ernstig behandeld worden.
GEKSKAP, v. (-pen), (veroud.) de bonte, veelal
met bellen versierde kap, welke de gekken of narren
droegen, zotskap, narrenkap; (veroud.) de gekskap
en de keuvel kwellen hem, hij draagt de kenteekenen
van een gek of nar, hij is een dwaas; —, m. en v.
(fig.) (eigenl.) de nar (aldus genoemd naar de bonte
kap, waarmede hij getooid was); (overdr.) een
gek, gekkin, een zot of zottin, een zotskap. GEKS KAPJE, o. (-s).
GEKSKOLF, v. (...kolven), de kolf of staf welken
de narren, als teeken hunner waardigheid, als een
schepter voerden, en die veelal van boven met
een narrenkop en met bellen voorzien was : zots kolf, geksstaf, geksstok, marot.
GEKSSPEL, o. (oudt.) spel van gekken of narren,
feestelijke bijeenkomst van narren, met het doel om
zich met allerlei gekheden en spotternijen te vermaken; gekke vertooning, zotheid, dwaasheid, in
't algemeen (inz. in tegenstelling van ernst).
GEKSSTAF, m. (...staven), ...STOK, m. (-ken),
gekskolf..
GEKSTEKEN, o. 't is allemaal geksteken, 't is
allemaal gekheid; -- 't is geen geksteken, 't is geen
gekheid, het is wel degelijk ernst, het is meenens;
(ook) daar moet men niet zoo min over denken; -,net hem is het geen geksteken, met hem valt niet te
%potten.
GEKSTOK, m. (-ken), de stok of hefboom aan
den gek eener houten pomp, de arm aan de knie
of mik, die den zuiger op en neer beweegt.
GEKUCH, o. het telkens of aanhoudend kuchen.
GEKUIER, o. het telkens of aanhoudend kuieren,
op zijn gemak en zonder bepaald doel wandelen.
GEKUIFD, bn. van eene kuif voorzien, eene kuif
of uitstekenden haarbos hebbende : wat is dat mannetje mooi gekuifd; het haar opgestreken en gekuifd; —
(van sommige vogels of hun kop) van eene kuif of
uitstekenden vederbos voorzien : een gekuifde arend;
een gekuifde reiger; --- (van sommige visschen of
hun kop) een kam van vinnen hebbende : de gekuifde
eeeleeuwerik; de gekuifde lintvisch; visschen met een
gekutfden kop; — (van boomen) van eene kuif of
uitstekenden bos bladeren of takken voorzien, een
kuifvormigen top hebbende : de sierlijk gekuilde
boomen; een gekuifde abeel; — (van zaden) van eene
kuif of uitstekend bosje haren voorzien : de verschil
soorten van basterdwederik zijn o. a. ook aan-lend
hare gekuifde zaden wel te onderscheiden; -- (dicht.)
(van golven) aan den top met schuim bedekt,
gekamd : het getintel van het licht in de gekuifde
golfjes.
GEKUILD, bn met een of meer kuilen of gaten:
wat is de grond hier gekuild; -- (van de wangen
of de kin) een kuiltje hebbende : de wangen, donzig
on zacht, waren gekuild, evenzoo het kinnetje.
GEKUIP, o. het handwerk van den kuiper; het
geklop bij het ineenvoegen van houten vaatwerk:
het gekuip in de buurt is voor den zieke zeer hinderlijk; — het aanhoudend bejag van ambten, invloed
enz., kuiperij : hid was wars van al dat gekuip in de
politiek.
GEKUISCH, o. (Zuidn) het telkens of aanhou
schoonmaken.
-denkuischof
GEKUISCHT, bn. ( -er, of meer -, meest -), (van
iemands taal, stijl, woorden, gezegden enz., of wel,
van iemands smaak), zuiver en kiesch, fijn, keurig,
blijk gevende dat de persoon fijnbeschaafd is : de
taal van dien redenaar is niet zeer gelkuischt; gekuischte
stijl; gekuischte smaak. GEKUISCHTHEID, v.
GEKUL, 0. (platte volkst.) het telkens of voortdurend kullen, bedriegen.
GEKUNSTELD, bn. bw. ( -er, -st), (van letterkundige en andere kunstwerken, taal, stijl, beelden,
figuren, sieraden enz.) te veel blijken dragende van
kunstmatige bewerking en daardoor de natuurlijke
losheid en den waren eenvoud missende, gedwongen,
gemaakt, onnatuurlijk : een gekunsteld gedicht; gekunstelde teekeningen; een gekunstelde stijl; zijn% gedichten zijn overladen met gekunstelde heelden en
figuren; -- (van uitleggingen, verklaringen, verta-
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lingen enz.) gewrongen, gezocht : uwe uttleggi7
van die plaats is veel te gekunsteld; de vertalingen
van de meesterstukken der oudheid zijn gewoonlijk
te veel gekunsteld en missen daardoor de bekoorlijke
frischheid van het oorspronkelijke; -- (van handelingen of wel van hoedanigheden, voor zoover zij
uit iemands handelingen blijken, van houding,
voorkomen, manieren, toon van spreken enz.)
zonder natuurlijken eenvoud, gemaakt, stijf : het
minst gekunstelde vermaak is altijd het plezierigste
geweest; --- bw. (van wijze) op eene gekunstelde
wijze, op eene wijze die blijk geeft van vertoon
van kunst, onnatuurlijk, gemaakt : gekunsteld
spreken. GEKUNSTELDHEID, v. onnatuurlijkheid, gemaaktheid, stijfheid.
GEKUS, o. het telkens of aanhoudend kussen.
GEKWAAK, o. het telkens of aanhoudend kwaken, (van ganzen, eenden en kikvorschen).
GEKWAK, o. het telkens of geduzig kwakken,
het gooien of smijten met voorwerpen; gekwaak.
GEKWAKKEL, o. het telkens of aanhoudend
kwakkelen of sukkelen, gesukkel : wij hebben vrij
wat gekwakkel m t de kinderen gehad; --- het afwisselend vriezen en dooien : wat esn gekwakkel van den
winter !
GEKWALIE, o. (w. g.) het telkens of aanhoudend
kwaliën, temend en onbeduidend gepraat, geteem,
gezeur, gezanik : dat gekwalie van die oude wijven
is niet aan te hooren.
GEKWALSTER, o. (w. g.) bet telkens of aanhou
uitspuwen van fluimen, gerochel.-denkwalstrof
GEKWANSEL, o. het telkens of aanhoudend
of handelen met kleinigheden
ruilen
kwansclen, het
(altijd in ongunstiger zin) ; --(Zuidn.) het onhandig omgaan met iets, geknoei.
GEKWARTIERD, bn. (wapenk.) met andere
wapens samengevoegd in één schild, gekwartileerd:
Henegouwen voert Vlaanderen met gekwar`ierd
Holland.
GEKWARTILEERD, bn. (wapenk.) (van een
schild) door twee loodrecht op elkander staande
lijnen in vier gelijke vakken of kwartieren verdeeld :
een van keel en goud gekwartileerd schild; — geku arttleerd, met een ander sc dld, in vier kwartieren verdeeld, waarvan het eerste en vierde het eigen wapen,
tiet tweede en derde dat, van een very ant geslacht
vertoonen. 1. GEKWAST, bn. (w. g.) (van hout) kwasten
of knoesten hebbende, kwastig, knoestig : gekwast
hout.
2. GEKWAST, bn. (w. g.) (van kleedingstukken
enz.) met kwasten versierd : een sierlijk gekwaste
hoed; de uniform is veel te bont en gekwast.

GEKWEEK, o. het telkens of voortdurend kwee ken : hij wordt het gekweek der kanarievogels
niet moe ; -- het gekweekte: het heele gekweek is
misluh-t.
GEKWEEL, o. het telkens of aanhoudend kwee
liefelijk. min of meer klagend gezang : in 't-len,
boschje ruischt gekweel van vogelenkoren.
GEKWEK, o. gekwaak; — vervelend luid gebabbel.
GEKWEL, o. het telkens of aanhoudend kwellen,
geplaag, plaáerj : ik wil hier ten minste vrij zijn
van het laffe gekwel eener oude dweepzieke vrouw; —
(van onaangename gemoedsaandoeningen die iem.
kwellen) aanhoudende kwelling, pijniging, foltering : geen meerder çekwei dan jaloezie; op 't vroolijk
spel volgt slechts gekwel.
GEKWETEL, o. (Zuidn. en gew.) gekweel.
GEKWETSTE, m. en v. (-n), iem. die gekwetst is.
GEKWETTER, o. gesnap, gesnater, gekakel:
zal die vervelende snapper dan nooit ophouden met
zijn gekwetter !; aanhoudend luid gezang (van
vogels) : het gekwetter der spreeuwen.
GEKWEZEL, o. gesnap over allerlei onbeduidende
dingen, ijdel gekeuvel; schijnheilig gefemel, vroom
geteem.
GEKWIJL, o. het telkens of aanhoudend kwijlen;
--- (plat) geleuter, gezeur, geteem.
GEKWIKT, bn. (veroud.) van kwikken, strikken,
linten en dergelijken kleinen opschik voorzien, in
de uitdrukking : gestrikt en gekwikt, met strikken en
kwikken uitgedost of versierd (van personen of
hunne kleederen).
GEKWINK, GEKWINKELEER, o. het telkens
of aanhoudend kwinkeleeren liefelijk trillend
gezang, inz. van kleine zangvogels, maar ook van
menschen gezegd.

GEKWISPEL.
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GEKWISPEL, o. het telkens heen en weder slaan
met een kwispel (een langen en zachten kwast) :

het gekwispel met een wijwaterkwast; -- (ook van eenig
ander lang en buigzaam voorwerp) het gekwispel
, met eene zweep, eene roede, een wandelstokje enz.; —

(thans inz. van den staart van eenig dier) het
aanhoudend kwispelstaarten : als hij thuis komt,
moet je het gekwispel van de honden eens zien.

GELAARSD, bn. laarzen aanhebbende, laarzen
dragende : de Gelaarsche Kat, de bekende kat uit
de vertellingen van Moeder de Gans; — gelaarsd
en gespoord, met laarzen en sporen aan, geheel
gekleed en reisvaardig; -- (fig.) een hoentje gelaarsd
en gespoord, een gebraden hoentje dat kant en klaar
is, dat opgedischt wordt met al wat er bij behoort; —
iem. een vat wijn gelaarsd en gespoord vereeren,

iem. een vat wijn schenken zonder hem iets voor
vracht of belasting te laten betalen.
GELAAT, o. (eig.) de wijze waarop iem. zich
gelaat, voordoet, er uitziet; het voorkomen, het
uiterlijk; (bijb.) de uitdrukking die er op iemands
gezicht ligt : het gelaat des aangezichts; (bijb.) een
schoon gelaat toonen, zich mooi voordoen; (bijb.)
het uiterlijk voorkomen van zaken; —
(van meoschen) het voorste gedeelte van 's menschen hoofd, het aangezicht, in betrekking tot de
uitdrukking der gelaatstrekken : een onbduidend,
een afzichtelijk gelaat.; een bleek, ei n koud, een aan
gelaat; ik heb in lang zijn gelaat niet aan -valig
hem in lang niet gezien; —
-schouwd,

het aangezicht als uitdrukking van 's menschen
aard, karakter of aandoeningen : haar gelaat had
eene uitdrukking van zachten ernst; zijn gelaat droeg
de blijken van zijne gemoedsaandoeningen; een zedig,
een schrander, een open gelaat; — een onbewogen
(onbeweeglijk, strak, effen) gelaat, een aangezicht,

dat door geenerlei beweging der spieren te kennen
geeft wat er in het binnenste omgaat; — een blij,
een hoffelijk gelaat toonen; —. het gelaat vertrekken,

door beweging der aangezichtsspieren het eene
andere uitdrukking doen aannemen; — (w. g.)
een goed gebaat houden, zich goed houden en geen
spoor van Bene onaangename gewaarwording op
het aangezicht laten blijken ; -- met vriendelijken
ernst, met de onschuld, met blijdschap, met angst,
met onrust op het i elaat, , met een aangezicht, welks
trekken die aandoening of die geaardheid doen blij
-ken;—
het gelaat spreek (op zek:,re wijze), het laat top dic.,
wijze) de gemoedsaandoeningen duidelijk blijken; —
hij heeft een sprekend gelaat, waarop de aandoeningen duidelijk te lezen staan: --- iets (t. w. Bene aan
geaardheid) spreekt uit het gelaat, is er-doenigf
zoo duidelijk op uitgedrukt, dat ieder het moet
opmerken; — (ook) iets teekent zich af op het gelaat,
of staat er op (af)geteekend, is er voor Tederen aanschouwer duidelijk op uitgedrukt; -- iets (t. w.
eene aandoening of geaardheid) staat op het gelaat
te lezen, staat er duidelijk voorieder"opuitgedrukt);het gelaat .;ronserd, plooien, ontfronsen, ontplooien;
een gefronst, geplooid, ontjronst, ontplooid gelaat;
eene plooi in (of op) 't welbat enz., in «elke uitdrukkingen de plooien of fronsen (rimpels) in het aan

als het zinnebeeld van ernst, zorg of bekom -gezicht
worden opgevat; — het gelaat betrekt, klaart-mering
op, heldert op enz. of iets (t. w. eene aandoening)
betrekt, bewolkt enz. het gelaat, in welke uitdrukkingen
de nevel of wolk als zinnebeeld van bekommering
of droefheid., het opklaren, enz., als het terug
opgeruimdheid wordt opgevat; —
-kernd
(dicht.) het aanschijn der hemellichten, inz. van
Zon en Maan, alsmede van den Dageraad, die als
godheden worden voorgesteld, en aan welke als
zoodanig een gelaat wordt toegekend : de maan
rijst boven duin en baren, haar rond gelaat is donkerrood; — ( van andere levenlooze dingen) het

aanschijn, het voorkomen, het uiterlijk er van :
wanneer de lentestralen hun gulden tinten over 't
schoon gelaat der dalen verspreiden.

GELAATKENNER, rn. (-s), kenner van liet
menschelijk gelaat, iem. die de kunst verstaat om
uit de gelaatstrekken der menschen hun karakter
te leezen kennen; ...KUNDE, v. de wetenschap
die zich de kennis van het menschelijk gelaat ten
doel stelt en uit de gelaatstrekken naar vastbepaalde
merkteekenen het karakter der menschen meent
te kunnen opmaken; ...KUNDIGE, m. en v. (-n).
GELAATSHOEK, m. (-en), de hoek gevormd door
de lijn van voorhoofd tot het voorste gedeelte
Van Dale.
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van de bovenkaak getrokken en de lijn die de
gehoorgang met de bodemvlakte der neusholte
verbindt.
GELAATSKLEUR, v. de kleur van het gelaat,
de kleur of tint die over het aangezicht is verspreid,
en die er eene eigenaardige uitdrukking aan geeft.
GELAATSSPIER, v. (-en), (onti.) algemeene benaming van de spieren, die zich in het aangezicht
bevinden en door hare beweging daaraan dc eigen
uitdrukking geven; ...TINT, v. de tint-ardige
van het gelaat, de eigenaardige gelaatskleur;
...TREKKEN, m. mv. de trekken of lijnen van
het aangezicht, die aan het gelaat zijn bijzonderen
vorm en zijne eigenaardige uitdrukking geven.
GELAATSTYPE, o. (-n), het type van het gelaat,
de grondvorm van het aangezicht, inz. zooals die
zich in bepaalde trekken openbaart als eigenaardig
kenmerk van verschillende rassen
GELAATSUITDRUKKING, v. de uitdrukking van
het gelaat, de eigenaardigheid der gelaatstrekken,
waarin zich iemands geaardheid of gemoedsaandoening openbaart; ...VORM, m. (-en), de vorm
van het gelaat, de gedaante van het aangezicht.
GELAATSZENUW, v. (-en), algemeene benaming
van de zenuwen, die zich in het aangezicht bevinden.
GELAATWICHELAAR, m. (-s), een wichelaar,
die uit de gelaatstrekken der menschen hun lot
voorspelde.
GELABEUR, o (Zuidn. het labeuren of ploegen.
GELACH, o. het telkens of aanhoudend lachen :
een luid, een uitbundig, een schaterend gelach; in
een luid gelach uitbarsten.
GELADEN, vd. zie LADEN; (fig.) (oneig.) het
op iem. geladen hebben, het op hem gemunt hebben,

boos op hem zijn.
1. GELAG, o. (-en), de vertering die gemaakt is
door één of een aantal personen in eene herberg:
het gelag betalen, zijne eigen vertering of die van
het gezelschap waarmee men heeft aangezeten
bekostigen; (fig.) de straf voor anderen dragen,
boeten, hetzij voor hetgeen men met anderen
misdreven heeft, hetzij voor datgene, waaraan
alleen anderen schuld hebben, en wel zóó dat deze
vrijblijven; — voor hei gelag blijven (ook blijven
zitten), (eigen!.) van iem. gezegd, wien zijne gezellen
(t. w. door zich ongemerkt te verwijderen) voor
het gelag of de betaling der vertering laten zitten,
(fig.) aansprakelijk gesteld worden, om de kosten
te betalen, of om eene schuld te boeten, omdat
alleen op hem verhaal is; — (w. g.) de spijs of
drank, waaraan men zich bij een gemeenschappelijk
maal of Bene drinkpartij te goed doet : de schare
zet zich aan 't geroofd gelag (Tollens); -- vrij gelag,
vrije vertering (in Bene herberg); — (ge`l.) 't is
daar berekend gelag. men kan er juist rondkomen; --eene bijeenkomst van personen, die in Bene herberg, kroeg, tapperij enz. samen aanzitten om zich
aan eten of drinken te goed te doen, meest van
Bene drinkpartij gezegd, en veelal met het bijdenkbeeld, dat het op gemeenschappelijke kosten geschiedt : aan het gelag deelnemen; — van het gelag
zijn, mede aanzitten; — (veroud.) gelaten zetten,
drinkpartijen aanrichten of er gelegenheid toe
geven, (thans nog) eene kroeg houden : een koffie
bierhuis, sociëteit, tapperij of in het algemeen-huis,
elke inrichting waar men gelagcen zet; — een staand
gelag, van personen, die in eene herberg of kroeg

staande aan de toonbank een slokje nemen; -(« g.) spreek in uw eigen gelag, (eigenl.) spreek tot
de personen, met Wien gij aanzit, tot uw eigen
gezelschap, (bij eitbr.) bemoei u met uw eigeii
zaken.
2. GELAG, o. een hard gelag, een hard lot, eene
harde noodzakelijkheid, inz. in toepassing op
toestanden of lotswisselingen, waardoor men genoodzaakt wordt tot iets dat hard valt (een maatregel, handeling enz.); (w. g.) een zwaar gelag, een
lot dat zwaar te dragen is.
GELAGHOUDER, m. (-s), (w. g.) izastelein.
GELAGKAMER, v. (-s), de algemeene kamer in
Bene herberg, tapperij, kroeg enz., waarin de bezoekers bijeenkomen om te eten of te drinkex,
het vertrek waarin de gasten bediend worden.
GELAKT, bn. (van verschillende voorwerpen) met
lak gevernist, met eene blinkende laklaag bedekt:
gelakt ijzerwerk; een gelakt, tafeltje; een gelakte
hoed.

GELAMBRIZEERD, bn. (bouwk.) van houten
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GELAMENTEER.ôio
besehotwerk voorzien: de wanden wt.ren hum
çjelambrizeerd niet gouden lijsten.
GELAMENTEER, o. het telkens of aanhoudend
amenteeren, geklaag, geweeklaag, gejammer.
1 GELAND, bn. eigenaar zijnde van een of meer
stukken grond; alleen in de uitdrukking: geland
zijn, land in eigendom hebben: naar het oude
dijkrecht was niemand verplicht te dijken, dan die
onder den dijk geland was.
GELANDE, m. en v. (-n), eigenaar of eigenares
van land, t. w. binnen eene aangewezen ruimte;
vooral in de uitdr. de naaste gelanden, de eigenaars
der naastbij gelegen landerijen; vgl. aangeland,
ingeland.

GELANG, zn., in de uitdr. naar gelang van, naar
mate van, in verhouding tot, in evenredigheid
met : ieder betaalt in de belasting naar gelang van
zij n vermogen; de werklieden worden betald naar
gelang van hun arbeid; ik zal handelen naar gelang
van omstandigheden; - naar gelang van zaken,
naarmate de loop der zaken het medebrent; naar gelang dat, naarmate dat, in verhouding tot,
in evenredigheid met hetgeen in den bijzin is uitgedrukt: naar gelang dat wij ouder werden.
GELARDEERD, bn. met spek doorschoten, met
spek gekruid : een gelardeerde haas; gelardeerde
lever.

GELANTERFANT, GELANTERFANTER , o. hef

lanterfanten.
GELAP, 0. het herhaald lappen of herstellen
(van kleeren, schoenen, enz.); - het gelapte: hij
draagt nooit anders dan gelap.
GELAPSEL, o. gelap.
GELASTEN, (gelastte, heeft gelast), iem. iets
gelasten, hem den last opdragen dat te doen, het
hem bevelen, gebieden; - gelas vorden, gelast
zijn (iets te doen), den last daartoe ontvangen
(ontvangen hebben), belast worden (zijn) met de
taak om datgene te doen wat in de bepaling is
uitgedrukt : een officier werd telast den brief aan
den bevelhebber over te brengen.
GELASTER, o. het telkens lasteren, kwaadsprekerij : schei maar uit met dat pelaser.
GELASTIGDE, rn en v. (-n), lam. die, hetzij
door een regeerend of bevelvoerend persoon, door
een staat, een gewest, acne gemeente, vereeniging
enz., hetzij door ( en bijzonder persoon, alleen of
met anderen, is aangesteld en gemachtigd om een
bepaalden last te vol)rengen of in naam van den
lastgever te handelen; vgl. zaakgelastigde.
1. GELATEN, bn. k -er, -st), (van personen) aan
Gods wil overgegeven, onderworpen, in Gods bschikking berustende; berustende; lijdzaam, kalm
(in toepassing op personen die rampen en seder
svaardigheden, verdriet, leed enz. met kalmte en
zonder moiren verduren) : gij hadt hem moeten
zien, zoo gelaten en zoo opgeruimd in zijn ongeluk; iets gelaten afwochten (wachten), het met kalme
berusting afwachten; - (overdr.) (w. g.) (van
iemands gezindheid of van de handelingen, die
daaruit voortvloeien) blijk gevende van de lijdzaamheid van den persoon, van kalme beructing
getuigende: hare gekten bew'tliiqing.
2. GELATEN (ZICH), lieliet zich, heeft zich
gelaten), (thans ongewoon klinkend) voorgeven,
veinzen: zich gelaten iets te doen (of te zijn); hij
,eliet zich, alsof hi, er niets van ,elofde. nam dien
schijn aan; - zich f,elatende als merkte hij het nitt,
veinzende niets te merken; - hij geliet zich, of hij
het met mij eens was deed alsof; - (Zuidn.) zich
in iets gelaten, zich aan iets (t. w. aan eene harde
noodzakelijkheid) gewillig onderwerpen, er in
berusten.
GELATENHEID, V. onderworpenheid aan Gods
wil, berusting in Gods beschikking, (bij uithr.)
berusting, lijdzaamheid, almte, bedaardheid (t. w
in rampen, wederwaardigheden of moeilijke omstnndigheden) • de gelatenheid, va rmede zij haar
u'ederwaordigheden droee; eene wijl bleef er k lmle
en geletenheic ap haar aanqezickt; - met aeiafenlzeid,
met stille b€rustirij.,.
GELATINE, v. acne zeer zuivere, kleur- en reukloose lijm, (ook) eene soort van geleiachtig pracparaat, inz. gedroogd in den vorm van bladen
papier : glatine gebruikt men vaak om pnddingen
stijf te doen u' uien; van gelatine heeft vien tef enwoordig transparanten voor de ruiten van winkels,
van tramwagens, enz.; - ( arts.) beider, gelelachtig
en met suiker bereid plantaardig of dierlijk extract;
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het lcweel;en van reinculturen (ven bacterien) op
een voedingsbodem van gelatine.

GELATINEEREN, (gclatinecrde, heeft gegelatineerd), glanzend maken van gekleurd papier door
dit te halen door eene waterige oplossing van fijne,
weinig gekleurde lijm (gelatine).
GELATINEFABRIEK, v. (-en), fabriek waar gelatine wordt bereid; . . PLAAT, v. ( ... platen),
(phot.) glazen plaat overtrokken met ene emulsie
van broomzout en zilvernitraat en eene waterachtige gelatineoplossing. en dienende om het
lichtbeeld op te vangen.
GELAUWERD, ha. met lauweren versierd, met
een laurierkrans getooid (als zinnebeeld van zege
en roem) : de geleua erde overwinnaar; een gelauwerd
dichter; zijn, gelauwerd hoofd.
1 _ GELD, 0. het ruilmiddel en de waardemeter
in het maatschappelijk verkeer, bestaande in gangbaar gemunt metaal, inz. goud, zilver of koper,
of wel, in inpier dat eene bepaalde hoeveelheid
gemunt metaal vertegenwoordigt en van staatswege
als wettig betaalmiddel erkend is: geld slaan; geld
munten, aanmunten; papieren geld; gemunt geld;
geld leenen, opnemen, beleggen; om geld vracen; om
ge'd verlegen zijn; de waarae van het geld niet kennen;—

baar geld, gereed geld, klinkende munt of papieren
geld; - het goede (goeie) geld, ter aanduiding van

de waarde die het geld voor den bezitter heeft
denk je dat ikmijn 'eie geld in die onzinnige onderfleming zal steken ?; - goed geld naar ku'aad geld
gooien, kosteii maken in de ijdele hoop verloren
geld daardoor terug te krijgen (als oninbare posten,
een onwinbaar proces, eene kwade onderneming
enz ); - deer is kwaad oeld bij, in toepassing op
bezittingen of zaken die met schulden bezwaard
zijn; (ook) is er ook kwaad geld bij ? , valt er van
den gevraagden prijs ook iets af te dingen ?; klein geld, kleine geldstukken t. w. als pasmunt; (fig.) iets op klein geld geven, het in bijzonderheden
verklaren; - groot geld, (eigenl.) groote geldstirkken,
hetzij standaardpenuiugen of veelvouden daarvan,
(bij uitbr.) groote geldsonimen, veel geld; - grof
geld, (eigenl.) groot geld, (fig.) veel geld; hij heeft
er grof geld voor moeten geven; grof geld verdienen; licht geld, in toepassing op munten die het vereischte
gewicht niet hebben : licht geld, lichte weer, voor
weinig geld kan men niets goeds koopen; Zuidn.) schoon geld, acne heele som : 300 frank
voor die tafell hei is schoon geld, het kost veel; - vuil
gld, geld dat op vuile, oneerlijke wijze vereregen
is: men moet in den handel ook het vuile geld aannemen; - aan geld, (van cane waarde gezegd) in
klinkende munt of papier bestaande : hj had
tienduizend gulden bij zich, aan diamanten en aan
geld; - een gesch6nk in geld, in klinkende munt of
papier; - iets te gelde (ook wel tot geld) maken. het
verkoopen, zoodat men er geld voor in de plaats
krijgt; het ruilmiddel in den handel enz. : geld leenen,
beleggen, uitzetten, op ha nd geven; geld schieten,
bieden; het geld is overeloedig, schaarsch; - dat is
te veel, te weinig geld, te duur, te goedkoop; - die
ondernemingen geven goed geld, zijn zeer winstgevend; - geld maken, geld verdienen, met het
bijdenkbeeld, dat men daartoe al zijne krachten
inspant, en dus veelal in afkeurenden zin; - geld
in iets steken (t. w. in acne zaak, acne onderneming
enz.), het aan de kansen daarvan wagen; - geld
uit iets slaan, er geld aan weten te verdienen; goede woorden kosten geen geld, goeden raad of
troost kan men geven zonder dat men in den
zan behoeft te tasten (inz. met het bijdenkbeeld
dat men daarmede dus guller is dan met financieele
hulp); - koopen kost geld, wie koopen wil, moet
geld hebben; - kijken kost geen geld, kost niets; zijne studie kost geld, handen vol (of met) geld, kost
zeer veal; - iemand geld uit den zak kloppen, hem
geld doen uitgeven; - zijn geld wel kunnen tellen,
niet veel geld hebben, zoodat het in korten tijd
te tellen is: - goed voor het geld zijn, rijk genoeg
zijn om het geld dat men schuldig is, te kunnen
voldoen; (ook) eerlijk zijn; - voor geld en goede
woorden kan men overal terechtkomen, wie genoeg
geld te zijner beschikking heeft en beleefd is wordt
overal voortgeholpen; - dat is geld waard, dat
heeft veel waarde, of wel, brengt veel op, (fig.)
dat is kostelijk, prachtig, buitengewoon aardig
(van gezegden, aardigheden enz.); - dot riekt naar
geld, dat is duur; - geld als water (in Zuidn. gewoon-

(?.ELD.

61I

,ijk : geld als slijk) verdienen, zooveel geld verdienen als men maar wil; — het geld maar voor het
oprapen hebben, zooveel verdienen als men wil; —
bulken van het geld, tot over de ooren, tot aan de ellebogen
in het geld zitten, schatrijk zijn; — met zijn geld geen
weg weten, zooveel geld hebben dat men niet weet
wat er mede te doen; --i— geld in het water werpen,

het verspillen aan eene roekelooze of dwaze onder
eieren (appels) voor zijn geld kiezen,-nemig;—
zich met minder tevreden stellen dan men aan
(ons, althans iets te krijgen); ----vankelijscht
het geld groeit mij niet op den rug, ik moet voor
het geld hard genoeg werken, ik kom er zoo gemakkelijk niet aan; — - . is het schip met geld maar
kwam, scherts. verzuchting als men te weinig geld
heeft; ik zal het doen wanneer mijn schip met geld
aankomt? — geld is de boodschap!, ieder vraagt alleen
naar geld; — de koopman ziet graag geld, is blij dat
men hem betaalt; — geld bij de visch! (of bij de boter),
zegswijze, waarbij men op contante betaling doelt
of aandringt; — daar geeft de lommerd geen geld
op, dat is niets waard, in figuurlijke opvatting,
van praatjes die geen waarheid bevatten; — vandaag voor geld, morgen voor niet, bekende aardigheid
als opschrift van herbergen, kroegen, winkels
ens.; -- geld baart onrust, aaui het bezit van geld
is veel zorg verbonden; -- geld is goede waar, men
moet zijn geld op prijs houden, er niet te los mee
omspringen ; — het geld n et laten heschimmelen, het gemakkelijk uitgeven, verteren ; --geld is maar slijk, scherts. wanneer iem. te
nooge waarde mis het bezit van geld toekent: — geld maakt alles goed; — geld maakt vrzenden; -- geld verzoet den arbeid; — het geld d,. t stom•
is, maakt recht dat krom is (en sneeg dat dom is),

mismaaktheid of onrechtmatige handelingen (en
domheid) worden over 't hoofd gezien bij iem. die
geld heeft, (bij uitbr ) geld maakt alles goed; —
het geld dat plat is, maakt droog wat nat is, met
;geld kan men indijkingen en droogmakingen tot
stand brengen; -- het geld regeert de wer.ld, (of)
het held is de zie! (Ier negotie, het is de spil waarom
alles draait; -- geld vermag alles, voor geld krijgt
men alles gedaan; — geen geld, niet geteld, wie
arm is, wordt niet geacht ; — het geld heeft geen
reuk, ieder heeft het graag, ieder wil het, zonder
naar de herkomst te vragen ; — Green twee missen
voor één, geld. niet tweemaal hetzelfde zeggen
of doen ; -- koperen geld, koperen zielmissen,
zoo geld, zoo waar; -- men moet al zijn geld
niet op ééne kaart zetten, men moet zijn geheele
vermogen niet in ééne onderneming of in één fonds
steken; — tijd is geld, wie met den tijd, dien hij
heeft, zijn voordeel weet te doen, kan geld ver
-- waar geld is, wil geld wezen, ook geld-dien;
wil bij geld; ook g&% zoekt geld, of geld wint geld,

GELDEN.
eene gelde koe; eene gelde zeul; een geld schaap;
geld vee; vgl. GELT.

GELDADEL, m. aanzien, alleen door rijkdom
verkregen; — de millionnairs.
GELDAFPERSER, ...AFZETTER, m. (-s), knevelaar; ...AFPERSING, ...AFZETTING, v. (-en),
knevelarij.
GELDARISTOCRAAT, m. (...craten), iem. die
door zijn geld veel aanzien en invloed heeft; ...ARISTOCRATIE, v. de invloedrijke geldbezitters, inz.
de groote bankiers.
GELDBAKJE, o. (-s), bakje, dienende tot liet
bewaren van geld; ...BANK, v. (-en), bankiers
-instelg.
GELDBELEGGING, v. (-en), het beleggen van
geld, het zetten van geld op rente : eene goede
(beste, uitstekende, slechte, kwade enz.) geldbeleggint„,
eene .oede wijze om zijn geld op rente te zetten.
GELDBEURS, v. (...beurzen), Bene beurs, dienende om er geld in te bewaren; ...BEZORGER,
m. (-s), een persoon die anderen geld bezorgt, die
maakt dat zij geld krijgen, b. v. op hypotheek;
...BOETE, v. (-n), Bene boete waarbij iem. Bene
bepaalde som geld betalen moet.
GELDBUIDEL, m. (-s). een buidel of tasch, dienende om er geld in te bewaren, geldzak, geldbeurs;
(bij uitbr.) (minacl-tend) iemand die veel geld
heeft, een rijkaard; ...BUS, v. ( -sen), bus, dienende
om giften in te zamelen of er geld in te bewaren.
GELDCRISIS, v. crisis, veroorzaakt door het in
onvoldoende hoeveelheid voorhanden zijn van beschikbaar kapitaal.
GELDDORST, m, de dorst of hevige begeerte
naar geld; onmatige geldzucht; ...DRAGER, m.
(-s), (eigenl.) iem. die voor anderen geld draagt of
op de schouders vervoert; (bij uitbr.) iem. in dienst
van een kassier om wissels enz. te incasseeren; —
(bijb.) kooplieden en hunne bedienden, die geld
met zich voeren om handel te drijven.
GELDDUIVEL, m. de geldduivel, de geldzucht,
voorgesteld als een booze geest, die in den mensch
is gevaren en hem tot schraapzucht en alle kwaad
aanzet : van den geldduivel bezeten zijn; —, (-s),
een vrek of schraapzuchtig persoon, die anderen
uitzuigt.
GELDELIJK, bn. bw. op geld betrekking heb
geldzaken betreffende : vrees voor-bend,glof
geldelijke schade; geldelijke opofferingen; geldelijk
vermogen; — in geld bestaande : geldelijke onderstand; eene geldelijke schadeloosstelling; ieni•. of iets
geldelijk steunen, met geld.
GELDELOOS, ho. zonder geld : ik raakte in weinige
dagen geldeloos; — die geldeloos is, zijne vrienden zijn
dun; geldeloos, vriendeloos. GELDELOOSHEID, V.

GELDEN, (gold, heeft gegolden), (van zaken die
verkocht worden) dien prijs opbrengen, dien prijs
kosten, kosten, de waar- de hebben van : het rogge -

cie eenmaal geld bezit, zal er gemakkelijk nog
meer bij krijgen of winnen ; —
gelrieliik vermogen, geldmiddelen., vermogen,
middelen : (geen) geld hebben; Fen meisje trouwen
om haar geld; -- iem. van (veel) geld, iem. die (zeer)
cemiddeld is; -- iem. zonder geld, iem. zonder
middelen, die geen vermogen heeft; — ben je

stoffelijke zaken) zulk Bene waarde hebben als in
de bepaling is uitgedrukt, zóóveel waard zijn:

schelm, of ben j. dief, heb je geld, ik heb je lief; —
geen geld hebben, onbemiddeld zijn; — van zijn
geld leven, van zijne renten leven: —

„zware stukken," sprak hij, terwijl hij eene dubbelpistol t op de hand woog, „wat geldt zoo een ? "; —
nie&s, luttel enz. gelden, niets of weinig beteekenen,

k -en), eene zekere hoeveelheid geld, eene
geldsom : hier is het geld dat ik u schuldig was;
zijn die gelden reeds verrekend ? : --- de hoeveelheid
geld die iets kost, de prijs : hier is het geld van de
jas; — kinderen betalen hall geld den halven prijs: —
het volle geld, de volle prijs, de volle waarde; —

uitrichten, baten; —
iets vermogen, iets beteekenen, gezag, kracht
of invloed hebben. of wel. in een bepaald geval te
pas komen, van toepassing zijn : hier geldt des vorsten
stem; — ( van wetten, regels, rechten, bewijzen,
meeringen enz.) van kracht zijn, gezag hebben,
heerschen, of wel, van toepassing zijn (t. w. in een
bepaald geval) . het I 'ransche strafwetboek gold nog

voor geen geld, of voor (ons) geen geld ter wereld,
voo: geen prijs hoegenaamd, in geen geval; --- te
Licht voor het geld zijn, (eigenl.) in toepassing op

slechte «aar of onvoldoend werk, die bet geld,
den prijs die er voor gevorderd wordt niet waard
zijn, (fig.) in toepassing op personen, die een licht
leven leiden; — dat heb ik voor hetzelfde-zing
geld, dat kost mij evenveel, of wel, dat kost mij
even weinig, t. w. niets; — (Zuidn,) iets geld voor
geld moeten verkoopen, voor denzelfden prijs als men
het heeft gekocht, dus zonder winst; — alle waar
is naar haar (zijn) geld, de deugdelijkheid caner
waar is evenredig aan den prijs. GELDJE, o.
zie aldaar.
2. GELD, bn. (gew.) niet drachtig, gust, vaar
(in toepassing op dieren, die men niet laat bed ruchten, ten einde ze te vetweiden of te mesten) :

brood, dat niet meer dan een stuiver mocht gelden,
gold er thans zeven; (w. g.) doen verkrijgen : herhaal
die schoone lofrede straks voor de koningin, dat geldt
u zeker een pensioen of een riddergoed; — ( van

altijd in Nederland; die wet geldt hier niet; de meeste
stemmen gelden; (in 't algemeen) : hetzelfde geldt
van hein, is op hem van toepassing; die uitspraak
zal wel niet alleen van Duitseh land gelden; — - die
worp (met den bal), die stoot (op het biljart) geldt
niet, telt niet mee; — gewaardeerd worden : dat
geldt hem meel dan rang of schot; — goed en gaaf
geldt meer dan rijk en slecht, wordt hooger geschat; —
niets (niet) gelden bij iemand, voor niets door hem

geacht worden, geene waarde hebben in zijne
oogen; — zijn smaak gold voor onberispelijk, werd
als zoodanig beschouwd; — zijne stem gold daar
voor niets, werd als nul en geener waarde aangemerkt; — zijne macht (zijn gezag, zijn invloed enz.)
doen (of laten) gelden, ze doen erkennen, ze feitelijk
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doen gevoelen; --- rechten, aanspraken, eischen enz.
doen (of laten) gelden, ze doen erkennen., ze in hunne
waarde en wettigheid doen eerbiedigen, (ook) er
gebruik van maken, er gevolg aan geven; -- redenen
doen (of laten) gelden, ze bijbrengen als wettige
bewijsgronden of overredingsmiddelen; een bewijs,
eene reden, aanmerking enz. (door een ander bij gebracht of gemaakt) laten gelden, als wettig erkennen, als gegrond aannemen; —
(van personen) zekere waarde hebbende in de
schatting van anderen : geldt uw kas niet veel, dan
s,eldt ge ook bij de wereld weinig, dan wordt ge weinig
geacht of geëerd; -- zich doen gelden of laten gelden,
zijn aanzien, gezag of invloed feitelijk doen gevoelen,
(ook) zich aanstellen als een persoon van gewicht,
een hoogen toon voeren : hid liet zich gelden alsof
hij over alles meester was; —
(van vijandige handelingen of gezegden, gevaren,
gesprekken, uitingen enz.) gericht zijn tegen,
doelen op : die zaak gold de eer van Zweden, Zweden's
eer was er mede gemoeid, stond er bij op 't spel; —
die aanmerking geldt hem, doelt op hem, is op hem
gemunt; — het gold eene zaak van gewicht, betrof
een hoogst belangrijk iets; —
(Zuidn.) betalen : c is iedereen iets geldt is de
som bijeen; ik heb nog iets te gelden bij den bakker; —
hij zal de gans gelden, (fig.) het duur moeten bekoopen.
GELDEND, bn. kracht hebbende, gezag hebbende, als wettig erkend (van wetten, regels, bewijzen,
redenen enz.); — (scherts.) geldende redenen, d. i.
geldige, wettige redenen, maar met de bijgedachte,
dat die redenen de geldquaestie betreffen.
GELDERSCH, bn. uit Gelderland afkomstig of
zooals men iets daar aantreft : eene Geldersche
meid; oud -Geldersche gastvrijheid; — Geldersche
worst, gepeperde vleeschworst; — Geldersche waren,
worst, spek, boter, eieren enz.; -- de Geldersche
winkel, waar men Geldersche waren verkoopt; —
(plantk.) Geldersche roos, sneeuwbal, ba:lroos.
GELDGEBREK, o. gebrek aan geld, gemis van
het noodige geld.
GELDGEVER, m. (-s), -geldschieter.
GELDGIER, m. (-en), (w. g.) een uiterst hebzuchtig mensch, geldwolf.
GELDGIERIG, bn. bw. ( -er, -st), geldzuchtig,
hebzuchtig, GELDGIERIGHEID, v.
GELDGOD, m. de god van het geld, als verpersoonlijking van den rijkdom, naar het voorbeeld
van den Griekschen Plutus, inz. voorgesteld als
de godheid, aan wiens dienst zich geldzuchtige
lieden wijden, de Mammon van het Nieuwe Testa-

ment.

GELDHANDEL, m. de handel in geld, hetzij
muntspecie, hetzij geldswaardig papier, wissels enz.
(een voorname tak van het bankiersbedrijf); ...HAN
...laren), bankier.
-DELAR,m.(s
GELDHARK, v. (-en), eene hark, t. w. een lange
steel met een dwarshout aan het uiteinde, waar
zich bedient om geld of muntstukken naar-vanme
zich toe te strijken, inz. aan speeltafels.
GELDHEFFING, v. (-en), heffing of vordering
van geld als buitengewone belasting; (bij uitbr.)
het recht om geld te heffen, om o uitengewone helasting te vorderen of op te leggen.
GELDHOND, m. (Zuidn.) geldduivel, geldwoif.
GELDHUUR, v. zie GELDPACHT.
GELDIG, bn. ( -er, -st), (van zaken, in betrekking
tot haren koopprijs) veel geldende, een hoogen
prijs kostende. kostbaar, duur : dat is nogal r eldia; —
(van wetten, regels, rezhten, bewijzen, uitspraken,
redenen enz.) geschikt om te gelden, van kracht
zijnde, wettig, aannemelijk, deugdelijk : die wet is
niet meer geldig, is niet meer van kracht; — die
regel is hier ni: t geldig, geldt hier niet; — dat bewijs
i.c niet geldig, gaat niet op; — (in toepassing op
plaatsbriefjes, toegangsbewijzen en dergelijke papieren die zeker recht t,even), waarde hebbende,
van kracht zijnde, t. w. binnen den bepaalden tijd,
waarvoor zij uitgegeven zijn : die retourbiljetten
zijn vocr twee dagen geldig; dat kaartje is niet meer

gc ldig. GELDIGHEID, v.

GELDJE, ook GELLETJE ; GELLEKE, o. het

lieve geld; iemands vermogen : hij is zijn geldje
kwi t; -- die trouwt het velletje om het (elle^je, verliest
het gelletje en houdt het velletje, wie een huwelijk

sluit alleen om in het bezit van geld te komen,
komt bedrogen uit; — als het huwelijk is om 't
gelletje, dan wordt het vaak een helletje.

GELDPOST.

GELDJESDAG, m. gemeenzame benaming voor
den dag waarop men zijn loon of bezoldiging moet
ontvangen, betaaldag.
GELDKANTOOR, o. (...kantoren), kantoor waar
geld uitbetaald, of wel, waar handel in geld gedreven
wordt.
GELDKAS, v. ( -sen), de kas of kast, waarin
men geld inz. het geld van een kantoor, bewaart
de geldkas is ledig, is goed voorzien, enz.; — (bij
uitbr.) de gezamenlijke gelden, die voorhanden zijn
en beschouwd worden de kas uit te maken of in
kas te zijn, hetzij in een kantoor, hetzij in ruimere
toepassing op de geldmiddelen van een staat of
van een bijzonder persoon.
GELDKAST, v. (-en), kast, dienende tot het
bergen of bewaren, hetzij bepaaldelijk van teld,
hetzij (bij uitbr.) van iemands geldelijk vermogen;
...KIST, V. (-en), kist dienende tot het bergen of
bewaren van geld; -- (fig.) zijne geldkist vullen,
zich een aanzienlijk vermogen verwerven.
GELDKOERS, m. k -en ), de koers van het geld,
de stand der rente van het geld (kapitaal), die
door den dagelijkschen omzet ter beurze oepaald
wordt; (ook) de koers van vreemde muntspeciën;
...KOFFER, m. (-s), koffer, dienende tot het
bergen of bewaren van geld of geldswaardige
papieren; ...KWESTIE, v. (-s), kwestie om geld
of betreffende geld : de geldkwestie beheerscht alles.
GELDLADE, v. (-n), eene lade in eene kast, een
lessenaar of ander meubel, bestemd tot het bergen
of bewaren van geld, inz. de lade in eene toonbank,
bestemd tot het bergen van het geld, dat in den
winkel ontvangen wordt; ...LAATJE, o. (-s),
kleine geldlade; ...LASTEN, m. mv. (gewoonlijk
alleen lasten genoemd) 'belasting of schatting, die
in geld worden opgebracht.
GELDLEENING, v. (-en), leaning van geld; inz.
het opnemen van geld tegen interest - Perzië wilde
eene nieuwe geldleen-ing sluiten; ...LICHTING, v.
(-en), (w. g.) geldheffing of gedwongen geldleening;
...LOTERIJ, v. (-en). loterij waarbij de prijzen
bepaalde geldsommen zijn.
GELDMAKERIJ, v. iets waar men geld mede
maakt, verdient of tracht dit te doen : het is louter
geldmcskerij van hem; dat kwakzalversmiddel is
geldma kerij .

GELDMAKING, v. het te gelde maken van be-

zittingen : eene geforceerde geldmaking (ten einde
plotseling te voorzien in gebrek aan geld); ...MAN,
m. (-nen), financier; (ook) een schatrijk man;
...MANDJE, o. (-s), mandje, dienende tot het.
bewaren van geld, inz. van kleine sommen voor
huishoudelijke uitgaven, in toonbankladen en op
(wissel)kantoren; gewoonlijk van metaalgaas en
door tusschenschotjes in vier, zes of acht hokjes
verdeeld; ...MANGEL. o. (w. g.) mangel of gebrek
aan g ^1d, geldgebrek; ...MARKT, v. (-en), de handel
in geldswaardig papier (effecten, wissels enz.) en
de omzet ter beurze: (bij uitbr.) de plaats, waai ,
die handel gedreven wordt.
GELDMIDDELEN, o. mv. de geldelijke middelen
die voor het levensonderhoud of voor eenig ander
doel vereischt worden, het (daartoe benoodigde)
geld : hij was zonder geldmiadelen en van alles ont-

bloot; hem ontbraken de noodige geldmiddelen tot het
oprichten eener fabriek; — de financiën (inkomsten

en uitgaven.) van een vorst, een land, Bene vereeniging : de geldmiddelen stonden goed; — de toestand der geldzaken, hetzij van een persoon, hetzij
van een staat : ziin verwarde geldmiddelen herstellen.
GELDMUNT, v. (-en) Bene bepaalde soort v aai
gemunt geld, Bene geldsoort; een gemunt stuk
metaal, als geld dienende, geldstuk; ...NOOD, in.
nood of nijpende behoefte aan geld, het in onveldoende hoeveelheid voorhanden zijn van besehikbaar kapitaal, groote geldverlegenheid.
GELDOPERATIE, v. (-s); ...OPNEMER, in.
(-s), ...OPNEEMSTER, v. (-s), een persoon die
geld opneemt of op bepaalde voorwaarden vain
een ander leent.
GELDPACHT, v. pacht van land, die in geld
voldaan wordt (in tegenstelling van carfpacht of
zaadpacht, die in een bepaald deel van den oogst
wordt opgebracht), ook geldhuur geheeten.
GELDPOST, m. (-en), Bene som die in contant
geld ontvangen of uitbetaald wordt; ...POT, in.
(-ten), pot waarin men geld bewaart: ...POTTEII ,
ra. (-s), tem. die geld oppot, gierigaard; ...PRIJS,
m_ (Zuidn.) hooge prijs : ...QUAESTIE, v.
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(...tiën, -s), geldkwestie; ...RIDDER, ni. (-s),
(w. g.) iem. die veel geld en daardoor veel invloed
heeft; ... RIEM m . k -en) riem of lederen gordel,
diets men om het lijf draagt, en waarin men geld
wegbergt om het veilig bij zich te dragen.
GELDSCHAAL v. (...schalen), schaal dienende
tot, het weten van gemunt geld; ...SCHAARSCHTE,
V. ge.)rek aan geld.
GELDSCHIETER. m. (-s), ...SCHIETSTER, v.
(-s), een persoon die geld schiet, op bepaalde voor
aan een ander leent; ...SCHIETING, -warden.
GELDSCHOPJE, o. (-s), schopje, dienende om
geld of gemunt metaal naar zich toe te halen of
naar anderen toe te schuiven; ...SCHULD, v. (-en).
schuld van geldelijken aard, verplichting tot het
betalen van eene bepaalde hoeveelheid geld.
GELDSNOEIEN, o. het afsnijden an een ge
munten, met het doel-deltvanr
zich te bevoordeelen ten koste van het algemeen
(thans verouderd); ...SNOEIER, m. (-s), ...SNOEI STER, v. (-s).
GELDSOM, v. (-men, eene som of bepaalde
hoeveelheid geld. (liet verkl. een geldsommetje is
niet in georuik, omdat men met geldsom Bene som
van eenig aanbelang bedoelt; in dien zin zegt men

GELDZAAK, v. (...zaken). eene zaak van gelde lijken aard, die geld betreft, eene geldelijke aan
-gelnhid.
GELDZAK, m. (-ken), een zak, dienende tot het
bewaren van geld, hetzij in 't algemeen, hetzij in
't bijzonder tot berging van eene bepaalde som
gelds op een kantoor, in Bene bank enz.; — (fig.)
een persoon die veel geld heeft, een rijkaard, doch
in minachtender zin : hij is een rechte geldzak
ook ; gierigaard.
GELDZORG, v. (-en), de zorg die aan het winnen
van geld verbonden is, nekommering omtrent geldzaken.
GELDZUCHT, v. zucht of sterke begeerte naaigeld : de duivel der geldzucht speelde hem parten;
GELDZUCHTIG, bn. bw. ( -er, -st), (w. g.) (van
personen) met geldzucht of sterke begeerte naar
geld behept : de geldzuchtige F'arizeërs; — ( van
menschelijke lusten, begeerten enz.) blijk gevende
van geldzucht, van sterke begeerte naar geld :

een sommetje geld.)

van Prins Willem I is nu meer dan drie eeuwen
geleden; het is geen uur geleden; — niet lang geleden,
kort geleden, vóór korten tijd, onlangs; — bn. de
geleden schade; het geleden leed.

GELDSOMLOOP, m. de omloop, de nirculatie van
geld, het omgaan van het geld van hand tot hand.
GELDSOORT, v. (-en), ...SPECIE, v. (-s, ...ciën),
c.ene bepaa] de soort van geld of gemunt metael.
GELDSTANDAARD, w . (-s), de standaardmunten
in een land in gebruik; ...STAPEL, m. (-s), een
stapel geldstukken, eene hoeveelheid gelijksoortige
muntstukken, in een stapel op elkander geplaatst;
...STRAF, V. (-fen), eene straf, bestaande in het
betalen van eene zekere geldsom als boete;
...STROOM, m. (-en), (dicht.) een menigte geld,
die iem. toestroomt of toevloeit; ...STUK, o. (-ken),
een stuk geld, een stuk gemunt metaal, muntstuk.
GELDSWAARDE, v. de waarde van Bene zaak
in geld, de prijs; (ook) alles wat geld waard is,
wat verkoopbaar, te gelde te maken is. GELDSWAARDIG, bn. geldswaarde hebbende : geldswaardig papier, papier dat eene waarde in geld
of zekere geldsom op wettige wijze vertegenwoor-

digt : effecten, wissels en ander geldswaardig papier.

GELDTASCH, v. (...tasschen), Bene tasch, zak
of buidel, dienende om er geld in te bewaren;
geldzak, geldbuidel; ...TROMMEL, v. (-s), eene
trommel, dienende om er geld in te bewaren;
...UITVOER, m. de uitvoer van geslagen muntspeciën naar het buitenland.
GELDVEREERING, V. (w. g.) de vereering of
hoogschatting van het geld; —, (-en), (w. g.) eene
vereering, een geschenk in geld.
GELDVERDOENDER, m. (-s), ...VERKWISTER, m. (-s), ...VERKWISTSTER, v. (-s), tem.
die geld verkwist, roekeloos doorbrengt ; ...VER
v. (-en), het roekeloos doorbrengen-KWISTNG,
en verspillen van geld.
GELDVERLEGENHEID, v. (...heden), het tijde
verlegen zijn om geld, gebrek hebben aan-lijk
geld; ...VERLIES, o. (...liezen), verlies van geld,
de schade die men lijdt door zijn geld kwijt te
raken.
GELDVERSPEELDER, ...VERSPELER, ...VER
-SPILER,m.(s)VSPILTER,v.(-s)iem
die zijn geld verspilt; ...VERSPILLING, v. (-en),
het nutteloos uitgeven van geld; ...VERTERING,
v. (-en), het verteren van geld. het geldverbruik;
... VERZENDING, v. (-en).
GELDVRAAG, v. (...vragen), Bene vraag het
geld betreffende, inz. in betrekking tot uitgaven
en inkomsten, hetzelfde als geldkwesl ie, dat in de
spreektaal meer gewoon is.
GELDWEZEN, o. het gezamenlijke begrip van
alles wat de geldmiddelen van een staat betreft,
de financiën; ...WINKEL, m (-s), (scherts.) een
effectenkantoor of eene dergelijke inrichting.
GELDWINNING, v. (w. g.) de daad van het geldwinnen, het verdienen van geld; —, (-en), eene
zaak, inz. eene handelszaak waarin ruim geld
gewonnen of verdiend wordt : tiet is geene kostwin-

ning, maar eene geldwinning.

GELDWISSELAAR, m. (-s), een persoon, die
zijn beroep maakt van geld te wisselen, de eene
geldsoort tegen de andere te ruilen; ...WOLF, m.
(...wolven), een uiterst hebzuchtig mensch, iem.
die altijd op geld aast, als een wolf op zijne prooi.

geldzuchtige eigenbaat.

GELEDEN, verl. deelw. van lijden (in de veroud.
bet. van voorbijgaan) : geleden zijn (vergezeld van
Bene tijdsbepaling ter aanduiding dat er sedert
dat voorval zooveel tijd verloopen is) : de moord

GELEDERENVUUR, o. vuur bij gelederen.
GELEDING, v. (-en), (dierk.) de onderlinge ver
aaneensluiting der verschillende leden-bindgof
van het dierlijk lichaam, door welke de beweging
mogelijk gemaakt wordt; — (plantk.) de veroinding
tusschen een beweeglijk of afvallei.d deel eener
plant en het deel waarop het is ingeplant : bij onze

boomen en heesters, wier bladen alle gesteeld zijn,

is de geleding duidelijk waar te nemen; — ( van
gesmede voorwerpen, inz. van wapenrustingen)
de plaatsen waar de verschillende doelen aan elkander zijn verbonden, zoodat de vrije beweging
mogelijk gemaakt wordt voor hem die ze draagt :

de geledingen van een helm, van een ijzeren handschoen, van scheenstukken enz.; --- (aardr.) de kust
een land of de insnijdingen welke-ontwikelgva
de zee in de kust maakt; —
lid : (dierk.) een lid van het dierlijk lichaam,
dat met andere leden beweeglijk verbonden is:

de sprieten der vliesvleugelige insecten zijn uit weinige

geledingen samengesteld; — ( plantk.) het tusschen
twee knoopen vervatte gedeelte van den stengel
eener plant, hetzelfde als het meer gewone lid:

de geledingen van het riet; de geledingen van een
bamboe -rotting.

GELEED, bn. gelede dieren, benaming van eene
der afdeelingen van het dierenrijk, omvattende alle
ongewervelde dieren, wier lichaam uit verschillende
door geledingen met elkander verbonden leden bestaat (schaaldieren, spinachtigen, gekorven dieren,
wormen, raderdiertjes); — (plantk.) uit verschil
leden samengesteld, d. i. uit stukken die in-lend
de lengte aan elkander gevoegd en door tusschenliggende knoopen of door insnoeringen van elkander
gescheiden zijn; — ook gezegd van vruchten, die
zich bij rijpheid in zoodanige stukken scheiden, of
wel, van doelen die door middel van Bene geleding
aan een ander deel gehecht zijn : een gelede stengel;

het gelede riet; een gelede peul; — gelede pijp, uit

verschillende deden bestaande.
GELEEG, O (Zuidn.) zie GELEG.
GELEEN, o. het telkens of aanhoudend leenera.
GELEEND, bn. (van hoedanigheden of van
zaken die aan een persoon of eene zaak zekere
hoedanigheid bijzetten) aan iem. of iets niet van
nature of door zichzelf eigen, maar van elders ontleend, van buiten aangenomen (in tegenstelling van
eigen) : geleende moed, geleende tooi, geleende glans.

1. GELEERD, bn. van eene ladder voorzien, aan
of met Bene ladder afgebeeld (schertsende volksuitdrukking op voormalige uithangborden, met onverholen toespeling op geleerd in den zin van met kennis toegerust) : het geleerde varken, het varken aan
de leer.
2. GELEERD, bn. ( -er, -st), wel onderwezen, door
onderricht bekwaam gemaakt, bekwaam ervaren,
geoefend : hij is goed geleerd; -- hij is wij s en wel
geleerd , die alle ding ten beste keert, die alles ten goede
weet te duiden; — hij is geen tetter geleerd, hij
weet heelemail niets, is zeer. onwetend ; —
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Zuidn.) door ondervinding wijs of voorzichtig geworden : nu zal hij zoo iets niet meer doen: hij is
geleerd, nu heeft hij leergeld gegeven; -- (van
dieren) gedresseerd : in andere spellen zag men
geleerde dieren; een geleerd aapje; —
in eene of meer wetenschappen bijzonder ervaren,
m t uitgebreide kennis toegerust, t. w. in toepas sir ; op de kennis die uit boeken geput wordt : een
geleerd schrijver; een zeldzaam geleerd man; de
geleercGste philologen; — die geleerd wil worden,
moet vroeg opstaan, moet vlijtig arbeiden; -- de
geleerde stand, de stand der geleerden, der personen
die zich aan de beoefening der wetenschappen
wijden; — de geleerde wereld, gezamenlijke benaming
voor de personen, die zich aan de beoefening der
wetenschappen wijden, de wereld der geleerden; —
een geleerd genootschap, eene geleerde maatschappij,
een genootschap of maatschappij ter bevordering
van wetenschappelijke kennis; — (ook in ongunstigen zin, van iem. die ondanks alle belezenheid
en verzamelde wetenschap toch weinig oordeel,
smaak of verstand toont, of in de dingen der wereld
als een dwaas handelt) : de geleerdsten zijn de
wijsten niet; geleerde lien, verkeerde lien; hoe geleerder , hee verkeerder of hoe geleerder, h gekker; —
(van boeken, betoogen, gesprekaen en sooltgelijke uitingen van den geest) op het gebied der weten schappen betrekking hebbende: geleerde boeken; een
geleerd betoog ; eene geleerde verhandeling ; zij waren
verdiept in een geleerd gesprek; — (van boeken ; betoogen, gesprekken enz.) blijken dragende van de
uitgebreide belezenheid en kennis van den schrijver
of spreker, rijk aan wetenswaardige zaken, met veel
studie uit boeken opgezameld : het geleerde opstel
van uw vriend; geleerde dissertatiën; --- (van zaken
waarover men schrijft of spreekt) tot het gebied
der wetenschappen behoorende : hijj schrijft alleen
over geleerde onderwerpen; over welk geleerd onderwerp
spreekt gij daar ?; een gelen d vraagstuk; —
(van zaken waarover men schrijft of spreekt)
veel kennis vereischende om goed begrepen te
worden, niet gemakkelijk te verstaan, ingewikkeld, moeilijk, zwaar : van zulke geleerde dingen
begrijp ik niets; — er geleerd uitzien, er uitzien
als iets dat alleen lieden van studie verstaan
kunnen als iets dat van belezenheid en kennis
getuigt; — dat ziet er geleerd uit, dat is een moeilijk
geval, dat is eene leelijke historie; — dat is mij te
geleerd, dat gaat mijne kennis te boven, dat kan ik
met mijn eenvoudig verstand niet begrijpen, (ook)
in scherts gezegd van zaken die niet te hoog zijn,
maar die men te vreemd of te ongerijmd vindt om
ze te kunnen begrijpen; —
eene geleerde opvoeding, eene opvoeding, bestemd
om een jongmensch tot de beoefening der wetenschap voor te bereiden; — de geleerde talen, de talen
die alleen door lieden van wetenschap plegen beoefend te worden, voorheen inz. gezegd van de classieke talen der oudheid; —
een geleerd hoofd of een geleerde kop, een hoofd
dat door de trekken van het gelaat, door de uitdruk
getuigt, dat de persoon iem.-kingdero z.
van veel studie en kennis is; —
bw. op eene geleerde wijze, op Bene wijze die van
veel studie en belezenheid getuigt (in toepassing
op schrijven en spreken).
GELEERDE, m. en v. (-n), iem. van uitgebreide
studie en kennis in wetenschappelijke zaken, of die
zijn leven geheel aan de beoefening der wetenschap
wijdt : een groot, een beroemd geleerde; — dat mogen
de geleerden beslissen, daarover durf ik geen uitspraak
doen, dat laat ik aan de mannen van 't vak over; —
groote geleerden zijn zelden groote heiligen ; — (minachtend) iem. die zich op zijne kennis te veel laat
voorstaan, of die, bij al zijne wetenschap, weinig
oordeel, smaak of verstand toont, of in de dingen
der wereld als een dwaas handelt : een droog, stijf.
pedant geleerde; zoo'n echte geleerde, en dus at heel
vervelend.

GELEERDHEID, v. uitgebreide kennis in zaken
van wetenschap door studie en belezenheid ver
: de geleerdheid waait iem. zoo niet aan, is-kregn
niet zonder inspanning en moeite te verkrijgen; —
een mon van geleerdheid, een geleerd man; — (minacht.) dorre, droge, ijdele, onvruchtbare geleerdheid; -—, (...heden), iets dat geleerd is, meest als collectieve benaming van geleerde zaken in schrift of
woord, t. w. zaken die tot het gebied der weten
uitgebreide kennis-schapbeornfdiv

GELEGENHEID

van den schrijver of spreker getuigen : wat eén
omhaal van geleerdheid!; val mij niet lastig met al
die geleerdheid; je duizelt hier van al die geleerd
geleerdheid luchten (te luchten hangen,.-hedn;—zij
uitstallen, uitpakken, ten toon spreiden enz.), allerlei
geleerde zaken te berde brengen, een ijdel vertoon maken van alles wat men weet.
GELEES, o. het telkens of aanhoudend lezen,
het lezen (als iets onaangenaams of vervelends voorgesteld).
GELEEUWD, bn. van een leeuw voorzien, met
een leeuw versierd : het geleeuwde Nederlandsche
wapen; — ook van iem. gezegd die ridder van den
Nederlandschen Leeuw is : er waren heel wat geleeuwden aanwezig.
GELEG, o. (Zuidn.) dat is hier een schoon nel--!1
voor eene herberg, eene mooie ligging, gelegenheid;
-- (Zuidn.) woning, huis, inz. boerderij met de
erbij behoorende landerijen: hij woont daar op een
groot qeleg; — ( Zuidn.) steenbakkerij.
GELEGEN, bn. liggende of eeneplaats innemende:
R,otterdan is gelegen aan de Maas; het huis was
gelegen op een van de meest gezochte gedeelten van de
Keizersgracht; — staande en gelegen, van huizen of
panden gezegd, in notarieele stukken of aankondigingen van verkoop; -- in iets gelegen zijn, er in
besloten of te vinden zijn, er in bestaan : het hoofd oogmerk onzer schepping is zeker niet gelegen in het
verbeuzelen van onzen tijd; -aan God(e)s zegen is alles gelegen, alles hangt daar
af; -- daaraan, aan hem is veel (niet veel, weinig)-van
gelegen, dat, hij beteekent veel (niet veel), dat, zijn
invloed is van veel (weinig) belang; — wat is daaraan gelegen ?, wat komt dat er op aan ?; — er is
(voor),mij veel aan gelegen, het is voor mij van groot
belang; — zich aan iemn. of iets laten gelegen zijn of
liggen), er belang in stellen of zich er oni bekommeren, of wel, zich er mede bemoeien, t. w. om er zorg
voor te dragen. (bij uitbr.) zich (het lot van een
persoon) aantrekken, (eene zaak) ter harte nemen; —
het is met iem of iets (zus of zoo) gelegen, het is er
zoo mede gesteld; —
—, ( - er, -st, pf meer -, meest -), (van plaatsen of
plaatselijke uitgebreidheden) eene ligging hebbende,
die gunstig of geschikt is voor datgene waarvan
sprake is : te gelegener ure en plaatse; — (fig.) (ook
in toepassing op Bene tijdruimte, die als Bene
ruimteuitgebreidheid wordt voorgesteld) : kies een
gelegener oogenblik als ge iets te vragen hebt; ik had
u dit later willen zeggen en op een meer gelegen tijdstip; te (of ter) gelegener ure, te (of ter) gelegener
tijd (of tijde), op een geschikt tijdstip; -- iets tot
gelegener ure (of tijd) uitstellen, tot een geschikter
uur of tijd; — dat komt mij niet gelegen, schikt
mij niet; — kom ik u gelegen ?, komt mijn bezoek
(mijne komst) u gelegen ?
GELEGENHEID, v. (...heden), ligging, plaatse
gesteldheid : de gelegenheid van een land, eene-lijke
streek; — zij was door en door bekend met de gelegen
de inrichting er van; —
-hednsuiz,
een gebouw, Bene woning met betrekking tot de
gesteldheid er van : voor eene winkelnering is dat
hoekhuis eene beste gelegenheid; zoo'n buitentje vlak
bij de stad is eene aardige gelegenheid; — eene
plaats die voor eenig doel gunstig gelegen is : gij
hebt hier voor het raam eene goede gelegenheid, den
stoet te zien voorbijtrekken; —

eene toevallige omstandigheid of gesteldheid van
zaken die voor het een of ander gunstig is : de
behandeling der naamvall:.n zal ik voor eene andere
gelegenheid bewaren; plaats, tijd en gelegenheid
waren geschikt om den maaltijd aan te vangen; eene
schoons, goede, gunstige, geschikte, slechte gelegenheid;
er is gelegenheid om te dansen, te slapen, te logeeren,
enz.; eene kamer met gelegenheid om te stoken; veel,
weinig gelegenheid hebben, om uit te gaan; bij de
eerste gelegenheid de beste kwam hij mij bezoeker&; —
breng mij bij gelegenheid dat boek eens mee. als ti
dat eens gelegen komt; — bij gelegenheid zal ik c:
over spreken, als ik daartoe aanleiding vind; — ik
had geene gelegenheid hem op zijne fouten te wijzen,

de omstandigheden waren daartoe niet gunstig: -ik moet wachten tot er zich eene gelegenheid voordoet; -hij nam alle gelegenheden te baat, om haar te zien en
te spreken, als het slechts eenigszins kon; -- de
gelegenheid bij de haren grijpen, ze gretig aangrijpen,.
er onverwijld gebruik van maken — hij was (bevond zich) in de gelegenheid een goed huwelijk te doen;
-- iemand in de gelegenheid stellen, om..., tot iets
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in staat stellen, (of) er aanleiding toe geven; -(spr.) de gelegenheid maakt den dief, ook toegepast
op het bedrijven van kwaad in 't algemeen; —
gelegenheid maakt genegenheid, uit de gelegenheid,
die een jonkman en een meisje hebben om elkander
te ontmoeten, ontstaat vaak genegenheid of
liefde; —
gunsti ge reisgelegenheid : ik vond daar gelegenheid
met de stoomtram naar Naaldwijk te gaan; — de
mogelijkheid om iets te verzenden : per eerste,
per vriendelijke gelegenheid; — middel van vervoer

met de eerste gelegenheid reisde hij naar Leiden terug;
— op eigen gelegenheid keerden de feestrierenden
naar huis, op zich zelf, niet gezamenlijk; —

bepaalde omstandigheid, voorkomend geval : wij

zijn op elke gelegenheid voorbereid; — die wijs is,
schikt zich naar tijd en gelegenheid, naar de tijds

op Gods geleide, in vertrouwen op Zijne hulp; —
onder geleide van God en Zijne Heiligen, onder
Hunne bescherming; — (dicht.) op, in iemands
geleide, onder zijne leiding; — (w. g.) (muz.) begeleiding, accompagnement; —
de personen die iemand begeleiden : de vrouwen

reisden zonder mannelijk Q geleide; --- onder sterk,
onder gewapend geleide, in gezelschap van gewapende

personen ter bescherming of om toe te zien en ontvluchten onmogelijk te maken; — (ook van oorlogsschepen die koopvaarders vergezellen of beschermen) : zij kregen drie fregatten tot geleide; — geleide
verleenen, oorlogsschepen met koopvaarders doen
meevaren. ter bescherming; — (bij uitbr.) een aan
onder geleide varende schepen : een geleide-tal

van twintig koopvaarders; —

zich niet onbetuigd; een gekleed pak draag ik alleen
bij gelegenheden; eene feestelijke gelegenheid; feest
gelegenheid van het vijftigjarig bestaan onzer-liedtr

(oudt.) schriftelijk verlof om te mogen komen en
gaan onder belofte van bescherming, paspoort;- —
(in den samengetrokken vorm GELEI) benaming van sommige deelen van werktuigen, gewoonlijk geleiders genoemd : het gelei van een ploegschaaf,
het uitstek aan de ééne zijde.
GELEIDELIJK, bn. bw. ( -er, -st), (veroud.)
gemakkelijk geleid kunnende worden, meegaande:

GELEGENHEIDSDICHTER, m. (-s), iem. die bij
of ter eere van eene bepaaldegelegenheideengedicht
vervaardigt; ... DRINKER, m. (-s), iem. die alleen
bij feestelijke gelegenheden drinkt : een gelegen

klagen of sprongen : geleidelijke hervorming is beter
dan plotselinge verandering; geleidelijk onderricht;
een geleidelijke overgang; geleidelijke ontlading,

samenloop van omstandig -omstandighe;—
een feit of voorval in verband met eene-hedn,
daarmede samentreffende of er uit voortvloeiende
handeling : bij deze (te dezer) gelegenheid liet hij

vereeniging.

wordt licht een gewoontedrinker en deze-heidsrnk
weer een dronkaard; ...GEDICHT, o. (-en), dicht-

stuk ter eere van eene feestelijke gelegenheid.
GELEGENHEIDSGEZICHT, o. (-en), gezicht dat
iem. zet bij Bene bepaalde gelegenheid, inz. een
droevig. plechtig of uitgestreken gezicht : zet niet

zoo'n gelegenheidsgezicht.
GELEGENHEIDSLEERREDE,v. (-nen), ...LIEDJE, o. (-s), ...PREEK, v. (-en), ...REDE, v. (-nen),
een leerrede, liedje, enz., voor Bene bepaalde gele
gemaakt; ...STUK, o. (-ken), opstel, ge--genhid
dicht, tooneelstuk, muziekstuk enz. bij of ter eere
van Bene bepaalde gelegenheid vervaardigd; ...VERS,
o. (,.,verzen), gelegenheidsgedicht (doch gemeen
-zamer).
1. GELEI, v. (-en), het gekookte sap van vleesch
of van andere dierlijke zelfstandigheden, tot Bene
weeke, lillende stof. gestold : gelei voor zieken, gelei
van kalfsbeenderen, gelei van hertshoorn; — gestold
sap van met suiker gekookte vruchten : aalbessen gelei, appelgelei; (ook) rumgelei, punchgelei, rum
(of punch) met suiker, door gelatine stijf gemaakt;
— eene dikke, weeke zelfstandigheid in 't algemeen.
GELEITJE, o. (-s).
2. GELEI, o. samentrekking van GELEIDE;
zie aldaar.
GELEIACHTIG, bn. ( -er, -st), op gelei gelijkende.
GELEIBAAN, v. (...banen), (stoommach.) sleuf
waarlangs de geleiblokken zich bewegen; ... BAND,
m. (-en).
GELEIBILJET, o. (-ten), biljet, het verlof inhoudende tot vervoer van accijnsgoederen, met aanwijzing van den te volgen weg, en van de kantoren,
waar het biljet ter afteekening moet worden vertoond.
GELEIBLOK, o. (-ken), (stoommach.) een der
blokken welke den kop van de zuigerstang nood
zich in de richting der as des cilinders te-zaken,
blijven bewegen; — (zeew.) een enkel of dubbel
blok (katrol), om loopend touwwerk door te steken
en zoo de richting er aan te geven; ...BOOM, m.
(-en), (houtz.) de lange balken aan weerskanten
langs de slede, waarmee het zaaghout in de juiste
richting voor de zaag gebracht wordt, ook leider
genoemd.
GELEIBRIEF, m. (...brieven), (oudt.) bewijs van
vrijgeleide : (spr.) een goed gelaat is de beste gelei
overal de beste aanbeveling; -- een brief-brief,s
dien men bij het verzenden van goederen mede afzendt om de noodige inlichtingen te geven : het pak

is ontvangen, maar de geleibrief is zoekgeraakt.

GELEIBUIS, v. (...buizen), buis waardoor water
of Bene andere vloeistof ergens heen geleid wordt.
GELEIDBAARHEID, v. (nat.) geleidingsvermogen.
GELEIDE, o. het vergezellen en leiden van een
persoon, hetzij eershalve of uit beleefdheid, hetzij
om hem den weg te wijzen of te beschermen :

iemand geleide doen, aanbieden, verleenen; onder
emends geleide; — in Gods geleide, in Gods hoede; —

het meisje is gewoonlijk zeer zacht en geleidelijk; ---

(thans alleen) geregeld voortgaande, zonder afwij-

langzamerhand gaande, niet plotseling; — bw.
op geleidelijke wijze, ordelijk en geregeld.: iets
geleidelijk vertellen; alles ging geleidelijk en bedaard

toe. GELEIDELIJKHEID, v.

GELEIDEMERK, o. zie GELEIMERK.
GELEIDEN, (geleidde, heeft geleid), met iemand
medegaan, als eerbewijzing of als maatregel van
veiligheid en. voorzorg : eene dame geleiden; iemand
naar huis geleiden; — een doode, een lijk geleiden - ,

ter begrafenis medegaan, de laatste eer bewijzen; —
eene vrouw naar het altaar geleiden, met haar in 't
huwelijk treden; -- iem. met zijne wenschen geleiden,
hem in gedachte volgen en de beste wenschen voor
hem koesteren; — iem. op den levensweg geleiden,
hem met raad en daad bijstaan; — dat God st geleide, behoede, bescherme; —
leiden, voeren : een sierlijk hek geleidde tot de
oprijlaan; — in zekere richting sturen, besturen
en leiden (van den geest, het vernuft, de reden) :
het oordeel moet de liefde geleiden; — begeleiden :
een geleidend schrijven; — ( nat.) warmte of electriciteit geleiden, op aangrenzende deelen der stof of
op Bene andere stof gemakkelijk laten overgaan; —
geluid leiden, het in Bene bepaalde richting van de
Bene plaats naar de andere overbrengen.
GELEIDER, m. (-s), persoon die iemand geleidt; — algemeene benaming van verschillende
deelen van werktuigen, die dienen om een ander
deel in zijne beweging te geleiden; — goot of buis
om water te doen afvloeien; — leider van het stagen het razeil; — uitstek aan de ééne zijde van Bene
ploegschaaf; — (nat.) stof die weinig of geen weerstand biedt aan de verspreiding van warmte of
electriciteit : men verdeelt de stoffen in geleiders en
niet - geleiders.

GELEIDERES, v. ( -sen), (dicht.) geleidster.
GELEIDIER, o. (-en), (w. g.) algemeene benaming van de laagste diersoorten, die een week,
geleiachtig lichaam hebben, zooals afgietseldiertjes,
kwallen, zakp-ijpen enz. GELEIDIERTJE, o. (-c).
GELEIDING, v. het geleiden : niet alle stoffen zijn,
geschikt ter geleiding der electriciteit; —, (- en), dat
wat geleidt, inz. de metalen draad waarlangs electriciteit of geluid wordt overgebracht; — (ook
het toestel waarlangs een bewegend deel van een
werktuig in de juiste richting wordt voortbewogen.
GELEIDINGSBUS, v. ( -sen), bus waardoor een
bewegend machinedeel in de juiste richting gehouden wordt.
GELEIDINGSCOËFFICIENT, m. (-en), getal waarmede het betrekkelijk geleidingsvermogen van ver
stoffen wordt uitgedrukt.
-schilend
GELEIDINGSVERMOGEN, o. de meerdere of
mindere geschiktheid eener stof om ins. warmte en
electriciteit over te brengen.
GELEIDRAAD, m. (...draden), metalen draad
om electriciteit of geluid te geleiden.
1 1. GELEIDSTER, v. (-s), eene vrouw die iem.
begeleidt of vergezelt (hetzij eershalve, hetzij ons
den weg te wijzen); (ook) die lam. met raad an daad
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bijstaat, op den levensweg geleidt. GELEIDSTERTJE, o. (-s), strooistertje bij de eerste communie.
2. GELEIDSTER, ...STAR. 1- . ( -ren), min gebruikelijke benaming voor leidster.
GELEIENGEL, m. (-en), (w. g.) een engel die
iem.. op den levensweg geleidt, om hem voor afdwaling en gevaren te behoeden; — (overdr.) eene
vrouw die iemands goede engel is.
GELEIFABRIEK, v. (-en), fabriek waar men gelei
maakt, inz. vruchtengelei.
GELEIGEEST, m. (-en), goede genius, beschermenge].
GELEIGELD, o. (-en), het geld dat oudtijds de
koopvaardijschepen betaalden voor het hun mee
geleide van oorlogsschepen; — verlof- en-gevn
geleigelden, inkomende en uitgaande rechten door
de schepen te betalen, licenten en konvooien.
GELEIGLEUF, v. (...gleuven), gleuf waarlangs
een onderdeel van een werktuig heen en weer wordt
bewogen.
GELEIIG, bn. ( -er, -st), geleiachtig.
GELEIKORST, v. (-en), (nat. bist.) geslacht van
aaneenverbonden kleine weekdieren, tot de orde
der manteldieren behoorende (botryllus), wier gemeenschappelijk lichaam eene geleiachtige, doorzichtige korst vormt.
GELEIMERK, ook GELEIDEMERK, o. (-en),
(zeew.) een teeken (ton, boei enz.) dat den zeeman
aanwijst, hoe hij moet sturen bij het invaren van
een zeegat.
GELEIPIJP, v. (-en), pijp, waardoor gas of water
binnen een gebouw ter bestemder plaatse wordt
geleid.
GELEIPOTJE, o. (-s), potje waarin men gelei
bewaart of verzendt.
GELEISCHIP, o. (...schepen), oorlogsvaartuig
dat aan koopvaarders tot geleide strekt, konvooier;
...SCHOEN, m. (-en), schoen, onderdeel eener machine,waardoor een bewegend deel in de juiste richting wordt geleid; ...SPIL, v. (-len), zware schroef
in eene schroefsnijmachine, dienende om de slede
voort te bewegen, waarin het mes is aangebracht;
...SPOOR, o. (...sporen), ijzeren spoor waarlangs
het eene of andere deel van een werktuig heen en
weer wordt bewogen; ...STANG, v. (-en); ...STUK,
o. (-kern, benaming van verschillende onderdeelen
van werktuigen, waardoor een bewegend deel in
de juiste richting wordt geleid.
GELEITAART, v. (-en), zeker soort taart met
gelei.
GELEITOON, m. (...tonen), (muz.) iedere toon
in een akkoord, die doet verlangen naar een overg ang in een anderen, die een halven toon hooger
of lager ligt; ...VLOOT, v. (...vloten), eene vloot
van oorlogsschepen, die tot geleide strekt aan koop vaarders en transportschepen.
GELEIVORM, m. (-en), glazen of metalen vorm,
waarin men gelei laat stollen; ...WIER, o. (-en),
(plantk.) eene soort van wieren of algen, die uit een
slijmerig of geleiachtig weefsel bestaan (fucus
gelatinosus).

GELEIZEIL, o. (-en), (scheepst.) min gebruikelijke benaming voor leizeil.
GELEI, o. het voortdurend of herhaaldelijk
lekken.
GELEL, o. (gemeenz.) het telkens of aanhoudend
lellen, babbelen, vervelend kletsen.
GELEMMERD, bn. (in samenst.) (dicht.) zulk een
lemmer hebbende als in de oepaling is uitgedrukt:
het breedgelemmerd staal.
GELEN, (geelde, heeft en is gegeeld), (dicht.)
geel worden : het gelende borer; de gelende koren
aren, bladeren; — (dicht.) geel doen worden-halnie,
(inz. van plantendeelen); — geel maken, met
geelsel verven.
GELEP, GELEPPER, o. het telkens of aanhou
-den
leppen, met kleine teugjes drinken.
GELETTERD, bn. toegerust met letterkundige
kennis : een geletterd man; — eene geletterde opvoeding, bestemd om een jongmensch tot letterkundige beschaving op te leiden. GELETTERD
-HEID,v.
GELETTERDE, m. en v. (-n), iem. van letter kundige of geleerde beschaving.
GELEUR, o. liet telkens of aanhoudend leuren.
GELEVERD, bn. bw. (Zuidn.)als het blijft regenen, dan zijn we geleverd, dan zijn we gefopt.
GELEUTER, o. het telkens of aanhoudend leute-
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ren, onbeduidend en vervelend gepraat; (ook) getreuzel.
GELEZEN, bn. (meer -, meest -), veelgelezen (van
schrijvers en hunne werken) : een gelezen aut ur;
(van boeken) druk gelezen, zoodat de sporen daar
zichtbaar zijn : te koop eene partij gelezen ro--van
mans; gelezen tijdschriften; — (R. K.) eene gelezen
mis, in tegenstelling met Bene gezongen mis.
GELFSCH, ba. (bouwk.) met scheeve hoeken:
gelfsche of schuinsche pluiken.

GELID, o. (gelederen), lid, gewricht : mijne

hand is uit het (ge)lid, ik heb mijne hand verstuikt; —

(bijb.) een menschengeslacht, elke opeenvolgende
geboorte in een geslacht in de rechte lijn : tot in
het derde en vierde gelid; —
(krijgsw.) Bene aaneengesloten rij soldaten, schouder aan schouder geschaard : het bataljon stond op
drie gelederen; in het ge id staan scharen, schikken,
zich stellen, zich aansluiten enz.; de gelederen openen,
sluiten, herstellen; (ook fig. ); -- opsluitend gelid,
een achter het tweede gelid geplaatste rij van geoefende manschappen, om in den strijd de gelederen
te kunnen aanvullen en desertie tegen te gaan; —
hi j is in de gelederen, dient in het leger; — (fig.)
de gelederen der liberalen, der democraten, hunne
strijdkrachten. vertegenwoordigers; — ook in het
algemeen van - alle personen die met eenig doel in
Bene rij staan : de dansers stelden zich in het gelid; —
in het tweede gelid komen, in de tweede plaats,
achteraan.
GELIDBEENTJE, o. (-s), (w. g.) een der beentjes of
kootjes in de vingers en teenen; ...KNOOP, m.
(-en), knoop die de geledingen der planten (inz. der
grassen) scheidt.
GELIDSLUITER, m. (-s), (mil.) laatste man van
een gelid.
GELIEFD, bn. ( -er, -st, of meer -, meest -), bemind, met innige genegenheid geëerd : mijne
Beliefde echtgenoote; — geliefde broeders en zusters,
gewone aanspraak in leerredenen; — (van zaken)
dierbaar : het geliejde vaderlanaa, een geliefde naam; —
zijne geliefde studie is letterkunde, die studie waartoe
hij zich het meest voelt aangetrokken; — hare
geliefdste bloemen, boeken, die waaraan zij de voorkeur geeft; — mijne meest geliefde schrijvers, van wie
ik bij voorkeur iets lees; — (effect.) een geliefd fonds,
eene soort van effecten dat door het publiek algemeen begeerd wordt.
GELIEFDE, m. en v. (-n), beminde, uitverkorene; — (spr.) geliefdens kijven doet liefde beklij
•tyes-, wanneer twee geliefden hebben getwist, wordt
gewoonlijk hunne liefde door de verzoening nog
inniger; — geliefde echtgenoot; -- lieve rhlotdverwanten : mijne ee^iefden.
GELIEFHEBBER. o. beoefening van Bene weten
kunst, als liefhebberij, als ontspanning-schapof
beschouwd en daardoor vaak minder degelijk.
GELIEFKENS, GELIEVEKENS, o. mv. (Zuidn.)
gelieven.
GELIEFKOOSD, bn. geliefd, dierbaar : een
geliefkoosd oord, plekje; — meest geliefd : zijn
geliefkoosd eten, dat waarvan hij het meeste houdt;
— haar geliefkoosde dichter, haar lievelingsdichter.
1. GELIEVEN, m. mv. een minnend paar : de
gelieven zoeken de eenzaamheid; -- (spr.) brieven
van gelieven zijn met boter verzegeld, op minnaars beloften is niet te vertrouwen.
2. GELIEVEN, (geliefde, heeft geliefd), believen
hij wil iedereen gelieven; — goedvinden, willen : de
knecht kwam vragen, hoe laat hij geliefde uit te rijden; -- (inz. als beleefde vorm voor een verzoek
of bevel) : gelief mij te volgen; UEd. gelieve te zen
gelieve de ontvangst dezes te ber,chten; —-den.;
gelieve te betalen... (formule op handelspapier).
GELIJDEN, (alken in de onbep. wijs en steeds
met kunnen verbonden), (Zuidn.) lijden, verdragen, verduren ; iets, iem. niet kunnen Belijden.
GELIG, bn. ( -er, -st), een weinig geel, naar het
gele zweemende (inz. van iets dat oorspronkelijk
Bene heldere kleur had, die niet zuiver bewaard
is gebleven) : die papieren zijn gelig geworden; dat
linnen ziet gelig.
GELIGGEN, (gelag, is gelegen), (gew.) in de
kraam komen, bevallen : van een kind geliggen; —
van iemand geliggen, van hem in de kraam komen.
1. GELIJK, bn. bw. ( -er, -st, of meer -, meest-),
geheel met elkander overeenkomende wat betreft
zekere hoedanigheden : met gelijke wapenen sirijden; beide legers waren geli k in macht en in moed;
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zi was een duifje gelijk, zoo onschuldig; — gelijken
tred, gang, koers met iem. of iets houden, even snel

voortgaan, iem. of iets in zijne beweging bijhouden,
, (ook fig.); — (spr.) gelijke monniken, gelijke kappen,
menschen van ééne soort hebben dezelfde rechten,
moeten op dezelfde wijze behandeld worden; —
iemn. met gelijke munt betalen, hem op eene dergelijke
wijze bejegenen, als hij h-.t den ander gedaan heeft;
— overeenkomende in rang, stand of macht : de

menschen zijn niet gelijk, er is meer en minder; —
gelijke huwelijken, huwelijken tusschen personen
van denzelfden stand; -- een gelijke strijd, een strijd
tusschen personen die tegen elkander opgewassen
zijn; — overeenkomende in rechten en plichten:

alle burgers zijn voor de wet gelijk; — gelijke schuld

zij die bij een faillissement geen voorrecht-eischr,
boven anderen hebben; — (van uurwerken) overeenkomende met den waren tijd, den juisten tijd
aanwijzende : mijn horl',ge is, gaat, loopt gelijk;
(ook) ik ben precies gelijk; —
onderling gelijk, even groot, dezelfde, hetzelfde:
in gelijke mate, in even groote mate; — op gelijken
voet, op denzelfden voet; — zaken van gelijke waarde,
dezelfde waarde; — zij krijgen eene gelijke portie,
evenveel; — van gelijk gewicht, even zwaar, even
belangrijk; -- te gelijker tijd, terzelfdertijd; —
het is mij gelijk, geheel hetzelfde, om het even,
onverschillig ; — zich zelven steeds gelijk blijven,
in al zijn doen en laten dezelfde blijven; — (wisk.,
van twee grootheden waarin eene gemeene maat
evenveel malen is begrepen) : driehoeken met gelijke
basis en gelijke hoogte zijn gelijk van inhoud, hebben
denzelfden inhoud; — twee begrensde vlakken die
elkaar geheel bedekken zijn gelijk en gelijkvormig; —
tweemaal twee is gelijk vier (2 X 2 = 4), evenveel

als vier; —
eflen, vlak, vrij van oneffenheden : de weg is

allesbehalve gelijk, er zijn groote kuilen in; die steenen
liggen niet gelijk; een gelijke draad, die overal even
dik is; — met den grond gelijk maken (van gebou-

wen, vestingwerken enz.), ze slechten, sloopen, tot
op den grond afbreken; — gelijk van humeur, altijd
hetzelfde humeur bezittende, zonder luimen of
grillen; —
bw. (van wijze) op gelijke wijze : die kinderen

zijn gelijk gekleed; de viool is gelijk gestemd met de
piano; -- gelijkelijk : gelijk deelen, gelijk op deelen; — gelijk op spelen, niets winnen en niets ver
— gelijk op studeeren, werken, op dezelfde-liezn;

wijze, met dezelfde snelheid, zoodat men gelijk
blijft : gelijk op varen, roeien, zeilen ; — bunderbundersgelijk, pondspondsgelijk (bij het aanslaan in dijks - of polderlasten), in verhouding tot, naar mate van het aantal bunders
dat ieder bezit, of het aantal schotponden waarop
hij gezet is; — bw. (van plaats) op hetzelfde punt,
even ver in verhouding tot elkaar : de hardrijders

bleven lang met elkander gelijk; de schepen zijn nu
nog gelijk, maar dat zal niet zoo blijven; — bw.
(van tijd) op denzelfden tijd, te gelijk : de twee
treinen kwamen juist gelijk aan; — ( gew.) dadelijk,
meteen : het begint gelijk weer; — bw. (van graad)

(gew.) in dezelfde mate, evenzeer : zij zijn gelijk

arm; — (bijb.) gelijk als, even als; —

[gelijk vormt met vele werkw. samenstellingen
die dan beteekenen : door de werking gelijk, effen
magen ; eenige zijn maar opgenomen].
2, GELIJK o. het bn. zelfstandig gebezigd:
gelijk met gelijk vergelden, iets met gelijke munt
betalen; -- (spr.) (w. g.) gelijk mint (of zoekt) gelijk,
al wat onderling overeenkomt, gevoelt zich tot
elkaar aangetrokken, soort zoekt soort; — er is
meer gelijk dan eigen, gelijkenis bewijst nog geene
indentiteit of verwantschap; — men ziet daar boom
noch booms gelijk, geen enkelen boom; — iets in
't gelijk spreken, het goed praten, misverstand
wegnemen; (ook) iets vergoelijken; — (gew.) gij
moet in 't gelijk spreken, onpartijdig oordeelen of
uitspraak doen; — iets in het gelijk brengen, het in
't effen brengen, redderen : hij zal dat verwarde
zaakje wel in 't gelijk brengen; — in het gelijk breien,

(van breiwerk) eene der naalden juist tot op de
helft afbreien, zoodat men het werk behoorlijk
kan oprollen; —
gelijk hebben, groot, deugdelijk, volkomen gelijk
hebben, in een gegeven geval de billijkheid vóór
zich hebben, billijk en verstandig handelen : hij
heeft groot gelijk, dat hij het niet doet; — (ook)

Bene meening uiten, die met de waarheid overeen-

koelt : gij hebt gelijk, mijn oordeel was overijld; —
j e hebt het grootste gelijk van de wereld, van de viseh markt, spottend gezegd tegen iem. met wien men
niet langer wil redetwisten; — hij wil altijd gelijk
hebben, nooit toegeven dat hij zich misschien
vergist; — iemand (groot) gelijk geven, erkennen

dat hij in het gegeven geval goed of naar beh ooren
handelt; — de uitkoms heeft hem in 't gelijk gesteld,
bewezen dat hij gelijk had; -- hij kreeg van iedereen
gelijk, allen stemden met zijne bewering in; — (ook)
allen 'keurden zijne handelwijze, zijn optreden
goed; —
bij gelijke, (Zuidn.) bij voorbeeld; — van gelijke(n),
van 's gelijken, evenzoo, op dezelfde wijze; inz. bij
het beantwoorden van een wensch of groet : (ik
wensch u) hetzelfde; — te gelijk, te gelijker tijd, op
hetzelfde oogenblik : men kan geen twee dingen te
gelijk doen; ze schreeuwden allen te gelijk; laat
slechts één persoon te gelijk binnen.
3. GELIJK vw. evenals, als : bleek gelijk de dood;
stamelen gelijk een kind; hij is zenuwachtig, gelijk
zijn vader was; gelijk in den hemel alzoo ook op de
aarde; — ( spr.) gelijk de waard is, vertrouwt hij zijne
gasten, anderen beoordeelt men naar zich zelf; --als 't ware : hij kwam gelijk op vleugelen aangesneld; — ( Zuidn.) terwijl, te gelijk dat : gelijk ik
nu door de duisternis mij voortspoedde, zag ik twee
vurige oogen op mij gericht.

4. GELIJK, (Ziiidn.) vaak overtollig gebruikt
en ongeveer gelijk staande met dus, bijgevolg: hij

is gelijk alweer zat ; hij is gelijk ziek geweest ; ze
hehbcn hem gelijk aan de deur gezet ; zich nergens
mede moeien, is gelijk nog het beste; zie ook LIJK.

GELIJKAARDIG, bn. (w. g.) van gelijken aard,
natuur of hoedanigheid (van personen en zaken).
GELIJKAARDIGHEID, v. (w. g.).
GELIJKBAAR, bn. (dicht.) gelijkgesteld of vergeloken kunnende worden met iets anders; ...BEDUIDEND, bn. (van woorden en uitdrukkingen)
gelijkbeteekenend.
GELIJKBEENIG, bn. (meetk.) een gelijkbeenige
driehoek, een driehoek met twee gelijke zijden;
gelijkbeenig trapezium, een trapezium waarvan de
niet evenwijdige zijden aan elkaar gelijk zijn.
GELIJKBEENIGHEID, v.
GELIJKBETEEKENEND, bn. (van woorden en
uitdrukkingen) hetzelfde of nagenoeg hetzelfde
beteekenend.
GELIJKBREIEN, (breide gelijk, heeft gelijkgebreid ), (van een breiwerk) eene der naalden tot op
de helft afbreien, zoodat men het werk behoorlijk
kan oprollen en een poos laten rusten.
GELIJKDRAADSCH, bn. (van garens, katoen,
touwwerk enz.) uit een gelijk, een even groot aantal
draden gesponnen
GELIJKDRACHTIG, bn. ( -er -st), (van touwwerk)
over de geheele lengte dezelfde draagkracht heb bende : patenttouw is gelijkdrachtiger dan uit de hand
gesponnen touw. GELIJKDRACHTIGHEID, v.
GELIJKDRADIG, bn. gelijkdraadsch; —, ( -er,
-st), (w. g.) (van schrijfletters) met neerhalen van
gelijke dikte geschreven : fraai, gelijkdradig schrift.
GELIJKDRADIGHEID, v.
GELIJKE, m. en v. (-n), persoon die iem. evenaart in rang, stand of macht, in bekwaamheid
of talent enz. : met zijne gelijken omgaan; uwe

gebreken hinderen niemand : noch uwe meerderen,
noch uws gelijken, en minst van al uwe minderen; -al is Jan Pieters dood, daar leeft nog zijns gelijke,

al is een der wakkerste strijders gevallen, er blijven
nog kloeke mannen ter verdediging des vaderlands
over; — zijns gelijke niet hebben (of vinden), door
niemand geëvenaard worden; — (w. g.) kwade
wijven zijn zonder gelijken, er is niets ergers dan een
kwaad wijf ; -- (w. g.) roer den duim bij uws gelij
ken, als gij wat uit uw duim wilt zuigen, ga dan
bij een ander, maak dat een ander wijs.
GELIJKELIJK bw. op gelijkmatige wijze : ge
zoodat ieder evenveel-lijkedn,vr
krijgt; — op denzelfden tijd, te gelijk : allen
stoven gelijkelijk op; — in dezelfde mate, evenzeer :

twee klippen zijn hier gelijkelijk te mijden; poëzie
die en gevoel en smaak en oordeel gelijkelijk bevredigt.

GELIJKELIJKHEID, v. gelijkmatigheid : voor

de gelijkelijkheid zal ik ook maar een taartje meeproeven.

GELIJKEN, (geleek. heeft geleken), (in gewone
taal lijken, lijken op); gelijk zijn (aan iem. of iets),
geheel (er mede) overeenkomen, evenaren : geen
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naam, die dezen naam gelijkt of schooner in 't geschied boek prijkt; doch wie gelijkt dien held in kracht en
dapperheid !; — in vele opzichten, of, in gekere
mate overeenkomen : de zieke geleek wel een geraamte; de wei gelijkt een groen tapijt; die jongen
gelijkt (naar) zijn vader, heeft dezelfde karaktertrekken; -- zij gelijken op elkaar als twee druppels
water, zij hebben zoo veel van elkander dat er niet
het minste verschil te ontdekken valt; --- ze ge lijkt
sprekend op hare moeder; ook in toepassing op
portretten : je gelijkt goed; dat portret is niet gelijkend; — ( Zuidn.) gelijken aan, gelijken op : Vlaanderen geleek aan een gistenden vuurberg; — wat
(of heel wat) gelijken, er uitzien als iem. of iets van

belang (maar alleen in schijn), uiterlijk wat ver

zijne kennis gelijkt heel wat, maar heeft-tone:
niets om het lijf; —
ik zag niets dat naar huis of schuur geleek, ik zag
schijn noch schaduw van een huis; — het gelijkt
er (in de verste verte) niet naar, het is volstrekt niet
zoo; -- het begint er al mooi naar te gelijken, het
begint er iets van te krijgen; -- het gelijkt (of lijkt)
nergens naar, dat komt in 't geheel niet te pas, is
in de hoogste mate verkeerd of onbetamelijk : zijn
gedrag gelijkt nergens naar; — dat opstel gelijkt
naar niets, is een prul van de eerste soort; --

overeenstemmen met iemands lust, neiging, behoefte, hem aanstaan, bevallen : dat huis gelijkt
mij net, past mij juist; dat zou mij wel, goed, best,
slecht, allerminst gelijken; —
(dicht. ongewoon) gelijken bij of met, vergelijken:
de invloed, dien gij op mijn hart hebt, is nergens bij
te geli. ken; wel foei ! gelijkt gij hem met mij I

GELIJKENIS, v. ( -sen), overeenkomst in uiterlijken vorm : zijn schrift heeft groote gelijkenis met

dat van zijn vader; er is eene sterke gelijkenis tusschen
haar en hare dochter; de gelijkenis van dat portret
is voortreffelijk: — ( bijb.) voorbeeld, model: de
mensch is naar Gods beeld en gelijkenis geschapen; —
(bijb.) afbeelding : gij zult u geen gesneden beeld,
noch Benige gelijkenis maken; — zinnebeeldig ver-

haal, inz. die waarvan Jezus zich bediende bij zijne
evangelieprediking : de gelijkenis van den Verloren
Zoon; — dichterlijke vergelijking.
GELIJKERWIJS, ...WIJZE, bw. op gelijke wijze,
eveneens; -- vw. evenals, gelijk (inz. in bijbeltaal) :
hij riep met eene groote stemme, gelijkerwijs een
leeuw brult.

GELIJKGAAN, (ging gelijk, heeft gelijkgegaan),
even snel gaande, denzelfden tijd aanwijzende (als
een ander. uurwerk) : die twee pendules gaan altijd
gelijk; mijn horloge gaat gelijk (t. w. met de klok die
den juisten tijd aangeeft).
GELIJKGESCHOEID bn. een gelijk schoeisel
dragende; (fig.) (w. g.) overeenkomende in zeden en
manieren, van gelijke beweging.
GELIJKGESTELDE, m. en v. (-n), (Ind.) nietEuropeaan, die dezelfde rechten als dc Europeanen
heeft, aan dezen gelijk gesteld is.
GELIJKGESTEMD, bn. van gelijke stemming,
zienswijze; ...GEZIND, bn. van gelijke gezindheid,
dezelfde denkwijze toegedaan (meest van godsdienstige overtuigingen).
GELIJKGRONDS, bw. gelijkvloers.
GELIJKHEID, v. (van personen en zaken) vol
overeenkomst : gelijkheid van opvoeding,-komen
van smaak, van inborst, van karakter; gelijkheid
van rang en stand; — de gelijkstelling in rechten
van alle burgers in staat en maatschappij : de leus
der Fransche revolutie was : vrijheid, gelijkheid en
broederschap; -- op voet van gelijkheid met iem. omgaan,

hem als gelijke behandelen; — (wisk.) de overeen
gelijk aan elkaar-komstuchengrdi
zijn; (ook) een geval waarin gelijkheid bestaat
(in dezen zin ook in het mv. ...heden); — gel ij kmatigheid (van karakter, geest, gemoed, de stem enz.); —
effenheid, vlakheid (van een weg, straat enz.).
GELIJKHEIDSTEEKEN, o. (-s), (w. g.) teeken
van gelijkheid, gelijkteeken : =.
GELIJKHOEKIG, bn. (wisk.) (van één meetkunstige figuur) gelijke hoeken hebbende; — (van
meer dan ééne meetkunstige figuur) de overeenkomstige hoeken twee aan twee gelijk hebbende:
gelijkvormige veelhoeken zijn gelijkhoekig. GELIJKHOEKIGHEID, V.
GELIJKIGHEID, v. (Zuidn. en gew.) gelijkheid.
GELIJKJARIG, bn. van gelijke jaren, van denzelfden leeftijd.
GELIJKKLOPPEN, (klopte gelijk, heeft geIijk-
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geklopt), door kloppen vlak, effen, gelijk van opper
maken.
-vlakte
GELIJKKNIPPEN, (knipte gelijk, heeft gelijkgeknipt), door knippen de oneffenheden aan den
rand wegnemen; inz. om een bepaalden vorm te
verkrijgen : zijn nagels gelijkknippen; — door
knippen aan iets denzelfden vorm geven als iets
anders heeft.
GELIJKKOMEN, (kwam gelijk, is gelijkgekomen),
op hetzelfde punt, op dezelfde hoogte komen als
iemand (of iets) anders, (eig. en fig ) : in twee maan
ik met hem gelijkgekomen, had ik hem met-aenws
de studie ingehaald.
GELIJKLASTIG, bn. (van schepen) vóór en achter
even zwaar belast en daardoor overal denzelfden
diepgang hebbende.
GELIJKLOOPEN, (liep gelijk, heeft gelijkgeloopen ), (van uurwerken) geregeld loopen, steeds den
juisten tijd- aanwijzen; — (van wegen, vaarten
enz.) dezelfde richting volgen : de weg loopt gelijk
met de rivier; — gelijkloopende lijnen, evenwijdige
lijnen; — (van schoeisel) aan den onderkant overal
gelijk slijten (het tegenovergestelde van scheeloopen); — ( van oppervlakten, vloeren, gangen enz.)
overal dezelfde hoogte hebben, horizontaal zijn.
GELIJKLUIDEND, bn. bw. gelijk van klank:
mijne viool is niet gelijkluidend met de piano, ik zal
haar even stemmen; onze namen zijn wel gelijkluidend, maar wij zijn geene familie; - gelijkluidende
woorden, homoniemen; -van denzelfden inhoud,
woordelijk overeenstemmende : gelijkluidende plaatsen plaatsen in verschillende geschriften, waar een

zelfde woord, uitdrukking of volzin voorkomt; -voor gelijkluidend afschrift, formule der schriftelijke

verklaring die de daartoe bevoegde persoon onder
een afgeschreven stuk plaatst en onderteekent, ten
bewijze dat het afschrift in allen deele juist is; —
bw. (van wijze) met gelijke beteekenis, in denzelfden
geest. GELIJKLUIDENDHEID, v.
GELIJKMAKEN, (maakte gelijk, heeft gelijkgemaakt), geheel vlak of effen maken: een veld, een tuin,
een pad gelijkmaken. GELIJKMAKER, m. (-s),
waterpasser. GELIJKMAKING, v. (-en), het effenen (van een veld enz.); afkanting (van hout,
steen, metaal enz.); — gelijkmaking van de temperatuur; — (wisk.) de methode der gelijkmaking, eene
der wijzen om vergelijkingen op te lossen, waarbij
men de eerste leden gelijk maakt.
GELIJKMATIG, bn. bw. ( -er, -sty, (Zuidn.) van
gelijke afmetingen, even groot of even klein (als
een andere persoon of zaak); — voortdurend of
overal gelijk (in graad van sterkte, kracht, snelheid
enz.) : een gelijkmatige druk; een gelijkmatige draf;
gelijkmatig van kleur; — een gelijkmatige s ijl, die
geregeld in denzelfden toon voortgaat, zonder
verheffing of daling ; gelijkmoedig, niet onderhevig
aan hartstochten of grillen : een gelijkmatig karakter; hij is gelijkmatig van humeur, van geest; —

bw. (van wijze) op eene gelijkmatige wijze : de
raderen worden gelijkmatig rondgedreven. GELIJK
-MATIGHEDv.
GELIJKMIDDELPUNTIG, bn. (van cirkels en
andere kromme lijnen) hetzelfde middelpunt
hebbende, concentrisch.
GELIJKMOEDIG bn. bw. ( -er, -st), (van personen en hun karakter) voortdurend dezelfde kalme
gemoedsgesteldheid bezittende, kalm gestemd,
geduldig onder smart en beproeving; — bw. (van
wijze) op eene wijze die van kalmte, geduld of lijdzaamheid getuigt. GELIJKMOEDIGHEID, v.
GELIJKNAMIG bn. denzelfden naam dragende;
(wisk.) gelijknamige grootheden, getallen, die uit
eenheden van denzelfden naam zijn samengesteld;
--- gelijknamige breuken, die denzeifden noemer
hebben; -- gelijknamige machten, wortelgrootheden,
met denzelfden exponent; — (natuurk.) gelijknamige polen (van magneten), gelijknamige electriciteiten, polen, electriciteiten, die denzelfden naam
hebben, d. i. hetzij positief, hetzij negatief zijii.
GELIJKNAMIGHEID, v.
GELIJKPOLIG bn. met gelijke polen : gelijlcpol'i_ge
inductie.

GELIJKRICHTTEN, (richtte gelijk, heeft gelijk
gelijk, op dezelfde wijze of juist richten.-gericht),
GELIJKRICHTER, m. (-s), (electr.) toestel om
een wisselstroom in een gelijkstroom te veranderen.
GELIJKROLLEN, (rolde gelijk, heeft gelijkgerold),
door rollen gelijkmaken.
GELIJKSCHAVEN, (schaafde gelijk, heeft gelijk-
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GELIJKSCHEREN.
geschaafd), gladschaven, door schaven gelijk

-maken.
GELIJKSCHEREN, (schoor gelijk, heeft gelijk geschoren), (van wollen en andere stoffen) de oneffenheden wegscheren, om eene gladde, gelijkmatige
oppervlakte te verkrijgen; — (ongewoon) (fig.)
gelijkmaken : er is eene uitwendige beschaving en
eene algemeen kleedins, welke oppervlakkig alle
standen gelijkscheert.
GELIJKSLAAN, (sloeg gelijk, heeft gelijkgeslagen), door slaan gelijkmaken.
GELIJKSLACHTIG, bn. . -er, -st), (Zuidn.) van
dezelfde soort, gelijksoortig; — overal op gelijke
wijze samengesteld, geheel van dezelfde hoedanigheid; — (stelk.) een gelijkslachtige veelterm, waar
alle termen van denzelfden graad zijn; ---van
(spraakk.) (w. g.) gelijkslachtige naamwoorden, zelf
naamwoorden. GELIJKSLACHTIG -slachtige

-HEID,v.
GELIJKSLIJPEN, (sleep gelijk, heeft gelijkgeslepen), door slijpen gelijkmaken.
GELIJKSNEDIG, bn. bw. ( -er, -st), (w. g.) (van
schrijfletters) overal met denzelfden vasten vorm,
met dezelfde kracht op het papier gezet : zuiver,
gelijksnedig schrift.

GELIJKSNIJDEN, (sneed gelijk, heeft ge].ijkgesneden), door snijden gelijkmaken (in lengte, hoogte
enz.); de oneffenheden wegsnijden.
GELIJKSOORTIG, bn. van dezelfde soort. GELIJKSOORTIGHEID, v.
GELIJKSTAAN, (stond gelijk, heeft gelijkgestaan), in rang, stand, aanzien, bekwaamheid,
bevoegdheid, geschiktheid enz. overeenkomen:
vele onderwijzers staan met het hoofd der school .gelijk
in kennis; — dezelfde beteekenis, dezelfde waarde
hebben, gelijk zijn : de kansen staan gelijk; dat
staat niet gelijk.
GELIJKSTALTIG, bn. (w. g.) gelijk van gestalte,
van gedaante.
GELIJKSTAMPEN, (stampte gelijk, heeft gelijk gestampt), door stampen gelijk- of effenmaken.
GELIJKSTANDIG, bn. (bouwk. en meetk.) ten
opzichte van den stand met elkander overeenkomende : gelijkstandige hoeken, zijden, diagonalen

enz. GELIJKSTANDIGHEID, v.
GELIJKSTEKEN, (stak gelijk, heeft gelijkgestoken), door steken gelijkmaken, inz. met den steekbeitel oneffenheden wegnemen.
GELIJKSTELLEN, (stelde gelijk, heeft gelijkgesteld), (van personen) ze even hoog stellen wat
rang, aanzien, kennis, bekwaamheid betreft; iemand
met een ander gelijkstellen, hem behandelen als de
gelijke van dezen; — zich met iemand gelijkstellen,
zich met hem op gelijken voet plaatsen; — (van
zaken) ze van gelijke waarde achten. GELIJK

-STELING,v.(en)
GELIJKSTEMMEN, (stemde gelijk, heeft gelijkgestemd), (van muziekinstrumenten) ze zoo stemmen
dat de overeenkomstige tonen even hoog zijn.
GELIJKSTEMMIG, bn. (muz.) (w. g.) denzelfden
toon gevende, gelijkgestemd..
GELIJKSTOOTEN, (stootte gelijk, heelt gelijkgestooten), (papierm. en boekdi.) papier gelijkstooten,
een bundel papier door stooten op eene tafel aan
de eene zijde gelijkmaken.
GELIJKSTRAATS, bw. op gelijke hoogte als de
straat, beneden : gelijkstraats wonen; eene kamer
gelijkstraats.
GELIJKSTRIJKEN, (streek gelijk, heeft gelijk gestreken), door strijken met de hand, met een
strijkhout of strijkijzer vlak- of effenmaken.
GELIJKSTROOM, m. (electr.) steeds in gelijke
richting gaande stroom van electriciteit; —AAN
BOOGLAMP, v. (-en); --MACHINE,-LEG,m.;
V. (- s);

—MOTOR, m. (-s, -en); enz.

GELIJKTANDSCH, bn. (van paarden) gelijke
tanden hebbende : mei het zevende of achtste jaar is
eenpaard gewoonlijk gelijktandsch, zijn de hoektanden
oven groot geworden als de andere tanden.
GELIJKTEEKEN, o. (-s), benaming van het
teeken =, dat in de wiskunde gebezigd wordt
om de gelijkheid van twee grootheden aan te duiden.
GELIJKTIJDIG, bn. bw. uit denzelfden tijd :
gelijktijdige schrijvers, gebeurtenissen, in denzelfden
tijd levende, geschiedende; — (aardk.) gelijktijdige
vormingen, in hetzelfde tijdperk ontstaan ; —
op hetzelfde tijdstip geschiedende: eene gelijktijdige oorlogsverklaring; -- bw. (van tijd) in hetzelfde
tijdvak; te gelijkertijd. GELIJKTIJDIGHEID, v.

GELLETJE.

GELIJKTREKKEN, (trok gelijk, heeft gelijk
trekken gelijkmaken : een gor--getrokn),d
dijn, een kleed, een rok gelijktrekken; -- (van vlas)
het door eene kam trekken, om de dooreengewarde stengels in rechte en gelijke richting te brengen; —(van blik) het gelijk of effen van oppervlakte
maken.
GELIJKVIJLEN, (vijlde gelijk, heeft gelijk gevijld), (van metalen) ze met de vijl effen- of
gelijkmaken.
GELIJKVLAKKIG, bn. (meetk.) gelijke vlakken hebbende : de regelmatige lichamen ziin gelijk
vlakkig; ...VLEUGELIG, bn. (van insecten) zoowel
vliezige voor- als achtervleugels hebbende.
GELIJKVLOEIEND, bn. (verouderend) (spraakk.)
gelijkvloeiende werkwoorden, zwakke werkwoorden.
GELIJKVLOERS, bw., GELIJKVLOERSCH,
bn. op dezelfde hoogte als de vloer, beneden; (van
eene rede of een geschrift) laag bij den grond, zon
verheffing.
-dernig
GELIJKVORMIG. bn. gelijk van vorm of uiterlijke gedaante; -- (aardk.) gelijkvormige ligging,
(van steensoorten in de aardkorst) eene ligging
waarbij de lagen der eene soort in strekking en hel
andere soort overeenkomen; —-lingmetd r
(meetk.) (van vlakken of lichamen) in vorm met
elkaar overeenkomende, gelijk b. v. driehoéken
wier gelijkstandige zijden evenredig zijn; — gelijken gelijkvormig, congruent, van inhoud en vorm
gelijk, zoodat men ze zóó kan plaatsen dat zij elkander volkomen bedekken; —
(van personen) op iem., of iets gelijkende, er
innerlijk mede overeenkomende : zich iem. gelijk
(inz. in bijbelstijl); — (van zaken)-vormzigwensch
er overal gelijk uitziende (in dezen zin met de trappen van vergelijking -er, -st): men moet de ruwe klei
van onreinheden ontdoen en haar dooreenmengen
en gelijkvormiger maken. GELIJKVORMIGHEID,
V.

GELIJKVORMIGHEIDSPUNT, o. (-en).

GELIJKWAARDIG, bn. gelijk van waarde (een
Germanisme). GELIJKWAARDIGHEID, v.
GELIJKWRIJVEN, (wreef gelijk, heeft gelijk gewreven), door wrijven effen -, vlakmaken.
GELIJKZETTEN, (zette gelijk, heeft gelijk
uurwerken) de wijzers zoo stellen., dat-gezt),(van
zij denzelfden tijd aanwijzen als een ander uurwerk:
ik heb mijn horloge met de torenklok gelijkgezet; —
(van wijzerbarotneters) den lossen wijzer op hetzelfde
punt zetten als den wijzer die de drukking aanwijst,
om na verloop van eenigen tijd de verandering in
luchtdruk te kunnen waarnemen.
GELIJKZIJDIG, bn. (meetk.) zijden van gelijke
lengte hebbende : een gelijkzijdige driehoek, veelhoek. GELIJKZIJDIGHEID, v.
GELIJKZWEVEND, bn. (muz.) gelijkzwevende
temperatuur, zie TEMPERATUUR.
GELIJND. bn. (van papier) van lijnen voorzien,
gelinieerd : gelijnd schrijfpapier; een gelijnd kasboek.
GELIJST, bn. in Bene lijst gevat; — (van den
spiegel en de galerijen van schepen) met lijsten
of bewerkte randen versierd (meest in samenst.):
een schip met witgelijsien spiegel.
GELIK,o. het telkens of aanhoudend likken, onwaardig vleien van personen, wier gunst men wil
bejagen; het voortdurend zoenen.
GELIKDOORND, bn. (scherts.) met een of meer
likdoorns geplaagd.
GELIKT, bn. gladgemaakt, glanzend; gelikte
schoenzolen: — gelikte verzen, waaraan telkens peuterend verbeterd is. GELIKTHEID, v.
GELIND, GELINT, o. (-en), zie GLINT.
GELING, v. (gew.) geelzucht.
GELINIEERD. bn. gelijnd.
GELINT, bn. met linten getooid : gelint en gestrikt.
GELIPT, bn. (scherts.) met dikke lippen.
GELISP, o. (w. g.) gelispel.
GELISPEL, o. het telkens of aanhoudend lis
een eigenaardig zacht-peln(dtrszm
gesis uitspreken); — het zacht en fluisterend spreken; — (dicht.) het zacht ritselend geruisch van den
wind, van het gebladerte of van een kabbelend
beekje.
1. GELLETJE, o. (-s), een gedeelte der ingewanden van den haring, nl. het hart dat, vlak bij de
kieuwen gelegen, bij het kaken mede wordt weg
: die haring is niet goed gekaakt, het gel--genom
letje hangt er nog aan.
2. GELLETJE, o. (gew. w. g.) voor een gelletj i
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loopen, een voorwerp van bespotting zijn; iem.
tot een gelletje maken, hem voor het lapje houden
3. GELLETJE, o. geldje; zie GELDJE.
1. GELLIG, bn. (gew .) gallig : een gellig schaap,
een schaap dat aan de galligheid lijdt; — hij is erg
gellig van humeur, korzelig, gemelijk, kregel ; wat
ziet hij er gellig uit, bleek, geel. GELLIGHEID, v.
2: GELLIG, bn. (w. g.) (jag.) een gellige haas,
een haas wiens geslachtsdeelen met een roosachtigen
uitslag bezet zijn. GELLIGHEID, v.
1. GELLING, v. (ook GELLINGHENNEP, m.)
, de manlijke plant van den hennep, in tegenstelling
van de vrouwelijke die het zaad bevat en zaailing
heet.
2. GELLING, v. (-s), (Z. A.) gallon, eene maat
voor vloeistoffen.
GELOBD, bn. (plantk.) (van bladeren) aan den
.rand door diepe insnijdingen, die echter niet tot
het midden gaan, verdeeld in eenigszins afgeronde
•lobben of slippen.
GELOEI, o. het telkens of aanhoudend loeien
(van rundvee, roerdompen, olifanten enz.; ook van
den bulderenden storm en de golven der zee);
(w. g.) het brullende geluid van iem. die woedend is.
GELOER, o. het telkens of aanhoudend loeren.
GELOFTE, v. (-n), plechtige belofte waarbij
men zich vrijwillig tot eene offergift of tot zekere
handeling verbindt : de gelofte tot eene bedevaart;
gene gelofte doen (of afleggen); zijne gelofte breken; —
(R. K.) de plechtige belofte van gehoorzaamheid,
kuischheid en armoede die bij de priesterwijding
of de intrede in eene geestelijke orde wordt afgelegd; -- het haste besluit om iets te doen : hij
,deed bij zichzelf de heilige gelofte van nooit te zullen
trouwen.

GELOFTEGIFT, v. (-en), (R. K.) eene gift, voort -spruitende uit eene gelofte.
GELOKT, bn. zware lokken hebbende, lokkig:
zij schudde het gelokte hoofd; blondgelokte, zwart gelokte schoonen.
GELOL, o: het geluid van katten, gekrol; — het
zeurig opdreunen van iets dat min of meer op
gezang gelijkt; — (Z. A.) gezeur, gezanik; — onbeschaafd en hard gezang : dronkemansgelol.
GELOMMER, o. (dicht.) lommer.
GELONK, o. het telkens of aanhoudend lonken,
inz. van verliefde of verliefd doende personen.
GELOOF, o. vertrouwen in de waarheid van eens
ander beweringen en beloften, of in de geloof
een verhaal, enz : zijn geloof in-wardighevn
de eerlijkheid der menschen is geschokt; ik sla (of
hecht) geen geloof aan zijne beweringen; hij verdient
geen geloof, is onbetrouwbaar; de zaak vond geen
geloof, werd niet geloofd; —
het vast en onwankelbaar vertrouwen op God
en Gods woord : het geloof is een vaste grond der
dingen die men hoopt, en een bewijs der zaken die
men niet ziet (Hebr. 11 : 1); met een vurig geloof
bezield; — een geloof dat bergen verzetten kan, waaruit
men de kracht kan putten om alle moeilijkheden
te boven te komen; — geloof, hoop en liefde; het
geloof in God, n Christus; — het geloof in het bloed,
in het kruis enz van Jezus, het vast vertrouwen
-op de zegenrijke gevolgen van het lijden en sterven
des Heilands voor het menschdom; — (bij uitbr.)
geloof in de d etenschap, in de deugd, in de mensch,heid, het vertrouwen op den heilzamen invloed
der wetenschap, op de zegepraal der deugd, der
betere natuur van den mensch; —
het gelooven, in tegenstelling van het weten:
het geloof aan God, aan de goddelijke openbaring,
aan het leven hiernamaals, het vast vertrouwen dat
God werkelijk bestaat, dat de bijbel Gods woord
bevat, dat de mensch tot een eeuwig leven bestemd
ls; -- het geloof aan spoken, de overtuiging dat er
werkelijk spoken bestaan; — een blind geloof, waar
blindelings anderen volgt; —
-bijmen
—, (...looven), geloofsbelijdenis, geloofsovertuiging : hij durft niet voor zijn geloof uitkomen; — ( spr.)
twee gelooven in één huis, dat is een groot kruis, of
twee gelooven op één kussen, daar slaapt de duivel
tusschen, als man en vrouw niet hetzelfde geloof
hebben, is dit licht oorzaak van moeilijkheden; —
het Roomsche, het Gereformeerde, het Luthersche
geloof, de christelijke waarheid naar de voorstelling
der Roomschen, Gereformeerden, Lutherschen; --het oude en het nieuwe geloof, de Roomsche en de
Protestantsehe godsdienst; -- van geloof veranderen,
tot een anderen godsdienst overgaan; — het alleen-
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zaligmakend geloof, de Roomsche leer; het ware ge
een broeder in den qeloove, een geloofsgenoot: —-lof;
de twaalf artikelen des geloofs, de zoogenaamde
apostolische geloofsbelijdenis, het credo, als formulier bij verschillende christelijke kerkgenootschap
pen in gebruik; —
het vertrouwen in geldzaken, krediet : (spr.)
kwaad geluk maakt kwaad geloof, loopt het iemand
tegen, dan gaat zijn krediet achteruit; — het beste
geloof is gereed geld, geen beter krediet dan gereede
betaling; — „ Van ouds 't Geloof ", oude naam van
herbergen, waar men aan de vaste klanten krediet
placht te verleenen; — op goed geloof, op goed
vertrouwen.
GELOOFBAAR, bn. (-der, -st), geloofd kunnende
worden, aannemelijk. GELOOFBAARHEID. v.
GELOOFELIJK, bn. ( -er, -st), geloof verdienende,
aannemelijk. GELOOFELIJKHEID, v.
GELOOFSARTIKEL, o. (-en), eene grondstelling
des geloofs, inz. gezegd van eene der twaalf uit spraken, waaruit de apostolische geloofsbelijdenis
(de twaalf artikelen des geloofs) bestaat; — (bij
uitbr.) eene of andere stelling die men erkent als
een dzr beginselen zijner partij of die men voor
zichzelf uit vaste overtuiging aanneemt; ...BEGRIP,
o. (-pen), begrip of denkbeeld, dat deel uitmaakt
van eene bepaalde godsdienstige overtuiging.
GELOOFSBEKENTENIS, v. ( -sen), ...BELIJDENIS, v. ( -sen), verklaring die men aflegt omtrent
zijne godsdienstige overtuiging- bij uitbr. ook van
iemands staatkundige of letterkundige overtuiging : eene politieke geloofsbelijdenis; .. .BEPROEVING, v. (-en), de beproeving van de oprechtheid
en de kracht van iemands geloof door de verzoekingen en wederwaardigheden, waaraan hij is blootgesteld.
GELOOFSBRIEF, m. (...brieven), oorkonde, afgegeven door een vorst of regeering, waaruit blijkt
dat de houder gemachtigd is tot het volbrengen
van een bepaalden last bij een anderen vorst of
staat; (bij uitbr.) de schriftelijke bewijsstukken,
die een afgevaardigde bij een vertegenwoordigend
lichaam (Staten- Generaal, gemeenteraad enz.) moet
overleggen, om te doen blijken dat hij op wettige
wijze gekozen is en dat er tegen zijne verkiezing
Beene bezwaren zijn.
GELOOFSDWANG, m. dwang, onderdrukking,
die iem. wordt aangedaan ter zake van zijn geloof;
...GENOOT, m. (-en), ...GENOOTE, v. (-n), een
belijder (belijdster) van hetzelfde geloof; aanhanger
van dezelfde politieke partij; ...GESCHIL, o. (-len),
twist over geloofszaken; ...GETUIGE, m . en V.
(-n), martelaar, martelares; ...GRONDEN, m.
mv. gronden waarop het geloof rust; ...HAAT,
m. haat wegens verschil van godsdienstig geloof,
godsdiensthaat.
GELOOFSHALVE, bw. ter wille of ter zake van
het geloof : de ongelukkigen die geloofshalve vervolgd
en verdrukt worden.
GELOOFSHELD, m. (-en), iemand die, sterk
door het geloof, heldhaftige of groote daden verricht; ...IJVER, m. de ijver die iem. bezielt voor
zijne godsdienstige overtuiging en de begeerte om
deze te verdedigen en te verbreiden; ...KRACHT ,
V. kracht die men put uit zijn geloof.
GELOOFSLEER, v. de leer van de dogma's der
kerk, de leerstellingen waarin de inhoud des geloofs
wordt uiteengezet; ...LEUS, ...LEUZE, v. (...leuzen), de leus waarin de aanhangers eener godsdienstige gezindte hun gemeenschappelijk hoofdbeginsel hebben uitgedrukt; ...LEVEN, o. het hoogere leven van den mensch, voor zoover dit door
zijne godsdienstige overtuiging bepaald en beheerscht wordt.
GELOOFSONDERWIJS, o. onderwijs in den godsdienst; ...ONDERWIJZER, m. (-s), catechiseer meester; ...ONDERWIJZERES, v. ( -sen); ...ONDERZOEK, o. onderzoek naar de rechtzinnigheid
van iemands geloof, inquisitie; ...ONDERZOEKER, m. (-s), inquisiteur; ...OVERTUIGING, v.
(-en), vast en onwrikbaar godsdienstig geloof; de
leerstellingen die den inhoud van het overtuigd
geloof uitmaken.
GELOOFSPLICHT, m. (-en), iedere plicht dien het
geloof oplegt; ...PUNT, o. (-en), een der punten
(onderdeelen) des geloofs, een leerstuk; ...RECHT
inquisitie; ...RECHTER, m. (-s),-BANK,v.(en)
rechter in zake het geloof; ... REGEL, m. (-s)
regel, richtsnoer, voorschrift des geloofs.

GELOOFSSCHILD.

GELUK.

621

GELOOFSSCHILD, o. (dicht.) het godsdienstig
treloof dat den mensch beschermt in den strijd
en de verleidingen des levens; ... STUK o. (-ken) ,
grondstelling, artikel des geloofs; ...TWIST, m.
(-en), godsdiensttwist.
GELOOFSVERANDERING, v. (-en), overgang
tot een anderen godsdienst; ...VERSTERKING, v.
het krachtiger worden van het godsdienstig geloof;
...VERTROUWEN, o. vast en innig vertrouwen,
gegrond op het geloof in God; ...VERVOLGING,
V. (- en), onrechtvaardige of liefdelooze vervolging
ter zake van het geloof; ...VERWANT, m. (-en);
...VERWANTE, v. (-n), geloofsgenoot, iem. die
eene verwante geloofsovertuiging heeft.
GELOOFSVERZAKING, v. ontrouw aan, afval
van het godsdienstig geloof dat men tot dusver
beleden heeft; ... VORM, m. (-en), de eigenaardige
vorm waarin iemands geloof zich openbaart;
...VRAAG, v. (...vragen), vraagpunt betreffende
het geloof; ...VREDE, m. vredesverdrag, waarbij
de geloofszaken worden geregeld, godsdienstvrede;
...VRIJHEID,v. vrijheid van godsdienst; ...WAAR
(...waarheden), stelling betreffende-HEID,v.
het godsdienstig geloof, die door de belijders als
waar erkend wordt; ..ZAAK, v. (...zaken), eene
zaak die het geloof betreft.
GELOOFWAARDIG, bn. ( -er, -st. meer- en
meest -), geloof verdienende, betrouwbaar : geloof
schrijvers, betrouwbaar ten opzichte-wardige
hunner mededeelingen; een geloofwaardig getuige;
dat verhaal is zeer geloofwaardig. GELOOFWAARDIGHEID, v.
GELOOP, o. het telkens of aanhoudend loopen:
wat een geloop en gestommel is hier in huis; er is
daar veel geloop, het is er druk, er komen veel

menschen.
GELOOVE, o. (dicht.) in den geloove, in het
geloof.
GELDOVEN, (geloofde, heeft geloofd), voor waar
houden op gezag'of getui gen is van anderen, vertrouwen
stellen in iem. ten opzichte van zijne beweringen,
verzekeringen of beloften : iemand gelooven; ik geloof
hem op zijn woord, zijne bloote verzekering is mij
reeds genoeg; wat geeft het of ik het al zeg, ik word
toch niet geloofd; — zijne oogen (of ooren) niet durven
(of kunnen) gelooven, zijne oogen of ooren niet

vertrouwen, niet durven aannemen wat men ziet
of hoort; — gelooven op gezag, iets voor waar houden op gezag van anderen, zonder eigen onder
-zoek;—
vast vertrouwen op God en Gods woord, overtuigd zijn van Gods bestaan en van de waarheid

van de goddelijke openbaring : ik geloof; zij gelooven
in God, in Christus, in den naam van Jezus; — zij
die gelooven, haasten niet (Jesaja 28 : 16); — vast

overtuigd zijn dat iem. of iets niet alleen in de ver
maar in werkelijkheid bestaat : hij gelooft-belding,
niet aan een persoonlijken God,; aan spiritisme, aan
spoken. gelooven : ik gelo9f niet aan zijn invloed; —
er aan moeten gelooven, (eig.) tot erkenning moeten
komen, dat iets onvermijdelijk is, (fig.) je zult er
aan moeten gelooven, ge zult u moeten onderwerpen

aan het onvermijdelijke, ge moet het doen, hoe
onaangenaam het ook is; (ook) je laatste uur is
geslagen; — zijn laatste gulden heeft er aan moeten
gelooven, heeft hij moeten uitgeven; —
(iets) voor waar houden : geloof die praatjes niet;
ik geloof er geen woord van; ik kan het niet gelooven;
ik geloof dat hij een eerlijk man is, ik houd hem voor
eerlijk; geloof mij steeds uw toegenegen A, (aan het

slot van brieven) beschouw mij als u steeds toegenegen; — meeneg, denken : het is, geloof ik,
twee uur; gelooft ge, dat het zal gaan regenen ?; hij
geloofde zich tot groote dingen bestemd; — dat geloof
ik ! dat zou ik denken, ja zeker; (ook ironisch).

GELOOVER, m. (-s), (Zuidn.) iem. die alles gemakkelijk gelooft. liehtgeloovige : hij is een geloovcr: men kan hem wijsmaken wat men wal.

GELOOVIG, bn. bw. ( -er, -st), vast en innig
geloovende, vertrouwende op God en de goddelijke
waarheid (ook van belijders van andere godsdiensten
dan het Christendom) : eene geloevige Christin;
met een geloovig hart; een geloovig gebed; voor de
geloovige Aluzelmannen is de Koran het volmaaktste
boek; — lichtgeloovig ; — bw. op Bene wijze die

ID, v.
van geloof getuigt. GELOOVIGHEID,
GELOOVIGE, m. en v. (-n), de belijder van een
bepad
am godsdienstig geloof, inz. van den Christelijken of Mohammedaanschen godsdienst.

GE LP, bn. bw. (gew.) (van boomen en planten)
welig groeiende, tierig : de rogge staat gele; gelee
tarwe; een yelp land, een vruchtbare akker vg
GEIL.
GELT, bn. (van vrouwelijk vee) onbevrucht,
vost, vaar : een helt varken: — (jag•I ook van hip
den, moerhazen enz. die te oud zijn om jongen voort
te brengen; gew. ook van visch ter aanduiding van
het mannetje, en van de manlijke hennepplant of
gelling; vgl. GELD (2de art.).
1. GELTE, v. (-n), (gew.) jong wijfjesvarken,
inz. een dat gesneden is; soms ook van ander vrouwelijk vee dat onvruchtbaar is gemaakt of geworden.
2. GELTE, v. (-n), khist.) benaming van eene
oude wijn- en biermaat, houdende vier pinten.
GELTEN, (geltte, heeft gegelt), (w. g.) een zwijn
snijden, onvruchtbaar maken; soms ook van andere
dieren gezegd.
GELTHARING, m (-en), een mannetjesharing
hommer.
GELUBD, bn. met lubben versierd : een gelubde
halskraag.

GELUBDE, m. (-n), iem. die ontmand is, gesnedene, castraat.
GELUCHTE, o (Zuidn.) lucht, zwerk, uitspansel.
GELUCHTEN, (geluchtte, heeft gelucht), (Zuidra.)
ruiken; (bijna uitsluitend fig.) verdragen, luchten,
uitstaan : hij kan zijn vroegeren vriend niet meer
geruchten noch geluchten.

GELUI, o. het telkens of voortdurend luiden
van eene klok of schel; (bootwezen) het eerste,
tweede, derde gelui, de achtereenvolgende seinen
met eene bel, om de reizigers te waarschuwen dat
het vertrek ophanden is.
GELUID, o. (-en), de door het gehoorwerktuig
waargenomen trillende beweging der lucht : het
geluid wordt door de lucht voortgeplant; — de bepaalde
soort van klank die door een persoon of zaak wordt
voortgebracht : een zacht, een schel, een doordringend geluid; verdachte geluiden; het geluid van stemmen; — de waarheid heeft een schoon geluid, is
aangenaam om te hoorera — geluid geven Pen zekeren
klank voortbrengen : die viool geeft een moei, een
rond geluid, brengt volle tonen voort; — (spr.)
ledige ea&en geven het ;meeste geluid ijdele en opper

hebben het meeste praats; ---vlakigemnsch
(van personen) zij kon geen geluid geven, uitbrengen,
(van aandoening, benauwdheid enz.) geen kils
geven, geen woord spreken; — ik riep, maar hij gaf
geen geluid, hij antwoordde niet ; -- ik heb zijn
geluid nog niet gehoord, ik heb zijne stem nog niet
gehoord; (ook1 hij heeft tegen mij nog niet willen
spreken. GELUIDJE, o. (-s), zacht geluid : de
kleine maakte a 7 lerlei geluid i es.

GELUIDARM. m. (-en), deel eener spreekmachine.
waaraan de geluidgever bevestigd is.
GELUIDBREKER, m. (-s), (w. g.) geluiddemper;
...DEMPER., ...DOOVER, m. (-s), plat houtje
(of van andere stoffen vervaardigd) op de kam
eener viool geplaatst, om het geluid te dempen.
GELUIDDOOVEND, bra. gelniddoovende stoffen,
die de sterkte van het geluid verminderen.
GELUIDGEVEND, bn. wat geluid geeft; ... GEVER, m. (-s), deel eener spreekmachine of gramophoon dat het geluid voortbrengt; ... GEVING,
v. liet geven van geluid (met de stem).
GELUIDKUNDE, v. geluidsleer; ...OPEN ING,
v. (-en), geluidopening van eene telefoon, deel eener
telefoon, waaruit het geluid voortkomt.
GELUIDSBRON, v. (-nen), de bron van een geluid; ...GAT, o. (-en), galmgat in een klokke toren ...GOLF, v. (...golven), golving in de lucht
bij de voortplanting van het geluid; ...LEER, v.
de wetenschappelijke uiteenzetting van alles wat
het geluid betreft.
GELUIDSSNELHEID, v. (...heden), de snelheid waarmede het geluid zich voortplant;
...STERKTE, v.
GELUIDSTRILLING v. (-en), de trillingen in de
lucht bij de voortplanting van het geluid.
GELUIER, o. het, telkens of voortdurend luieren.
GELUIMD, bn. in eene zekere luim of stemming
verkeerende : hoe is hij vandaag geluimd ?: hoe
komt ge toch zo,) slecht geluimd ?

GELUISTER, o. het telkens of aanhoudend lui
-stern,iz.
uit ongepaste nieuwsgierigheid.
GELUK, o. de fortuin, liet blinde toeval, inz. van
een gunstigen loop der omstandigheden, de voor•
spoed die iem. de beurt valt ; het geluk dient hem,
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is met hem; het geluk begunstigt mijn oogmerk; heteen wij verdienste noemen, is vaak het werk van 't
blind geluk (de geblinddoekte Fortuin); — hij heeft
zijn geluk vergooid, eene gunstige gelegenheid
ongebruikt laten voorbijgaan; -- dat is meer geluk dan
wijsheid (of verstand), gelukkige uitslag die niet aan

eigen overleg te danken is, inz. gezegd wanneer iets
tegen verwachting goed afloopt; — (w. g.) dat is
meer geluk als (&n) eigen (of als zijn eigen), dat is
een bijzonder. buitenkansje; — hij mag nog van
geluk spreken, het had nog slechter kunnen afloopers; — het ge`uk ligt, in een klein hoekje, men kan
nooit weten hoe een klLin gelukkig toeval ons onverwachts komt begunstigen; — het geluk is de wereld
nog niet uit, (scherts ) wanneer aan iemand, die
groote verwachting had, eene kleinigheid ten deel
valt; -- beter een ons geluk dan een pond wijsheid
(of verstand), geluk brengt iemand verder dan wijs
overleg: —
voorspoed bij hetgeen men onderneemt : hid heeft
geluk in zijne zaken, geluk in het spel; zij streden
met afwisselend geluk, nu eens was de zege aan de
eene zijde, dan weer aan de andere; — zijn geluk
beproeven, eene kans wagen ; — op goed geluk af,

zonder berekenend overleg, maar toch in de hoop
op een goeden uitslag; — hij is drie dagen vóór
zijn geluk geboren, hij handelt te voorbarig en slaagt
daardoor niet;—
voorspoed, de aangename toestand waarin men
verkeert, wanneer men al zijne redelijke eischen
bevredigd ziet : hei aardsch, het wereldsch geluk,
de zegen die huisgenooten met en door elkander
geni€ten; — in iemands gehek dee en, zich niet hem
daarover verheugen; — hij maakte mij deelgenoot
van zijn geluk verhaalde mij het hem ten deel gevallen geluk; — iem. geluk wenschen, hem veel
geluk toewenschen, hem alle heil en zegen toewenschen, vgl. GELUKWENSCHEN; geluk er mee!
(zegenwensch bij het toeslaan van een koop), moge
het (gekochte) u geluk aanbrengen; — gelvk op
reis ! goede reis; — ( Z. A ) geluk ook, wel gefeliciteerd, prosit; --- (fig.) van geliefde personen, in
wier bezit men zich gelukkig rekent : zij war mijn
troost, mijn geluk; —

een gunstig toeval, een aangenaam voorval, eene
blijde gebeurtenis : het was een geluk voor hem, dat
er juist iern. uas, die hem helpen kon; hij had, he
geluk het kind van een anders wissen dood te redden;
er is geen ongeluk zoo groot, of er is nog een geluk bij;
wat een geluk, dat ik dien brief nog niet heb verzon
zijn geluk dat hij zwemmen kon, anders-den!;htuas
was hij zeker verdronken; — bij geluk, door Een
gelukkig toeval, gelukkigerwijze; — het geluk
hebben, (bei"efdheidsforrnule), het voorrecht, liet
genoegen hebben - ik hoop nog vaak het geluk te
hebben u bij mij te zien; —

het behaaglijk gevoel van dengene, die al zijne
redelijke wenschen bevredigd ziet en zich verbeugt
over de hem ten deel gevallen zegen : zijn lie!aat
blonk van geluk; dat waren dagen vol geluk; was zij
nu macr hier, dan was mijn geluk volkomen; —
(scherts.) je geluk hangt er niet van af, ge behoeft

er u niet zoolang over te bedenken, het is zoo gewichtig niet. GELUKJE, o. (-s), een klein geluk,
een buitenkansje : er moet een gelukje bil, het
moet wat meeloopen; ik mocht ook wel eens zoo'n
gelukje hebben.

GELUKKEN, (gelukte, is en heeft gelukt), een
voorspoedigen afloop hebben, wel slagen : de zaak
zal wel gelukken; de poging gelukte niet; die teekening is goed gelukt, goed geslaagd, goed uitgevallen; — het is mij niet gelukt, het heeft mij niet mogen
gelukken, ik heb er niet in m ogen slagen; — dat
zal hem niet gelukken, hij zal er niet in slagen (inz.
met het bijdenkbeeld : ik zal het hem beletten); —
(Zuidn.) slagen (van een persoon : wij zullen
het u honderdmaal vergelden, als a -ii gelukken; ergens
in gelukken, er in sla g en : hij gelukte in al zijne
voornemens.

GELUKKIG, bn. bw. ( -er, -st), voorspoedig,
fortuinlijk : hij is gelukkig in al zijne ondernemingen; -- men moet maar gelukkig zijn ! ( vaak ironisch)
gezegd als het iem. buitengewoon meeloopt; —
ongelukkig in het spel, gelukkig in de liefde (schertsend) gezegd om ongelukkige spelers te troosten;
een gelukkig jaar; een gelukkige oorlog; met een
gelukkig schot velde, hij het dier ter neder; —
gunstig : ik beschouw dit als een gelukkig voorteeken; zijn lot nam eene gelukkige wending, eene

wending ten goede; hij zal die zaak wel tot een
gelukkig einde brengen, goed volvoeren; de gelukkige
afloop van zijn examen; onder een gelukkig gesternte
geboren zijn, een gelukskind zijn; —
welgeslaagd, goed uitgevallen, goed gekozen:

een gelukkig portret; eene gelukkige keuze; hij koos
een gelukkig (geschikt) tijdstip voor zijn bezoek; de
verontschuldiging, die hij aanvoerde, was niet bijzonder gelukkig; hij kreeg eene gelukkige gedachte, eene

goede ingeving;
voorspoedig, zoodat men reden heeft zijn geluk
te prijzen : ik acht mij gelukkig, u dezen dienst te
kunnen bewijzen, ik beschouw dat als een geluk
(vaak eene gewone beleefdheidsformule); — iemand
(zich) gelukkig prijzen, hem (zich) voor gezegend
houden : men prijst zich gelukkig om het bezit van
verstand; wie is de gelukkige ?, aan wie(n) valt
dat geluk te beurt ? (inz. van het winnen van de
hand caner vrouw of van een prijs uit de loterij); —
hij is de gelukkige winner; de gelukkige bezitter er
van, hij heeft het geluk dat te hebben gewonnen,
het te bezitten; — een gelukkig temperament, hu meur enz., een aangenaam, gemakkelijk temperament, enz.; — een gelukkig geheugen, een goed.

betrouwbaar geheugen; —
geluk genietende, tevreden in het behaaglijke
gevoel van bevredigde wenschen : ik gevoel mij
volmaakt gelukkig; cie gelukkige vader drukte zijn
zoon aan het hart; geld maakt iemand niet gelukkiger; — ik ben zoo gelukkig, nu ik haar jawoord heb;
een gelukkig lot; de gelukkigste oogenblikken zijns.
levens; -bw. (van wijze) op Bene gelukkige wijze : zijne
woorden waren gelukkig gekozen; dat treft gelukkig;
hij glimlachte zoo gelukkig; — bw. (van omstandigheid) bij geluk, gelukkigerwijze • gelukkig was
het nog niet te laat.

GELUKKIGERWIJS, ...WIJZE, bw. (van omstandigheid), gelukkig, bij geluk : gelukkigerwijze
was ik juist voor de onweersbui thuis.

GELUKKIGHEID, v. (gemeenz. w. g.) het zich
gelukkig voelen, innig gelukkig zijn.
GELUKSBODE, m. en v. (-n), ...BODES v.,
( -sen), (w. g.) die Bene gelukkige tijding brengt;
...DAG, m. (-en), dag die naar men meent, geluk
aanbrengt; ...GODIN,

v. (-nen), (fab.) Fortuna;

...HANS, m. (...hanzen), gelukskind.
GELUKSKANS, v. (-en), kans van de fortuin;
...KIND, o. (-eren), iem. wiep alles medeloopt,
troetelkind der fortuin; ...NUMMER, o. (-s),
nummer dat geluk aanbrengt : een staartnummer
is een geluksnummer.

GELUKSPINNETJE, o. (-s), eene soort van kleine
spin, aardspinnetje, aan welks verschijning men
eene gelukkige beteekenis toeschreef.
GELUKSRAD, o. (ongewoon) het rad der fortuin.
GELUKSSTAAT, m. de meer of minder gunstige
toestand waarin iem. verkeert ten opzichte van
zijn wereldsch geluk; de volmaakte zaligheid der
hemelingen.
GELUKSSTER, ...STAR, v. ( -ren), het gesternte,
dat iemands voor- of tegenspoed bepaalt : Napoleons gelvksster rees, ging tanen; ...STOOT, nl

(-en), (uilj.).
GELUKSVOGEL, m. (-s), iem. die in alles gelukkig is.
GELUKSZON, v. het geluk als Bene zon voorgesteld.: (fig.) zijne gelukszon is opgegaan, zijn
geluk heeft een aanvang genomen; -- zijne gelukszon begint te tanen, het begint hem tegen te
loopen.
GELUKWENSCH, rn. (-en), mondelinge of schriftelijke betuiging van belangstelling en blijdschap
over het geluk dat iem. te beurt is gevallen, felicitatie.
GELUKWENSCHEN, (wenschte geluk, heeft
gelukgewenscht), feliciteeren, complimenteeren
tem. bij of met zijne promotie gelukwensehen, zijne
heilwenschen aanbieden rij gelegenheid daarvan.
GELUKWENSCHI IG, v. (-en).
GELUKZAK, m. (gemeenz.) geluksvogel.
GELUKZALIG, bn. bw. ( -er, -st), het hoogste
geluk deelachtig, uiterst gelukkig; inz. in toepassing
op het godsdienstig en zedelijk leven : tem. geluk
achten, noemen; een gelukzalig lot, een lot dat-zalig
iem. in de hoogste mate gelukkig naakt; — (gew.)
iem. een gelukzalig nieuwjaar wensehen, een hoogst
gelukkig jaar; — (Zuidn.) een gelukzalige glimlach,
een glimlach van innig geluk: --

GELU KZALIGE.
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bw. op eene wijze die blijk geeft van innig geluk :
iem. gelukzalig toelachen.

GELUKZALIGE, m. en v. (-n), hemeling; — (R.
K.) de uitverkorenen in den hemel, inz. iem. die
door de plechtige uitspraak der kerk gelukzalig

verklaard

is.

GELUKZALIGHEID, v. (...heden), de hoogste
trap van geluk : haar hart was vol gelukzaligheid,
vervuld van innig geluk; — de aardsche gelukzalig
het grootste geluk, dat hier op aarde bereikt-heid,
kan worden; — de hemelsche, toekomstige, eeuwige
gelukzaligheden, de volmaakte zaligheid in het leven
hiernamaals; -- de gewesten der gelukzaligheid, de
hemel; -- iets dat gelukzalig maakt : eene bron ran
eindelooze gelukzaligheden.

GELUKZEGGER, m. (-s), (Zuidn.) waarzegger;
...ZEGSTER, v. (-s).
GELUKZOEKER, m. (-s), fortuinzoeker, avonturier, iem. die zich met alle (ook oneerlijke) middelen fortuin en aanzien tracht te verwerven; ...ZOEK
-STER,V.(s)
GELUL, o. (plat) vervelend gepraat, geleuter,
gebeuzel; -- (Zuidn.) eentonig en halfverstaanbaar
gezang; (ook) gemompel, gepruttel.
GELUNDER, o. (gew.) dralerij, getalm.
GELURK, o. het telkens of aanhoudend lurken.
GELUSTEN, (gelustte, heeft gelust), (verouderend) gelieven, behagen, aangenaam zijn : gelust
het u bij mij te komen eten ?; doe zooals u zal gelusten;
zich iets laten gelus en, er behagen in scheppen.

1. GELUW, bn. ( -er, -st), (Zuidn., gew. en dicht.)
geel, geelachtig : geluwe peren; eene geluwe bloem.
2. GELUW, o. (Zuidn., gew. en dicht.) de gele
kleur, geel.
GELUWEN, (geluwde, heeftgegeluwd), (dicht.)geel
worden : 't graanveld geluuwt in het dal: — geel doen
worden (van vruchten en van den hemel bij op - en
ondergaande zon) : het gegeluwde Ocsten.
GEMAAL, o. het telkens of aanhoudend maaien;
het gemaaide gras of graan : de boeren hebben dit
jaar een goed gemaai.

GEMAAID, bn. (Zuidn.) (van vruchten) met
waaien, wormstekig.
GEMAAKT, bn. bw. kunstmatig vervaardigd:
gemaakte bloemen, kunstbloemen; — gemaakte
kleergin, kleedingstukken die men kant en klaar
in den winkel koopt, in tegenstelling van kleedaren
op maat; -- voorgen end, gehuicheld : een gemaakte
lach; ,emaakte angst; ease gemaa;^tt boodschap, Bene
voorgewende boodschap om een doel te bereiken,
dat men vooreerst geheim wil houden; -- (Zuidn.)
gemaakte mannekens, voorwendsels;
—, (-er, -st), gekunsteld, gezocht, geaffecteer;l:
Bene gemaakte stem; hij was gemaakt in woorden en

GEMAL.
GEMAK, o. de aangename rust en kalmte, die
men geniet, wanneer men vrij is van alle zorg en

inspanning : als ik thuis ben, heb ik graag mijn
gemak; -- zijn gemak (er van) nemen, het zich
gemakkelijk maken, (ook) in Bene gemakkelijke
houding gaan zitten; — houd uw (je) gemak, geef
u geene moeite (om iem uit te laten b. v.), (ook)
bewaar uw kalmte, word niet driftig ; — hij moet
zijn gemak houden, rust nemen (van iem. die overspannen of ziek is); — hij is erg op zijn gemak
gesteld, hij is geen vriend van moeite en inspanning;
— die zijn gemak moede is, neme een wijf, het huwelijk is vol moeiten en zorg; —
op zijn gemak zijn, zich op zijn gemak bevinden,
gevoelen enz., kalm en gerust zijn, niet vreesachtig
zijn : ik gevoel mij tegenover hem nooit op mijn
gemak, ik heb in zijne tegenwoordigheid altijd een
onrustig, gejaagd gevoel; — iem. op zijn gemak
zetten, hem door eene vriendelijke bejegening te

gemoet komen, gerust stellen; tot, kalmte brengen ; —
op zijn gemak, ook : op zijn zeven gemakken, op gemakkelijke wijze : hij zat op
zijn gemak een pijpje te rooken; — op zijn gemak
kunnen leven, genoeg geldmiddelen bezitten om

zonder zich in te spannen te kunnen leven; —
zonder zich te overhaasten : hij kwam op zijn gemak

aanloopen; hij deed het op zijn dooie gemak; —
met gemak, gemakkelijk, zonder moeite : ik kom
met gemak klaar; hij doet het met het grootste gemak: —
(Zuidn.) 't is een echte Jan Gemak, iem. die alles
op zijn dooie gemak doet ; --- voor het gemak, om
de zaak gemakkelijker te maken : voor het gemak
heb ik maar een gedeelte weggelaten; —
gemakkelijkheid : ik bewonder het gemak, waarmee
hij de ingevdkkeldste vraagstukken oplost; —

—, (-ken), gerief, iets dat van dienst kan zijn om
inspanning en moeite uit te winnen : eene vulkachel
is een groot gemak; een huis met vele gemakken, met
vele geriefelijkheden; de gemakken des levens; —
geld is een pront, gemak in eene huishouding, ontheft
van vele zorgen. heeft men ieder oogenblik noodig;
— (spr.) vrijen onder één dak, is een groot gemak,
gelieven zijn liefst bij elkander; —
(gew.) kamer; --- een (heimelijk, geheim.) gemak
of gemakje, de bestekamer, sekreet.
GEMAKHUISJE, o. (-s), (gew.) gemaaje, beste
-kamer.
GEMAKKELIJK„ ook GEMAKLIJK en MAK
brr. bw. ( -er, -st), op zijn gemak gesteld -KELIJ,

ik word op mijn ouden dag wat gemakkelijk; —
gemak opleverende : een _gemakkelijke stoel; ik
plaatste mij in eene gemakkelijke houdlnq; —
een gemakkelijk leven(tje), een leven vol gemak
en rust ; — het zich gemakkelijk maken. in eene

ongedwongen, min of meer luie houding gaan
zitten, of wel, zich van hinderlijke kleedingstukken ontdoen.; (ook) zich minder moeite voor iets
gekurc.ntel dheid.
geven dan wel betamelijk is ; —
niet moeilijk, licht: het werk valt hem gemakkelijk;
1. GEMAAL, m. (-s, ...malen), man, echtgenoot I
eene gemakkelijke overuinni_ng; — een gem. kkelijk
(vooral van vorsten en in hookere kringen ): een
raadsel, dat licht te raden is; — eene gemakkelijke
,;er7al harer waardag, (sehc.rts.) Lomt uw heer gemaa7 ook ?; -- Prins Gemaal. titel van den echtgeles, die spoedig te leeren is; — gemakkelijk spel
met iemand hebben, zonder moeite van hem gedaan
noot eerier koningin.
kunnen krijgen wat men wil; --- hij heeft het in die
2. GEMAAL o het telkens of aanhoudend malen
.(van molens en waterwerktuigen'.; — hoeveelheid
betrekking al heel gemakkelijk, niet veel te doen; —
de lichtgeloovige is gemakkelijk te bedriegen; — hij
graan of oliezaad, dat op eens gemalen wordt; —
is niet gemakkelijk, het is hem moeilijk naar den
het graan, dat tot mccl gemalen worst ; belasting
op het gemaal; -- (bij u. tl.,r.) de belasting zelf:
zin te maken; (ook) hij kan ongenadig opspelen,
de pachter van het gemaal; —
als iets niet in orde is: —
bw. (van wijze) kalm, behaaglijk, zonder bezwaar
—, (...malen), een molen of samenstel van mcTens, dienende tot het op peil houden van een
of inspanning : gemakkelijk liggen; dat huis is gemakpolder.
kelijk ingericht; -- dat gaat zoo gemakkelijk niet,
3. GEMAAL, o. vervelend gezeur, gezanik : hou
het kost meer moeite dan men zou denken; -- hij
toch op met dat gemaal; --- gezanik, herrie, overlast,
spreekt gemakkelijk, vloeiend en blijkbaar zonder
onaangenaamheden : gemaal met iem. hebben (of
inspanning; — bw. (van omstandigheid) licht:
.7-rijgen).
hij zal er niet gemakkelijk afkomen, hij zal zwaar
GEMAAN, o. het telkens of aanhoudend manen
voor het bedrevene moeten boeten. GEM.AKKE(om betaling van eene rekening of eene geleende
LIJKHEID, v.
som).
GEMAKKOFFERTJE, o. (-s), (gew.) stilletje.
GEMACHT, o. de schaamdeelen. GEMACHTJE,o.
GEMAKSHALVE, bw. voor het gemak, om het
GEMACHTIGDE, m. en v. (-n), iem. aan wie(n)
zich gemakkelijk te maken : een knaap, dien Vrij
,door een ander de bevoegdheid is verleend om in
gemakshalve Piet zeilen noemen; gemakshalve had
gebaren;

—

bw. (van wijze) op eene gemaakte w Ijze : gemaakt
spreken; zij glimlachte genaakt. GEMAAKTHEID. v.

zijn naam te handelen, zaakgelastigde; --- (rechtst.)
bij gemachtigde(n), niet in persoon, maar bij vertegenwoordiging door een ander : de schuldeischers,
in persoon of bij gemachtigden in de vergadering

verschenen.
GEMAGNETISEERD, bn. inagnetisch gemaakt;
(fig.) onder betoovering gebracht.

hij zijne jas losgeknoopt.

GEMAKZUCHT, v. de zucht of sterke begeerte
naar gemak : uit gemakzucht vat hij zijne taak veel
te licht op. GEMAKZUCHTIG. ba. zijn gemak
zoekende : moeite en inspanning schromende, zijne
taak te licht opval - _ ricle : hij is zeer gemakzuchtig.
GEMAL, o. het telkens of aanhoudend mallen,

GEMALIED.
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gedartel en gestoei : houd op met dat genial, staak
dien zotteklap, wees zoo lastig niet.
GEMALIED, bn. uit maliën of metalen ringetjes
samengesteld : gemaliede pantsers; — van maliën
of nestels voorzien : gemaliede veters.
GEMALIN, v. (-nen), gade, echtgenoote (inz.
van hooggeplaatste personen).
GEMANGEL, o. het telkens of voortdurend mangelen.
GEMANIERD, bn. ( -er, -st), (goede) manieren
hebbende. in samenst.: welgemanierd, ongemanierd;
— gemaakt, gekunsteld, gemaniëreerd : hij heeft
iets gemanierds; -- (scheepst.) een goed (of wel)
gemanierd schip, een schip waarop de stand en hoeveelheid der zeilen en der lading goed geregeld is,
zoodat het zich gemakkelijk laat besturen en
niet zwaar stampt. GEMANIERDHEID, v.
GEMANIËREERD, bn. bw. gemanierd, gekunsteld:

gemaniëreerd spreken.

GEMANTELD, bn. met een mantel gekleed:
gemanteld en gebeft; — (wapenk.) (van een schild)
door eene kepervormige lijn in tweeën verdeeld,
doch zoodanig dat het bovengedeelte (dat bij een
mantel wordt vergeleken) veel grooter is dan het
benedengedeelte.
GEMAR, o. getalm, gedraai.
GEMARINEERD, vd. (van visschen) in gekruider
azijn ingelegd . gemarineerde haring.
GEMARMERD, bn. (van hout, papier) geverfd
als gevlekt of geaderd marmer; er uitziende als
marmer : mijne armen zijn geheel gemarmerd van

de kou.
GEMARTEL, o. het telkens f voortdurend martelen (oudt als strafoefening) ; wreede behandeling
(van dieren); getob.
GEMASKEERD, bn. bedekt, voor het oog ver
-borgen.
GEMASKERD, bn. een masker voor hebbende:

hij was niet gemaskerd; — een gemcskerd bal, een
gemaskerde optocht, waarbij de deelnemers gemas-

kerd zijn en meestal tevens eene vreemde kleedij
dragen; — (plantk.) (van eene tweelippige bloem kroon) waarvan de keel door eene verwijding
der onderlip (het zoogenaamde gehemelte) gesloten is.
GEMASKERDE, m. en v. (-n), iemand die gemaskerd is.
GEMATIGD, bn. bw. ( -er, -st), tot eene zekere
maat beperkt, niet overdreven : eene gematigde
warmte; — de gematigde luchtstreken, de aardgordels
tus^chen de keerkringen en poolcirkels, waar eene
middelmatige warmte heerscht; — binnen de perken
blijvende, kalm, bezadigd : eene gematigde houding :
de gematigde regeering van Frederik híendrik;
gematigd leven; het is een gematigd man. GEMATIGDH EI D, V.
GEMAUW, o. het, telaens of voortdurend mauw en
van katten.
GEMBER, v. de wortelstok van eene tropische
plant (zingiber officinale) die, gedroogd en veelal
gekonfijt, als toespijs en geneesmiddel dient. en
bekend is wegens zijn prikkelender smaak : witte
gember is van de opperhuid ontdaan en met meer zorg
gedroogd, derhalve beter dan de zwarte gember;
een pot met gember; een stukje gember. GEMBER ACHTIGEN, V. mv. de plantenfamilie waartoe
de gember behoort.
GEMBERBIER, o. een verfrisschende drank uit
gember, suiker, citroensap, honing en water bereid;
... KOEK, m. (-en), koek waarin stu ! -. j es gember
gebakken zijn; ...OLIE, v. eene vluchtige olie uit
gember getrokken; ...PLANT, v. (-en); ...POT,
m. (-ten), waarin gember wordt aangevoerd of bewaard; ...STROOP, v. het stroopachtige nat van
geconfijte gember; ...THEE, v. aftreksel van gember; ...TINCTUUR, v.; ...VORK, v. (-en), waarmede men zich aan het dessert van gember bedient;
...WORTEL, m. gember.
1. GEMEEN, bn. bw. ( -er, -st), gemeenschappelijk
aan meer dan één eigen of toebehoorende : voor
gemeene rekening, op gemeene kosten, voor gemeen
rekening, op gezamenlijke kosten;
-schapelijk
gemeene muren, gemeene slooten enz. waarop de
eigenaars van belendende erven gelijk recht of
gelijkelijk betrekking hebben; -- gem.eene zaak
met iemand maken, met hem gemeenschappelijk
handelen, zijne partij kiezen: -- gemeene averij,
averij die ten laste komt van schip, vrachtpenningen
en lading gezamenlijk ; — (wisk.) een gemeene
deeler, gemeene maat, gemeen veelvoud, een deeler,
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maat enz., die aan twee of meer grootheden gelijke
eigen is; -- (hist.) broeders (zusters, broederschap)-lijk
des gemeenen levens, zie BROEDER; -- (scherts.)
zusters des gemeenen levens, de puolieke vrouwen; —
de gemeene vijand, met wiep twee of meer personen of volken te gelijk twist hebben; -- de eerste
Christenen hadden alles gemeen, leefden in gemeenschap van goederen; --- hij heeft niets met zijn
broeder gemeen, zij verschillen in alle opzichten;
— wij hebben niets gemeens meer met elkander, het
is geheel uit tusschen ons, alle betrekkingen zijn
afgebroken; — het meerde, het land ligt gemeen
met de zee, heeft gemeenschap met de zee, het zeewater kan er vrijelijk komen; -- na de doorbraak

hebben de gronden weer met de zee gemeen gelegen; —
algemeen : gemeene weiden, landen waarop alle

bewoners van eene of meer gemeenten het recht
hebben hun vee te laten weiden ; — de gemeene
weg, de openbare weg; — die begrippen en denkbeelden zijn thans gemeen goed geworden, algemeen

eigendom ; -- iets door den druk gemeen maken,
onder ieders bereik brengen; — de gemeene regeering,
het landsbewind; -- de gemeene lasten, de lasten die
alle leden van den staat gezamenlijk moeten dragen;
— de gemeene zaak, het algemeen belang, de staat: —
gezamenlijk : de gemeene ingelanden, (van een
polder); het gemeene land van Rijnland, al het
land dat tot het gebied van het waterschap Rijnland behoort; —
(gew.) gemeenzaam : hij is een -gemeene man,
vriendelijk tegen zijne minderen; — zich te gemeen
maken met zijne dienstboden; -- (Zuidn.) hij heeft
zich de teekenkunst gemeen gemaakt, er zich mede
vertrouwd gemaakt; -niet roven anderen uitstekende, gewoon, alle
de gemeene man, de gewone, onaanziei) --dagsch:
lijke burger; — het gemeene volk. de groote menigt;.
-- een gemeen soldaat, gemeen matroos, zonder een t gen rang; -- het gemeene gevoelen, gemeene oordeel,
de gewone manier van opvatten of redeneeren; in het gemeene leven, in het dagelijksche leven,.,.
gemeenlijk ; — die naam is bij ons zeer gemeen
zeer gewoon, komt veelvuldig voor; — een gemeenc
houten stoel, een alledaagsche, zeer eenvoudig gemaakte houten stoel ; — iemand van niet , emeenen aanleg, van niet aliedaa sche, bijzondere
begaafdheid: —
onbeduidend, gering, slecht in zijne soort: gemeene sigaren, gemeen papier enz.; — ,em.een weer,
heel slecht, onaangenaam weder; —
laag, verachtelijk; een gemeene streek, eene gemeene behandeling; — dat is gemeen (van fie), dat
is eene lage handelwijze: -- plat, onkiesch : ee-

meeve taal, gemeene praaties, Een genieten liedje; —

laag, slecht, verachtelijk : een gemeene kerel, eeve

gemeene meidje bent een gemeene jc,ngen; --

bw. (van wijze) op eene gemeene wijze: ik ben
gemeen behandeld. onrechtvaardig ; -- zij ziet e r
gemeen uit, slecht, onfatsoenlijk; — hij srhri;.tt_
gemeen, in hooge mate leelijk; — bw. (van versterking) dat i.4 gemeen duur, bijzonder duur; -- hei
doet gemeen zeer, akelig veel pijn. GEMEENTJES,
zie ald.
2. GEMEEN, o. de lagere velksklassen, het gepeiipel : hef groote, doch vaak miskende deel onzer natie,.

dat men het gemeen noemt; het dom-, het laag. het
wispelturig gemeen; —
in het gemeen, ,emeenschappelijk k het tegenover
in het bijzonder) : (spr.) dingen in-gestldvan
't gemeen bezeten, worden van elkeen vergeten, op

gemeenschappelijk bezit stelt niemand bijzonderen,
prijs; -- in het algemeen, zonder op de uitzonderingen te letten : er is in 't gemeen niets nieuws onder
de zon ; — gemeenlijk : een ezel stoot zich in 't alge-

meen, geen tweemaal aan denzelfden steen.

GEMEENEBEST, o. (-en), een staat die niet door
een alleenheerschend vorst wordt bestuurd, republiek; inz. de Republiek der Vereenigde Neder
na de afzwering van Filips II; —GEZINDE,-lande,
m. en v. (-n), (w. g.) republikein, voorstander, voor standster van den republikeinschen regeeringsvorm.
GEMEENGOED, o. gemeen goed, goed dat aan
allen toebehoort; inz. van denkbeelden enz. die
algemeen zijn verspreid.
GEMEENHEID, v. (...heden), ruwheid, sle3ht.heid, laagheid : op zijn felaot ligt eene uitdrukking
van gemeenheid; ruwe manieren en uitdrukkingen:
waar leeren de kinderen toch die gemeenheden ?
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GEMEENIGHEID, v. (...heden), gemeenheid,
ruwe, lage, onzedelijke handeling of taal : gemeenigheden doen, uitslaan.
GEMEENITEIT, V. (- en), gemeenigheid.
GEMEENLANDSHUIS, o. (...huizen), het gebouw
waarin het bestuur van het waterschap is gevestigd
en waarin de dijkgraaf, heemraden en ingelanden
hunne vergaderingen houden.
GEMEENLIJK bw. gewoonlijk, in den regel:
zooals het gemeenlijk gaat; zulks duurt gemeenlijk
tot den laten avond.
GEMEENMAKING, V. de handeling waardoor
men aan twee of meer personen het gemeenschappelijk bezit of gebruik van iets geeft : de gemeenma
een scheidsmuur, van een jachtveld enz.; —-kingva
(in het oude dijkrecht) de gemeenmaking van een
dijk, het brengen der kosten van onderhoud aan
het geheele land, dat door den dijk beschermd
wordt, zoodat deze niet meer gedragen worden
door de geërfden alleen.
GEMEENPLAATS, v. (-en), een alledaagsch,
veelvuldig gebruikt gezegde waarvan men de
oorspronkelijke kracht haast niet meer gevoelt.
GEMEENSCHAP, v. het gemeen hebben van iets:
de gemeenschap van belangen; — (bijb.) het deel
aan dezegeningenvanChristus-hebndrglovi
en den Heiligen Geest : de gemeenschap des Heiligen
Geestes zij met u allen; het brood dat wij breken, is
dat niet eene gemeenschap des lzchaams Christi ?;
--in gemeenschap, gezamenlijk, samen : zij handelea in gemeenschap; --- (rechtst.) gemeenschap van
goederen, de vermogenstoestand tusschen echtgenooten, wanneer er geene huwelijksche voorwaarden
zijn gemaakt; — huwen in gemeenschap van winst
erg verlies, zoodat ieder blijft in het bezit van zijn
eigen goed, terwijl dat wat staande het huwelijk
gewonnen of verloren wordt samen wordt gedeeld;
-- huwen in gemeenschap van vruchten en inkomsten,
eene nog meer beperkte gemeenschap, die alleen de
winst. niet het verlies, omvat; — (rechtst.) iets in
gemeenschap brengen, het ten gemeenen behoeve
doen strekken; — (Zuidn.) in gemeenschap met
iemand treden, zich in gemeenschap met hem ver
eene vennootschap met hem aangaan; —-enig,
betrekking, omgang, verstandhouding : ongeoorloofde gemeenschap met den vijand; — gemeenschap
met iemand hebben (of houden), tot hem in betrekking staan; — geslachtsomgang tusschen man en
vrouw : geslachtelijke, vleeschelijke gemeenschap; —
verkeer. verbinding : de gevangene was van de
ge.neenschap met de buitenwereld afgesloten; de telegrafische gemeenschap is verbroken; — het schip

stond in draadlooze gemeenschap met Scheveningen,

daarmede konden draadlooze telegrammen gewisseld worden; — het huis had door eene gang gemeenschap met het klooster, stond door eene gang met
het klooster in verbinding ; -- middelen van gemeenschap, de hulpmiddelen van het verkeer, de
wegen en vervoermiddelen; -, (-pen), de gezamenlijke personen die tot elkaar
in gemeenschap staan : de gemeenschap der heiligen,
der geloovigen, de gezamenlijke geloovigen; — de
gemeenschap eener kerk, de vereeniging van alle
leden van een kerkgenootschap; — eene wettelijk
geregelde vereeniging van personen : zaken aan
eene gemeenschap toebehoorende zijn de zoodanige
die het gezamenlijk eigendom zijn van een zedelijk
lichaam; — de gemeenschappelijke bezitting, inz.
van huwelijksgoederen : de gemeenschap omvat
alle de roerende en onroerende goederen der echtgenoot en.
GEMEENSCHAPPELIJK, bn. bw. aan meer
dan één persoon in gemeenschap toebehoorende:
Bene gemeenschappelijke ' kamer; twee huizen met
een gemeenschappelijken tuin; gemeenschappelijk
eir endom, bezit; -- gezamenlijk : op gemeenschappelujke kosten; gemeenschappelijke pogingen, studiën,
maaltijden; -- met gemeenschappelijk overleg, met
onderling beraad; -- (boekhouden) gemeenschappelijke rekening, conto a meta; — tot meer dan
één persoon in dezelfde betrekking staande:
onze gemeenschappelijke vriend; —
bw. in vereeniging met elkander, te zamen:
wij bezitten dat kc: stba.i, e werk gemeensschappeli k.
GEMEENSCHAPSGALERIJ, v. (-en). (vestingb. )
eene overdekte gang met schietgaten aan de contrescarpe eener droge gracht; ...GANG ; v. (-en), (yestingb.) loopgraaf die de parallellen onderling ver bindt; ...MIDDELEN, o. mv_ middelen van verVan Dale.

GEMEENTE.

keer; ...OEFENING, v. de omgang tusschen
vrome zielen onderling of tusschen deze en God.
GEMEENSLACHTIG, bn. (spraakk.) van beide
geslachten : gemeenslachtige zeljst. naamw. zijn m.
as zij een manlijk en v. als zij een vrouwelijk persoon
beteekenen, als node, w ces. getuige, drenk e 1 i n g enz. GEMEENSLACHTIGHEID, v.
GEMEENSMAN, m. (...lieden), (bist.) een lid
van de gezworen gemeente, het college dat de
burgerij bij het stadsbestuur vertegenwoordigde;
(Rom. gesch.) volkstribuun.
GEMEENTE, v. (-n), gemeenschappelijk grond
communaal bezit, inz. van weiden, heide--bezit,
gronden of bosschen die de bewoners van eenig
dorp in gemeenschappelijken eigendom hebben,
(gew.) meente of mient geheeten; — (hist.) de gemeene burgerij van stad of dorp, in tegenstelling
van de regeering; — (hist.) de gezworen gemeente,
het college der gemeenslieden; — de goe gemeente,
het volk dat goed van vertrouwen is en zich goed
zijne regeerders allerlei lasten laat op •-wilgdor
leggen, (ook) het goedgeloovige, onontvvikkelde
volk, het groote publiek; -- de geringe, schamele,
smalle gemeente, de geringe burgerij, het mindere
volk; -- de spraakmakende gemeente, gezegd van
het volk als schepper van de levende taal ; --(hist.) de burgerij eener stad, door den landsheer
als eenheid erkend en met bepaalde rechten en vrijheden begiftigd (later ook van dorpen) : de opkomst
(toeneming in macht) der gemeenten an Vlaanderen
in de 12de eeuw; schuit, schepenen, raden en burgemeesters der gemeenten; — het Huis der Gemeenten,
het Engelsche Lagerhuis; —
een zelfstandig onderdeel van den staat, onder
het bestuur van een raad, een burgemeester en
wethouders : de gemeente Leiden; eene gemeente van
5000 zielen (inwoners); het hoofd der gemeente, de
burgemeester; de rechten, de geldmiddelen, de huis
gemeente; de grenzen, de uitgestrektheid-houdinger
der gemeente, t. w. van het grondgebied der gemeente; de bestrating, de verlichting der gemeente;
een huis, een stuk land in de gemeente Hilversum; —
[het woord komt in dezen zin in tallooze samenst.
voor, in verschillende opvattingen, als : van de
gemeente : gemeentearchief, gemeenteadministratie,
gemeentebegrooting, gemeentebelang, gemeentebestuur,
gemeentehuishouding, gemeente - inkomsten, gemeenteraad, gemeenterekening, enz.; -- (van eigendommen
der gemeente) : gemeentebosch, gemeentegoederen,
gemeentegrond, gemeentepark, gemeenteplein, gemeenteweg, gemeenteweide, enz.; -- (van ambtenaren
in dienst der gemeente) : gemeentearchitect, gemeente archivaris, gemeentebode, gemeentegeneesheer, gemeenteontvanger, gemeenteopzichter, gemeentepolitie,
gemeentesecretaris , gemeentevroedvrouw, gemeente
enz.; — (van instellingen onder beheer-werklidn.
der gemeente) : gemeenteapotheek, gemeentebrandweer, gemeentegasfabriek, gemeentereiniging, gemeenteschool, gemeentetram, gemeentewerf, gemeente
enz.; — betreffende de gemeente : gemeen -zieknhus,
gemeentezaak, enz. ; — vanwege de gemeente:-tew,
gemeenteaccij.ss, gemeentebedeeling, gemeentebelasting,

gemeentelasten, gemeenteopcenten, gemeenteverordening, enz.; alleen die samenst., wier beteekenis
toelichting behoeft, zijn onder een afzonderlijk
hoofd opgenomen]; —
(bijb.) het gezamenlijke volk der geloovigen : de
gemeente Gods (of des Heeren), Israël, als het uitverkoren volk; de gezamenlijke geloovigen die op ééne
plaats vergaderd zijn : de gansche gemeente nu boog
zich neder; —
de gezamenlijke geloovigen der algemeene
Christelijke Kerk : Christus is het hoofd der gemeente; — de vereenigde gezamenlijke leden der
Kerk of van een bepaald kerkgenootschap : de
gemeenten van Christus groeten ulieden; Paulus...
aan de gemeente der Thessalonieensen; hij is lid van
de Hervormde, van de Luthersche gemeente te A.;
de predikant bij de Remonstrantsche gemeente te B.;
zij die onder één kerkelijk opzicht, hetzij van éénen,
hetzij van meerdere leeraren, doch onder één en denzelfden kerkeraad staan, maken eene afzonderlijke
gemeente uit; bij de gemeente komen, tot lidmaat
aangenomen worden; -- de Doopsgezinde gemeenten,
de autonome vereenigingen van Doopsgezinden; —
de Vrije Gemeente, eene vereeniging van Protestanten van de moderne richting te Amsterdam,
die zich niet konden voegen naar de kerkorde der
Hervormde Kerk; -- (scherts.) een broeder (of een
40
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lid) van de natte gemeente, een vriend van den drank,

een dronkaard; — de gezamenlijke personen die
Bene godsdienstoefening bijwonen : de gemeente
ging op naar het bedehuis; de gemeente gelieve te

zingen van Psalm 42 het eerste vers.

drukking; gemeenzaam met iets zijn, er mede ver
zijn; -- b.w. op eene wijze die blijk geeft van-trouwd
gemeenzaamheid, vertrouwelijk : gemeenzaam met
iem. omgaan; zich gemeenzaam aanstellen, zich
vrijpostig gedragen.

GEMEENTEARMEN, m. en v. mv. armen die
op kosten der gemeente worden onderhouden;
...BAZAAR, V. (Z. A.) verkooping waarvan de
opbrengst voor de kerk bestemd is; ...BEHEER,
o. het beheer der gemeente : het raadslid laakte
het gemeentebeheer;beheer vanwege de gemeente:
iets (eene gasfabriek enz.) onder gemeentebeheer
brengen; ...BESTUUR, o. (...sturen), plaatselijk
bestuur, bestaande uit raad, burgemeester en wethouders (in Zuid. schepenen); ...BLAD, o. (-en),
een periodiek blad waarin alle gemeenteverordeningen worden afgedrukt; ...BORD, o. (-en),
ten door de gemeente geplaatst bord, waarop kennisgevingen enz. worden aangeplakt,.
GEMEENTECREDIET, o. de Maatschappij voor
gemeentecrediet te Amsterdam, leent geld aan
gemeenten, provinciën en waterschappen in Neder
verstrekt verder anticipatiebiljetten-lande
aan de besturen ervan.
GEMEENTEHUIS, o. (...huizen), gebouw waarin
het bestuur eener (burgerlijke) gemeente gevestigd is, raadhuis, stadhuis; ...KA i. V. ( -sen),
oe geldmiddelen die de gemeente te harer beschik
-king
heeft.
GEMEENTELEVEN, o. het onderling verkeer
en de samenwerking op godsdienstig gebied van
de leden eener kerkelijke gemeente; ...LID, o.
(...leden), lidmaat eener kerkelijke gemeente.
GEMEENTELIJK, bn. eene (burgerlijke) gemeente
betreffende : het maken of herstellen van wegen en

dijken of andere openbare of gemeentelijke werken; -- beheerd door, eigendom van eene gemeente:
de gemeentelijke centrale; de gemeentelijke gasfabriek.

GEMEENTENAAR, m. (...naren), ingezetene
eener gemeente; gemeentelid.
GEMEENTEOORLOGEN, m. mv. (hist.) de strijd
om het gezag tusschen de Vlaamsche gemeenten
en hunne graven (1280-1384).
GEMEENTERAAD, m. (...raden), het door de
burgerij gekozen lichaam, waaraan het bestuur
tiener gemeente is toevertrouwd : de leden heeten
in Noordn. gemeenteraadsleden, in Zuidn. gemeen

-tehrn.

GEMEENTERAADSLID, o. (...leden); ...VER
...VERKIEZING, v.-GADERIN,v.(en);
(-en); ...ZITTING, v. (-en).
GEMEENTERECHT, o. (hist.) het recht, in de
middeleeuwen door den landsheer aan de burgerij
caner stad verleend, waardoor zij als gemeente
erkend en onder eigen bestuur gesteld werd; —,
(-en), privilege eener gemeente.
GEMEENTEREINIGING, v. alles wat de reiniging, het zindelijk houden eener gemeente betreft.
GEMEENTEREINIGINGSDIENST, m.
GEMEENTEREKENING, V. (-en), staat van
ontvangsten en uitgaven eener gemeente over
een bepaald jaar; ...SCHOOL, v. (...scholen),
openbare school; ...VERGADERING, v. (-en), bijeenkomst der leden eener kerkelijke gemeente; .. .WA PEN, o. (-s), het door den bogen Raad van Adel
geregistreerde wapen eener gemeente.
GEMEENTEWEGE (VAN), ow. uitdr. vanwege
de gemeente : de weg zal van gemeentewege -worden
opgehoogd, door, op kosten der gemeente.
GEMEENTEWERF, V. (...werven), werkplaats
van de gemeente voor het uitvoeren van timmer
...WERKEN, o. mv. publieke werken,-werknz.;
ondernomen vanwege eene gemeente; ...WERKLIEDEN, ...WERKLUI, m. mv.; ...WERKMAN
m.; ... WET, V. (-ten), de staatswet waarbij het
bestuur der gemeenten geregeld is; ... WEZEN, o.
alles wat de gesteldheid, het bestuur, het beheer
enz. der gemeenten betreft; ...ZAAK, v. (...zaken),
Bene zaak, de huishouding eener gemeente rakende,
Bene aangelegenheid van plaatselijk belang.
GEMEENTJES, bw. nogal gemeen, vrij leelijk:

het ziet er gemeentjes uit.

GEMEENZAAM, bn. bw. (...zanier, -st), als
gelijke met iem. omgaande, familiaar, vertrouwe-

lijk minzaam : een gemeenzaam vriend, vertrouwd
vriend; hii is gemeenzaam jegens iedereen; zij was
al te gemeenzaam met den baron, al te vrij;gem.eenzam.e
uitdrukking, Bene alledaagsche, niet deftige uit-

GEMEENZAAMHEID, v. vertrouwelijkheid, ver
toon in den omgang : ik verwonder-trouwelijk

mij over zijne gemeenzaamheid; --met gemeenzaam held, zonder omslag of plichtplegingen; — vertrouwdheid : eene niet alledaagsche gemeenzaamheid
met de Russische letterkunde; —

—, (...heden), gemeenzame handeling, bejegening : ik ben op die gemeenzaamheden niet gesteld.
GEMEESMUIL, o. het telkens of aanhoudend
meesmuilen, spottend glimlachen.
GEMEET, o. het telkens of aanhoudend meten;
— (glasbl.) het mengsel der in Bene bepaalde verhouding afgepaste grondstoffen, waarvan het glas
vervaardigd wordt
GEMEK, o. het telkens of aanhoudend mekken
of blat en van schapen en geiten
GEMELD, bn. zoo even genoemd, hierboven genoemd :gemelde persoon; de gemelde zwarigheden.
GEMÊLEERD, bn. gemengd : een gemêleerd

gezelschap.

GEMELIJK, bn. b.w. ( -er, -et), misnoegd, knorrig, zonder dat daar eene geldige reden voor bestaat:

oude en zieke lieden zijn gemeli. k; hij was gemelijk
en ongedurig; als hij eene gemelijke bui heeft, valt er
niets met hem te beginnen. GEMELIJKHEID, v.

GEMELK, o. het telkens of voortdurend melken.
GEMELIJKEN, (gemelijkte, heeft gegemelijkt),
op gemelijken toon spreken, antwoorden.
GEMENGD, bn. uit een mengsel van verschillende stoffen of uit onderling ongelijksoortige deelen bestaande : een boek van gemengden inhoud,
waarin verschillende onderwerpen worden behandeld; -- een gemengd gezelschap, gemengd publiek,
dat bestaat uit mannen en uit vrouwen, of uit
personen van verschillenden rang, stand, leeftijd
enz.; — eene gemengde commissie, bestaande uit
personen uit verschillende kringen of uit verschillende natiën gekozen; — gemengde huwelijken,
huwelijken tusschen personen van verschillend
kerkgenootschap; -- van gemengd bloed, van ge-

mengd ras; inz. in Ind. gezegd van afstammelingen van Europeanen en inlandsche vrouwen; —
gemengd nieuws, gemengde berichten, (in dagl laden)
verschillende kleinere nieuwstijdingen, zeer uiteen
inhoud; -- een gemengd gevoel, eene-lopendva
gemengde aandoening, waarbij men te gelijk op
verschillende wijzen wordt aangedaan; -- een ,emengd genot, een genot dat niet onverdeeld is; —

gemengde rechtsvordering, eene rechtsvordering die
te gelijk persoonlijk en zakelijk is, zooals b. v.
die tot verkrijging eener erfenis, die tot boedel
afpaling van bij elkander gelegen-scheidng.to
erven.
GEMENGEL, o. (dicht.) mengeling.
GEMERKT, vw. (w. g.) naardien, aangezien:
gemerkt hij niet verschenen is; — in aanmerking
genomen, wegens : gemerkt de groots droogte staat
het gewas niet gunstig.
GEMESTLANDSHOOI, o. (w. g.) hooi, afkomstig

van bemest land.
GEMET, o. (-en) eene oude vlaktemaat, gelijk
een half morgen; de grootte is niet-standem
overal dezelfde. Een Rijnlandsch gemet = '/ 2 Rijnl.
morgen = 300 J Rijn]. roeden = 4258 M 2 ; te
Gent is een gemet 4479 M^, op Schouwen 4169 M 2 .
Vgl. den naam van het eiland Tien Gemeten.
GEMETSEL, o. het metselen, metselwerk.
GEMEUBELTE, o. (w. g.) ameublement, huisraad.
GEMEUBILEERD, vd. ' bn. van meubels voorzien : gemeubileerde kamers te huur; een gemeubileerd
bed, bed met toebehooren; — (scherts.) eene gemeubileerde boterham, met vleesch, worst, ham of iets
dergelijks belegd.
GEMIAUW, GEMIAAUW, o. het telkens of
aanhoudend miauwen, gemauw.
GEMIDDELD, bn. bw. die maat, waarde, grootte
hebbende, die in het midden ligt : de gemiddelde
waarde van eenige getallen is hun som gedeeld door
hun aantal, de gemiddelde prijs was f 6; een werk paard van gemiddelde sterkte; -- bw. dooreengenoznen : het land stond gemiddeld een voet onder
water.

GEMIDDELDE, o. (-n), de gemiddelde waarde.
GEMIER, o. geleuter, gezanik : dat gemier van
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dien vent verveelt me; gezeur, oneenigheid, twist:
dat geeft maar gemier; - getob, zorgen : zet dat
gernier uit je hoofd.
GEMIJMER, o. het telkens of aanhoudend mij-

meren.
GEMIJTERD, bn. een mijter dragende, als
teeken der bissehoppelijke waardigheid.
GEMINATIE, v. verdubbeling.
GEMINERALISEERD, bn. (mijnw.) van mineralen voorzien, ertsrijk : op den bodem van de scliacht
is de ader smal, maar goed gemineraliseerd en bevat
zichtbaar goud.

GEMIS, 0. het niet bezitten van iets dat men
noode mist, inz. van het verlies van betrekkingen
of vrienden : haar dood is mij een groot gemis; dat gemis is niet te vergoeden, kan niet door iets
anders worden goedgemaakt; - bij gemis van,
bij ontstentenis van, bij gebrek aan : bi] gemis
van beter moet ge u hiermee maar behelpen.

GEMISSEN, (gemiste, heeft gemist), (Zuidn.)
missen, kwijt zijn : ik had vijf boeken, nu gemis ik
er eenen; - ( Zuidn.) den boodschapdoener kan ik
vandaag gemissen, ontberen, heb ik niet noodig.
GEMMEN, v. mv. (van Lat. gemma), gesneden
steenen, edele of halfedele gesteenten, waarop of
waarin figuren of letters zijn uitgesneden.
lEMODDER, o. het voortdurend modderen, baggeren; - (fig. ook van het modderen in staatkundige, kerkelijke of maatschappelijke zaken):
hij is een vijand van alle gemodder en geknoei.
GEMODEREERD, bn. gematigd : een gemodereerd
man.

1. GEMOED, o. (-eren), het binnenste van den
mensch, zijn geestelijk gevoel, zijne neigingen,
hartstochten en zielsstemmingen : de innerlijke
gezindheden des gemoeds; met verruimd gemoed;
opgewekt van iemoed; - in gemoede meenen, overtuigd zijn, inwendig, in het diepste van zijne ziel
van meaning zijn, de overtuiging hebben; - ik
raad het u in i,emoede af, ernstig, oprecht; - dat
treft mij tot in het binnenste van mijn gemoed, dat
treft mij in de hoogste mate; - men mag niet
tegen zijn gemoed spreken, tegen zijne innerlijke
overtuiging;de gemoederen beheerschen, de
harten, de gezindheid der mensehen; - de gemoederen waren verdeeld, de gevoelens liepen uiteen;
de gemoederen zijn geschokt, de lieden zijn in hun

gemoed geschokt, hun vertrouwen is geschokt, zij
weten niet waaraan zich te houden; - de gemoederen
zijn aan het gisten, er broeit iets bij bet volk; de zetel van alle hoogere, teedere aandoeningen,
het hart (in tegenstelling van het koel berekenende
verstand) : een rein, edel, onbedorven gemoed; een ontvankelijk gemoed, dat vatbaar is voor goede
indrukken; - mijn gemoed schoot vol, ik werd door
aandoening overstelpt; -- dat spreekt tet het emoed,
maakt indruk op bet hart; - iemand in het gemoed
grijpen, zijn hart treffen; - op iemands gemoed
werken, de stem van zijn geweten trachten wakker
te maken; - in iemands gemoed lezen, hem doorgronden; - hebt ge nog iets op het gemoed ? , op
het hart, wilt ge nog iets anders vragen t: aandoenljkheid, gevoeligheid van hart: zijn
verzen getuien bovenal van gemoed; -(gemeenz.) borst, boezem : steek die roos maar
op je gemoed; wat heeft die meid een geaioed.

2. GEMOED, bn. gestemd, te moede, alleen in
samenst : blijgemoed, itelgemoed; ook nog gew. en
Zuidn. in: in iets gemoed zijn, er welgezind
om zijn.
GEMOEDELIJK, bn. bw. (-er, -st), handelende
naar of zich latende leiden door de inspraak van
het gemoed : eene gemoedelijke, godvruchtige vrouw;
een gevoelvol, gemoedeljk dichter; - aandoenlijk,
gevoelig, goedig : de gemoedelijke oude schudde het
hoafd; hij wordt, als hij te veel gedronken heeft,
altijd gemoedelijk; - uit het gemoed voortkomende:
eene gemoedelijke preek; hij onderhield snij met
gemoedelijken ernst over het voorgevallene. GEMOEDELIJKHEID, v. ( ... heden), kalme bezadigdheid;
welwillende ernst : iem. met eene zekere gemoedelijkheid toespreken.

GEMOEDER, v. (-s), (Zuidn.) doopmoeder, doophefster.
GEMOEDIGD, bn. (dicht.) bemoedigd, vastberaden : komt treen wij dan gemoedigd voort. in vast
vertrouwen op Gods woord; hij droeg zijn leed gemoedigd, met berusting ; - (Z. A.) .qemoedigd
voortgaan, bedaard. rustig. GEMOEDIGDIIEID, v.

GEMOEDSAANDOENING, v. (-en), elke indruk
dien het gemoed ontvangt, en die eenig gevoel
daarin opwekt; . . .AAR]J, zo. inborst, karakter;
. . BESTAAN o. het wezen van iemands gemoed,
zijne inborst; . . . BEWEGING, v. (-en), verstoring
van de gemoedsrust, als gevolg van sterke indrukken of aandoeningen; ... BEZWAAR o. ( .. . zwaren),
een bezwaar dat door de stem van bet gemoed
(inz. icschouvd ss zetel der godsdienstige overtuiving) wordt ingebracht tegen het verrichten of
toelaten van eenige handeling : hij heeft gemoedsbezwaren om dat te doen; . . . DRIFT, v. (-eE ) . aandrift van het gemoed (sterker dan neiging, zwakker
dan hartstocht); ... GESTELDHEID, v. de bijzondere toestand waarin het gemoed verkeert;
. . KRACHT, v. (w. g.) geestkracht.
GEMOEDSLEVEN, o. het hoogcre leven van den
mensch, met betrekking tot het godsdienstige en
zedelijke; . . NEIGING, v. (-en), neiging, aandrift
van het gemoed; ... RUST, v. rust, bedaardheid
van gemoed en geest, als gevolg van een goed
geweten; ... STEMMING, v. (-en), stemming, gezindheid van het gemoed;. . TOESTAND, m. k -en), de
toestand, gesteldheid van het gemoed; . . .VERAN
DERING, v. (-en), verandering van gezindheid.
GEMOEID, zie MOETEN.
GEMOEIIG, bn. zacht, lenig, buigzaam (inz. van
leer en teenen); - (Zuidn.) gedwee, handelbaar,
toegevend (van personen).
GEMOET, 0. alleen in de hw. uitdr. te gemoet:

iemand te gemoet (Z. A. in het gemoet) gaan, komen,
loopen enz., in zulk cane richting gaan dat men
hem ontmoet; - (Zuidn.) iemand te gemoet, in 't
gemoet komen, hem toevallig op zijn weg tegenkomen; - ( fig.) ik was verlegen hoe ik hem mijn
verzoek zou vordragen, maar hij kwam mij met de
grootste bereidvilligheid te gemoet, maakte het
mij gemakkelijk; - iemands geheugen te gemoet
komen, zijn geheugen te hulp komen, hem iets
helpen herinneren; - de kosten van het werk zijn
zeer groot, maar het rijk zal ons wat te gemoet komen,
financieel bijstaan; - aan bezwaren, grieven, wenschen te gemoet komen, ze althans gedeeltelijk ver-

helpen, inwilligen; iets te gemoet zien, eene gebeurtenis zien aanko

men, afwachten : ik zie uw antuoord met verlangen
te gemoet; - te gemoet stralen, schitteren, klinken,
tegenstralen, -schitteren, -klinken : een helder licht
straalde ons te gemoet.

GEMOETEN, (gemoette, heeft gemoet), (Zuidn.)
bij toeval ontmoeten : ik heb hem op de straat
gemoet.

GEMOFFEL, o. het telkens of aanhoudend moffelen, ter sluik wegstoppen of verscbrikk€n.
GEMOK, 0. misnoegd en wrevelig gepruil van
een ontevredene, die niet zeggen wil, wat er aan
scheelt.
GEMOKKEL, o. het telkens of aanhoudend mokkelen . p akken en zoenen (van een lekker kind of
van gelieven).
GEMOLLIG, bn. (-er, -st), (Zuidn ) mollig, zacht
en poezelig : dat goed is zeer gemollig; gemollige
armen; een gemollig kind.

GEMOM, GEMOMMEL, o. verward, dof en
eentonig gemompel, gegons, gerommel.
GEMOMPEL, o. het telkens of aanhoudend binnensmonds en onverstaanbaar spreken, inz. als
teeken van goed- of afkeuring. van ontevredenheid,
teleurstelling ens. , die men uit vrees of be'uheiden
: een gemompel van-beidntlurfspke
teleurstelling; een dof, een onderdrukt gemompel.

GEMOND, bn. (w. g.) voorzien van een mond;
welbespraakt : hij is goed (of wel) gemond, hij heeft
den mond goed tot zijn wil, kan goed praten.
GEMONKEL, o. het telkens of aanhoudend
monkelen.
GEMOOSCH, o. (Zuidn.) het voortdurend
mooschen.
GEMOPPER, o. het telkens of aanhoudend
mopperen.
GEMOII, o. het telkens of aanhoudend morren,
uit misnoegdheid of ergernis; half onderdrukte
uiting van ontevredenheid; - in Zuidn. ook van
andere aandoeningen : een blij gemor.
GEMORREL, o. (gemeenz.) het telkens of voortdurend morrelen of wroeten in iets; (fig.) onhandig
of doelloos met iets bezig zijn : wij hoorden gemorrel
aan de voordeur.
GEMORS, o. het telkens of aanhoudend morsen
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of vuilmaken; (fig.) knoeien, oneerlijk handelen:
heet geknoei en gemors in de politiek.
GEMOT, o. (diev.) gerecht.
GEMOTIVEERD, bn. met bewijsgronden gestaafd.
GEMOTST, bn. (van de ooren van paarden). bui
kort (van nature, of door verminking).-tengm
GEMS, v. (gemzen), klipgeit, zeker herkauwend
zoogdier (rupicapra), met kleine, rechte, aan den
top naar achteren, gekromde horens, dat de hooge
gebergten van Zuid-Europa bewoont ; —BAL m.
(-len), gemskogel; —BOK, m. (-ken), mannetjes gems; —GEIT, v. (-en), wijfjesgems; — HOORN,
— HOREN, m. (-s), hoorn eener gems; ook zeker
fluitwerk in het orgel, bestaande uit pijpen die
naar boven spits toeloopen; —KOGEL, m. (-s),
een klomp die zich in de maag der gemzen uit
onverteerbare stoffen vormt (eertijds een geneesmiddel); —LEDER, —LEER, o. gemzeleer;
—LEDEREN, bn. van gemsleer vervaardigd.
GEMUILBAND, bn. (inz. van honden) van een
muilband voorzien; (ook fig.) de vrije uiting der
gedachten verhinderd : de pers is gemuilband.
GEMUILD, bn. (Zuidn.) Jan 's flink aemuilá,
gebekt, niet op zijn mondje gevallen, hij durft
van zich af sp ° eken.
GEMUIT, o. muiterij.
GEMUL, o. (Zuidn.) puin, gruis, spaanders,
krullen en andere afval, stof; — (gew.) veel gemul
met iets hebben, veel beslommering, veel getob.
GEMUMMEL, o. het telkens of aanhoudend mummelen, binnensmonds praten; (ook) eten met de
kevels (van oude menschen die geen tanden meer
hebben).
GEMURMEL, o. het voortdurend murmelen (van
kabbelend water); gemompel, geprevel.
GEMUTST, bn. eene muts op het hoofd hebbende;
-- (fig.) wel of kwalijk gemutst zijn, in eene goede
of slechte luim zijn.
GEMUURTE, o. (-n), (w. g.) muurwerk, bijeen
muren of stukken van muren.
-behornd
GEMZENHAAR, o. ...JACHT, v.; ...JAGER,
m. (-s).
GEMZE(N)LEER, o. leem uit gemzenhuiden ver
-vardig.GEMZ(N)LR,bnvagemz()leer gemaakt.
GEMZEPOOT, m. (-en), enz.
GENA, v. zie GENADE.
GENAAI, o. het telkens of voortdurend naaien.
GENAAKBAAR, bn. (-der, -st), toegankelijk, te
naderen; — (fig.) niet trotsch, minzaam, spraak
vriendelijk. GENAAKBAARHEID, v.
-zam.
GENAAMD bn. den naam dragende van : is
Maria
?;
een
man,
gemoeder
niet
genaamd
zijn
naamd Zacheus; — (in persoonsnamen) gezegd:
Gansneb genaamd Tengnagel.
GENACHT, m. (gemeenz.) goeden nacht : iem.
gen(.cht zeggen.
GENACHTE, o. en v. (-n), (Zuidn.) zitting van
het gemeentebestuur: (ook) nadienst van eene
plechtige uitvaart; (ook) een der drie Zondagen
na een plechtigen lijkdienst, waarop de bloedverwanten van den overledene ter offerande gaan.
GENADE, ook GENA, v. goedertierenheid (van
God en Christus) : uit genade; door Gods genade;
het schip drijft op Gods genade, is ten spel aan weer
en wind, kan niet meer bestuurd worden; -- keizer,
koning bij (door) Gods genade, bij de gratie Gods; —
een kunstenaar, een dichter van Gods genade, een
geboren kunstenaar, dichter; — het leerstuk der
vrije genade ;kerkelijk dogma); -de vergevensgezinde goedertierenheid door God
aan zondaren bewezen : Gods oneindige genade; —
de troon der (eeuwige) Genade, de troon van God; —
in de genade van Christus staan, de genade in
Christus deelachtig zijn; —
de goedertieren vergevensgezindheid van vorsten,
rechters of krijgsbevelhebbers jegens misdadigers
of overwonnenen : hij is zonder genade, toont niet
de geringste barmhartigheid; — zich op genade of
ongenade overgeven, onvoorwaardelijk, zoodat men
zich geheel afhankelijk stelt van de barmhartigheid
des overwinnaars ; — genade voor recht laten
gelden, uit barmhartigheid iem zijne straf kwijt schelden ; —
vergiffenis : genade schenken; om genade smeeken;
iem. in genade aannemen, hem vergiffenis schenken; — genade verwerven, vergiffenis verkrijgen; —
genade ! elliptische uitdr. waarmee men smeekt
om kwijtschelding van straf enz.; -- Uwe Genade,

titel van vorstelijke personen, in Engeland ook
van aartsbisschoppen; -vergevensgezindheid, barmhartigheid, van allerlei
andere personen : van iemands genade moeten leven,
afhangen; — aan iemands genade overgeleverd zijn,
aan zijn willekeur prijsgegeven; — iemand weer in
genade ac.nnemen, het gebeurde vergeven en ver
genade vinden bij iem., in iemands oogen,-getn;
gunst bij hem vinden, hem welgevallig zijn, (ook)
gespaard worden, niet versmaad worden; — (gew.)
gena krijgen, verlichting van pijn of ziekte; —
(Zuidn.) zonder genade, altijd door, onophoudelijk.
drinken, werken zonder genade, buitengewoon veel; —
gunstbewijs • genade voor genade ontvangen, telkens
een nieuw gunstbewijs ontvangen; —
(tusschenw.) lieve hemel : wel goeie genade '.
wat is dat een domme streek !
GENADEBRIEF, m. (...brieven). brief, waarbij
kwijtschelding van straf wordt verleend; ...BRON,
v. (fig.) God, van wien de genade komt.
GENADEBROOD, o. brood dat men uit barmhartigheid ontvangt, zonder er eenigen dienst voor
te doen; — het genadebrood eten, door anderen
worden oath rhouden (met het bijdenkbeeld van
vernedering).
GENADEGIFT, v. (-en), geschenk dat men slechts
aan genade heeft te danken, waarop men geen de
minste aanspraak heeft.
GENADEKRUID, o. (plantk.) een in heide - en
veenstreken, op vochtige weilanden of langs wfiterkanten, zeldzaam voorkomend, vergiftig plantje
(gratiola officinalis), ook wel galkruid, godsgenade
en klein vingerhoedskruid geheeten, bekend als
geneesmiddel tegen koorts en als zuiveringsmiddel
van de spijsverteringswerktuigen.
GENADELEER, v. (godg.) leer der goddelijke
genade.
GENADELIJK, bn. bw. (Zuidn.) genadig, billijk,
niet overdreven : aan zem. genadelijken prijs ver
-kopen.
GENADEMIDDEL, o. (-en). ieder middel waarvan
God zich bedient, om den mensch de genade deel achtig te doen worden; -- de genademiddelen der
Kerk, (R. K.) de Sacramenten, inz. die ,,der ster
biecht, communie en H. Oliesel.
-vend";
GENADERIJK, bn. ( -er, -st), rijk aan, vol van
genade.
GENADESLAG, m. de slag, waarmee de beul
een einde maakte aan de martelingen van den
gefolterde, de laatste, beslissende slag : iem. den
genadeslag geven; --- (fig.) de laatste ramp, die
iem. geheel te gronde richt : dat was de genadeslag
voor hem.
GENADESTOEL, m. de rechterstoel van God,
wiens wezen genade is; ...STOOT, m. genadeslag.
GENADETIJD, m. (R. K.) iedere levensdag, inz.
eene kortere of langere periode van bijzondere
genade tot bekeering, bv. als er Bene missie gegeven
w ordt of in den tijd van een jubileumaflaat.
GENADETROON, m. genadestoel; ...VERBOND,
o. (godg.) het Nieuwe Verbond, dat op de genade
in Christus is gegrondvest.
GENADIG, bn. bw. ( -er, -st), goedertieren : God
is genadig; — genadige hemel !, genadige goedheid
(uitroep van verwondering); — God zij u genadig.
de Heer hescherme u; -- vergevensgezind : 0
God, wees mij arme zondaar genadig; — goedgun stig : een genadig vorst; de examinatoren zijn genadig
geweest; — eene genadige (niet te strenge) straf; —
iets voor een genadigen prijs koopen, niet te duur; —
(als titel) genadige Heer, onze genadige Vrouwe; —
uit de hoogte : wat was ze genadig; een genadig
knikje; —
bw. (van wijze) op genadige wijze : de Hemel
moog' hun schuld genadig hun vergeven; -- iem.
genadig behandelen, hem met toegevendheid behandelen; — hij is er genadig afgekomen, beter
dan men naar de omstandigheden zou verwach ten; — (Zuidn.) het was genadig koud, erg, hevig.
GENADIGHEID, v.
GENADIGLIJK, bw. (w. g.) genadig.
GENAGELD, bn. voorzien van nagels; -- (wapenk.) afgebeeld met nagels van eene andere kleur
dan bet dier zelf : in goud een roode leeuw, getongd
en genageld van lazuur; — kplantk.) een genageld
bloemblad, een bloemblad welks vlakke deel (de
plaat) plotseling in een steelachtigen voet (de
nagel) overgaat.
GENAKEN, (genaakte, is genaakt), iem. of iets
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naderen, nabijkomen : wij genaakten de plaats des
onheils; God genaken, tot Hem bidden; — niet te
genaken zijn, geen toegang tot zich verleenen,
ongenaakbaar zijn; — (van een voorval, eene
gebeurtenis) ophanden, aanstaande zijn : het uur
genaakt.
GENAN, m. en v. (-s, -nen ), ook GENANT, m.
(-en), GENANTE, v. (-n), (w. g.) naamgenoot (die
denzelfden voor- of doopnaam draagt). GENANTJES, o. mv. (gewest.) makkers, kameraden,
deelgenooten (in ongunstigen zin) : daar kwam hij
aan met al zijne genantjes.
GENANT, (Fr.), bn. hinderlijk, een gevoel van
verlegenheid wekkende ; wees nu niet zo gênant,
onbescheiden, indringerig; --- geen gordijnen op
de slaapkamer, dt t is wel wat gênant, onvrij.
GENDARME (Fr.), m. (-s, -n), veldwachter (inz.
ten plattelande); (in Zuidn.) marechaussee; (fig.)
Mie is een gendarme, een huzaar, een brutaal optredend vrouwmensch. GENDARMERIE, v. het
korps der gendarmen.
GENDIE, v. (-s), (Ind.) soort van koelkaraf van
poreuze aarde, koelkruik.
GENE, aanw. vn. die (in tegenstelling met deze) :
Maurits en Frederik Hendrik hebben zich grooten
roem verworven: deze (de laatstgenoemde) als steden dwinger, gene (de eerstgenoemde) als veldheer; —
aan gene zijde, aan den overkant; — an gene
zijde des grafs, hiernamaals; — deze en gene, dezen
en genen, sommigen, eenigen : deze en gene van zijne
vrienden heeft het hem afgeraden; ik zie daar al
dezen en genen aankomen; -- deze of gene, de een
of andere : hij zal wel in deze of gene herberg te
vinden zijn.
GÊNE (Fr.), v. dwang, belemmering; sans gêne,
zonder complimenten, ongegeneerd
GENEALOGIE, v. (...gieën), geslachtrekenkunde;
geslachtslijst, stamboom. GENEALOGISCH, bn.
bw. geslachtrekenkundig : genealogische onderzoekingen, tabellen. GENEALOOG, m. (...logen),
geslachtkundige, iem. die de afstamming en ver
familie naspoort.
-wantschpve
GENEANOMIE, v. leer van het overerven van
eigenschappen des lichaams en des Leestes.
GENEBD, bn. van eene neb of bekvormig uit •
steeksel voorzien.
GENEEREN, (geneerde, heeft gegeneerd), hinderen : het geneert u toch niet I; — zijn gezelschap
geneert me, is mij onaangenaam; — gegeneerd zijn,
zich gegeneerd gevoelen, verlegen, niet op zijn gemak
zijn; — zich geneeren, zich ontzien om te doen wat
men wil ; ge moet u niet geneeren, geneer je niet,
handel naar `celgevallen, doe alsof ge thuis waart,
spreek zooals ge wilt, (ook iron.) wees maar vrijpostig; — hij geneert zich voor niemand, stoort
zich aan niemands tegenwoordigheid, doet in
tegenwoordigheid van wie ook, wat hij wil, -- ik
zou me geneeren, hem om geld te vragen, ik zou me
schamen.
GENEESBAAR, bn. te genezen, voor genezing
vatbaar. GENEESBAARHEID, v.
GENEESBLADEREN, o. mv. (Zuidn.) geneepkrachtige bladeren ; ...BLOEM, v. (-en).
GENEESDRANK, m. (-en), (w. g.) drankje.
GENEESHEER, m. (-en), arts, geneeskundige
die de praktijk uitoefent.
GENEESKRACHT, v. de genezende kracht, het
ziektegenezend vermogen dat aan sommige stoffen
eigen is. GENEESKRACHTIG, bn. ( -er, -st), eene
genezende kracht hebbende: geneeskrachtige planten.
GENEESKRUIDEN, o. mv (Zuidn.) geneeskrach
planten.
-tige
GENEESKUNDE, v. de wetenschap die zich ten
doel stelt de kennis van den aard en de oorzaken
der ongesteldheden van het menschelijk lichaam,
en van de middelen om die te genezen : een doctor
in de geneeskunde; de geneeskunde uitoefenen, ze in
praktijk brengen als levensberoep; (in tegenstelling
met de heelkunde en de verloskunde) leer der inwen•
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dige ziekten.

GENEESKUNDIG, bn. op de geneeskunde betrekking hebbende : een geneeskundig tijdschrift. GENEESKUNDIGE, m. en -r. (-n), iem. die de weten
geneeskunde heeft bestudeerd en de wet--schapder
telijke bevoegdheid heeft verkregen om de geneeskunde uit te oefenen.
GENEESKUNST, v. (w g.) geneeskunde; praktijk
,der geneeskunde; —OEFENAAR, m. (...naren),
1w. g.) praktiseerend doctor.

GENEESLIJK, GENESELIJK, bn. ( -er, -st),
te genezen, vatbaar voor genezing. GENEESLIJKHEID, GENESELIJKHEID, v.
GENEESMEESTER, m. (-s), geneesheer
GENEESMIDDEL, o. (-en), ieder middel of handeling om ziekten tegen te werken en genezing te
bevorderen of te bewerken : rust is een uitstekend
geneesmiddel; koude baden electriciteil, gymnastiek
zijn geneesmiddelen; (het begrip is dus veel uitgebreider dan artsenijmiddel, wat er gemeenlijk onder
verstaan wordt); ... PLANT.v. (-en), geneeskruid;
... THEE, v thee die dient tot genezing.
GENEESVLEESCH, o. heelvieesch : goed genees
hebben, gezond vleesch hebben, waarin-vlesch
verwondingen spoedig genezen; ...WIJS, ...WIJZE,
v. (...wijzen), de handelwijze die men toepast ter
genezing van eene ziekte of kwaal.
GENEGEN, bn. ( -er, -st), neiging, lust tot iets
hebbende : hij is tot medewerking genegen; -- ge
keukenmeid, ook genegen eenig huiswerk-vragden
te verrichten, daartoe bereid; -- genegen zijn, hem
toegenegen zijn, welwillend, gunstig jegens heng
gestemd zijn; — een genegen oor, een goedgunstig
oor; een welwillend gehoor : zijn verzoek vond een
genegen oor.
GENEGENHEID, v. (...heden), het genegen zijn,
geneigdheid : genegenheid tot het goede; -- welwillende gezindheid, liefde : genegenheid voor iem.
gevoelen, hem genegenheid toedragen; iemands genegenheid verwerven, verliezen; — (spr.) gelegenheid
maakt genegenheid ; — neiging : zij offerde al hare
genegenheden op aan zijne liefde.
GENEGENEN, telw. (Zuidn ) met zijn, hnn negenen, negen te zamen. Evenzoo GENEGENHONDERD, GENEGENTIEN, GENEGENTIG.
GENEIGD, bn. ( -er, -st), een natuurlijken trek
tot iets hebbende : de mensch is geneigd tot zondigen,
zijn aard brengt dat mede; — neiging tot iets
gevoelende : ik ben niet geneigd het toe te staan.
GENEIGDHEID, v. (...heden).
1. GENERAAL, bn. algemeen: generale waarheden;
-- in 't generaal, in het algemeen; — generale
repetitie, algemeene repetitie, laatste herhaling
vóór de eigenlijke uitvoering; — (muz.) generale
pauze, algemeene rust, wanneer alle stemmen of
partijen in een meerstemmig muziekstuk gelijk
rusten; — (muz.) generale bas, de basstem-tijdg
van een toonstuk, waarbij de harmonie -aanvulling
der melodie wordt aangegeven door cijfers en signaturen boven de noten; -- (R. K.) generale biecht,
eene herhaling van vroegere biechten over eau
deel of het geheel van den bereikten leeftijd; -(krijgsw.) generale marseh, signaal waarbij de troepen marschvaardig op de verzamelplaats worden
geroepen; — (krijgsw.) generale staf, die officieren
welke de krijgsverrichtingen voorbereiden en den
legeraanvoerder behulpzaam zijn; (ook in samenst.)
Staten- Generaal, de generale of algemeene Staten,
de vertegenwoordiging van het geheele land (in
tegenstelling van de Provinciale Staten), de Eerste
en Tweede Kamer; admiraal -^ eneraal, advocaatgeneraal, directeur-generaal. gouverneur-generaal, ka -

pitein- generaal, secretaris-generaal, vicaris-generaal
enz.

2. GENERAAL, m. (-s), tot den hoogsten militairen
rang behoorende officier, opperofficier; — als titel
afkorting van luitenant -generaal, generaal over eene
divisie, en generaal -majoor, generaal over eene
brigade; ons leger hier te lande telt thans 2 luitenant generaals en 14 generaal -majoors; — veldheer,
krijgsoverste : Napoleon was een uitmuntend generaal; — (R. K.) het algemeene hoofd eereer geestelijke orde : de generaal der Jezuieten.
GENERAAL-MAJOOR, M. (-s), hoofdofficier,
één rang hooger dan kolonel.
GENERAALSCHAP, o. het generaal zijn. de rang
van generaal. '
GENERAALSRANG, m. (-en); ...TRAKTEMENT, o. (-en); ...UNIFORM, v. (-en); ...VROUW,
v. (-en), enz.
GENERALISATIE, v. algemeenmaking; het sa menvatten van bijzondere gevallen onder één alge meen hoofd.
GENERALISEEREN, (generaliseerde, heeft gegeneraliseerd), algemeen maken, veralgemeenen, bij zondere gevallen onder één algemeen hoofd
samenvatten : hij generaliseert te veel, en daardoor
wordt zijne voorstelling minder juist. GENERALISEERING, v.
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GENERALISSIMUS, m. opperbevelhebber.
GENERALITEIT, v. (hist.) de Staten- Generaal
van de Republiek der Vereenigde Nederlanden,
als vertegenwoordigers der staatsmacht van dat
gemeenebest.
GENERALITEITSLANDEN, o. mv. de door
Prins Maurits en Frederik Hendrik veroverde gedeelten der republiek, die tot geen der zeven gewes ten werden gerekend, maar in naam der Generatifeit door de Algemeene Staten geregeerd werden,
t. w. het kwartier van 's Hertogenbosch (de meierij
van den Bosch en het land van Knik); het kwartier van Antwerpen (de baronie van Breda, de
heerlijkheden Willemstad, Prinsenland, Steenbergen
en het markiezaat van Bergen-op-Zoom); Staats Vlaanderen (het Vrije van Sluis en de Vier-Ambachten); Staats -Limburg of het land van Overmaze;
het overkwartier van Gelderland (Venloo, SintMichiel en Stevenswaard).
GENERATIE, v. (-s, ...tiën), teling, voortbrenging; geslacht : in den zomer zijn eenige generaties
van de bladluizen gevleugeld; hij eenige insectensoorten wisselen geslachtelijke en geslachtlooze generaties elkander af: — ook menschengeslacht : iedere
volgende generatie draagt het hare bij tot de ontwikkeling van den menschelijken geest; zij behooren tot
dezelfde generatie, het zijn tijdgenooten.
GENERATOR, m. (-s, -en), voortbrenger; toestel
tot het verkrijgen van gas, stoom of inz. generatorgas; werktuig tot het voortbrengen van electrischen
stroom; machinedeel waarin het ijs gevormd wordt
in eene ijsmachine
GENERATORGAS, o watergas, brandbaar gasmengsel verkregen door de inwerking van waterdamp op gloeiende kolen; het bestaat uit waterstof,
kooloxyde, methaangas en koolzuur : generatorgas
brandt met eene blauwe vlam en dient inz. voor gasmotoren, gecarbureerd ook als lichtgas.
GENERATOROVEN, m. (-s); ...WERKING, v.
GENEREEREN, (genereerde, heeft gegenereerd),
telen, verwekken.
GENEREN (ZICH), (geneerde zich, heeft zich gegeneerd), zich onderhouden, den kost winnen (met):
hij geneert zich met visschen; -- zich behelpen : wie
niet rijk is, moet zich generen met het weinige dat
Tij heeft.
GENEREUS, bn. (...reuzer, -t), edelmoedig, mild,
onbekrompen.
GENERFD, bn. (plantk.) van duidelijk zichtbare
nerven voorzien : generfde bladeren.
GENERISCH, GENERIEK, bn. op het geslacht
of de soort betrekking hebbende.
GENEROSITEIT, v. edelmoedigheid.
GENESE, v. ontstaan. wording : het onderzoek
naar de genese dezer ziekte is afgeloopen.
GENESELIJK, bn. zie GENEESLIJK.
GENESIS, v. het eerste der vijf boeken van
Mozes, zoo genoemd omdat er in behandeld wordt
het ontstaan der dingen, de schepping.
GENET, o. (-ten). (eig.) een vlug Spaansch
rijpaard; (dicht.) vurig ros : een fier, een brieschend
genet.
GENETISCH, bu. bw. het ontstaan en de ontwikkeling caner zaak betreffende; genetische methode,
de wetenschappelijke methodedie bij haar onderzoek
vooral de wet der ontwikkeling volgt.
GENETKAT, v. (-ten), eene soort van civetkat
(viverra) wier huid als bontwerk wordt gebezigd.
GENEUGTE, v. en o. (-n), ook GENEUGT, (-en),
(dicht.) genoegen, genot, vreugde : het geneugt
straalt haar de oogen uit; --- genieting : de geneugten
dezer wereld.
GENEUK, o. (plat) het telkens neuken; — (fig.)
gezeur, gezanik; -- (Zuidn.) fopperig, plagerij: (ook)
het slechtste van iets, afval, bocht.
GENEUL, o. (Zuidn.) getalm; -- (Z. A.) gezeur,
gezanik.'
GENEURIE, o. het telkens of aanhoudend neuriën, zachtjes en binnensmonds zingen.
GENEUSD, bn. van een neus voorzien; zulk een
neus hebbende als door de bepaling wordt uitgedrukt : een spitsgeneusd, breedhandig dier (de mol).
1. GENEVEN, m. mv.. (Zuidn.) twee of meer
neven.
2. GENEVEN, GENEVENS, vz. (gew.) nevens,
naast : geneven de kerk.
GENEVER, v. zie JENEVER.
GENEZEN, (genas, heeft en is genezen), beter
worden, herstellen, heelers (van eene ziekte, van
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wonden, enz.' : hid is genezen, weer gezond : zijn
been genas spoedig; verdriet geneest door den tijd. -(fig.) zij is nog niet van haar dwaasheid genezen,
er nog niet van af, van bevrijd; —
beter maken, doen herstellen : geneesmeester•
genees u zelven, (scherts.) maak voor u zelf gebruik
van den goeden raad dien gij anderen geeft : -kinine geneest de koorts; -- iem. van eene onhebbelijkheid genezen, hem er van afhelpen. GENEZING,
v. (-en).
GENIAAL, bn. bw. (...nialer, -st), bedeeld met
genie : een geniaal kunstenaar; — (van zaken) blijk
gevende van genie, vernuftig : een geniaal denkbeeld.
GENIALITEIT, v. genie. buitengewone vindin :skracht.
GENICHTEN, v. mv. (Zuidn ) twee of meer
nichten.
1. GENIE, o. de aangeboren gave van groote
geesten, die hen in staat stelt iets buitengewoons
te scheppen, buitengewoon vindingrijk, oorspronkelijk vernuft : hot genie vc n Rembrandt; iem. van
genie, een geniaal persoon; dichterlijk, muzikaal
genie; zij bezitten geen vonk, geene sprank genie,
hoegenaamd niets er van; — (gemeenz.) genie in
iem. hebben, krijgen, op hem verliefd zijn, worden;
genie in iets hebben, er zin in hebben; --, (...nieën), iem. die met genie beaa.fd is
een oorspronkelijk, een krachtig, een groot genie; -een miskend genie, iem. wiens geniale denkbeelden
de wereld niet heeft willen aanvaarden (vaak
schertsend). GENIETJE. o. (-s).
2. GENIE, v. (krijgsw.) het wapen dat in oorlogsen vredestijd belast is met het aanleggen van alle
militaire werken, inz. die betrekking hebben op de
bevestiging, den aanval en de verdediging van
versterkte plaatsen : het wapen der genie; examen
doen voor de genie; het korps der genie (korps i ngenieurs), het officierskorps dat aan het hoofd staat
van dit wapen; —KORPS, o. (-en); --OFFICIER,
m. (-en); ---OPZICHTER, m. (-s).
GENIEP, o. in het geniep, heimelijk, ter sluik,
in het veroorgen.
G ENIEPARK, o. (-en), werkplaats, magazijn plaats voctr de genie.
GENIEPERD, m. (-s), iemand die in 't geniep
handelt (altijd in ongunstige beteekenis).
GENIEPERIG, bn. bw. in hooge mate geniepig.
GENIEPIG, bn. bw. ( -er, -st), ter sluik verricht
wordende (uit plagerij of boosaardigheid) : een
geniepige streek; hij gaf hem een geniepigen duw;
gluiperige streken bedrijvende : een geniepige
plaaggeest; — bw. op eene gluiperige, slinksche wijze.
GENIEPIGHEID, v.
GENIEPIGERD, m. (-s), iem. die geniepig is.
GENIEPSIG ; bn. bw. (Z. A.) geniepig.
GENIES, o. het telkens of aanhoudend niezen.
GENIESCHOOL, v. (...scholen), oefenschool der
geniesoldaten; ...SOLDAAT, m. (...daten), soldaat
bij het wapen der genie.
GENIET, o. (Zuidn.) genot: hij heeft veel geniet
van zijn buitenverblijf.
GENIETBAAR, bn. (-der, -st), genoten, gebruikt
kunnende worden : door zijne ophelderingen maakte
hij het boek voor mij genietbaar.
GENIETELIJK, bn. te genieten, genot opleverende, aangenaam : de oude heer was gisteren nogal
genietelijk.
GENIETEN, (genoot, heeft genoten), ontvangen,
het genot hebben van : zij genieten vele voorrechten;
hij genoot een salaris van f 1500 gulden; ik heb er
nooit een cent voor genoten; --- (kooph.) waarde
genoten (op wissels), het bedrag (is door mij) ontvangen : hij geniet de vrucht van zijn arbeid; ik zal
toonen, dat ik genoten weldaden weet te erkennen;
hij genoot de eer naast de gastvrouw te worden geplaatst; zij heeft eene goede opvoeding genoten;
in het genot van iets zijn, de voordeelen er van
ontvangen, zich er in verlustigen : eene goede gezondheid genieten, bij voortduring gezond zijn;
slaap, rust, Vrede genieten; — iemands vert; ouwen
genieten, zich in zijn vertrouwen mogen verheugen; hij was juist bezig het middagmaal te genieten, met
smaak te nuttigen; - het leven (het goede des levens)
genieten, gebruik maken van al wat het leven aangenaams oplevert; — de schoonheden van een gedicht
genieten, er genot van smaken; -- Huyghens is
niet gemakkelijk te genieten, men moet zich inspannen om genot van zijne gedichten te hebben; —
aangename gewaarwordingen ondervinden, genot
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smaken : 't was eene heerlijke reis, ik heb re"ht
genoten; wij genoten van de heerlijke muziek; in
stilte genieten; zij mochten slechts kort van elkander
genieten.
GENIETER, m. (-s), GENIETSTER, v. (-s),
iemand die geniet.
GENIETING, v. het smaken van genot; —, (-en),
een bepaalde vorm van genot, iets dat iem. kan
doen genieten : hij is onvatbaar voor hoogere genietingen; de genietingen des vleesches, dezer wereld.
GENIETROEPEN, m. mv. de troepen van het
wapen der genie.
GENIJG, o., GENIJP, o., GENIK, o. het telkens
of voortdurend nijgen, nijpzn, nikken.
GENIST, m. (-en), militair die bij de genie dient;
genie-officier.
GENITALIËN, v. mv. (ontl.) de geslachtsdeelen.
GENITIEF, m. (-s), (spraakk.) tweede naamval.
GENIUS, m. (geniën), beschermgeest, schutsengel : de genius der menschheid; hij is mijn goede
genius, mijn beschermengel, beschermer; — (als
term in de beeldende kunsten) de afbeelding van
een genius in de gedaante van een gevleugelden
jongeling.
GENOEG, onb. telw. zooveel als noodig is, voldoende : ik heb genoeg; hij heeft genoeg om van te
leven, een voldoend vermogen of inkomen; voor dat
doel heeft hij aan f 1000 genoeg; — ik heb (ik krijg)
er genoeg van, ik heb (krijg) er mijn bekomst van,
wil er niets meer van weten; — het is genoeg, of
genoeg (daarvan), zwijg, daarvan is nu genoeg
gezegd, inz. als uitroep van ongeduld waarmee
men een ander in de rede valt; — hij is zich zelf
genoeg, gevoelt geene behoefte aan den omgang,
het gezelschap, den steun van anderen; — er is
eten genoeg, meer dan voldoende; — hij had last
genoeg van ons, meer dan wenschelijk, aangenaam
was; — er zijn al slachtoffers genoeg, veel te veel; —
bn. (Zuidn.) gaar, genoeg gekookt of gebraden;
zet de aardappels maar af, zij zijn genaeg; —

bw. (van graad) genoegzaam, in voldoende mate:
hij is oud en wijs genoeg om op zichzelf te passen;
wij hebben nog tijds genoeg; ik heb lang genoeg gewacht; hij is mans genoeg daarvoor, er wel toe in
staat: vreemd, zonderling, gek genoeg.
GENOEGDOENING, v. voldoening, herstel (van
eer), schadeloosstelling (voor geleden onrecht); —
(godg.) de genoegdoening van Jezus Christus, Jezus'
sterven tot delging van de zonden der menschen.
1. GENOEGEN (ZICH), (genoegde (zich), heeft
(zich) genoegd), (w. g.) zich vergenoegen, zich
tevredenstellen (met iets) : ik genoeg mij daar
— genoeg zijn, bevredigen : hij heeft wt hem-med;

genoegt; wat heeft hij te zorgen, dien 't kleine genoegt.
2. GENOEGEN, o. voldoening, bevrediging : ten
genoegen of naar genoegen (van iemand), op zoo danige wijze dat hij voldaan, tevreden is: het is
tot c lgemeen genoegen afgeloopen tot ieders tevre-

denheid; — genoegen met (of in) iets nemen, er
zich mede tevredenstellen; — dat wat genoegzaam
is, voldoende hoeveelheid (van iets, vooral spijs
of drank) : zijn genoegen eten of drinken, zooveel
als men lust; — ik heb vanmiddag mijn genoegen
niet gehad, ik ben nog niet verzadigd; —
—, (-s), welgevallen, aangenaam gevoel, genot:
ik had er mid zooveel 'ienoegen van voorgesteld; een

blos, een glans van genoegen lag op zijn gelaat; —

iemand (een) genoegen doen, (eend pleizier; — de
genoegens der jeugd. de genoegens eener groote stad,
de genietingen; — ik zag het met genoegen, met
vreugde:; — met genoegen, (als beleefdheidsformule)
met pleizier, gaarne; — ik heb het genoegen u mede
te deelen, dekt .., (in brieven) he is mij aangenaam; — tot genoegen (n.l. tot het genoegen u weer
te zien), beleefdheidsformule bij het afscheidnemen.
GENOEGENTJE, o. (-s).
GENOEGLIJK, bn. bw ( -er, -st), genoegen ver
aangenaam, pleizierig : een genoeglijk-schafend,
leven; een genoeglijk avondje; — blijk gevende van
het genoegen dat men ondervindt : wij verkeerden
in de genoeglijkste stemming; — bw. aangenaam,
gezellig : zij zaten genoeglijk bij elkaar. GENOEG
(...heden).
-LIJKHED,V.
GENOEGZAAM, bn. bw. voldoende, toer'ikend :
hij ondervond geen genoegzame medewerking om zijn
plan te kunnen volvoeren; — een genoegzaam bewijs,
een bewijs dat krachtig en overtuigend genoeg
is; — bw. (van graad) in voldoende mate : de
zaak is hiermede genoegzaam toegelicht; — (w. g.)
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zoo goed als, nagenoeg : die streek is genoegzaam
onbewoond. GENOEGZAAMHEID, v.
GENOEMD, bn. zoo even genoemd, gemeld : de
genoemde heeren hebben de benoeming aangenamen;
de genoemde persoon kwam juist binnen.
GENOFFEL, v. (-s), ook JENOFFEL en GINOFFEL, (plantk.) anjelier (dianthus).
GENOK, o. (w. g. dicht.) krampachtig, luid gesnik.
GENOMEN, vw. (w. g.) aangenomen, gesteld,
ondersteld : genomen uwe middelen waren niet
toereikend, wat zoudt ge dan doen ?
GENOOD, o., GENOODIG, o. het telkens of
herhaald noodigen.
GENOODIGDE, m. en v. (-n), iemand die genoodigd is.
GENOOT, m. (-en). iem. die met een ander aan
iets deel heeft, te zamen iets bezit, deelgenoot,
thans alleen in samens,. als ambtgenoot, bondgenoot,
echtgenoot, geloofsgenoot, huisgenoot enz.; mak' - er,
gezel, gelijke (in rang en stand). GENOOTE, v. (-n).
GENOOTSCHAP, o. (-pen), eene vereeniging,
eene maatschappij , aan de bevordering van wetenschap of kunst gewijd : het Aardrijkskundig Genootschap; de leden van het Historisch Genootschap.
GENOOTSCHAPPELIJK, bn. op het genootschap
betrekking hebbende : het genootschappeli, k jaar,
de jaarkring van een genootschap, beginnende op
een daartoe vastgestelden dag (in tegenst. van het
burgerlijk jaar, dat met 1 Jan. b^_gint).
GENOOTSCHAPSJAAR, o. (...jaren), genoot
jaar; ...WERKEN, o. mv. die vanwege-schapelijk
een genootschap worden uitgegeven.
GENOT, o. (mv. genietingen), het genieten : een
verstandig genot hunner rijkdommen; het genot van
zijne bezittingen, het genot der burgerlijke rechten;
hij bleef in het genot van zijne vrijheid; — wat iem.
aangenaam aandoet, genoegen, vreugde, wellust:
een rein, een onvermengd genot; zinnelijk genot; het
is een waar genot, dat boek te lezen; onder het genot
van een goed glas wijn; -- zich in genot baden, kwistig
en overdadig leven. GENOTJE, o. (-s), 't is me
een genotje. (iron.) 't is niet bijster pleizierig.
GENOTMIDDEL, o. (-en), middelen die wij voor
ons genot gebruiken, die geene voedingswaarde
bezitten, doch wel den eetlust, de spijsvertering
bevorderen. ons in opgewekte stemming .rengen,
lichamelijke of geestelijke vermoeidheid niet doen
gevoelen enz.
GENOTRIJK, bn. ( -er, -st), veel genot verschaf
...ZIEK, bn. overdreven-fend,alrgmst;
begeerig naar of gesteld op genot.

GENOTZUCHT, v. de zucht, begeerte naar genot.
GENRE, o. soort : het komische genre; deze boeken

vallen in hetzelfde genre; — (schild.) het genre, een
der soorten van schilderkunst, de voorstelling van
tafereelen uit het dagelijksche leven (drinkende
boeren in eene herberg, vrijende visschors, binnen
MUZIEK, v.; — SCHILDER, m.-huisjenz.);—
(-s), die genrestukken schildert; —STUK, o. (-ken);
— STUKJE, o. (-s), schilderstuk, dat iets uit het
dagelijksehe leven voorstelt.
GENST, V. (plantk.) zie GINST.
GENT, m. (-en), mannetjesgans, ganzerik.
GENTENSLAG, em een volksvermaak, waarbij
genten tegen elkander moeten vechten; natuurlijk
wordt daarbij gewed, wiens gent overwinnaar zal
blijven.
GENTIAAN, v. (...tianen), een plantengeslacht
(genmiana) met schoonti blauwe of violetkleurige
bloemen.
GENTIANINE, v. eene bittere stof, uit de gentiaan bereid en als maagsterkend middel gebruikt.
GENTLEMAN (Eng. ), m. (gentlemen), iem. die
zich als een heer, als een edel, infatsoenlijk man
gedraagt.
GENTLEMANLIKE (Eng.), bn. bw. als een
gentleman, als een echte heer.
GENUGTE, v. (-n), (dicht.) geneugte.
GENURK, o. (gew.) geknor, gebrom, gekijf.
GENUS (Lat.), o. geslacht, soort.
GEOCCUPEERD, bn. bezig, bezet met werk : ik
ben zeer geoccupeerd, met werk overladen.
GEOCENTRISCH, bn. (sterr.) geocentrische breedte,
waardoor de plaats van een hemellichaam bepaald
wordt als men de aarde als middelpunt van den
1 hemelbol aanneemt.
GEOCYCLISCH, bn. op den omloop der aarde,
betrekking hebbende : de geocyclische machine, toestel tot het aanschouwelijk maken van de omwen -
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telingen der aarde, de afwisseling der jaargetijden ,
het lengen en korten der dagen enz.
GEODEET, m. (...deten), iem. die zich met de
hoogere geodesie bezighoudt.
GEODESIE, v. landmeetkunde.
GEODETISCH, bn. op de geodesie betrekking
hebbende : geodetische opnemingen, die de uitwendige .. edaante van het terrein betreffen.
GEOGENIE, v. aardwording, Ieer van het ontstaan en de verdere ontwikkeling der aarde.
GEOGNOSIE, v. de wetenschap die den tegen
toestand en de samenstelling der vaste-wordigen
aardkorst bestudeert. GEOGNOST, m. (-en), beoefenaar der geognosie. GEOGNOSTISCH, bn. tot
de geognosie behoorende of daarop betrekking
hebbende.
GEOGRAAF, m. (...grafen), aardrijkskundige;
leeraar in de aardrijkskunde.
GEOGRAPHIE, v. aardrijkskunde, aardrijksbeschrijving.
GEOGRAPHISCH, bn. aardrijkskundig : de geographische meridiaan (eener plaats), het vlak, dat
door deze plaats en de beide polen der aarde gaat; —
geographische breedte (eener plaats), de boog van
den geogr. meridiaan tusschen den evenaar en die
plaats; — geographische (of Dui(sche) mijl, '/, ó van
een graad. een afstand van 7420,438 Meter; —
het geographisch net, de elkaar kruisende lijnen
over eene aardglobe of eene wereldkaart, die de
meridianen en parallellen voorstellen.
GEOLIE, o. het telkens of aanhoudend insmeren
met olie.
GEOLIED, bn. met olie gedrenkt, van olie doortrokken : geolied doek, linnen; geolied papier, teekenpapier; geolied hout.
GEOLOGIE, v. leer van den bouw en de ontwikkelingsgeschiedenis der aarde. GEOLOGISCH,
bn. de aardkunde, inz. de kennis der aardvorming
betreffende : het geologisch onderzoek; geologische
kaarten, landkaarten waarop de aardsoorten aan
zijn. GEOLOOG, m. (...logen), een kenner-gevn
van de aardvorming.
GEOMBER, o. he i. telkens of aanhoudend omberen.
GEOMETRIE, v. meetkunst. GEOMETRISCH,
bn. op de geometrie betrekking hebbende.
GEOMONTOGRAPHIE, v. de kunst veelkleurige
reliëflandkaarten te drukken.
GE.OMORPHOLOGIE, v. vergelijkende landschapkunde; zij heeft tot taak het oppervlak van
elk landschap en elk van zijne details te beschrijven
in verband met hun ouderdom.
GEONOMIE, v. wiskundige aardrijkskunde; (ook)
de kennis van de groeikracht der onderscheiden
aardsoorten.
GEOOGD, bn. voorzi€n van oogen; — (in samenst.)
zulke oogen hebbende als door de bepaling is uit
zwartgeoogd.
-gedrukt:
GEOORD, bn. voorzien van ooren : de geoorde
duiker, zekere watervogel, fuut (colymbus nigricollis),
met een kraag van veertjes ter hoogte van het
gehoororgaan, die op een oor gelijkt; -- (ook van
zaken) geoorde kopjes, kopjes met een oor; —
(plantk.) (van een blad) aan den voet voorzien van
oortjes of korte, afgeronde, horizontaal afstaande
lobbetjes of aanhangsels.
GEOORLOOFD, bn. ( -er, -st), toegelaten, niet
verboden (noch door de wet der zedelijkheid,
noch bij wet of verordening der wettige overheid) :
is het geoorloofd hier te rooken ?; --- een geoorloofd
vermaak, een vermaak waarvan de genieting niet
verboden is; -- een beoorloofd middel, een middel
ci%t men vrij mag aanwenden of toepassen. GEOORLOOFDHEID,. v.
GEOPHAAG, m. (...phagen), aardeter (het eten
van aarde of klei is bij verschillende onbeschaafde
volkeren in gebruik).
GEOPHYSICA, v. natuurkunde der aarde, de
wetenschap die de natuurkundige eigenschappen
der aarde (warmte, dichtheid, magnetisme enz.)
bestudeert.
GEOPHYSISCH, bn. op de geophysica betrekking
hebbende; geophysisch instituut, instituut voor
geophysische waarnemingen, inz. aardbevingen.
GEOPLASTIEK, v. leer van het reliëf der aardoppervlakte.
GEORAMA, v. eene nabootsing der aarde in
het groot : groote holle aardglobe met afbeeldingen
der aardoppervlakte aan de binnenzijde, zoodat
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men de aarde als uit het middelpunt kan
bezien.
GEORGANISEERD, bn. goed geregeld, goed
ingericht : de georganiseerde arbeiderspartij; — de
georganiseerde natuur, de planten- en dieren
-werld.
GEORGEL, het telkens of aanhoudend orgelen .
GEOSTATICA, v. leer van het evenwicht der
vaste lichamen.
GEOTHERMISCH, bn. op de aardwarmte betrek
hebbende ; de geothermische gradiënt is 28,-king
gemiddeld 28 M. dieper stijgt de bodemtemperatuur 1° C.
GEOTHERMOMETER, m. (-s), thermometer tc r
bepaling der temperatuur in groote diepten tiler
aarde.
GEOTROPISCH, bn. op het geotropisme betrek
hebbend : geotropische krommingen; geotropi--king
sche plantendeelen, die geotropische ve . schijnselen
vertoonen.
GEOTROPISME, o. eigenschap van vele planten
onder den invloed der zwaartekracht be--deln,
paalde richtingen aan te nemen; ook sommige
automatische bewegingen van het dierlijk organisme
noemt men geotropisme.
GEPAAI, o. het telkens of aanhoudend paaien,
met ijdele beloften tevredenstellen.
GEPAALD, bn. (wapenk.) (van het schild) geheel
bedekt met palen, door evenwijdige verticale lijnen
in een effen aantal gelijke stukken verdeeld, die
beurtelings van metaal en van kleur zijn.
GEPAAR, o. (w. g.) het voortdurend of bij herhaling zich paren.
GEPAARD, bn. (van personen) in paren afgedeel d : de gasten ku-amen gepaard de feestzaal binnen; — gehuwd, tot één echtpaar vereenigd (ook
van dieren, inz van vogels, die met hun wijfje
één nest bewonen); — (nat. hist.) de gepaarde
dennen -basterdrups, . eene groengele rups, die twee
aan twee aan de dennenaalden vreet; — (plantk.)
gepaarde bladeren, paarsgewijze, twee aan twee bij
elkander geplaatst.
GEPAK, o. het tell ens of aanhoudend pakken,
het inpakken in kisten, koffers enz.
GEPALMD, bn. (van geweven stoffen) met palmbladen doorweven : eene ouderwetsche gepalmde
cachemiren sjaal.
GEPANDOER, o. (Zuidn.) het voortdurend pandoeren of vechten.
GEPANTSERD, bn. van een pantser voorzien,
met een metalen harnas bedekt : gepantserde
ruiterij; — (fig.) met eene stevige bedekking bekleed, die men bij eon pantser vergelijkt : (nat.
bist.) (van verschillende geschubde dieren) de
gepantserde hagedis, de gepantserde zeehaan; —
(krijgsw.) een gepantserd schip, met eene dubbeling
van stalen platen gedekt; een gepantserde trein; —
een gepantserde kazeme:.t, een aan de zijde van
den vijand door stalen platen beschermde bomvrije
geschutstand; — eene gepantserde batter;j, eene
aaneenschakeling van zulke kazematten.
GEPAP, o. het telkens of onafgebroken pappen
om verzweringen te doen doorbreken.
GEPARAFEERD, bn. van eene paraaf voorzien.
GEPARAFFINEERD, bn. geparo f ftneerd papier,
met paraffine gedrenkt.
GEPARELD, bn: parelvormig in gedaante op
parels gelijkende : een meubel met geparelde lijsten,
waarvan de lijst met gebeeldhouwde parels of
kogeltjes is versierd; -- geparelde gerst (of gort),
parelgerst, gort die tot -orde korrels is afgeslepen; —
(muz.) (van een spel of voordracht waarbij alle
tonen op zich zelve zeer duidelijk en helder worden
gehoord) geparelde tonen; de techniek van den pianist
is correct, helder on gepareld.
GEPARENTEERD, bn. vermaagschapt.
GEPARFUMEERD, bn. welriekend gemaakt.
GEPARODIEERD, bn. bespottelijk nagebootst.
GEPAS, o. het telkens of aanhoudend passen.
GEPASPORTEERD, bn. zijn paspoort hebbende:
een gepasporteerd militair, een militair, die na
volbrachten diensttijd eervol is ontslagen.
GEPASSIONNEERD, bn. zich hartstochtelijk
voor iets interesseerende, er zeer . op verzot : +een
gepassionneerd schaakspeler, schaatsenrijder.
GEPAST, bn. bw. ( -er, meest -), geschikt, berekend naar het doel : eene gepaste handbeweging;
hij had geen gepaster woorden kunnen kiezen; Ïc
peinsde op een gepast middel om weg te komen; —
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betamelijk, voegzaam : eene gepaste hulde; hij gaf
een gepast antwoord. GEPASTHEID, v.
GEPASTEURISEERD, bn. gepasteuriseerde melk,
melk die tot 70 0 C verwarmd en daarna snel afgekoeld is; vele der gevaarlijkste bacteriën zijn dan
gedood, terwijl de melk toch nog geen kooksmaak
heeft.
GEPATENTEERD, bn. van patent voorzien (tot
het uitoefenen van eenig beroep of bedrijf); (fig.)
een gepatenteerd leugenaar, een groot leugenaar.
GEPEESD, bn. (van menschen en dieren) van
pezen voorzien, inz. sterke, krachtige pezen heb
een boog) met een pees of koord.-bend;—(va
GEPE IL, o. het telkens of voortdurend peilen.
GEPEINS, o. het diep en ernstig denken over
iets : hij zat in gepeins verzonken; -----, (...peinzen),
eene inn:,rlijke gedachte : zwaarmoedige gepeinzen
vervulden zijn geest.

GEPEIS, o. (dicht. en Zuidn.) gepeins.
GEPELSD, bn. met een pels gekleed, gehuld in
eene met bont gevoerde jas.
GEPEN, o. het telkens of aanhoudend pennen,
geschrijf : mijne hand is lam van al dat gepen.
GEPEND, bn. voorzien van pennen of puntige
spitsen, prikkels of stekels.
GEPENNINGD, bn. (van paarden en herten) op
de huid voorzien van ronde vlekken.
GEPENSIONNEERDE, m. en v. (-n), iemand die
gepensi onneerd, op pensioen gesteld is.
GEPEPERD, bn. (van spijzen en dranken) met
peper toebereid, inz. met veel peper; -- eene gepeperde rekening, zeer hooge rekening; — (van den
stijl) met sterke uitdrukkingen gekruid, scherp,
pikant; — gepeperde uien, anekdoten, pikant.
GEPERFOREERD, bn. met eene rij gaatjes afgedeeld, waardoor men het gemakkelijk kan afscheuren.
GEPERMITTEERD, vd. bn. veroorloofd. toegestaan.
GEPERS, o. het telkens of aanhoudend persen.
GEPERSONIFIEERD, bn. als persoon voorgesteld; in eigen persoon : hi lijkt wel de gepersoni-

fieerde haat.

GEPETRIFIEERD, bn. versteend (inz. van fossielen).
GEPEUPEL, o. het gemeene volk, de groote
hoop, het grauw • het gepeupel wierp met steenera;
een oploop van het gepeupel; --- het gemeene volk,
gespuis, janhagel.
GEPEUR, o. het telkens of aanhoudend peuren
of visschen met een peur, een tros wormen.
GEPEUTER, o. het herhaaldelijk of voortdurend
peuteren, fijn, klein werk doen waarmee men niet
opschiet; inz kleingeestig geknutsel; — (ook)
gemorrel, geknoei.
GEPEUZEL, o. het telkens of aanhoudend peuzelen, langzaam en met smaak eten bij kleine beetjes.
GEPIEKER, o. telkens of voortdurend piekeren.
GEPIEP, o. het telkens of aanhoudend piepen:

het gepiep der muizen, gepiep van eene deur.

GEPIJGERD, bn. (gew.) (slag.) (van schapen)
een natuurlijken dood gestorven : een gepijgerd

lam, schaap.

GEPIJND, bn. geperst : gepijnde honing.
GEPIJNIG, o. het telkens of aanhoudend pijnigen.
GEPIK, o. liet herhaaldelijk pikken van vogels; —
(gemeenz.) het ijverig naaien.
GEPIKEERD bn. bw. ontstemd, boos : gauw
gepikeerd zijn; gepikeerd antwoorden, zooals iem.
doet, die gepikeerd is.
GEPINK, o. het telkens pinken ; --- (Zui dn.) ge tintel (van een lichtuitstralend voorwerp, bv. eene
lamp, ster; enz.).
1. GEPIKT, bn. met pik ingesmeerd; (fig.) (w.
g ) hij is gepikt en gedreven, hij is reisvaardig,
klaar. uitgerust.
2. GEPIKT. bn. (gemeenz.) van een meisje gepikt
zijn, min of meer veiliefd op haar zijn.
GEPIMPEL, o. het telkens of aanhoudend pimpelen of drinken (van wijn of sterken drank).
GEPLAAG, o. het telkens of voortdurend plagen,
kwellen, lastig vallen.
GEPLAK, o. het telkens of aanhoudend plakken,
vastplakken; (ook) het lang ergens blijven zitten;
— het telkens borgen.
GEPLANT, o. het telkens of aanhoudend planten.
GEPLAS, o. het telkens of aanhoudend plassen
in of van het water; het overdreven schoonmaken,
het morsen met water.

GEPRIR
GEPLEIT, o. het telkens of aanhoudend pleiten
(inz. voor het gerecht).
GEPLEKT, bn. van plekken voorzien en daardoor ongelijkmatig -, an kleur, bont.
GEPLISPLAS, o. herhaaldelijk geplas.
GEPLOEG, o. het telkens of aanhoudend ploegen.
GEPLOETER, o. het telkens of voortdurend
ploeteren of verward en onhandig werken, (ook)
geplas in water of slijk.
GEPLOF, o. het telkens of aanhoudend neerplof
-fenva
zware voorwerpen.
GEPLOMP, o. het herhaaldelijk plompen.
GEPLONS, o. het telkens of voortdurend plonzen.
GEPLOOI, o. het telkens of aanhoudend plooien; — (fig.) het schikken, het met elkander overeenbrengen van tegenstrijdige beginselen of belangen.
GEPLUIMD, bn. (van vogels) voorzien van
pluimen, gevederd; van eene pluim voorzien : eens
gepluimde muts

; sierlijk gepluimde bloemen. --

(Zuidn,) bedrogen, gefopt.
GEPLUIMTE, o. het gevederte, de pluimage van
een vogel; het gepluimd gedierte, de vogels; — (w.
g.) de pluimen waarmede een hoofddeksel is
versierd.
GEPLUIS, o. het telkens of aanhoudend pluizen.
GEPLUK, o. het telkens of aanhoudend plukken.
GEPLUNDER, o. het telkens of aanhoudend
plunderen.
GEPOCH, o. pocherij, grootspraak.
GEPOER, o. (gew.) gepeur.
GEPOETS, o. het telkens of aanhoudend poetsen.
GEPOF, o. het telkens poffen, op den borg koopen, verkoopes.
GEPOFT, bn. (van kleedingstukken en deelgin
daarvan) van poffen voorzien.
GEPOLARISEERD, bn. gepolariseerd licht, licht
waarbij de trillingen der aetherdeeltjes zich niet.
als bij gewoon licht, in alle mogelijke richtingen
loodrecht op den lichtstraal voortplanten, maar
alle liggen in een en hetzelfde door den lichtstraal
gaande vlak.
GEPOLITOERD, bn. gepolijst, geboend.
GEPOMP, o. het telkens of aanhoudend pompen.
GEPOOG, o. het telkens of aanhoudend pogen,
streven naar iets.
GEPOOI, o. het herhaaldelijk pooien of drinken
(van wijn of sterken drank).
GEPOOK, o. het aanhoudend poken in het vuur.
GEPOORTERD, bn. (hist.) het burgerrecht eener
stad hebbende.
1. GEPOOT, o. het telkens poten.
2. GEPOOT, bn. van pooten voorzien; (wapenli. )
met pooten van eene andere kleur dan het lichaam
zelf : in goud een roode adelaar, g, ebekt en gepoot

van blauw.

GEPOPEL, o. het telkens of aanhoudend popelen,
angstig of onrustig kloppen van het hart.
GEPOR, o. het herhaaldelijk of voortdurend
porren.
GEPORTEERD, bn. geporteerd voor iem. zijn,
zich iemands zaak zeer aantrekken, iem. genegen
zijn en daarom hem op alle `ijzen trachten te bevoordeelen.
GEPOSEERD, bn. ( -er, -st), eene goede maat
positie hebbende; (ook) bezadigd, be--schapelijk
daard : een geposeerd man; iem. van geposeerden
leeftijd, van gevorderden leeftijd.
GEPOT, o. het voortdurend potten of sparen.
GEPOUSSEERD, bn. voortgedreven, vooruit
-gebracht.
GEPRAAL, o. pralerij, gepronk.
GEPRAAT, o. het telkens of voortdurend praten
babbelen; praatjes.
GEPREEK, o. het herhaaldelijk preekera; (ook)
het iemand de les lezen.
GEPREMEDITEERD, bn. voorbedacht, opzettelijk.
GEPREOCCUPEERD, bn. vooringenomen.
GEPRESCRIBEERD, bn. verjaard (van een
recht by.).
GEPRESSEERD, bn. gepresseerd zijn, haas'&
hebben.
GEPREUTEL, o. (Zuidn.) gepruttel.
GEPREVEL, o. het telkens of aanhoudend prevelen.
GEPRIEGEL, o. gepeuter, het schrijven van zeer
kleine letters, het naaien met fijne steken.
GEPRIJS, o. het telkens of voortdurend prijzen.
GEPRIK, o. het telkens prikken.
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GEPRIKKEL, o. het telkens of aanhoudend
prikkelen van scherpe of bijtende stoffen.
GEPRIKT, bn. van iem. geprikt zijn, zoo wat
verliefd op hem of haar zijn; vgl. GEPIKT.
GEPROEF, o. het telkens of aanhoudend proeven.
GEPROEST, o. het telkens of aanhoudend
proesten.
GEPROFEST, bn. (R. K.) de kloostergelofte afgelegd hebbende en daarna gewijd en ingekleed zijnde.
GEPROMOVEERD, bn. bevorderd, tot den doetorsgraad verheven. GEPROMOVEERDE, m. en
V. (- n), iem. die den graad van doctor heeft ver
-kregn.
GEPRONK, o. het telkens of aanhoudend pronken.
GEPRONONCEERD, bn. bw. duidelijk uitkomend,
beslist : geprononceerde trekken, gelaatstrekken, die
duidelijk een karakter, of de natie waartoe men
behoort, doen uitkomen; zij heeft een geprononceerden wipneus; zij is geprononceerd leelljk, in hooge
mate leelijk.
GEPRONSEL, o. gekwansel, geruil.
GEPROPORTIONNEERD, bn. geëvenredigd, naar
juiste verhouding : hij is goed geproportionneerd
van bouw.
GEPROPT, bn. volgestopt, heel vol; rond, kort
en gedrongen van gestalte; (bw.) (w. g.) het was
er gepropt vol, propvol, zeer vele menschen waren er.
GEPROTEGEERD, bn. beschermd; (door machtie, invloedrijke vrienden) begunstigd, voortgeholpen.
GEPRUIKT, bn. eene pruik dragende; (fig.) een
gepruikte stijl, een ouderwetsche gekunsteld deftige
stijl.
GEPRUIL, o. het telkens of aanhoudend pruilen.
GEPRUIM, o. het telkens of aanhoudend pruimen,
tabak kauwen; (ook) smakelijk eten.
GEPRUTS, GEPRUTSEL, o. het prutsen of
knoeien; geknoei; tijdverbeuzeling; — (Zuidn.) het
slechtste van iets, het gemeene volk.
GEPRUTTEL, o. het pruttelend koken (van pap,
koffie enz.); gemor, gemopper.
GEPS, V. (gew.) gaps.
GEPUF, o. het telkens puffen of blazen van afmattende warmte; (ook) grootspraak.
GEPUL, o. (w. g.) gepooi, gedrink.
GEPUNT, bn. aan een of meer uiteinden puntig
toeloopende, in eene punt eindigende: eene gepunte
lans; gepunte bladeren; (wapenk.) (van rozen)
zoodanig afgebeeld dat de puntige uitspruitsels
tusschen de bladeren eene andere kleur hebben
dan de bloem zelve : in zilver eene roode roos, geknopt en gepunt van goud.
GEPURPERD, bn. purperkleurig; (van vorstelijke
personen) een purperen gewaad dragende, ir,
purper gekleed.
GEPUT, o. het telkens of aanhoudend putten.
GEQUALIFICEERD, bn. gequalificeerde diefstal,
diefstal onder verzwarende omstandigheden.
GERAADZAAM, bn. (Zuidn.) raadzaam.
GERAAKT, bn. ( -er, -st), beleedigd, verstoord,
boos : zij was blijkbaar geraakt over zijne onbeleefd
hij antwoordde op geraakten toon; — (gew.)-heid;
door Bene beroerte getroffen, verlamd.
GERAAKTHEID, v. (gew.) verstoordheid; —
verlamming door beroerte, beroerte : door (of met)
eene geraaktheid geslagen, getroffen worden, Bene
beroerte krijgen.
GERAAMTE, o. (-n), het samenstel van die vaste
deelen van een voorwerp waaraan het zijn vorm
ontleent : het geraamte van een huis, van een schip,
van een werktuig; — het plan, de hoofdtrekken
van een werk, het schema : het geraamte van een
roman; -- de gezamenlijke beenderen van het
lichaam (van mensch of dier), voor zoover zij,
van vleesch en andere deelen ontdaan, een samen
geheel vormen; — (fig.) een zeer mager-hanged
mensch : het is een wandelend geraamte; • -- he t
geraamte van een blad, alle nerven en nerfjes ontdaan van het bladmoes.
GERAAS, o. het telkens of aanhoudend razen
of tieren; rumoer, gedruisch.
GERAASKAL, o. dwaas, onzinnig gepraat.
1. GERADEN, (geraadde, heeft geraden), (Zuidn.)
raden, gissen : geraad een keer wat ik ga doen.
2. GERADEN, bn. raadzaam, dienstig : het is niet
geraden bij onweder onder een boom te schuilen; ik
vond (of achtte) het geraden mij er niet tegen te terzetten; het is u niet geraden dat te doen.
GERAFEL, o. het telkens rafelen.

GERAFFEL, o. het voortdurend raffelen, slordig
spreken, lezen, schrijven enz.; (w. g.) dat wat
slordig geschreven is : dat geraffel kan ik niet lezen.
GERAFFINEERD, bn. gezuiverd : geraffineerde
suiker; — geslepen, doortrapt : hij is een geraffineerde booswicht.
GERAK. o. (gew.) gerief, het noodige voedsel,
kleeding, verpleging : de beesten hebben hun gerak,
hebben het noodige, zijn gevoederd; — het kind
krijgt zijn gerak niet, niet genoeg voedsel; -- iem.
gemak en gerak geven, hem van al het noodige
voorzien; — timmergerak, timmergerei, timmergereedschap.
GERAKEN, (geraakte, is geraakt), zonder opzet
ergens komen : hij geraakte in het water; het vaartuig
geraakte aan den grond; het bc , ek is toevallig in mijne
handen c,erac.kt; — er in slagen ergens te komen :
na veel moeite geraakten wij in de zae l; hij zal wel tot
zijn doel geraken; — ongemerkt in zekeren toestand
komen : hij geraakte in moeilijkheden; ik geraakte
met hem in gesprek; buiten zich zelven geraken (van
woede, van drift), woedend worden; --- op zwart
zaad geraken, zie ZAAD; --- uit zijn lood geraken,
het hoofd verliezen; -- om hals, om het leven geraken,
om het leven komen; -- in bebruik geraken, buiten
gebruik gesteld, ongebruikelijk worden; --- aan
den man geraken, (van een meisje) een man vinden,
huwen, (van zaken) zijn man vinden, koopers
vinden; — aan den drank geroken, een dronkaard
worden; -- er in slagen in zekeren toestand te
komen : hij wist tot eer en aanzien te geraken; eindelijk
is hij achter het geheim geraakt; in een onderwerp
van studie geraken, er gemeenzaam mede worden; —
(Zuidn.) ik zal wel klaar geraken, gereed komen.
GERAMASSEERD, bn. kort, kloek en sterk, stevig
en gedrongen van gestalte.
GERAMMEI, o. het telkens of aanhoudend rammeien.
GERAMMEL, o. het geraas dat veroorzaakt wordt
door het tegen elkander aan stooten van voorwerpen : het gerammel van ketenen; het gerammel
van een hotsenden wagen; -- het gerammel op eene
piano, slecht en hard spel; — het haastig en aanhoudend gepraat van één persoon, waar geen speld
tusschen te krijgen is.
GERAND, bn. van een rand voorzien : gerande
tafelborden, met een vergulden of gekleurden rand;
— gerande servetten, met een aangeweven rand; —
rret een ongeschonden rand, niet gesnoeid : gerande
dukaten.
GERANIUM, v. (-s), een talrijk plantengeslacht,
met fraaie heldere bloemen, waarvan verschillende
soorten als sierplanten in tuinen worden gekweekt,
inz. de tuingeranium (pelargonium zonale) en de
hangende geranium (P. peltatum); --OLIE, v. Bene
etherische olie, die uit eenige geraniumsoorten
wordt bereid en als mrrogaat en ter vervalsehing
van de rozenolie dient ; —PLANT, v. (-en);
— SOORT, V. (- en); —VARIËTEIT, v. (-en).
GERANSEL, o. het telkens of aanhoudend ranselen of duchtig en onbarmhartig slaan.
GERANT, (Fr.), m. (-s), verantwoordelijk beheerder (van commanditaire vennootschappen,
hotels, dagbladen enz.).
GERARDSKRUID, o. zie GEERARDSKRIJID.
GERASP, o. het telkens of aanhoudend raspen;
het schrapen van de keel.
GERATEL, o. het telkens of aanhoudend ratelen
(van ratels, rijtuigen, den donder enz.): -- het snel
en zonder tusschenpoozen spreken, gerammel; —
(Zuidn.) gereutel (in de keel).
GERAVOT, o. het telkens of aanhoudend ravotten.
GERDA, V. iNoorsche myth.) godin der schoonheid en gemalin van Freir.
GERDEN, (gerdde, heeft gegerd), (,)ijb.) de
beenen van elkander zetten.
GERDOE, ook GARDOE, wachthuis op Java;
—KEREL, m. (-s), inlander die in een gerdoe de
wacht houdt; —VOLK, o. wachtvolk.
1. GERECHT, o. (-en), alle spijs die te gelijk wordt
opgedischt, hetzij uit één of uit meerdere schotels
bestaande : gif krijgt slechts één gerecht; er was keur
van gerechten. GERECHTJE,. o. (-s).
2. GERECHT, (in hoogeren stijl GERICHT), a.
(-en), (veroud.) het recht, de gerechtigheid : het
hemelsche gerecht, de gerechtigheid Gods; — de
verpersoonlijking van het recht, Themis : 't Gerecht
heeft wel den blinddoek voor, als het moet vonnis
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vellen, maar...; -- (veroud.) staatsmacht waaraan

de rechtspleging is toevertrouwd, de justitie; —
rechtsprekend lichaam, college van rechterlijke
ambtenaren : lain. aan het gerecht overleveren; hij
is voor het gerecht gedc, agd; het gerecht komt om de
goederen te verzegelen.: --- de rechterlijke macht bestaat uit de volgende gerechten, : 1° de kantongerechten,
2° de arrondissements- rechtbanken, 3° de provincia?e
gerechtshoven, 4° den hooggin raad; zie GERICHT.
3. GERECHT, bn. ( -er, -st of meest -), behoorlijk.
rechtmatig : de gerechte helft; — het gerechte deel,
het deel dat iem. van rechtswege toekomt; -g€reehtvaardigd, gewettigd : gerechte haat, gerechte
wraak; hij zal zijne gerechte straf niet ontloopen; —
rechtvaardig : gerechte Tfemel, gerechte God ! (ook,
met verzwakte bet., als tusschenwerpsel).
4. GERECHT, bn. (Zuidn.) een recht hebbende
op iets : er zijn drie personen gerecht in dat erfdeel.
5. GERECHT, o. (-en), (Zuidn.) de laatste erechten, de gerechten der stervenden, de laatste
sacramenten.
GERECHTELIJK, bn. bw. op het gerecht betrek
hebbende : een gerechtelijk raadsman; — ge -king
geneeskunde, dat deel der geneeskunde,-rechtlijk
dat van nut is bij het onderzoek van strafzaken
(medicina forensis); — voor het gerecht, in rechten
geschiedende : een gerechtelijk akkoord, gerechtelijke
boedelscheiding; een gerechtelijk vonnis; -- bw. in
rechten : iemand gerechtel ij k vervolgen. 1
GERECHTIG, bn. bw. (- Fr, -st), rechtvaardig:
den onschuldigen en gerechtsgen zult gij niet dooden;
(Exod. 23 : 7 ); eene r erechtige zaak; bw. bil
-Ijkerwi
ze.
GERECHTIGD, ba. een recht hebbende in of op
.iets : zij zijn gerechtigd in die mark; -- bevoegd :
hij is gerechtigd om onderwijs te geven; ik acht (of
reken) mij daartoe gerechtigd.

GERECHTIGDE, m. en v. (-n), die gerechtigd is,
wettig belanghebbende.
GERECHTIGEN, (gerechtigde, heeft gerechtigd),
iemand het recht toekennen tot het verrichten van
Bene bepaalde handeling, hem de bevoegdheid
daartoe verleenen, rechtigen.
GERECHTIGHEID, v, rechtvaardigheid (Lat.
justitia) : in gerechtigheid zul gij uw naaste richten;
(bij persoonsverbeelding) de arm het zwaard der
Gerechtigheid, — het gerechtig zijn : de gerechtigheid
Gods, Zijne rechtvaardigheid (in tegenstelling van
Zijne genade); zalig zijn die hongeren n dorsten
naai de gerechtigheid; ,-- emand gerechtigheid laten
wedervaren, hem rechtvaardig behandelen hem of
zijn werk de eer geven di er aan toekomt; --, (...heden), tbijb.) uiting van gerechtigheid,
goede werken : als de rechtvaardige zich afkeert van
zijn- gerech igheid en onrecht doet, al zijne gerechtigheden, die hij gedaan heeft zullen nn t ,gedacht u orden; -- recht, privilege : aloude c2insen en gerechtigheden; — het gebied waarbinnen zekere rechten
en wetten van kracht zijn . binnen deze stad en hare
gerechtigheid; vaartsgerechtigheid, de vaart met de
daarbij behoorende dijken, jaagpaden enz.; w►wecisgerechtigheid, de weg met de daarbij behorende
aanschotten; — (gew.) dat waarop men recht heeft :
die slechte winkelierster geeft iemand nooit zijne
gerechtigheid, wat hem toekomt, zooveel waar als
hij hebben moet.
GERECHTSBODE, m. (-n), een bode in dienst van
het gerecht, deurwaarder; ...DAG, m. (-en), dag
waarop een gerechtshof zitting houdt of waarop
eene bepaalde zaak voor de rechtbank dient; ...DIENAAR, m. (-s, ...naren), een agent van politie,
een diender.
GERECHTSHOF, o. (...hoven), hoogste rechterlijk college onder den Hoogen Raad waarvan er
sedert de wet van 1875 vijf in ons land zijn; het
gebouw waarin het gerecht zitting houdt; ...KOSTEN, m. mv. kosten van een geding; vacatiegelden.
GERECHTSOEFENING, v. (-en), rechtspleging;
...PLAATS, v. (-en), plaats waar het gerecht zijne
vonnissen voltrekt; ...SCHRIJVER, m. (-s), (w. g.)
griffier; ...ZAAK, v. (zaken); ...ZAAL, v. (,...zal en), het vertrek waar rechtgesproken wordt.
GEREDDER, o. het telkens of aanhoudend redderen, opredderen.
GEREDEKAVEL, o. het telkens of aanhoudend
redekavelen, redeneeren.
GEREDENEER, o. het redeneeren (vaak in
tegenstelling met het handelen).
GEREED, bn. bw. ( -er, -st), bereid : hij is steeds
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gereed om te helpen; -- klaar : ik ben tot de reis
.gereed; zij is nooit op tijd gereed; zijt ge gereed met
uw werk ?; het huis is gereed; hij zag hierin eene
gereede aanleiding om zijne diensten aan te bieden,

cane geschikte, eene voor de hand liggende, ongezoe..hte aanleiding; — zijn voorstel vond een gereed
gehoor, gereeden ingang, er werd geenerlei bezwaar
tegen gemaakt; — gereede betaling, gereed geld,
eene betaling die onmiddellijk na den koop geschiedt,
geld waarover dadelijk kan worden beschikt; —
bw. gereedelijk : het slechte vindt gereeder ingang
dan het edele en goede; ik geloofde het (des) te gereeder,
omdat hij het mij vertelde, des te eerder, met te
minder bezwaar.
GEREEDELIJK, bw. ( -er, -st), bereidwillig, zonder
aarzeling : ik stem het u gereedelijk toe; hij werd gereedelijk teloofd; — gemakkelijk : hij was niettegenstaande zijne vermomming gereedelijk te herkennen.
GEREEDHANGEN, (hing gereed, heeft gereedgehangen). in gereedheid, klaar voor het gebruik
ergens ophangen: moeder zal uw kleergin wel gereedhangen.
GEREEDHEID, V. de toestand van klaar te zijn :
alles is in g,,reedheid, is gereed; iets in gereedheid
brengen (of maken), het klaarmaken; — (w. g.)
bereidwilligheid : hij is van eene buitengewone gereedheid om iemand te helpen.
GEREEDHOUDEN, (hield gereed, heeft gereedgehouden), iets in gereedheid houden : hij hield
de schaal gereed om het bloed te kunnen opvangen;
zich gereedhouden, zich klaarhouden, zoodat men
als dat noodig is bij de hand is : houdt u gereed, ik
zal u straks roepen.
GEREEDKOMEN, (kwam gereed, is gereedgekomen), klaarkomen : het werk komt van den zomer
gereed.

GEREEDLEGGEN, (legde en leide gereed, heeft
gereedgelegd), klaarleggen, voor de hand leggen:
ik zal de boeken gereedleggen, dan kunt ge ze mede geven als ze gehaald worden.
GEREEDLIGGEN, (lag gereed, heeft gereedgelegen), klaarliggen : de missives liggen gereed.
GEREEDMAKEN, (maakte ,gereed, heeft gereed
klaarmaken : eten gereedmaken; zich-gemakt),
gereedmaken tot iets, er toebereidselen of aanstalten
toe maken.
GEREEDSCHAP, o. (-pen), de gezamenlijke werktuigen van een handwerksman : (spr.) goed gereedschap maakt een goed werkman; (ook in het mv.)
de timmerman heef : zijne gereedschappen laten
liggen; --- al het g een men noodig heeft om eenige
oezigheid te verrichten : keuken -, schrijf- . teekengereedschap; tafelgereedschap, lepel, vork en mes; —
(Zuidn.) gereedschap tot iets maken, toebereidselen of aanstalten maken.
GEREEDSCHAPSKIST, v. (-en); ...MAND, v.
(-en, ...ZAK, m: (-ken), kist, mand of zak waarin
gereedschap wordt bewaard; ...STAAL, o. goede
soort van staal, waarvan gereedschappen vervaar digd worden.
GEREEDSTAAN, (stond gereed, heeft gereedgestaan), klaarstaan : wij stonden gereed om naar de
kerk te gaan; het rijtuig staat gereed, mag ik u ver
-zoekni
te stappen, ?
GEREEDZETTEN, (zette gereed. heeft gereed gezet), klaarzetten.
GEREEDZITTEN, (zat gereed, heeft gereed gezeten), klaarzitten.
GEREFORMEERD, bn. de Ned. Gereformeerde
kerk. de kerk die zich in 1886 van de Hervormde
heeft afgescheiden ; de Christelijk Gereformeerde
kerk had zich in 1834 afgescheiden; Bene vereeniging dezer twee (in 1892) vormen de Gereformeerde
kerken in Nederland. GEREFORMEERDE, m.
en v. (-n), iem. die tot de Gereformeerde kerk behoort; naam voor de steil-orthodoxen in de Hervormde kerk.
GEREGELD, bn. bw. ( -er, -st of meest -), geordend : geregelde troepen, eene geregelde krijgsmacht,
behoorlijk georganiseerd: — ordelijk : een geregeld
huishouden; een geregelde gang van zaken; -- een
geregeld gesprek, dat niet telkens wordt afgebroken,
maar geleidelijk voortgaat; — een geregeld leven
leiden, een leven waarin dezelfde bezigheden re_ elmatig terugkeeren; inz. een leven waa.aan alle
ongebondenheid en uitspatting vreemd is; —
regelmatig : na den eten is eene wandeling zijne
geregelde uitspanning; hij is een geregeld bezoeker
van alle concerten; — het geregeld vermogen eeneb°
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machine, de kracht die zij op den duur kan hebben; —
bw. op eene geregelde wijze : geregeld tellen; ik
was te vermoeid om geregeld te kunnen nadenken; —
regelmatig : hij komt geregeld ter kerk. GEREGELD
V. regelmatigheid, orde.
-HEID,
GEREI, o. al wat men tot het verrichten van
eene bezigheid of de uitoefening van een bedrijf
noodig heeft, gereedschap : pak al dat gerei maar
bij elkaar; naaigerei, poetsgerei, keukengerei; altijd
in 't gerei zijn, altijd druk in de weer, druk bezig
zijn.
GEREIS, o. het telkens of aanhoudend reizen:
een voortdurend gereis en getrek.
GEREK, o. het telkens of aanhoudend rekken,
het zich uitrekken (als gevolg van slaperigheid of
lusteloosheid).
GEREKEN, o. het telkens of aanhoudend rekenen.
1. GEREKT, on. (jag.) (van het gewei van grof
wild) aangegroeid en daarop van den ruigen bast
ontdaan.
2. GEREKT, bn. bw. ( -er, -st), vrij lang aangehouden (van geluiden en de rust tusschen opeenvoigende
geluiden) : het stuk eindigde met een zeer gerekt
akkoord; -- langdradig, wijdloopig : eene gerekte
verhandeling; — bw. op eene langdradige wijze.
GEREKTHEID, v.
GEBEL, o. het telkens of aanhoudend rellen,
druk gepraat. gerommel; (ook) drukte : 't is altoos
een gerel en een lawaai op de beurs.
GEREN, o. het telkens of aanhoudend rennen.
GERENOMMEERD, bn. k -er, -st), vermaard,
gunstig bekend staande.
GERESERVEERD, bn. bw. ( -er, -st), terughoudend : hij is zeer gereserveerd in 't spreken, hij laat
niet veel uit; -- eene gereserveerde houding aan
eene afwachtende houding; niet voor iedereen-nem,
toegankelijk : de gereserveerde tribune; gereserveerde
plaatsen.
GERESOLVEERD, bn. resoluut, spoedig beslo ten, doortastend, vastoerad'n, flink : eene geresolveerde persoonlijkheid.
GEREUTEL, o. het rochelend keelgeluid van
een stervende; -- (ook) gebabbel, geleuter.
GEREVEL, o. geleuter, gezeur.
GERF, V. (plantk.) volksbenaming voor het
duizendblad (archillea millefoliu?n).
GERFKAMER, V. (- s), (gew.) consistoriekamer,
kerkekamer; (R. K.) kamer waar de priester zich
gereedmaakt voor den dienst van 't altaar;
...SCIIAAF, v. (...schaven), (timm.) eene blok schaaf. dienende tot het ruw schaven van planken.
GERGEL, ook GIRGEL, m. (-s), (kuip.) de inkeping in de duigen, waarin de bodem wordt vastgemaakt, kroos.
GERGELEN, (gergelde, heeft geger,eld), den
gergel in de duigen maken .
GERGELIJZER, o. (-s), ...KAM, m. (-men);
...MES. o. ( -sen), kuipersgereedschappen om den
gergel in de duigen te trekken.
GERIBBELD, bn. geribd.
GERIBD, hn. voorzien van ribbetjes, evenwijdige,
smalle verhoogingen : geribd katoen; geribd glas;
geribd papier; geribd plaatijzer; een geribd patroon
(voor breiwerk): (plantk.) (van bladen, stengels,
vruchten) voorzien van overlangsche verheven
-hedn.
GERICHT.. o. (bijb.) rechtshandel, al datgene
wat voor en door den rechter geschiedt : zoo wie te
onrecht op zijn broeder toornig is, die zal strafbaar
zijn door het gerichte; — het ,jongste gericht, het
laatste oordeel; — met iemand in het gericht gaan
(komen, treden), een rechtshandel met hem beginnen (waarbij ook God soms als eene der partijen
wordt voorgesteld): — in het gerichte bestaan, zich
daarin staande houden, het geding niet verliezen:
wie kan Foor U in het gerichte bestaan ?
GERICHTSDAG, m. (-en), dag waarop God een
strafgericht houdt over 't menschdom; ...OEFENING, V. (- en), het houden van een gericht; rechtspleging (ook GERECHTSOEFENING).
GERIEF, (gew. ook GERIJF), o. voordeel, genot,
gemak : gerief van iets hebben; er staat een karaf
water ten gerieve van de dorstigen.
GERIEFELIJK, (gew. ook GERIJFELIJK), bn.
( -er, -st), gemakkelijk, voordeelig in het gebruik:
eene geriefelijke woning; -- (w. g.) (van personen)
dienstvaardig, inz. van vrouwen : een man ten
dienste staande, onkuisch.
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GERIEFELIJKHEID, (gew. ook GERIJFELIJKHEID), V. (...heden), het geriefelijk of gemakkelijk
zijn : de geriefelijkheid van dat huis laat wel wat te
wenschen over; — een gerief, een gemak : de geriefelijkheden des levens.
GERIEKEN, (gerook t heeft geroken), (Zuidn.)
ruiken: de hond geriekt het wild , van verre; ik ben
verkond, ik geritk niets, ik ruik niets, ik heb geen
reuk: — (fig.) iem. roet kunnen gerieken, niet kunnen
luchten, velen, uitstaan; (ook) iem. niet kunnen
geluchten noch gerieken; — ( Zuidn.) ik kon het niet
gerieken, ik kon het niet weten; vgl. ruiken.
GERIEVEN, (geriefde, heeft geriefd), iemand
gerieven, hem bijstaan, helpen : hij zal u gaarne
gerieven, als gij zijne hulp nodig hebt; kan ik u
daarmede soms gerieven ?,van dienst zijn; -- (Zuidn.)
iemand van iets gerieven, hem zooveel er van geven,
als hij noodig heeft; — iemand iets gerieven, hem
iets geven (in Zuidn. vooral van winkelwaren
die men in den winkel vraagt).
GERIEVIG, bn. bw. geriefelijk, gemak gevend.
GERIJ, o. het telkens of aanhoudend rijden:
gerij en gerod; rijtuig : zij hebben eigen gerij.
GERIJG, o. ht telkens of voortdurend rijgen.
GERIJM, GERIJMEL, o. het rijmen; rijmelarij,
slechte verzen.
GERIJTE, v. (-n), (bouwk.) eene soort van blinde
bogen in eene wandversiering.
.GERIKKEKIK, GERIKKIK, o. gekwaak (van
kikvorschen).
GERIKKETIK, o. het voortdurend tikken van
een uurwerk.
GERIL, o. het telkens of voortdurend rillen.
GERIMPELD, bn. rimpels, groeven hebbende
een gerimpeld voorhoofd : eene - oude vrouw met gerimpeld vel, —(plantk.) gerimpelde bladeren, netvormig geaderde bladeren, waarbij de aderen de
bladmassa zoodanig samentrekken, dat deze
zich rimpelig vertoont.
GERING, bn. ( -er, -st), onaanzienlijk van rang
of stand : geringe burgers, geringe lieden; — onbeduidend, niet gewichtig : een gering verschil; dat
is van geringe heteekenie; een geringen dunk van iets
hebben, er weinig verwachting van hebben; — klein:
ik ben u geen geringen dank verschuldigd; een gering
aantal; hij bleef op een geringen afstand staan; dit
is slechts in geringe mate op hem toepasselijk, voor
een klein deel: in het geringste niet, volstrekt niet.
GERINGACHTEN, (achtte gering, heeft geringgeacht), van weinig waarde achten, niet hoog
-achten.GERINACHT,v
GERINGD, bn. van een of meer ringen voorzien.
GERINGHEID, v. onaanzienlijkheid; kleinheid;
—, (...heden), eene zaak die geringe waarde heeft.
GERINGSCHATTEN, (schatte gering, heeft geringgeschat), van weinig beteekenis achten, minachten. GERINGSCHATTING, v.
GERINKEL, o. het telkens of aanhoudend rinkelen, inz. van brekend glaswerk.
GERINKINK, o. het gerammel van glaswerk.
GERIST, bn. voorzien van risten aan risten
gebonden: geriste uien.
GERITSEL, o. het telkens of aanhoudend ritselen, zacht geruisch : het geritsel van een muisje,
van het gebladerte; bij het minste qeritsel schrikte
zij op; — ( Zuidn.) gepiep (van den krekel).
GERM, V. zie GARM.
GERMAAN, m. (...manen), de naam die door
Kelten en Romeinen gegeven werd aan de volksstammen tusscben Noordzee, Rijn, Donau en Weichsel; thans bij de geleerden ook ter aanduiding van
andere volkeren van denzelfden stam, als Scandinaviërs, Engelschen en Goten; (in beperkter opvatting) Duitscher.
GERMAANSCH, bn. betrekking hebbende op de
Germanen : de Germaansche volkeren; de Germaan sche talen.
GERMANIA, GERMANIE, GERMANJE, v.
Duitsehland : de blonde dochteren van Germanië.
GERMANISKEREN, (germaniseerde heeft gegermaniseerd), voor het Duitsche winnen, Duitsch
maken.
GERMANISME, o. (-n), een woord of uitdrukking
uit het Duitsch in eene andere taal overgenomen
of nagevolgd (meestal met het bijdenkbeeld dat
die uitdrukking in strijd is met het taaleigen).
GERMANIST, m. (-en), een geleerde die zijne
studie- maakt van de Germaansche talen, oudheden
of rechtsgeschiedenis (in tegenstelling van Romanist).
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GERMANIUM, o. (scheik.) een element, zeker
grauwwit metaal met een s. g. van 5, 469.
GERMANOMANIE, v. voorliefde tot alles wat
Duitsch is.
GERMINAL, m. kiemmaand, de eerste lentemaand
in den kalender der Fransche republiek van 1793,
loopende van 21 Maart tot 19 April.
GERMINATIE, v. (plantk.) het kiemingstijdperk.
GERMINEEREN, (germineerde, is gegermineerd),
ontkiemen, ontspruiten; — (fig.) broeien, dreigen
uit te barsten.
GEROCHEL, o. het rochelend keelgeluid van
stervenden, gereutel.
GEROEI, o. het telkens of aanhoudend roeien.
GEROEKOEK, o. het telkens of aanhoudend
Toekoeken, het geroep van duiven.
GEROEM, o. het telkens of aanhoudend roemen
of uitweiden over iemands lof; (ook) het zich ver
iets.
-hefnop
GEROEP, o. het telkens of aanhoudend roepen:
het geroep van brand trof mijn oor, op mijn geroep
kwam de vrouw aanloopen.
GEROER, o. het telkens of voortdurend roeren;
(ook) het zich roeren, bedrijvige inspanning, moeite.
GEROEZEMOES, o. druk gewoel, bedrijvige
drukte; gegons, onrust, drukte; er was een geroezemoes in de klas wat toonde, dat de onderwijzer geen

orde kon bewaren.

GEROFFEL, o. het roffelen op de trom.
GEROKT, bn. een rok dragende: zij waren gejakt
en gerekt als dienstmeisjes; hij is gerokt, is gekleed
in zwarten ro e; —(plantk.) gerokte bollen, bollen
die geheel of nagenoeg geheel omgeven zijn door
de bladachtige deden; — gerokte knollen, knollen
die gehuld zijn in droge perkamentachtige rokken.
GEROL, o. het telkens of aanhoudend rollen :
het gerol van een bal, van een vat, het gerol van den
donder; (gemeenz.) het aan den zwier zijn : dat
gerol van hem duurt nu al eene week.
GEROMMEL, o. het rommelen (van een dof,
zwaar geluid) ; (gemeenz.) het overhoophalen.
GEROND, bn. rond, bevallig, niet hoekig, niet
mager : heerlijke, geronde vormen.
GEROMORPHINISME, o (gew.) het vroegtijdig
een oudachtig voorkomen hebben, inz. tengevolge
van voedingsstoornissen.
GERONK, o. zwaar gesnork; (w.g.) gesnoef.
GERONNEN, bn. dik geworden, gestremd:
geronnen bloed, geronnen melk; —
— (spr.) zoo gewonnen zoo geronnen, snel ver
snel uitgegeven.
-kregn,
GERONSEL, o. het telkens of aanhoudend ron-

selen, kwanselen, ruilen.
GERONTEN, m. mv. (hist.) (in Sparta) de raad
der oudsten, die naast de koningen en ephoren de
hoogste macht in den staat bezat.
GERONTISMF, o. zwakheid van geest als een
gevolg van den ouderdom.
GEROOK, o. het telkens of aanhoudend rooken.
GEROS, o het telkens of voortdurend rossen:

germ en geros.

GEROUTINEERD, bn. geoefend, bedreven, ondervinding hebbende : een geroutineerd handels -

reiziger.
GERRIE;, v. (-n), (Ziiidn.) garre, spleet, reet, kier:
het waait door de gerrcn heen; -- (van een zieke
gezegd) het is met hem tusschen de gerre en de deur,
hij mag al weer in de kamer rondloopen, maar
nog niet er uit komen; -- (scherts) lange en smalle
gang, lange smalle kamer enz.
GERRIT, m. mansnaam (ook gebezigd als naam
van een ekster of kraai); gierige Gerrit, (scherts.)
gierigaard: men kan alle dac,en geen hondsvot wezen,
zei giericie Gerrit, en hij gooide een duit te grabbelen; — het zijn blinde Gerrits grepen, er wordt in
den blinde rondgetast.
GERS, o. (gew. en Zuidn.) gras.
GERST, (gew. ook GARST), v, zeker welbekend
graangewas (hordium); het zaad van dit gewas.
GERSTJE, o. (-s), gerstekorrel.
GERSTAAR, v. (...aren), eene aar van de gerst;
...AKKER, m. (-s), akker waarop gerst verbouwd
wordt; ...ANGELS, m. mv. gerstebaarden.
GERSTEBAARDEN, m. mv. kafnaalden der
gerstekorrels; ...BIER, o. bier uit gerst gebrouwen;
...BRIJ, v., ...BROOD, o. k-en). brij, brood van
gerst of gerstemeel bereid; ... DRANK, m.. (-en),
aftreksel van gerst.

GERSTEKOEK, m. (-en). een van gerst gebakken
koek; ...KOFFIE. v. een drank, bereid van geroosterde en tot poeder gemaakte gerst, die wel wat
van koffie heeft; ...KORREL, ook GERSTKORREL, v. (-s), eens korrel van gerst; klein gezwel
aan de oogen, strontje, ontstaan door ontsteking
van talkkliertjes der oogharen; --- zeker soort
van witte goederen (zoo genoemd naar het daarin
geweven patroon) : gerstekorrel voor handdoeken;
...MEEL, o. gemalen gerst.
GERSTEN, o. gerstebier : een glas gersten.
GERSTENAT, o. (scherts.) gerstebier.
GERSTENOOGST, m. de oogst der. gerst.
GERSTEPAP, v. min of meer vloeibare gerstebrij;
...STROO, o. het stroo, de gedorschte halmen
van de gerst; ... SUIKER, v. eene zoete stof, bereid
uit suiker en een aftreksel van gerst; ...VELD, o.
(-s), gerstakker; ...WATER, o. afkooksel van
gerst in water (een ontspannend geneesmiddel);
...WIJN, m. geestrijke drank uit gerst getrokken.
GERSTGRASSEN o. mv. eene soms onderscheiden onderfamilie der grassen, waartoe d .^ gerst
en de zandhaver behoorn; ...HAUW. v. (-en),
(gew.) gerstaar; ...KORTER, m. (-s), een landbouwwerktuig, dienende om de gerstkorrels van de baarden te ontdoen; ...LAND, o. (-en), gerstakker;
...MAAND, V. veroud. benaming voor September;
...PELLERIJ, v. (-en), fabriek waa_.h gerst
wordt gepeld, gortfabriek; . . .SCH000NDER,m.
(-s), gerstkorter; ...ZWELDER, m. (-s), (leerl.) de
met een bijtiniddel aangemaakte kuip, waarin de
vooraf met kalk behandelde huiden moeten zwellen.
GERUCHT, o. (-en), wat onder de menschen
gesproken wordt omtrent iemand of iets, de faam:
het gerucht van hem ging uit door het geheele omlig
hij staat in een goed gerucht, er gaat-gendlcy;
een gunstige roep van hem uit; — (spr.) wee den
ri olf, die in een kwaad gerucht staat (komt ,is) !,
wie een kwaden naam heeft, wordt niet meer ver
vindt geen geloof meer; — eene mare,-trouwd,
een praatje dat in omloop is : een valsch gerucht;
een gerucht verspreiden; er liepen allerlei tegenstrijdige geruchten; — ga niet af op losse geruchen,
praatjes die nog door niets bevestigd zijn; — het
gerucht ging d^^ t de koning gestorven vas; — geroep :
vergeefs niet heeft de faam, met onvermoeid gerucht,
Oranjes naam herhaald, geschald in elke lunht (Tollens); —
geluid, geraas : een luid geruehM van menschenstemmen en pa(rdenhoeven; behoedzaam, zonder gerucht
te maken slopen zij verder; zij luisterde bij het minste
gerucht dal zij hoorde; — hij is voor geen klein gerucht
(of geruchtje) vervaard, hij laat zich niet spoedig
vrees aanjagen; — gerucht maken, opschudding
teweegbrengen, gepraat veroorzaken : die zaak
maakte veel gerucht. GERUCHTJE, o. (-s).
GERUCHTMAKEND, bn. geraasmakend; opzien
barend.
GERUGD, bn. (van personen) breedgerugd; (van
zaken) van een rug, Bene rugleuning voorzien.
GERUIK, o. het telkens of aanhoudend ruiken.
GERUIL, o. het telkens of aanhoudend ruilen.
GERUIM, bn. vrij lang : een geruime tijd, eens
geruime poos.

GERUISCH„ o. het telkens of aanhoudend rui schen (van den wind, stroomend water, het gebladerte, zijden japonnen enz.).
GERUISCHLOOS, bn. bw. zonder geruisch:
geruischlooze beweging eener machine; gerurschloos
zich bewegen, loopen, zonder geruisch te maken.
GERUISCHMAKEND, bn.
GERUISEL. o. (dicht.) geruisch.
GERUIT, on. van ruiten voorzien, met ruiten
bedekt : eens geruite japon; een blauwgeruite doek; -(wapenk.) (van het schild) door elkaar kruisende
lijnen in ruiten verdeeld, die beurtelings van metaal
of kleur zijn : geruit van zilver en rood.
GERUK, o. het tlkens rukken.
GERUST, bn. bw. ( -er, meest -), rustig, kalm
gestemd : zij slaapt gerust; een gerui en onbezwaard
geweten; — (Zuidn. ook van plaatsen) kalm, rustig:
de kermis 'i.s voorbij, het dorp is weer gerust ; --- (gew.) iemand gerust laten, hem met
rust, met vrede laten; -- rustig, omdat men niet
behoeft te vreezen voor onheil, straf of zelfverwijt;
ik ben niet gerust, zoo^ang hij niet thuis is; wees
gerust, maak u niet bezorgd; hij heeft geen gerust
uur; — (bijb.) in den theere gerust zijn; — gerust
z& n op iemand (of iets), onbevreesd zijn, gesteund
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door het vertrouwen daarop, er zich op erlaten;
(ook) er vast op rekenen, dat iets gebeuren zal of
vast overtuigd zijn, dat iets waar is : ik ben er vol
gerust op, dat hij zijn woord zal houden; —-makt
door niets verontrust, veilig, vreedzaam : ergens
gerust leien; hij bleef in het gerust bezit van zijne
schatten; —
bw. rustig, niet gejaagd, bedaard : de zieke haalde
geruster adem; — zonder bezwaar, onbevreesd, vrij :
laat hem gerust gaan; gij kunt het gerust gelooven; —
zeker, stellig : ik zal het gerust doen, gij kunt er vast
op rekenen; — het is gerust waar, stellig waar.
GERUSTELIJK, bw. (w. g.) rustig, kalm : zijne
dagen vloden gerustelijk henen; — zonder bezwaar,
zonder vrees : ge kunt het gerustelijk doen.
GERUSTHEID, v. ongestoorde kalmte : gerustheid
van gemoed; — onbezorgdheid, zorgeloosheid : met
gerustheid zie ik de toekomst tegemoet; — iemand
gerustheid inboezemen, inspreken, hem vertrouwen,
inboezemen, hem geruststellen; — eene reden tot
onbezorgdheid, geruststelling : het is eene groote
gerustheid voor mij, dat gij er bij zijt.
GERUSTSTELLEN, (stelde gerust, heeft gerustgesteld), iemands vrees of bezorgdheid wegnemen:
dit alles was niet bijzonder geschikt om mij gerust te
stellen; hij stelde mij dienaangaande gerust; op dat
punt werd ik gerustgesteld; stel u gerust, wees onbezorgd. GERUSTSTELLEND, bn. (meer-, meest -),
Bene geruststellende tijding; wij krijgen nu meer
geruststellende berichten van den zieke. GERUST STELLING,v. (-en).
GERVEN, (gerfde, heeft gegerfd), (Zuidn.) leertouwen, leerlooien. GERVER, m. (-s).
GERWE, ook GERVE, GERF, v. (plantk.)
duizendblad (achillea millefolium).
GES, v. (muz.) benaming van den een halven
klanktrap verlaagden toon g.
GESABEL, o. het telkens of aanhoudend sabelen.
GESAKKER, o. (Zuidn.) bet telkens of aanhou
sakkeren of vloeken.
-den
GESAMMEL, o. het telkens of aanhoudend sammelen.
GESAR, o. boosaardig geterg.
GESATINEERD, bn. (van papier, leer) satijn
zeer fijn geglansd.
-achtig,
GESCHAAF, o. het telkens of voortdurend
schaven.
GESCHAAK, o. het telkens of aanhoudend
schaken.
GESCHAAKT, bn. (wapenk.) (van het schild)
door horizontale en verticale lijnen verdeeld in een
aantal even groote blokjes van afwiss ,.lend email,
geschakeerd
GESCHAARD, on. (van messen enz) schaar
inkepingen hebbende in het scherp : dat mes-den,
is geschaard.
GESCHACHEL, GESCHACHER, o. het telkens
of aanhoudend schacheren.
GESCHAKEERD, bn. (wapenk.) geschaakt.
GESCHAL, o. geroep, gezang, kreten : een verward geschal van vreugderoepen vervulde de kamer;
feestgeschal, treurgeschal; -- het geschetter van
koperen blaasinstrumenten : het geschal der trom
bazuingeschal, klaroengeschal.
-petn;
GESCHAPEN, ba. in eene zekere gesteldheid ver
: de zaak staat zoo geschapen, het is zoo-kernd
met de zaak gesteld; -- met de groote menigte is
het gansch anders geschapen, heel anders gesteld.
GESCHAPENHEID, v. (w. g.) gesteldheid : de
ware geschapenheid 'van eene zaak, de ware toedracht,
de ware beteekenis; -- natuurlijke gesteldheid:
wezens wier geschapenheid zelfs het peil van ons
denkvermogen te boven gaat.
GESCHARREL, o. het telkens of aanhoudend
scharrelen.
GESCHATER, o. schaterend gelach : een luid geschater weerklonk; — (Zuidn.) (van vogels) druk
gekweel of geschetter.
GESCHEELD, bn. (w. g.) (van het hoofdhaar)
eene scheiding hebbende.
GESCHEEPT, bn. aan boord gebracht, genomen:
de gescheepte goederen, de vracht die men scheep
heeft.
GESCHEER, o. liet telkens of aanhoudend scheren; -- (Zuidn.) veel gescheer en luttel wol, veel
geschreeuw en weinig wol.
GE S CHEL, v. het telkens schellen, het gebel
aan de huisdeur.
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GESCHELD, o. het telkens of aanhoudend schelden, uitvaren tegen iemand.
GESCHELPT, bn. met schelpen bestrooid of
hard gemaakt • geschelpte tuin4jes, geschelpte paden,
wegen ; — met schelpvormige vlekjes inz, van duiven gezegd : blauw geschelpte duiven.
GESCHEMEL, o. (Zuidn.) geflikker..
GESCHEMER, o. flauw s-3hijnsel, schemerlicht; —
het zitten in de avondschemering.
GESCHENK, o. (-en), een voorwerp dat men
iemand schenkt als bewijs van eer, onderdanigheid,
hoogachting, genegenheid enz.: een fraai geschenk;
iets ten geschenke aanbieden, gaven, zenden; kinderen
zijn een geschenk des Hemels; — geschenken aan
omkoopbaar zijn. GESCHENKJE, o. (-s).-nem,
GESCHEP, o. Yet telkens of aanhoudend scheppen.
GESCHERM, o. het schermen; gescherm mei
(groote) woorden, gezwets, snoeverij.
GESCHERMUTSEL, o. liet telkens of aanhoudend schermutselen.
GESCHERTS, o. jokkernij.
GESCHETTER, o. het schetterend geluid van
vogels of koperen blaasinstrumenten; -- gesnoef,
gezwets.
GESCHEURD, bn. (landb.) omgeploegd, tot bouwland aangemaakt : eene gescheurde ic eide.
GESCHIEDBOEK, o. (-en), boek waarin de geschiedenis van het verleden is opgeteekend; ...BRON,
v. (-nen), authentieke gegevens, waaruit de geschied
-vorsche
putten kan.
GESCHIEDEN, (geschiedde, is geschied), gebeuren. voorvallen : wat is er geschied ?; het geschiedde
zonder mijne toestemming, — wedervaren, overkomen : u zal geen leed geschieden; — gedaan, verricht
worden : Uw wil geschiede; hem geschiedt daarmee
geen ondienst.
GESCHIEDENIS, v. ( -sen), het gebeurde, voorval:
ik zal u morgen de geschiedenis vertellen; de voor
geschiedenissen van Noord- Nederland; —-namste
verhaal van iets dat gebeurd is, (ook) verdicht
verhaal, sprookje : de held dezer geschiedenis; de
geschiedenis van Klein Duimpje; het is altijd dezelfde geschiedenis, het is altijd het oude liedje, het
komt altoos op hetzelfde neer; — het geregeld
verhaal van hetgeen in vroeger tijd is gebeurd met
betrekking tot het leven en verleden van dc menschbeid, van een volk of van een persoon of zaak,
historie : de algemeene, de vaderlandsche geschiedenis;
de Romeinsche, de bijbelsche geschiedenis; de geschiedenis der menschheid; de geschiedenis der letterkunde, der ,e, eneeskunde, der Fransche revolutie; de
geschiedenis van Amsterdam; -- dat behc; ort tot de
geschiedenis, die zaak is al lang afgedaan; — wij
kennen de geheime geschiedenis van haar hart niet; —
(als een voorwerp en vak van wetenschap beschouwd):
een hoogleeraar in de geschiedenis; het onderwijs in
de geschiedenis; (bij persoonsverbeelding) een der
zeldzaamste mannen, wier naam de geschiedenis bewaard heeft; — een (zonderling, lastig, netelig)
geval : dat is eene gekke (leelijke) geschiedenis voor
hem, ik ben benieuwd hoe hij er zich uit zal redden; —
(gemeenz.) iets dat men niet bij den waren naam
wil of kan noemen, inz. de schaamdeelen : het was
een akelig gezicht toen hij werd verbonden : de heele
geschiedenis kwam bloot; toen zij viel, zag ik de heele
geschiedenis. GESCHIEDENISJE, o. (-s).
GESCHIEDENISBOEK, o. (-en), boek waaruit
leerlingen de geschiedenis lec.ren; ...LES, v. ( -sen),
eene les of hoofdstuk uit het geschiedenisboek; het
uur waarin onde2wijs gegeven wordt in de geschiedenis; ...LEERAAR, m. (-s, ...raren), ...ONDERWIJZER, m. (-s), iem. die les geeft in de
geschiedenis.
GESCHIEDKUNDE, v. de wetenschap die zich
de kennis der geschiedenis ten doel stelt. GESCHIEDKUNDIG, bn. bw. betrekking hebbende
op de geschiedenis, historisch : eene geschiedkundige
verhandeling; de geschiedkundige waarde van dit
boek is niet groot, de waarde er van voor de geschiedenis. GESCHIEDKUNDIGE, m. en v. (-n) ,
iemand die de geschiedkunde beoefent.
GESCHIEDROL, v. (-lenl, (dicht.) het geschied boek; ...SCHRIJVER, m. (-s), een schrijver over
geschiedenis; ...VERHAAL, o. (...halen), een verhaal waarin een grooter of kleiner gedeelte der
geschiedenis wordt medegedeeld; ...VORSCHER,
m. (-s), een geleerde die geschiedkundige nasporingen doet.
GESCHIET, o. het telkens of aanhoudend schieten.
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GESCHIFT, bn. bw. ( -er, -st). (gemeeuz.) niet
goed gaar, niet goed wijs, gek: hij is geschift.
GESCHIK, o. het herhaald of aanhoudend schik k- en .
GESCHIKT, bn. bw. ( -er. -st of meest -), (van
personen) (veroud.) niet ongeregeld, ordelijk, zedig;
— (thans) aangenaam in den omgang., anderen
niet ergerend door onbescheidenheid en ongemanierdheid : hij is een heel geschikt man; het zijn
rteschikte lui; — voor iets passende voor iets bekwaam of bruikbaar : hij is voor alles geschikt; hij
koos de gesch 'kiste personen uit; dit huis is nipt
geschikt om bewoond te worden; het is nv, een geschikte
lijd om heen te gaan; ik vind het geschikt, ik heb
er geene bezwaren tegen; — bvv . op Bene geschikte
wijze - hij heeft die zaak heel geschikt geregeld. GESCHIKTHEID, v. neiging, aanleg voor iets;
hebbelijkheid, begaafdheid; de hoedanigheid van
voor iets te passen.
GESCHIL, o. (-len), verschil, oneenigheid, twist
tusschen twee partijen over een bepaald punt - zij
hebben geschil; ik versta niets van politieke geschillen;
een hangend geschil, een twist die nog onbeslist
is; hij poogc.e het geschil bij te leggen (te beslechten),
er een einde aan te maken, de partijen te verzoenen.
GESCHILLETJE, o. k s).
1. GESCHILD, bn. van eene schil voorzien
(gew.) het appeltje is toch zoo dun geschild, zoc dun
van schil; ook fig. van iem. die lichtgeraakt is, of
van een kind dat bij de minste aanleiding in tranen
dreigt uit te barsten.
2. GESCHILD, bn. (w g.) een schild dragende:
een heir van duizend Janitzaren, gehelmd, geschild,
in stalen wapenpracht.
GESCHILDER, o. het voortdurend schilderen
(van den schilder of van den s .hildwacht).
GESCHILPUNT, o. (-en), een punt waarover
geschil bestaat, waarover men het niet eens kan
worden.
GESCHIMMLLD, bn. (van paarden) schimmelkleurig.
GESCHIMP, o. het telkens of aanhoudend
schimpen.
GESCHITTER, o. het geflikker of de flikkerende
weerkaatsing van licht.
GESCHOFFEL, o. ht telkens schoffelen (met
eene schoffel of met de voeten).
GESCHOFT, bn. (in samenst.) zulke schoften of
schouders hebbende als door de bepaling is uitgedrukt : een breedgeschojte stier.
GESCHOK, o. het telkens of aanhoudend schokken.
GESCHOMMEL, o. het telkens of aanhoudend
schommelen (op den schommel, in een vaartuig enz,).
GE S CHOOI, o. gebedel.
GESCHOP, o. het aanhoudend schoppen.
GESCHOREN, bn. ergens leelijk mee geschoren
zitten (of zijn), er gek of ]eelijk mee in zitten, er
mee verlegen zijn; (w. g.) het staat er slecht (of
leelijk) geschoren, is er leelijk mee gesteld.
GESCHOT, o. het schot, stekende pijn in de
lende; -- (Zuidn.) schot, belasting.
GESCHOUDERD, bn. breede schouders hebbende;
vooral in samenst. : een breedgeschouderd man.
GESCHRAAP, o. het telkens of voortdurend
schrapen. GESCHR.ANS, o. het veel of smakelijk
eten. GESCHRAP, o. het telkens of aanhoudend
schrappen.
GESCHREEUW, o. het telkens of aanhoudend
schreeuwen : houdt dat kind nooit op met zijn ver
geschreeuw ?; — (fig.) veel geschreeuw over-velnd
iets maken, veel ophef, veel misbaar maken; —
(spr.) veel geschreeuw en weinig wol (oudtijds vol
veel geschreeuw, maar weinig wol, zei de-ledigr:
drommel en hij schoor zijne varkens), veel beweging
om niets.
GESCHREI, o. geschreeuw : de lucht weergalmt
van u oest geschrei; krijgsgeschrei, vreugdegeschrei,
wraakgeschrei; --- meer of minder luid geween (inz.
van vrouwen en kinderen) : zij kwam op het geschrei
toeloop en.

GESCHRIFT, o. (-en), datgene wat geschreven
is, een geschreven stuk : hij reikte het geschrift
over; bij geschrifte, in geechrift(e), schriftelijk; —
(rechtst.) valschheid in geschrifte, verval sching van
geschreven stukken; -- een geschreven werk, dat
al of niet door den druk gemeen gemaakt is : de
geschriften van Cicero; het geschrift handelt over de
bouwkunst; (Zuidn.) schrift, schrijfboek. CESCHRIFTJE, o. (-s).

GESCHRIJF, o. het telkens of aanhoudend
schrijven : de zaak gaf aanleiding tot veel geschrijf
en gewrijf, tot eene levendige wisseling van gedachten; — dat wat men schrijft (brieven, boeken
enz.) : vergeef mij de moeite die ik u geef om mijn
geschrijf te lezen.

GESCHROB, o. het telkens of aanhoudend
schrobben.
GESCHROK, o. het gulzig en onbetamelijk eten.
GESCHROL, o. geknor, bedilziek gevit.
GESCHUBD, bn. met schubben bedekt : vele
visschen zijn geschubd; geschubde hagedissen; —
(van wapenrustingen) met op schubben gelijkende
dunne metalen plaatjes belegd : een geschubd
pantser; ---- (plantk.) een geschubde bol, een bol die
slechts voor een klein gedeelte door de bladachtige
deelen wordt bedekt.
GESCHUD, o. het telkens of voortdurend schudden.
GESCHUIER., o. het telkens of aanhoudend
schuieren.
GESCHUIF o. het voortdurend schuiven.
GESCHUIFEL, o. het telkens of aanhoudend
schuifelen met de voeten; (ook) het gesis der slangen.
GESCHUINBALKT, bn. (wapenk.) (van het
schild) bedekt met een even getal schuinbalken,
die van rechts naar links loopen.
GESCHUIND, bn. (wapenk.) (van het schild)
door eene schuin van rechts naar links loopende
lijn in twee gelijke deelen verdeeld.
GESCHUP, o (Zuidn.) geschopt (gew. ook) kerkportaal.
GESCHUT, o. alle oorlogstuig waarmee men, met
behulp van buskruit, kogels of ander scherp op
den vijand afschiet : klein geschut, snaphanen.
roeren, musketten enz.; --- grof geschut, kanonnen,
mortieren enz.; — een stuk geschut, een vuurmond; —
het geschut, de gezamenlijke kanonnen : het geschut
bulderde; men liet het geschut spelen op het fort,
beschoot het fort; — ht geschut planten, het in
gereedheid stellen; -- het geschut te boord halen,
het geschut in de geschutpoorten halen (als
zich tot een zeegevecht gereed maakt), (fig.) (w.
g.) zich op iets moeilijks voorbereiden; --- het
geschut vernagelen, het onbruikbaar maden; —
(fig.) grof, zwaar geschut, de uiterste hulpmiddelen
waarvan men zich in woord of daad tegenover
anderen bedient, groote woorden die schrik moeten
aanjagen : nu begint hij met grof geschut.
GESCHUTBALK, m. (-en), balk waarop het geschut ligt; ...BEDDING, v. (-en), steepen of houten
onderlaag waarop het geschut staat tijdens een
gevecht, of ligt op de werf; ...BOOR, v. (...boren),
boor die in de geschutgieterijen tot het uithoren
der vuurmonden wordt gebezigd; ...BRONS, o.
legeering van koper en tin, waarvan geschut gegoten wordt.
GESCHUTDEK, o. (-ken), scheepsdek waarop
het geschut geplaatst is; ...GANG, m. (-en), dat
gedeelte van de buitenhuid van een schip, dat
besloten is tusschen den onderkant van het rahout
en den bovenkant van het berghout: ...GAT, o.
(...gaten), geschutpoort; ...GIETER., m. (-s), die
geschut giet; ...GIETERIJ, v. (-en), fabriek waar
geschut vervaardigd wordt.
GESCHUTKAAG, v. (...kagen), vaartuig waarop
geschut wordt vervoerd; ...KRABBER, m. (-s),
een dubbel touw waarmee men een groot kanon
aan boord ,-astut; ...LADING, v. (-en), de hoeveelheid buskruit, waarmede het werptuig uit het
geschut gedreven wordt; ...LAN PAARN, v. (-s),
lantaarn bij de benedenbatterijen van een schip;
...LEGGER, m. (-s), houten of ijzeren geschutbalk;
...LENG, v. en o. (-en), een leng of strop van zeer
dik touw waarmee men kanonnen aan boord neemt
of ontscheept.
GESCHUTMEESTER, m. (-s), (hist.) artillerist
van hoogeren of legeren lang; ...00R, o. (-en),
een der handvatsels boven op een stuk geschut;
...PARK. ...PERK, o. (-en), artilleriepark, geschut werf; ...POORT, v. (-en), schietgat, op oorlos
schepen; ...ROL, V. ( - les), rol, lijst van de indeeling
der officieren en bemanning van een oorlogsschip
voor de verschillende diensten gedurende het
gevecht.
GESCHUTSPAAK, v. (...spaken), handspaak die
bij de bediening van het geschut wordt gebruikt;
...STAND, m. (-en), elke bedekte of open plaats
waar een of meer vuurmonden ter verdediging

men
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worden opgesteld; ...STELLING, v. (-en), geschutbedding; (ook) geschutstand; ...TALIE, v. (...wies),
talie waarmee men het geschut in en uit de geschutpoorten brengt en het vastsjort; ...TOREN, m.
(-s), een ijzeren toren waarin men geschut plaatst
(op pantserschepen); ...VUUR, o. het vuur uit
kanonnen (in tegenstelling van geweervuur); ... WAGEN, m.. (-s), het onderstel van een kanon; ...WERF,
v. (...werven), artilleriepark.
GESCHUUR, o. het telkens of aanhoudend
schuren.
GESIDDER, o. het telkens of aanhoudend
sidderen.
GESIGNALEERD, bn. uitgeduid, kenbaar gemaakt : -een gesignaleerde misdadiger, wiens persoonsbeschrijving overal is rondgezonden.
GESIS, o. het telkens of voortdurend sissen.
GESITUEERD, bn. (verouderend) gelegen, lig
hoe is hij daar c esitueerd I, hoe woont hij-gend;
daar I hoe heeft hij zich daar ingericht?
GESJOCHTEN, bn. (diev.l toen waren we &esjochten, toen zaten w ij er mee ; dan ben je gesjochten,
dan ben je verkouden, slecht te pas gekomen; een
gesjochten jongen, waar niet veel meer aan te bederven is.

GESJOK, o. het telkens of voortdurend sjokken.
GESJOR, o. het aanhoudend sjorren.
GESJOUW, o. het telkens of aanhoudend sjouwen
of torsen van zware pakken; gezwoeg; (ook) los
-bandighe.
GESLAAF, o. het telkens of aanhoudend slaven,
zich aftobben.
GE SLABBER, o. geslob ier.
1. GESLACHT, o. het geslachte vee : de belasting
op het gemaal en het geslacht.
2. GESLACHT, o. (-en), de gezamenlijke personen
die uit een gemeenschappelijker stamvader zijn
gesproten, stamhuis, familie : dit is het boek van
Adams geslacht (Gen. 5: 1); adellijke geslachten;
hij behoort tot een oud geslacht; hij is de roem van
zijn geslacht; de mensch is van Gods geslacht, omdat
God hem geschapen heeft naar Zijn beeld; —
alle wezens die van nature tot dezelfde soort
behooren : het gansehe menschelijke geslacht; -(plantk. en dierk.) eene groep van verwante soorten : het geslacht der honden omvat verscheidene
soorten; —
(bijb.) de gezamenlijke personen die op een
bepaald tijdstip uit het geheele menschdom voortkomen, eene generatie : alle de geslachten van
Abraham tot David zijn veertien geslachten; het
tegenwoordige geslacht; een nieuw geslacht; het
opkomend geslacht; —
kunne, sekse : een kind van het manlijk geslacht;
het schoon (teedere, zwakkere) geslacht, de vrouwen; —
(taalk.) de bepaalde soort van een naamwoord
met betrekking tot zijne verbuiging : het manlijk,
het vrouwelijk en het onzijdig geslacht; — het spraak
grammatisch geslacht, het geslacht dat-kunstigof
men in de wetenschap aan de woorden toebedeelt,
in tegenstelling van het 'natuurlijk geslacht, het
natuurlijk onderscheid tusschen manlijke en vrouwelijke wezens.
GESLACHTBOOM, zie GESLACHTSBOOM.
GESLACHTELIJK, bn. het geslacht betreffende:
tusschen deze planten bestaat geslachtelijke verwant
zij behooren tot hetzelfde geslacht- —-schap,
geslachtelijke gemeenschap, vereeniging, sexueele
omgang, bijslaap.
GESLACHTEN, (geslachtte, heeft geslacht),
(Zuidn.) slachten, gelijken op.
GESLACHTKUNDE, v. de wetenschap die zich
ten doel stelt de verwantschapsbetrekkingen tusschen de leden van een of meer geslachten na te
sporen, genealogie. GESLACHTKUNDIGE, m. (-n),
iem die de geslachtkunde beoefent.
GES,IACHTLIJST, zie GESLACHTSLIJST.
GESLACHTLOOS, bn. (van lagere dieren en van
sommige planten wier bloemen stampers noch
meeldraden hebben) zonder geslacht.
GESLACHTNAAM, o. zie GESLACHTSNAAM;
...REGISTER, o. zie GESLACHTSREGISTER;
...REKENING, v. geslachtslijst, genealogie; ...REKENKUNDE, v. (w. g.) genealogie, geslacht
...REKENKUNDIG, bn. (w g.) genealo--kunde;
gisch.
GESLACHTSBOOM, m. (-en), stamboom, de
afbeelding van een geslacht in den vorm van een
boom, aan welks wortel de naam van den stam-
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vader is geplaatst, terwijl de namen der afstammelingen in rechte lijn langs den stam, en die der
overige op de takken van den boom te vinden zijn;
(bij uitbreiding) geslachtslijst, geslachtsregister.
GESLACHTSDEELEN, o. mv. schaamdeelen;
...DRIFT, v. de natuurlijke aandrift van levende
wezens om te paren; ...KENMERKEN, o. mv de
uiterlijke bijzonderheden waardoor wezens van het
manlijk en vrouwelij & geslacht zich van elkander
onderscheiden.
GESLACHTSLIJST, v. (-en), lijst der leden van
een geslacht, genealogie; (taalk.) lijst van naam
opgave van hun geslacht.
-wordenmt
GESLACHTSNAAM, ook GESLACHTNAAM, m.
(...namen), familienaam, van, achternaam (in
tegenstelling met doopnaam, voornaam); — (nat.
kist.) de wetenschappelijke naam waarmede de
geslachten van planten en dieren worden aangeduid
(in tegenstelling van den soortnaam).
GESLACHTSOMGANG, m. vleeschelijke gemeens hap tusschen man en vrouw; ...ORGAAN, o.
(... organen), geslachtsdeelen.
GESLACHTSREGEL, m. (-s), regel om het taal
geslacht der zeli'st. naamw. te bepalen. -kundig
GESLACHTSREGISTER, ook GESLACHTREGISTER, o. (-s), een register waarin iemands geslacht, iemands afstamming beschreven staat,
geslachtslijst, genealogie; ...RIJP, bn. voor de
voortteling geschikt; ...RIJPHEID, v ; ...TAFEL,
v. (-s), een vel papier of perkament waarop de
afstamming van een geslacht graphisch is voor
geslachtsboom.
-gestld,
GESLACHTSVERHOUDING, v. de verhouding
tusschen het aantal mannen en vrouwen in een
land, eene streek; negatieve geslachtsverhouding,
wanneer er meer vrouwen dan mannen zijn.
GESLACHTSWAPFN, o. (, ․ ), het wapen dat door
een geslacht, eene familie wordt gevoerd; ...ZIEK TE, v. (-n), ziekte aan de geslachtsdeelen.
GESLAGEN, bn. een geslagen vijand, een onverzoenlijke, een gezworen vijand : zij zijn geslagen

vijanden; hij is een geslagen vijand van wandelen,
hij heeft een afkeer van wandelen; — een geslagen uur, een uur dat geheel verloopen is, een vol
uur : ik zit hier al een geslagen uur te wachten.
GESLANGD, bn. (van sommige geweven stoffen)
met een slangvormig, een golvend patroon : ge-

stangde keper.

GESLEEP, o. het telkens of aanhoudend sleepen.
GESLEMP, o. gebras.
GESLENTER, o. het telkens of aanhoudend
slenteren.
GESLEPEN- bn. bw. ( -er, -st;, scherpzinnig, loos,
listig (in ongunstigen zin) : hij is zeer geslepen; een
geslepen gauwdief . GESLEPENHEID, v.
GESLETEN, bn. (Zuidn.) gescheurd, eene breuk
hebbende : die mensch is gesleten.
GESLEUR, o. het voortdurend sleuren.
GESLIJP, o. het telkens of aanhoudend slijpen.
GESLINGER, o. het telkens of aanhoudend
slingeren.
GESLOBBER, o. het telkens of aanhoudend
slobberen.
GESLOF, o. het telkens of aanhoudend sloffen.
GESLOOF o. geslaaf, gezwoeg.
GESLORP, ooh GESLURP, o. het telkens of
aanhoudend slorpen.
GESLOTEN, bn. ( -er, -st), dicht, achterhoudend,
geheimzinnig : hij is zeer gesloten, houdt zich gesloten, bij vertelt niets, laat niets os, men kan
niets uit hem krijgen; — hij is zoo gesloten als een
oester, als het graf, hij is zoo dicht als een pot; —
geene gemoedsbewegingen verradende : een koud,

gesloten gelaat; — (electr.) Bene gesloten stroombaan,.

wanneer de electrische stroom voort kan gaan; —
gesloten wikkeling, doorgaande, samenhangende
wikkeling. GESLOTENHEID, v.

GESLUIERD, bn. een sluier dragende, door een
sluier bedekt; (fig.) (van de toekomst) gesluierd iv

de dag van morgen; — door een wazigen nevel
bedekt, heiig : het landschap is gesluierd; — (phot.)
die plaat is gesluierd, niet volkomen helder meer; —
(nat. bist.) met een sluier : de gesluierde kop van
den •uil.

GESLUIK, o. het telkens of aanhoudend sluiken.
GESLUIMER, o. sluimering; het telkens of aan
sluimeren. GESLUIP, o. het telkens of-houden
aanhoudend sluipen.
GESMAAL, o. smadelijk geschimp.

GESM A K.

GESMAK_ o. het telkens of aanhoudend smakken
(met de lippen); (ook) gesmijt.
GESMEEK, o. het biddend vleien, ootmoedig
om iets vragen.

GESMEER, o. het telkens of aanhoudend smeren.
GESMEUL, o. het aanhoudend smeulen.
GESMIJDE, o. (w. g.) sieraden, kleinoodiën van
(gesmeed) edel metaal.
GESMIJDIG, bn. ( -er, -st), (n . g ) smijdig, smeed
lenig, buigzaam, week. GESMIJDIGHEID,-bar;
T. (w. g.) smijdigheid, lenigheid, buigzaamheid.
GESMIJT, o. het telkens of aanhoudend smijten.
GESMOKKEL, o. smokkelarij.
GESMOOK, o. het aanhoudend smoken.
GESMUL o. het smullen.
GESNAARD, bn. van snaren voorzien : de harp
is een i esnaard instrum.ent; — (fig.) bereid, in
gereedheid gebracht : nu ben ik weer gesnaard,
weer voorzien van het noodige; --- daar is hij
mede gesnaard, dat kan hij best georuiken, dat
had hij juist noodig; — op iets gesnaard zij n, er
op gesteld, er mede ingenomen zijn.
GESNABBEL, o. (Zuidn.) gesnap.
(lESNAK, o. hijgend verlangen (inz. naar versche

lucht)
GESNAP, o. gebabbel, ijdel geklap; !ook) laster praat,

achterklap.

GESNATER, o. het stemgeluid van ganzen; —
(ook) onzinnig gebabbel, geschetter.
GESNAUW, o. het telkens of aanhoudend snauwen, bitse, norsche bejegening waarmee men
iemand afscheept.
GESNAVELD, bn. (plantk.) van een snavel
voorzien.
GESNEDENE, m. (-n), ontmande, vrourenoppasser in een harem. eunuch.
GESNERK, o. (Zuidn.) gesnerp (van wonden).
GESNERP, o. het telkens of aanhoudend snerpen.
GESNIK. o. het ttlkens of voortdurend snikken.
GESNOEF, o. gepoch, gezwets.
GESNOEI, o. het telkens of aanhoudend snoeien.
GESNOEP, o. het telkens of aanhoudend snoepen.
GESNOERD, bn. (wapenk.) (van jachthoorns)
voorzien van een snoer, anders van kleur dan de
hoorn zelf; — ingeregen.
GESNOR, o. een snorren 1 geluid (van een spinnewiel, van rijtuigen, van machines); — (ook)
ijdel geraas, onzinnige praat, geleuter; — (ook)
beuzelingen, nietigheden.
GESNORK, ook GESNURK, o. het zwaar snuiven in den slaap: -- gepoch, grootspraak.
GESNOTTER, o. (gemenz.) heftig gesnik.
GESNUF, o. het aanhoudend snuffen.

GESNUFFEL, o. gesnuif; het telkens of aanhou dend snuffelend naspeure^u.
GESNUIF, o. het telkens of aanhoudend snuiven,
zwaar ademen door den neus. GESNURK, o. (gew.)
gesnork.
GESOEBAT, o. het vleiend bedelen om iets.
GESOES. o. het telkens of aanhoudend soezen.
GESOL, o. het telkens sollen, bet naar den gril
van het oogenblik met iem. of iets omspringen.
GESOP, v. het voortdurend soppen (van brood).
GESORTEERD, on. in soorten bijeengevoegd;
gesorteerd zijn (van winkeliers), ruim voorzien zijn,
keuze hebben : hij is goed gesorteerd in waaiers.
GESP, m. (-en), een metalen, min of meer vierkante ring met tong, die aan het eene einde van
een riem enz. bevestigd is en waardoor het andere
eind gestoken wordt, dat dan door de tong in den
ring vastgehouden wordt; bij uitbreiding ook andere
soorten van metalen sloten of knippen, dienende
om vast te maken of te verbinden : een juweelen
gesp ; een gesp, met een of meer juweelen versierd;
broekgesp, schoengesp ; — (in den brug ,enbouw) een
ijzeren beugel waarmede een leuningstijl aan het
bruggedek wordt bevestigd; — (Zuidn.) een gesp
trekken, een scheef, een pruilend gezicht zetten.
GESPJE, o. (-s).
GESPAARZAAM, bn. (Zuidn.) spaarzaam.
1. GESPAN, o. span paarden : het vlug gespan
i3lt snuivend voort; — twee personen die samen een
span vormen, inz. samen werken, beramen enz.;
(w. g. zegsw.) hoeren en boeven zijn één gespan,
behooren bij elkander; — (w. g.) schare, gevolg:
de graaf met zijn gansche gespan van hovelingen en
vleiers; (dicht.) het uitspansel

S. GESPAN, m. en v. (-nen), (dicht.) makker,

gezel : 'k ben wel geen jonge springer meer, maar
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als ik een gespan begeer, dan jong
mooi.

en liefst wat

GESPANSEL, o. (dicht.) uitspansel, alleen in
sam.enst. als luchtgespansel, wolkgespansel.
GE SPABIG, bn. (Zuidn.) spaarzaam, zuinig.
GESPARKEL, o. geschitter.
GESPARTEL, o. het telkens of voortdurend
spartelen.
GESPAT, o. het telkens of aanhoudend spatten.
1. GESPEEL, o. het telkens spelen.
2. GESPEEL, m. en v. (...spelen). (dicht.) speelgenoot, makker, gezel : (bijb.) het lam zal met den
wolf verkeeren als gespeel; de bruid met hare gespelen.
GESPEN, (gespte, heeft gegespt), met een of
meer gespen vastmaken (van kleedingstukken of
wapenen) GESPING, v. (-en).
GESPENFABRIEK. v. (-en), fabriek waar gespen
worden gemaakt; ...MAKER, m. (-s).
GESPIERD, bn. ( -er, -st of meest-), sterke,
krachtige spieren hebbende, krachtig, sterk : zijn
gespierde arm; eene gespierde worsteling, die van
groote spierkracht der strijders blijk geeft; — (fig.)
(van den stijl) krachtig, kernachtig : gespierde
verzen. GESPIERDHEID, v.
GESPIKKELD, bn. van spikkels voorzien : een
gespikkelde hond; gespikkelde duiven; gespikkelde

kousen.
GESPIN, o. het telkens of aanhoudend spinnen;
(ook) het vergenoegd gebrom eener kat.
GESPIT, o. het voortdurend spitten.
GESPITST, bn. (plantk.) (van bladeren) naar den
top zoozeer versmald, dat men eene min of meer
afgescheiden, elsvormige spits kan onderscheiden.
GESPLETEN, bn. eene spleet hebbende : dieren
met gespleten hoeven; — een paard met een gespleten
rug. met een rug die in het midden eene diepe groeve
heeft, loopende van de schoft tot aan den staartwortel; -- door insnijdingen die omstreeks tot het
midden gaan, in afdeelingen verdeeld.
GESPLITSTAART, bn. (wapenk.) (van leeuwen)
met een gespleten staart, waarvan de beide gedeelten
sierlijk om elkaar zijn gewonden.
GESPOEL, o. het telkens spoelen.
GESPOOK, o. (w. g.) spookverschijning; -- het
spoken, geraas, gedruisch, drukte : het gespook
van den storm; — dat gespook tot laat in den nacht,
nog laat op zijn, door 't huis loopen; hij maakt
heel wat gespooks over die zaak, veel ophef, onnoodige
drukte.
GESPOORD, bn. van sporen voorzien (van een
ruiter, van een haan); — (zegsw .) gelaarsd en gespoord, kant en klaar; — (plantk.) gespoorde bloemen, bloemen met een hol, kegel - of draadvormig
uitsteeksel aan den voet der bloemblaadjes.
GESPOT, o. het telkens of aanhoudend spotten.
GESPRAAKZAAM, bn. bw. (w. g.) spraakzaam,
vriendelijk, minzaam. GESPRAAKZAAMHEID, v.
GESPREK, o. (-ken), mondeling onderhoud :
een onbeduidend, een onderhoudend, een levendig gesprek; met iem. in g,esprek zijn, met hem spreken;
zich in een gesprek mengen, er aan gaan deelnemen;
eene andere wendung aan het gesprek geven; het gesprek gaande houden. GESPREKJE, o. (-s).
GESPREKKENTELLER, m. (-s). inrichting aan
de telefoon, die het aantal gesprekken aangeeft.
GESPRENKEL, o. het telkens of aanhoudend
sprenkelen.
GESPRENKELD, bn. (geur.) gespikkeld : eene
gesprenkelde koe.

GESPRIEM, m. (-en), een riem die met een gesp
wordt vastgemaakt; ... TONG, v. (-en), pennetje
van een gesp.

GESPRING, o. het telkens of aanhoudendspringen.
GESPROKKEL, o. het sprokkelen van dor hout.
GESPUIS, o. gebroed : dat kleine gespuis, kleine
kinderen, het kleine grut; — geboefte, gemeen
volk : zakkenrollers en ander gespuis; -- gepeupel,
janhagel : het gespuis begon de glazen in te smijten; —
(gew.) getier, geraas.
GESPUIT, o. het telkens of voortdurend spuiten.
GESPUUG, o., GESPUW, ook GESPOTTW, o.
het telkens of voortdurend spuwen.
GE.ST, v. zie GIST.
GESTAAG, bm bw. zie GESTADIG.
GESTAALD, bn. eene stalen punt hebbende; --(fig. 1 gehard : door het leven gestaald.
GESTAAR, o. het telkens of aanhoudend staren.
GESTAART, bn. voorzien van een staart : de
gesta arte Chineezen.
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GESTADIG, bn. bw. ( -er, -st), ook in den vorm
GESTAAG, zonder ophouden, voortdurend : ge stadige arbeid; hij verkeert in bestage zorg; het aantal
nam gestadig toe; -- bestendig : het weer is van den
zomer al zeer gestadig ; de markt was gestadig, er
kwam geen verandering in de prijzen; — met korte
tussohenpoozen voortdurende, telkens herhaald:
de gestadige koortsen hadden haar zeer verzwakt;

dat gestadig spreken vermoeit; hij zag gestadig om; ---

GESTICHT

waaruit de aarde bestaat; .:.LEER, V. de kennis
der gesteenten.
GESTEIGER, o. het telkens steigeren (van paar
-den).
GESTEL, o. (-len), een samenstel, een geheel van
bij elkander behoorende deelen : het ges el van het
heelal; — (ook) benaming van verschillende toestellen of on Berd eelen van werktuigen, inz. die welke
dienen om de deelen van het werktuig bijeen te
houden : het gestel van eene stoommaehzne, het geraamte of raamwerk, waarmede de machine wordt
vastgezet; —
het samenstel van het menschelijk lichaam of
van enkele organen daarvan : het veruonaert' jk
gestel van 's menschen lichaam; zijn zznuwgestel
is in de war; --- d.e gesteldheid van het Lichaam,
als een gevolg van de eigenaardige samenstelling
en van de eigenschappen der deelen, complexie:
mijn gestel is niet bestand tegen geestri3ke dranken;
hij heeft een hartstochteli3 k, een prikkelbaar, een

( spr.) een gestadige jager vangt het wild (of wint het
veld), de aanhouder wint; — (Zuidn.) niet grillig,
bezadigd, ernstig : een gestadig man. GETADIGHEID, V. (w. g.) standvastigheid, bestendigheid,
volharding. GESTADIGLIJK, bw. gestadig, voortdurend.
GESTAFD, bn. (dicht.) een staf dragende (als
teeken -van wereldlijke of geestelijke waardigheid).
GESTALTE, v. (-n), uitwendige gesteldheid, gedaante : het Avondmaal onder de beide gestalten
(nl, van het brood en van den wijn); — de uiterlijke
taai, een zwak gestel, zij is gezond van gestel; — zijn
'vorm waarin iets zich aan ons voordoet : in een
gestel ondermijnen, het telkens meer uitputten door
cilinderspiegel heeft alles eene zonderlinge gestalte;
overmatigen arbeid, uitRpattingen enz. : de ver
de vier gestalten (of schijngestalten) der maan; --- (w.
waren te sterk voor zijn ondermiind-moeins
g.) houding : hij viel op de knieën en bleef langen
g«;tel; — gemoedsaard : een verliefd gestes. GEtijd in die gestalte; —
STELLETJE, o. (-s).
lichamelijke gedaante : hij was rijzig van gestalte;
1. GESTELD, bn. in die gent&:ldheid verkeerende,
het nauwsluitend gewaad deed haar slanke gestalte
nog beter uitkomen; — eene gedaante : eene lange 1 welke door dc bepaling wordt aangeduid : het is er
treurig mee gesteld, het staat er treurig mede; hoe
gestalte naderde; eene lichte huivering beving hem,
is het met de zieke gesteld ? , boe gaat het met
toen hij die geheimzinnige gestalten voorbij zag
haar.'?; —
,trekken.
op iets gesteld zijn het uitdrukkelijk verlangen:
GESTALTENIS, v. ( -sen). (veroud.) gestalte.
ik ben er op neueld, dat gij mede gaat; — op iets
GESTAMEL, o. het telkens of aanhoudend stamegesteld zijn (met de trappen v. vergelijking : meer -,
len.
meest -), veel aan iets hechten, veel van iets houden,
GESTAMER, o. gestamel.
(ook) er op verzot zijn : zij is machtig op het decorum
GESTAMP, o. het telkens of aanhoudend stam
gesteld; men is erg op zijn gezelschap gesteld; ik ben
getrippel (van dieren; of van menschen als-pen,
meer gesteld op een kop thee dan op koffie; op iets
teeken van uitbundige geestdrift of woede).
niet gesteld zijn, het zeer onaangenaam vinden :
GESTAMPVOET, o. het telkens stampvoeten
ik ben er niets op gesteld, dat hij komt.
(uit verontwaardiging of woede).
2. GESTELD, vw. aangenomen, genomen, onder
1. GESTAND, zn. alleen in de uitdr. iets (3de nv.)
gesteld dat hij niet uil, u. at zult ge dan doen I-steld:
gestand doen, bestendigheid geven (aan een gegeven
GESTELDHEID, v. (.. lieden), staat, toestand,
woord, eene belofte enz.), zijn woord, zijne belofte
waarin iem. of iets zich bevindt : de oo esteldheid des
houden, nakomen : ik zal mijn woord gestand doen;
lichaams. des geestes; de gesteldheid van he weer.
(ook bij uitbreiding) aan iets getrouw blijven, het
GESTELTENIS, v. ( -sen), (Zuidn. ), de wijze
niet verzaken : hij achtte het niet geraden, in het
waarop iets geplaatst is, plaatsing : de gesteltenis
openbaar zijne lastertc. al gestand te doen.
sterren voorspelt weinig goeds; — (Zuidn.) de
der
iets
(3de
nv.)
in
de
uitdr.
alleen
2. GESTAND, bn.
plaats die iem in de maatschappij inneemt, zijne
gestand blijven, bestendig aan iets getrouw blijvende:
positie : hij It eelt daar eene schoone gesteltenis; —
bli?f t uwen eed gestand; hij bleef zijn plicht gestand.
trouwen voor ae gesteltenis, een huwelijk Muiten om
GESTAPELD, bn. een gestapelde muur, een droge
maatschappelijk vooruit te gaan: — toestand
muur, waarbij de steenen los op elkaar gestapeld
waarin iem. of iets verkeert, gesteldheid : hij onder
en niet door specie verbonden zijn.
vluchtig zijne gestellenis en bevond dat het hart-zicht
GESTARNJ , bn. zie GESTERND.
van den f renkeli ng nog klopte; 's lands gesteltenis;
GESTARNTE, o. zie GESTERNTE.
van het weer.
gesteltenis
de
vaste
standplaats
GESTATIONNEERD, bn. eene
GESTEMD, ba. in eene zekere stemming verkeeaangewezen : gestationneerde auto's en huurrij tuigen.
rende : hij is goed (kualijk) esiemd, geluimd; ik
1. GESTE, V. (-n, -s), gebaar, beweging met het
ben er nu niet toe gestemd, mijn hoofd staat er nu
hoofd, de armen, handen of schouders, als een
niet naar. GESTEMDHEID, v. (dicht.) stemming.
middel om gedachten of gemoedsaandoeningen uit
GESTEN, (gestte, heeft gegest), (gew.) gisten.
te drukken : hij maakte onder het spreken allerlei
GESTERILISEERD, bn. gesteriliseerde melk,
gestes; eene sprekende geste.
melk steriel gemaakt, door ze tot 120° C. te verhit2. GESTE, V. (-n), (hi st.) de oude verhalen of
ten of door ze minstens 5 kwartier op 100' C. te
liederen van de roemruchtige daden van het voor
houden.
de historie van 't groote kruis van Keizer-geslacht:
GESTERKEN, telw. (Zuidn.) in sterk aantal,
Constantijn, van h1_ eleno, en wat er meer vermaarde
velen te zamen : ze komen gesterken naar hier; hoe
gesten zijn; — iemands leven en bedrijf, zijne
zijn zij ?
gesterken
alhoewel
beoordeelen,
niet
nader
daden : ik durf hem
GESTERNP, ook GESTARND, bn. (dicht.) met
ik zijn persoon en gesten vrij goed ken.
bezaaid : het gesternde uitspansel;
(starren)
sterren
GESTEELD, biz. een steel hebbende : gesteelde
dien gestarnden band, die 's hemels middellijn in
bladeren (in tegenstelling met zittende, die onmiddelschuinen zwaai omspant.
lijk bij den stengel aansluiten).
GESTERNTE, ook GESTARNTE, o. (-n), (dicht.)
GESTEEN, o. (dicht.) gesteun, zacht gekerm.
al de sterren : 't gestarnte spiegelt zich in 't meer,
collectieve
benaming
voor
GESTEENTE, o. (-n),
waarop geen windje blaast; — sterrenbeeld : de steredele, kostbare steenen : zij was gekleed in purper,
ren des hemels en zijne gesternten zullen haar licht
en versierd met goud en kostelijk gesteente; een dolk
niet laten lichten; -- constellatie, de onderlinge stand
de
omzet;
en
met
iesteenten
van keurige bewerking
van bepaalde sterren op een bepaalden tijd, iets
diadeem schitterde van edele gesteenten; -- eene in
waarvan men den loop der gebeurtenissen op aarde
de natuur voorkomende soort van steen, steenachafhankelijk achtte : onder een gelukkig gesternte
tige delfstof : agaat is een zeer hard gesteente; - — (in
geboren zijn, een gelukskind zij.a.
't bijz. in de aardkunde) eene in groote hoeveelheid
GESTEUN, (dicht. ook GESTEEN), o. zacht
als
een
samenstellend
voorkomende delfstof die
gekerm (inz. als teeken van smart of pijn) : het
deel der aardkorst beschouwd kan worden : graniet
gesteun van den zieke.
is een gesteente dat bestaat uit een mengsel van veldGESTICHT, o. (-en), een deftig, aanzienlijk, groot
spaat, kwarts en glimmer; — (dicht.) grafsteen,
gebouw; inz. gezegd van kerken en kloosters, of
grafteeken, graftombe : grafgesteente, lijkgesteente,
van instellingen van liefdadigheid (huis voor krankpro at gesteente.
zinnigen, verbeterhuis enz.); gesticht voor ooglijders;
GESTEENTENKENNER, m. (-s), (v .g.)^geleerdedie
— (Z. A.) zendingskerk. GESTICHTJE, o. (-e).
zijne studie maakt van de verschillende steensoorten
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GESTICHTIG, bn. ( -er, -st), (Zuidn.) stichtelijk.
voorbeeldig, braaf.
GESTICULATIE, v. (...tiën, -s), het gesticuleeren,
gebarentaal, gebarenspel; geste, gebaar : way een
onbeholpen gesticulaties (van een redenaar).
GESTICULEEREN, (gesticuleerde, heeft gegesticuleerd), gestes, gebaren maken (vooral van redenaars, tooneelspe lers enz.).
GESTIE, v, (...stiën), het beheer. de uitvoering,
de leiding van zaken.
GESTIG, bn. (gew.) gistig.
GESTIJF, o. het telkens of voortdurend stijven.
GESTIK, o. het onafgebroken stikken (van
naaisters).
GESTILEERD, bn. gestileerde bladeren, bloemen,
GESTIPPEL, o. het telkens of aanhoudend
stippelen.
GESTOEI, o. het telkens of voortdurend stoeien,
gedartel.
GESTOELTE, o. (-n), eene zitplaats voor ver
personen (inz. in eene kerk), zitbank,-schilend
kerkbank; vooral eene eenigszins kunstig bewerk
als zetel voor aanzienlijke of achtbare-tebank,
personen, ook wel voor één persoon : de hooge
gasten werden naar het voor hen bestemde gestoelte
geleid; de rijk uitgesneden eikenhouten gestoelten; het

Pauselijk gestoelte.

GESTOF, o. het telkens of aanhoudend stoffen,
stof afnemen; (ook) gebluf, gesnoef : het gestof
op rijkdom.
GESTOFFEERD, bn.van de noodige meubels
voorzien : gestoffeerde kamers te huur.
GESTOLEN, bn. (w.g.) steelsch, heimelijk : hij
wierp een gestolen blik op het beeld.
GESTOMMEL, o. dof onregelmatig geraas, b.v.
het leven dat iem. maakt die in het donker telkens
`met de voeten tegen iets stoot: wat een gestommel
op de trap.
GESTOMP, o. GESTOOF, o., GESTOOK. o.
het telkens of aanhoudend stompen, stoven, stoken.
GESTOOK, o. het aanhoudend of telkens stoken
(eig. en fig.).
GESTOORD, bn. (Zuidn.) verstoord, vergramd,
boos : hij was gestoord over de onderbreking zijner
.rede; zit gij gestoord op mij I GESTOORDHEID, v.
GESTOOT, o., GESTOP, o., GESTORM, o.,
GESTOTTER, o. het telkens of aanhoudend
-stooten, stoppen, stormen, stotteren.
GESTRAALD, bn. (plantk.) straalswijze geplaatst
(van bladeren).
GESTRATIFI(C)EERD, bn. (delfst.) laagsgewijze;
.(nat.) laagvormig : gestratifi(c)eerd electrisch licht,
-de lichtbundel in het zoogenaaznde electrische ei,
wanneer hij door een groot aantal donkere dwars .strepen gescheiden wordt.
GESTREEL, o. het telkens of aanhoudend
streelen: het zacht gestreel met haar poezele hand;
— (fig.) van al wat aangename, liefelijke aandoe ningen verwekt : het gestreel der zinnen.
GESTREEPT, bn. voorzien van strepen : gestreepte stoffen; de gestreepte ezel of zebra; -- (muz.)
(in de oude tabulatuur, van de door letters aa.ngeduide noten, die voor de verschillende hoogere
octaven met een of meer streepjes werden voorzien)
eengestreept octaaf, dat volgt op het klein octaaf;
.twee-, driemaal gestreept octaaf, telkens een octaaf
hooger.
GESTREKEN, bn. (zeew.) gestreken dek, glad
dek, een dek dat onafgeoroken van voor tot achter
, doorloopt.
GESTREKT, bn. (jag.) (van het lichaam van
jachthonden) lang, uitgerekt; -- (zeew.) (van een
schip) goed gestrekt, wanneer de verschansing van
voren tot achteren in eene nagenoeg rechte lijn
-doorloopt; — (van paarden) de gestrekte stelling,
of het paars, staat gestrekt van voren, als de voorbenen
te veel naar voren zijn geplaatst (evenzoo van de
achterbeenen. als die te ver naar achteren staan); —
gestrekte eraf, gestrekte galop, waarbij het paard zoo
groote stappen of sprongen doet als mogelijk is
(in tegenstelling van kort draven of galoppeeren).
GESTREKTHEID, v.
GESTRENG, (in het dagelijksch leven gewoon
STRENG), bn. bw. ( -er, -st), streng, onverbidde--lijk
lijk Jegens zich zelven of anderen, zich stipt hou
aan wetten of regelen : mijn vader was steeds-den
geer gestreng en nauwgezet; een gestreng rechter; --blijk gevende van de strengheid van den handelenden
p'ersoon.: gestrenge woorden; een gestrenge blik; hij
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verbood het op gestrenge toon; een gestreng oordeel vellen; --- door vaste en onwrikbare regels bepaald en beheerscht : het geheele kunstwerk is in
denzelf den gestrengen stijl uitgt.voerd; -- in alle
strengheid toegepast, volstrekt, volledig : een
gestreng onderzoek instellen; zij leeft in gestrenge
afzondering ; — hard, fel : een gestrenge winter; —
bw. op Bene strenge wijze, onverbiddelijk : gestreng
optreden, oordoelen. vonnissen.
GESTRENGD, bn. (van wol) met van elkaar afgezonderde strengen (wanneer de verschillende strengen van de vacht geene neiging hebben om zich in
hunne geheele lengte met de naastliggende te ver
-binde).
GESTRENGELIJK, bw. (w. g.) gestreng.
GESTRENGHEID, v. strengheid, onverbiddelijkheid; --, (...heden), uiting van gestrengheid.
GESTRIBBFL. o. het telkens of aanhoudend
stribbelen.
GESTRIJ, o. het hardnekkig staande houden van
zijne meeping.
GESTRIJK, o het telkens of aanhoudend strijken.
GESTRIKT, bn, met een of meer strikken getooid.
GESTROMPEL, o. het strompelend loopen (vooral
van oude lieden).
GESTROOI, o. het telkens of aanhoudend strooien.
GESTROOK, o. (dicht.) gestreel.
GESTROOMD, bn. (van honden) met golvende
strepen overdekt : een .gestroomde Duitsche dig.
GESTROPT, bn. met een strop omlegd : een
gestropt blok (katrol).
GESTRUIKEL, o. het telkens of voortdurend
struikelen.
GESTRUIVELD, bn. (Zuidn.) golvend : haar
blond gestruiveld haar.
GESTUDEERD, bn. gestudeerd hebbende, aan
eene hoogeschool gevormd : gestudeerde personen.
GESTUDEERDE. m. en v. (-n), iem. die gestudeerd heeft.
GESTUIF, o., GESTUUR, o. het telkens of aanhoudend stuiven, sturen.
GESUBORDINEERD, bn. ondergeschikt.
GESUF, o. het telkens of aanhoudend suffen
peinzen.
GESUIKERD, bn. met suiker bestrooid of zoet
gemaakt; (fig.) een gesuikerd gezicht, een suikerzoet, bloemzoet gezicht, — eene gesuikerde terecht
eene berisping met zachte, lieve woordjes.-wijzng,
GESUIS, o. een aanhoudend zacht geruisch. GESUIZEL, o. (dicht.) gesuis.
GE SUKKEL, o. het tel.ken s of aanhoudend sukkelen.
GESUS, o. het telkens of aanhoudend sussen.
GET, v. (-ten) (Zuidn.) slobkous.
GETAAND, bn. in taan gekookt : getaand touw
getaande zeilen; — taankleurig^ : een getaand-werk;

gezicht.

GETABBAARD, GETABBERD, ba. gekleed in
een tabbaard, inz. als bet ambtsgewaad van hoogleeraren, rechters, advocaten en somtijds ook van
geestelijken.
GETAH-PERTJA, v. zie GUTTAPERCHA.
GETAKT, bn. voorzien van takken : het getakte
gewei van een hert.
GETAL, o. (-len), eene hoeveelheid, aantal:
het getal der aanwezigen was zeer groot; drieduizend
voetknechten boven het gewone getal; de gasten waren
slechts drie in getal; — zij kwamen in groo#en getale,
in groot aantal ; — het gelal van Judas, het
getal dertien ; -- ten getale van vijf, vijf in aantal;
bij getale tegen 20 0 /° korting, bij twaalftallen, twintigtallen enz. worden (de boeken) met 20 °/ o korting
geleverd; —
(rekenk.) een benoemd, een concreet getal, eene
hoeveelheid wier samenstellende eenheden met
name worden genoemd (in tegenst. van een onbenoemd, een abstract getal); — gelijknamige getallen,
die uit eenheden van denzeifden naam zijn samen
ongelijknamige getallen); ---gestld(in.va
gelijksoortige getallen, die samengesteld zijn uit
eenheden die wel niet denzelfden naam dragen,
maar toch onder één naam gebracht kunnen worden;
(algebr.) producten die alleen in coëfficiënt verschillen; — ongelijksoortige getallen, (algebr.) producten
die niet geheel dezelfde letterfactoren heb pen; —
een even getal, dat deelbaar is door twee (in tegenst.
van een oneven getal); -- een geheel getal, de eenheid
of eene verzameling van eenheden; — een gebroken
getal, bestaande uit een gedeelte der eenheid. eene
breuk; — een gemengd getal, bestaande uit een geheel
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getal en eene breuk; -- wortelcjeiallen, waaruit een
(vierkants)wortel getrokken kan worden (in tegenst.
van wortellooze getallen); -- een deelbaar getal, dat
een veelvoud is van een ander getal dan de eenheid
(in tegenst. van een ondeelbaar getal) ; -- rekenkundige getallen, waarbij niet op den positieven of
negatieven toestand wordt gelet; — algebraïsche
getallen, waarbij men dit wel doet; — tegengestelde
getallen, is ee getallen van tegengestelden toestand,
die evenveel eenheden bevatten (b. v. -t 4 en — 4);
-- een imagina zr getc.l, een getal welks tweede macht
een negatief getal is; — reëele getallen. de positieve
en negatieve getallen; --- een complex getal, de som
van een reëel en een imaginair getal; — onmeetbare
getallen, waarden die men niet kan voorstellen door
een geheel, gebroken of gemengd getal (b.v. k' 2); -de voorstelling eener getelde, bepaaldehoeveelhied
door middel van woorden, cijfers enz. : de getallen
van 1 tot 10; 365 is een getal van drie cijfers; een
rond getal, een getal waarvan de laatste cijfers
nullen zijn; GETALLETJE, o. (-s); —
(spraakk.) de getallen, enkelvoud en meervoud (bij
naamwoorden en bij werkwoorden).
GETALLENFIGUUR, v. (...figuren), figuur van
groepsgewijs geplaatste stippen enz. om kinderen

de hoevee: heden gemakkelijk te doen overzien;
...REEKS, v. (-en), reeks van getallen.
GETALLEER, (w. g. GETALLENLEER), v.
ci4jferkunst, rekenkunde.
GETALLETTER, v. (-s), letter die (gelijk een
cijfer) een zeker getal aanduidt.
GETALM, o. geleuter, gezeur, getreuzel.
GETALMERK, o. (-en), cijfer; ...STERKTE, v.
(van een leger) het aantal manschappen.
GETAND, bn. (van menschen en dieren) tanden
in den mond hebbende; -- (van zaken) met tanden
of puntige uitsteeksels : een getand rad, een kamrad;

een getand vliegwiel, kettingrad, eene getande stang; —
deze postzegels zijn getand; -- een getande bergkam,

eene bergreeks met steil uitstekende toppen; de

getande naad tusschen de platte beenderen van een

schedel; — (plantk.) getande bladeren, die zoodanig
ingesneden zijn, dat de tanden scherp en de inham men uitgeschulpt zijn; dubbelgetand, als elke tand
weder getand is; --- (wapenk.) (van verschillende
stukken in wapens) uitgetand : eene getande faas.
GETANGEL, o. getingel (minachtende benaming

voor muziek).
GETAPT, bn. getapte melk, ook taptemelk, afgeroomde melk; — getapt zijn, (van personen) gezien,
in trek zijn : hij is er erg getapt, men mag hem
graag, zoekt zijn gezelschap.
GETARN, o. getorn.
GETATER, o. (Zuidn.) gesnap, gebabbel.
GETATEWAAL, o. het krom en gebrekkig sere ken (van kinderen).
GETEEKEN, o. het telkens of voortdurend
teekenen.
GETEEKEND, bn. (van menschen) zich van
anderen onderscheidende door een bijzonder teeken
aan het lichaam (inz. van bultenaars, kreupelen,
roodharigen, eenoogigen) GETEEKENDE, m. en
V. (-n), die geteekend is : (spr.) wacht u voor de
geteekenden, mismaakten zijn niet te vertrouwen.
GETEEM, o. het telkens of aanhoudend temen,
zeurig, lijzig praten.
GETEERD, bn. met teer bestreken, met teer
doortrokken : geteerd papier voor dakbedekking;
geteerd doek.

GETEMPERD, bn. verzacht, gematigd : getemperde zonneschijn, nu en dan door nevels of wol. Ken
onderbroken; getemperd licht, niet het volle scherpe
(dag)licht; zijn heftig karakter was daardoor eenigszins getemperd.
GETEPELD, , bn. (plantk.) van kleine, vleezige
verhevenheden voorzien.
GETERG, o. boosaardig gesar, getreiter.
GETEUT, GETEUTEL, o. getreuzel.
GETIENEN, tells . (Zuidn.) tien te zamen:
zij hebben huns getienen gevochten tegen vijftig
vijanden.

GETIER, o. luid geschreeuw (als blijk van uitgelatenheid, heftige smart, woede) : een verschrikkelijk
getier; gevloek en getier.
GETIERELIER, o. vroolijk gekweel der vogels.
GETIJBAL, m. (-len), bolvormig of anders gevormd voorwerp aan den ingang van havens of vaarwaters geheschen, waaraan binnenkomende schepen
de diepte van het vaarwater kunnen zien.

GETONGD.
GETIJDE, o. (-n), ook GETIJ, in Zuidn. GETIE,
eene bepaalde tijdruimte : de vier getijden (of
jaargetijden), lente, zomer, herfst en winter; wat

zijt gij (het Haagsche bosch) schoon in elk getij;

(Zuidn.) elk der vier deden van den dag, die door
een maaltijd gescheiden zijn, (ook) het maal zelf :
een getie is 2h/ uur werkens; het getie nadert; tijdstip,
tijd : geen uitkomst naakte in 't bang getij ; -- (gew.)
hij is er wel zijn getij geweest, hij heeft er zeer lang
vertoefd; —
het regelmatig afwisselen van eb ûe en vloed, tij
hoog, laag en vallend getij; -- dood getij, de zwaLste
vloed; ---. (spr.) e..ls 't getij verloopt, verzet men de
bakens, zie op BAKEN; --- het getij waarnemen, bij
gunstigen waterstand uitzeilen; -- (spr.) ieder
vischt op zijn getij, iedereen neemt de gelegenheid
waar om voordeel te behalen. waar hij kan ; —
(R. K.) liturgische gebeden van het kerkelijk
brevier.
GETIJDENBOEK, ook GETIJBOEK, 6. (-en),
(R. K.) een gebedenboek waarin de getijden staan,
een brevier.
GETIJGERD, bn. gevlekt als een tijger, gespik- ,
keld : getijgerde koeien: een getijgerd paard.
GETIJHAVEN, v. (-s). zeehaven die alleen bij
vloed toegankelijk is; ...LICHT, o. lichtsignaal ons
evenals de getijballen 's nachts de diepte van het
vaarwater aan te geven: een rood getijlicht brandt:
van half vloed tot half eb.
GETIJMETER, m. (-s), toestel dat den waterstand
aangeeft : een zelfregistreerende getijmeter.
GETIJSEIN o. (-en); ...SLUIS, v. (...sluizen),
inundatiesluis alleen bij vloed te gebruiken; --- afwateringssluis van zeepolders die bij eb geopend kun-

nen worden.

GETIJSTROOM, m. (-en), s*rooming in het zeewater langs de kust, afwisselend van richting me t
het getij.
GETIJTAFELS, v. mv. tafels aangevende de
vloedhoogte en den haventijd voor verschillende.
kustplaatsen.
GETIK, o. het telkens of aanhoudend tikken.
GETIKTAK, o. getik.
GETIMMER, o. het telkens of voortdurend timmeren.
GETIMMERTE, o. (-n), al wat getimmerd is,.
timmerwerk.
GETINGEL, o. het voortdurend tingelen of tangelen, vervelende eentonige muziek : dat getingel op
die piano.
GETINKEL, o.zacht geklank: in de verte hoorde
men het getinkel van de bellen der kudden.
GETINNEERD, bn. van tinnen of kanteelen voorzien : eene getinneerde poort; — (wapenk.) gekanteeld : twee getinneerde fazen.
GETINTEL, o. geflonker (van licht); (ook) het
van koude tintelen.
GETIPST, bn. (Z. A.) (scherts.) dronken (Eng.
tipsy).
GETITELD, bn. een (adellijken) titel voerende:
verscheidene getitelde heeren; — (van een boek) tot
titel dragende, genaamd : een roman, getiteld Akbar.
GETJANK, o. gejank (van jonge honden).
GETJENGEL, o. getingel; (ook) dwingerig geschrei
(van kleine kinderen).
GETJEUTER, o. gefluit (van sommige vogels).
GETJILP, o. het geluid van musschen. GETJINGEL, o. het telkens of aanhoudend tjingelen, het
eentonig geluid van speeltuigen met metalen snaren
(piano's enz.) of van schellen en belletjes.
. GETOB, o. het voortdurend tobben, onrustig
en bezorgd zijn, of sloven : er komt geen einde aan
haar getob; wij hebben heel wat getob gehad met de
zieke; -- dat getob met onze meiden, de voortdurende
tobberij met de dienstboden, haar telkens veranderen van dienst, enz.
GETOET, o. het blazen op trompetten of horens:
het getoet van den bakker kondigde aan, dat het brood
gereed was; -- een toeterend geluid doen hooren:
het eeuwig getoet der altijd voorbij^nellenie auto s.
GETOETER, o. getoet.
GETOGEN, bn. grootgebracht, alleen in de uitdr.
ergens geboren en getogen zijn; hij kent die stad door
en door. hij is er geboren en getogen.
GETOKKEL, o. het tokkelen van snaarinstrumenten.
GETOL, o. bet telkens of voortdurend tollen.
GETONGD, bn. van eene tong voorzien; —
(wapenk.) met eene tong van eene andere kleur
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dan het lichaam : in goud een roode leeuw getongd
,en genageld van blauw.
GETOON, o. (Zuidn.) het weerklinken van geluid:
.het Betoon van een hoorn.
GETOOVER, o. het telkens of voortdurend tooveren; (ook) 't is een heel geloover, 't is een heele
toer (b. v. om iets in elkaar te zetten, om een knoop
uit een touw *,e halen, ens.).
GETOPT, bn. (dicht.) (in samenst.) zulk een top
hebbende als de bepaling aangeeft . hooggetopte
boomen.
GETOREND, bn. (dicht.) voorzien van torens.
GETORN, ook GETARN, o. het telkens of voort-durend tornen.
GETOUW, (gewoonlijk TOUW) o. (-en), het toeetel waarop men weeft, weefgetouw : iets op het
getouw (of touw) zetten, (eig.) van de schering die
wordt opgespannen, (fig.) een plan opzetten, iets
,ondernemen; het staat op het getouw, het is in bewerking : het stuk gaat van het getouw, het werk is
.gereed, gaat de wereld in.
GETRAAN, o. (Zuidn.) het tranen storten, geween.
GETRAIND, bn. geoefend (inz. voor wedstrij, den) : in iets getraind zijn.
GETIIALIED, bn. voorzien van traliën : een
.getraliet venster; getralied vlas, te velde staand en
met een houten traliewerk gesteund vlas; een getralied hek, een hek dat uit traliewerk bestaat.
GETRAP, o. GETRAPPEL, o. het telkens of
aanhoudend trappen, trappelen.
GETRAPT, bn. eene getrapte verkiezing, eene
ver eiezing met een trap (gelijk b. v. die van leden
van de Eerste Kamer); (gew.) eene getrapte gang,
eene gang met wanden die uit trapsgewijze over
, elkander gelegde planken bestaan.
GETREITER, o. het telkens of aanhoudend
treiteren.
GETREK, o. het telkens of voortdurend trekken:
wat een gereis en getrek; -, (-ken), (Zuidn.) gevolg:
de prins kwam daar met een groot getrek; gerei, gereedsehap, toestel : getrek om te jagen, om te visschen;
,het getrek van een student, zijne boeken, papier enz.;
, een oud getrek van een huis; ook als gemeenzame
benaming voor een persoon : hij heeft een aardig
getrek van eene dochter; wel wat botte getrekken dat
wn) toch zijn.

GETREUR, o. het telkens of aanhoudend treuren,
rouw, verdriet : gejammer en getreur; het land kwam
in groot getreur.
GETREUZEL, o. geteut, getalm.
GETRIL, o. het telkens of aanhoudend trillen.
GETRIPPEL, o. het trippelend loopen.
GETROETEL, o. gestreel, geliefkoos, het koesteren, verwennen.
GETROGGEL, o. vleiend gebedel.
GETROKKEN, bn. op zekere wijze bewerkt:
getrokken ijzerdraad; getrokken ijzeren buizen; —
°(van geweerloopen en schachten van vuurmonden)
van binnen voorzien van gleuven of trekken; (Zuidn.) (van het aangezicht) uitgerekt, smal,
mager : zijne wangen waren bleek en gansch zijn
aangezicht getrokken en vermoeid.
GETROMMEL, o. het telkens of aanhoudend
trommelen.
GETROOST, bn. ( -er, meest -), kalm, niet aug-

tig, gelaten iets doende of ondergaande : hij
wachtte getroost zijn lot af; — ik ben den dood getroost,
Ik heb moed om te sterven, ik onderwerp er mij
.zonder vrees aan; — hij is zijn lot getroost, berust
niet gelatenheid in zijn lot.
GETROOSTEN (ZICH), (getroostte zich, heeft
zich getroost), met gelatenheid zich in iets schikken : alles kan ik mij getroosten, maar uw afzijn is
voor mij ondraaglijk; zich opofferingen, offers getroossen, die gewillig en gelaten brengen; - hij getroostte
er zich veel moeite voor, gaf zich veel moeite; - zij
zal zich wel in haar lot getroosten, zich er wel in
schikken. ,
GETROPT, bn. (plantk. w. g.) vele deelera op
ëéne plaats bij elkander, in een trop (troep) hebbende.
GETROST, bra. (van bloemen en vruchten) met
trossen beladen; in trossen bijeenhangende.
GETROUBLEERD, bn. (van personen) niet wel
bij het hoofd; - zij zijn getroebleerd, hebben on-

eenigheid, ruzie gehad, zijn geen vrienden meer.
1. GETROUW, (in het dagelijksche leven gewoon lijk TROUW), bn. bw. ( -er, -st), trouw, aanhankelij k : getrouwe vrienden; - (van dienaren) zijn
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plicht nauwgezet vervullende : eene oude, getrouwe
dienstbode; - (van huisdieren) met onbezweken
trouw gehecht aan zijn meester : een getrouwe
hond; - (van • echtgenooten) de huwelijksgelofte
niet schendende : zijne getrouwe gade; --- zich stipt
houdende aan zijn woord, aan het geloof, enz.:
hij bleef aan zijne afspraak getrouw; een getrouwe
zoon, der Kerk; die getrouw is in 't minste, die is
ook in 't groote. getrouw (Luc. 16 : 10); - (van God)
Zijne beloften gestand doende : God is getrouw; —
(van zaken) betrouwbaar : een getrouw relaas van
het gebeurde; eene getrouwe vertaling, die het oor
nauwkeurig teruggeeft; een getrouwe-spronkelij
spiegel; bw. met onbezweken trouw en ijver; vast, onveranderlijk.
2. GETROUW, o. het telkens trouwen, in den

echt treden.
GETROUWD, bn. gehuwd : hij is gelukkig getrouwd; eene getrouwde vrouw (in tegenst. van een
jong meisje); het getrouwde leven, de gehuwde staat.
GETROUWDE, m. en v. (-n), iem. die getrouwd is.
GETROUWE, m. en v. (-n), een getrouwe dienaar
of aanhanger : 't is een oude getrouwe, een oude gediende ; de graaf niet zijne getrouwen.
GETROUWELIJK, bw. (w. g.) stipt, nauwgezet,
nauwkeurig : hij volgde getrouwelijk de bevelen op.
GETROUWHEID, v. trouw, onveranderlijke gehechtheid of gehoorzaamheid : hij legde den eed
van getrouwheid af; - betrouwbaarheid, nauwkeurigheid : de vertaling laat aan getrouwheid veel te
wensehen over.
GETROUWIG, bn. bw. (Zuidn.) getrouw. GETROUWIGHEID, v. getrouwheid; ---, (...heden),
uiting, daad van getrouwheid.
GETTO, o. zie GHETTO.
GETUIG, o. (Zuidn.) tuig, gereedschap : het getuig
van een paard; timmermansgetuig; - ook als gemeenzame benaming voor een persoon : een aardig
getuig van een ventje; -- (minachtend) tuig, plebs.
GETUIGD, bn. van een tuig of toom voorzien:
een getuigd paard; -- van tuigage voorzien : getuigd

als een brik;' een hooggetuigd schip.
1. GETUIGE, m. en v. (-n), iem. die tegenwoordig
is bij eene handeling, om later te kunnen bevestigen, dat deze heeft plaats gehad : het huwelijk
wordt voltrokken in tegenwoordigheid van vier getuigen;
notarieele akten worden verleden voor een notaris in
het bijzijn van twee getuigen; — iem. waarop men
zich beroept : iem. tot getuige nemen (of roepen);
God is mijn getuige, dat ik waarheid spreek; - iem.
die voor den rechter eene verklaring aflegt betreffende het rechtsgeding : hij werd als getuige opgeroepen; getuigen à charge, die verzwarende verklaringen afleggen, in tegenst. van getuigen a decharge,
die ten gunste van den beschuldigde zijn; een getuige
wraken, zijn getuigenis afwijzen; - (spr.) één getuige
is geen getuige (bij verkorting één is geen), één getuige
is niet voldoende om daarop een vonnis te vellen; iem. die bij eene bepaalde omstandigheid tegenwoordig is : ik was ongemerkt getuige van hunne

ontmoeting; ik hoop dat gij nog lang getuige zult zijn
van ons geluk; - iem. zonder getuigen spreken,
onder vier oogera; - hij herhaalde zijne belofte ten
aanhooren van getuigen, in liet bijzijn van anderen; eene wolk van getuigen, een overvloed van personen

die (omtrent eene bepaalde zaak) getuigenis zouden
kunnen afleggen : ik zou eene wolk van getuigen
kunnen bijbrengen; - (bijb.) martelaar.
2. GETUIGE, o. (-n), getuigenis, inz. verklaring
die iem. geeft omtrent ondergeschikten : iemand,
van goede getuigen voorzien; van eene meid getuigen
geven, vragen; die vervolgingen zijn getuigen van de
heerschende onverdraagzaamheid, 'zijn er een bewijs
van; alles hier draagt getuige van overvloed, draagt

de kenmerken, getuigt er van ; geluige, als toewijs strejeke : getuige zij de groote
belanfistelling aie het 'nag ondervinden; gety ige giet
groote aantal bezoekers, valt het tooneelstuk zeer in
den smaak.

GETUIGEN, (getuigde, heeft etui6d), als n ,tuige
eene verklaring afleggen, verklren, oe vestigen :
veen getuigden vc lschelijk tegen hem; de schare g( tu,gde dat hij Lazarus uit het raƒ geroepen h d;
alles getuigt teven haar, spreekt te haren nadeele; -daarvan kt...n ik getuigen, ik weet e van mee te
tipreken; -- de geest getuigt, di' II^il.ige Geest spreegt,

bezielt, men is geïnspireerd; (vaak scherts.) hoe is
het, wil de (,eest niet getuigen ? je zvudt een liedje
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zingen; — toonen, blijk geven . dat een nieuwe
druk noodiQ is, getuigt hoezeer liet boek gewardeerd
wordt; die daad getuiqt van moed.
GETUIGENGELD, a. geld dat d.e get u igen (bij
eene recbtszaak) krijgen als verocding van reisen veibljfkosten.
GETUIGENIS, o en v. s -sen), eene verklaring
ale men aflegt omtrent eei persoon of zaak: getuigenis van iem. geven; op uw getuzgenis neem ik
ait gaarne aan; gij zult qeen vaische getuigenis spreken
tegen u ien naaste; - de getuigenissen der heiligen,
de door hun dood of marteling bezegelde belijdenis
des geloofs; — (bij b.) eerie openbaring van God
aan de mensclien : welgelukz a li g zijn zij die Zijne
getuigenissen onderhouden; dit evangelie des koninkrijk , zal in de geheele wereld, gepredikt worden tot
eene getuigenis ailen volkeren; -- de (nee tafelen der
getuigenrs, de tien geboden; — kenteeken, bewijs:
del alles kan to getuigenis strekken van zijn uitnemend
talent; de ontvangst legde getuigenis af van de onbekrompen gul h eid des gasbhers.
GETUIGENVERHOOR, o. (-en), bet verhoor van
getuigen ' oor den eechter.
GETUIGSCHRIFT, a. (-en), een stuk waarin door
een gezaghebbend persoon af een gezagheobend
iichaam eene getuigenis wordt gegeven omtrent
iemands bekwaamheid of hoedanigheden, attest:
de leerlingen krijgen iedere maand een getniqschrif t
van hunne vorderingen; MI heeft van zijn vortgcn
patroon een zeer gunstig getuigschrift ontvangen.
GETUIMEL, 0. de min of me r draaiende beweging waarmede ietq naar beneden stort.
GETUISCH, o. (gew.) gedobbel, gekeansel.
GETUIT, 0. geruisch (in de ooren); (Zuidr.)
getoet orj blaasinstrumenten.
GETULBAND, on. (van oosterlingen) een tulband
0?) het hoofd dragende.
GETUUR, 0. het telkens of aanhoudend turen.
(lETWAALVEN, teiw. (Zuidn.) twaalf te zamen.
GETWEEËN, ook GETWEEN, telw. (Zuidn.)
twee te zamen, met zijn tweeën : zij hebben het
hues getweeën gedaan: enz.
GETWIJFEL, o. het telkens of voortdurend
twijfelen.
GETWINTIGEN, teiw. (Zuidn.) twintig te
zamen.
GETWIST, 0. bet telkens of aanhoudend tsisten,
gekijf.
GEUL, v. (-en), een smal en meestal diep water,
een smal kanaal waardoor de stroom zich een weg
baant; (ook) het diepe gedeelte van een vaarwater, (of) eene nauwe doorvaart tussehen twee
banken in zee; een smal afvoerkanaal voor vloeistoffen, greppel, goot; - eerie small„ gleuf (in
vaste lichamen) : geld voor electrische kabels. GEULTJE, o ( - b).
GEÜNIEERD, bn. door eene unie vereenigd,
verbonden: Geilnieerde Grieken, die leden der
Griekwhe kerk welke zich met de Roomsche vereenigd heboen; zij bezitten nog een eigen ritus
en ei g en ken - taal.
1 0 GEUR, m. (-en), aangename reuk: wat heeft
die roos een heerlijken geur; zoete geuren; — ( fi g.)
iets in geuren en kleuren vertellen, iets verbalen
met vermelding van alle bijzonderheden; — er is
geen geur of heerlijkheid aan, er is niets (geen smaak)
aan; (fig.) kw, g.) in een geur van heiligheid, in een
reuk van heiligheid. GEURTJE, o. (-s), reukje,
parfum: hij heeft altjd zulke geurtjes bij zich; —
er is een geurtje aan, er ie een luobtj . aan, het lijkt
niet zuiver.
2. GEUR, -..nw. (w. g.) kuur, malle grap : geuren
in het hoofd krijgen.
GEUREN. (gemrde, heeft gegerrd), geur
vartn
sureiden, wel riekend zijn : wat geuren dub' bloemen
heerlijk; het geurende hooi; — (gernee!lz.) met iets
geuren, er mee pronken: nat geurt hij met zijn
nieuwen wandelstok; met zijne kennis geuren; hij
loopt te geuren, op te mijden, brani te maken.
GEURIG, on. (-er, -st), geur veispreidende, welriekend: geurige frambozen; eene geirtge sigaar; —
(dicht.) het geurige Oosten, een qeurige nacht, waar,
waarin de lucht met geuren is vervuld: -- (gemeenz.)
een geur i g heer, een beroerde vent. GEURIGHEID. v.
GEURM, 0. het aanhoudend nemen, kleinzielig
klagen.
GEURLAT, m. (-ten), (Intl.) geurmaker.
GEURMAKER, rn ( - h), hrnnimaker, opschepper,

iem. die altid met iets w ii geuren: 't is zoo'n geurmaker. GEURMAKERTJE, a.
1. GEUS, m. (geuzen), (hist.) de parti 1 naam
sinds 1166 gedragen door de edelen ven het Verpond en later door alle vijanden van de regeering
van Koning Filips in de Nederlanden; — Wilde
geuzen of Buchqeuzen , die geuzen welze zich in
bcschen en duinen ophielden; — TVterqeuzen,
die d Smnjaarden te water atbreu zochten te
doen; — (ook) scheldnaam der Protestanten, inz.
der Calviristen; — (Zuidn.) iem. die niet Katholiek is, of ook een Katholiek die zijn godsdienst
niet onderhoudt: hoe dichter bij de kerk, hoe
grooter geus,
2. GEUS, . (geuzen), (sehcepst.) cone kleine vieg
die van de boegsteng naait. GEUSJE, o. (-s)
3. GEUS, v. (van Fr. gueuse), smed.) gieteling,
een prismatisch lichaam vnu gegoten ruw ijzer.
GEUSOR, ba (hist.) tot de partij der Geozen
behoorende. hun leer toegedaan zijnde : Paapsch
of Geusch; Amsterdam werd in 1578geusch; —
(spr.) hij zal. het wel betalen, als de Paus peusch
wordt, d. i. nooit; — (Zuidn.) uitgeput, afgemat,
ten uiterste vermoe.d.
GEUSSTOK, m. (-ken), (zcew.) vlaggestok waaraan de .qeus gevoerd wordt.
GEUT, v. goot; (gew.) zooveel als ineens wordt
uitgegoten, scheut: doe nog een geutje azijn op de
salade; - (smed.) gieteling, geus.
GEUTELING, m. (-en), (Zuidn.) zekere soort van
koek, die niet in de pan gebakken maar op den
vloer van den heeten oven gegoten wordt.
GEUZE -LAMBRIC, m. zeker oud en sterk bier,
inz. te Brussel en omstreken.
GEUZEN, (geusde, heeft gegeusd', hist.) een
Geus zijn, met ijle Geuzen meedoen; - (Zuidn.>
niet meer als Roomsch -Katholiek zijn godsdienstplichten vervullen.
GEUZENGEMEENTE, v. (Zuidn.) Protestantsche
gemeente; ... KERK, v. (-en), Protestantsehe kerk.
GEUZENLIED. 0 (-eren), een vnijheidslied der
Geuzen; . ..PARTIJ, v. (-en), niet Roomsehe
partij ; . . PENNING, m. (-en), een penning met
de afbeelding van den bedelzak, zooais die doo
de verbor ten edelen werd gedragen; —SCHOOL;
.SOHOOL;
V. ( ... scholen), (Zuidn.) niet Roomsohe school
... VLAG, v. (-gen), vlag der Geuzen, waaruit
de latere Nederlandsche vlag is ontstaan.
1. GEVAAR, o. (...varen), de mogelijkheid, de
kans van naderend onheil, ongeluk of nadeel: er
is geen gevaar. er is niets kwaads te duchten; de
toestand is niet zonder gevaar; er is groot gevaar voor
eene doorbraak, er is veel kans op; hij liep gevaar
van te verdrinken; stel u niet noodeloos aan gevaren
bloot; — geen gevacr zien, niet voor kwade gevolgen
beducht zijn; - die knaap ziet geen gevaar, stelt
er zich roekeloos aan bloot; - het gele gevaar,
het gevaar voor Europa door de ontwaking, de
machtsontwikkeling van het gele ras; — onheil,
ramp : van dien kant dreigt het gevaar; een dof geluid
onderrichtte hem van het nakende gevaar; hij tart het
gevaar; — (w. g.) kwade kans: op mijn gevaar,
voor mijn risico; — een hachelijke toestand: hij
verkeert in gevaar; redt u uit het gevaar; de zieke is
buiten gevaar, wordt niet meer onmiddellijk door
den dood bedr&gd; — . eene bank of klip in zee:
die bocht was vol gevaren.
2. GEVAAR, o. bet telkens of aanhoudend varen; -, (...varen), (gew.) rijtuig, wagen : iets met
gevaar naar de stad brengen, per as.
GEVAARLIJK, bn. bw. (-er, -st), (van zaken)
gevaar met zich brengende : eene gevaarlijke reis;
gevaarlijke woorden; de wond is niet gevaarlijk; (van personen) gevaar opleverende voor anderen:
,een gevaarlijke vijand, die niet gemakkelijk te overwinnen is; — een gevaarlijk sujet, een arglistig persoon, iem. voor wien men zich in acht moet nemen; — in levensgevaar verkeerende : sedert gisteren is de zieke gevaarlijk; — bw. ( van wijze) : hij
is gevaarlijk ziek; — bw. (van omstandigheid):
wat staat de vaas daar gevaarlij k, in gevaar van
omgeworpen te worden. GEVAARLIJKHEID, v.
GEVAARSIGNAAL, o. ( ... signalen), onveilig
signaal.
GEVAARTE, o. (-n), iets dat door buitengemeen
groote afmetingen en soms vreemden vorm den
mensch vervult met verbazing, eerbied, ontzetting
(van rotsen, groote gebouwen, schepen, machines
enz.) : wat een gevaarte !; —
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(Zuidn.) ook GEVEERTE, stoet, optocht : de
met geheel zijn geveerte, den geheelen trein,
nasleep, gevolg: Lntgardis volgde het droevig gevaarte,
hoorbaar snikkende; — (Zuidn.) gerei, gereedschap:

prins

een^ jager met zijn geveerte.

GEVAARVOL, bn. bw. vol gevaar, met veel gevaar verbonden : eene gevaarvolle onderneming.
GEVACCINEERD, vd. ingeënt (jnz. tegen de

pokken).
GEVADER, m. (-s), doopvader, peet, peter : de
Keizer zelf stond als gevader over dat kind. GEVADERSCHAP, o. peetschap.
GEVAL, o. (-len), een voorval, iets dat iem.
overkomt : hei geval veroorzaakte groote ontsteltenis;
een treurig, een vreemd geval;

— dat is een gek geval,

eene gekke geschiedenis; — wat een vreeselijk geval
met die stoomboot, dat die stoomboot is overkomen; — (ook) de gesteltenis. de toestand waarin
men ten gevolge van wat iem. overkomt geraakt:

maar nu moesten wij terug en dat was een moeilijker
geval; -- het geval ligt er toe, het is nu eenmaal zoo,
er is niets meer aan te veranderen; — in uw geval
zou ik het nooit doen, als ik in uwe plaats was; —
ik ben (ik verkeer) in hetzelfde geval, of hetzelfde is
met mij het geval, ik verkeer in diezelfde omstandigheden; — haar voorhoofd was honger dan gemeenlijk bij vrouwen het geval is, bij haar voorkomt; —
eene voorkomende omstandigheid : ik stel mij
het geval voor, dat de vader ziek wordt; in dat geval
is het gezin broodeloos; ik doe het in geen geval, in
allen gevalle, wat er ook gebeuren moge; -- in
geval van nood,.wanneer dat noodig mocht wezen; --

(ook) de bijzondere omstandigheden waarin een
algemeen verschijnsel plaats heeft : eene taalwet,

die in een groot aantal bijzondere gevallen van toepassing is; bij de optel'ing van breuken heeft men
twee gevallen; in deze gevallen is door de wet niet

voorzien; — het uitbreken van eene ziekte bij een
bepaalden persoon, ziektegeval: de dokter werd
geroepen voor een ernstig geval; een geval van cholera;
twee gevallen met doodeli^ken afloop ; -- (Zuidn.)

ongeval, ongeluk, inz. gezegd van ongehuwde
meisjes die zwanger zijn : Marie heeft een geval
gehad met den zoon van den boer; GEVALLETJE,
o. zie aldaar; —
toeval : het geval wilde, dat hij denzelfden naam
droeg; — bij geval, bij toeval : geen ding gaat lrij Ge
bestuurt het al; — (ook) wellicht, soms:-val,wntGod
hebt ge bij geval een potlood voor

me te leen ? —

iemands behagen, zijn welgevallen, alleen in de
uitdr. ten (of te) gevalle van iemand, of iemand ten
gevalle, ter wille van iemand, te zijnen pleiziere:

hij deed het te haren gevalle; ten gevalle
oom. maakten wij ook nog een partijtje.

van mijn

1. GEVALLEN, (geviel. is gevallen), voorvallen,
gebeuren : het gevie ; dat, ter inleiding van een verhaal of eene meded.eeling; -- (w. g.) bevallen,
behagen : hoe gevalt het u ?; — (w. g.) zich laten
gevallen, zich laten welgevallen. er genoegen mee
nemen : hij laat zich alles gevallen.
2. GEVALLEN, o. (w. g.) genoegen, behagen : hij
vond er geen gevallen

in.

GEVALLETJE, o. (-s), iets dat men niet nauwkeurig wil of kan omschrijven : zal u ook zoo'n
gevalletje gebruiken ?, zoo'n koekje, of iets dergelijks; — wat een raar revallet; e, wat een zonderling
voorwerp; (euph.) geslachtsdeel; — voorval: ik
zag

het heele gevalletje.

1 GEVALLIG, bn. bw. (w. g.) toevallig, bij toeval gebeurende : een gevallige samenloop van om.
Bevallig trof ik hem ergens aan. GE--standighe;
VALLIGHEID, v. (...heden), (w. g.) toevallige
gebeurtenis.
2. GEVALLIG, bn. bw. ( -er, -st), behaaglijk,
aangenaam : ik hoop dat u dit gevallig is; zij sloofde
zich uit om aan ieder wat gevalligs te zeggen. GEVALLIGHEID, v. (...heden), Bene handeling
waarmede men iem. welgevallig is of tracht te
wezen, Bene vriendelijkheid.
GEVALLIJK, bn. bw. (Zuidn.) van het toeval
afhangende, niet geregeld of regelmatig : van tij d
tot tijd ruischte er een gevallijke wind door het gebladerte; het gevallijke leven verschrikt u niet, een
onzeker leven schrikt u niet af; --- bw. bij toeval,
toevallig : ik heb het, gevallijk vernomen.
GEVANG, o. (Zuidn.) gevangenis : in 't gevang
zitten (of steken).
GEVANGEN, bn. gevangengenomen, gevat, van
de vrijheid beroofd : nu zijt gij (een) gevangen man,
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(ook) nu zijt ge genoodzaakt te doen wat wij willen; iem. gevangen houden, hem niet in vrijheid
laten gaan.
GEVANGENBEWAARDER, m. (-s), cipier; ...BEWAARSTER, v. (-e).
GEVANGENE, m. en v. (-n), iem. uie gevangen
is genomen, die van zijne vrijheid is beroofd:
gij zijt mijn gevangene; (ook) iem. die in verzekerde
bewaring wordt gehouden : de gevangene zuchtte in
den kerker.
GEVANGENGEVEN (ZICH), (gaf zich gevangen,
heeft zich gevangengegeven), zich overgeven; zichzelf aangeven om naar de gevangenis gebracht te
worden; — (fig.) zijn oordeel gevangen geven, zich
bij iets neerleggen, bekennen dat men ongelijk
heeft.
GEVANGENHOK, o. (-ken), een hok ter opslui
ting van gevangenen.
GEVANGENHOUDING, V. het gevangen houden.
GEVANGENHUIS, o. (...Buizen), een gebouw
waarin gevangenen worden opgesloten, gevangenis.
GEVANGENIS, v. gevangenschap : op straf eenei
gevangen is vang drie tot zeven dagen ; — (wjb.) ballingschap : de kinderen der gevangenesse, de in
ballingschap levende Israëlieten; —
— , ( -sen), het gebouw waarin de gevangenen in
verzekerde bewaring worden gehouden ,- in de
gevangenis zitten.

GEVANGENISKLEEREN, o. mv. kleeren die de
gevangenen moeten dragen; ...ONDERWIJS, o.
onderwijs in de gevangenis gegeven; ...PAK, o.
(-ken); ...STRAF, v, de straf die bestaat in het
opgesloten worden in Bene gevangenis, inz. de straf
die men ondergaat in Bene strafgevangenis; ... WEZEN, o. alles wat de inrichting en het beheer der
gevangenissen betreft.
GEVANGENMAKEN, (maakte gevangen, heeft
gevangengemaakt), gevangennemen (van krijgsgevangenen) : het geheele leger werd ingesloten en

gevangengemaakt.

GEVANGENNEMEN, (nam gevangen, heeft gevangengenomen), in hechtenis nemen. GEV ANGENNEMING, v. (-en).
GEVANGENPOORT, v. (-en), eene poort die als
gevangenis werd gebruikt : de Gevangenpoort in
Den haag; ...ROL, v. (-len), procesverbaal. aangevende den dag sedert welken, de oorzaak waarom,
en den persoon op wiens last lam. gevangenzit.
GEVANGENSCHAP, v. de toestand waarin een
gevangene verkeert.
GEVANGENWAGEN, m. (-s), de wagen waarin
gevangenen worden vervoerd.
GEVANGENZETTEN, (zette gevangen, heeft g evangengezet), in de gevangenis zetten.. kerkeren.
GEVANGENZETTING, v. (-en).
GEVANGENZITTEN, (zat gevangen, heeft ge-

vangengezeten), in de gevangenis zitten. GEVANGENZITTING, v.
GEVANKELIJK, bw. als gevangene : hij werd
gevankelijk weggevoerd

GEVAT, bn bw. (-ter, -st of meest -), (w. g.) op

iets gevat zijn, er op gewapend, voorbereid zijn :
een man wiens doorzicht hem nimmer verlegen laat
en die gevat is op alle voorkomende zaken; (ook)
verstand van iets hebben, er van weten : ik ben
op die zaak niet zeer gevat; -- (gewoonlijk) vlug van

bevatting, geestig, terstond gereed met een gepast
en treffend antwoord : wat is dat meisje gevat; een
gevat antwoord, een snedig, verrassend, treffend
antwoord; — cu . op eene snedige wijze : het kind
antwoordde zeer gevat op die ongepaste vraag. GEVATHEID, v. snelheid van begrip en van een
gepast treffend antwoord.
GEVECHT, o. het telkens of aanhoudend vechten; —, (-en), een treffen., eene vijandelijke ontmoeting : een hevig, een bloedig gevecht; het voetvolk
was (kwam) in gevecht met den vijand, nam aan den
strijd deel; -- meer dan tweehonderd soldaten waren
buiten gevecht gesteld, gedood of zóó verwond, dat
zij niet meer aan den strijd konden deelnemen: —
(in tegenstelling met veldsl a g) een strijd waaraan
slechts een paar afdeelingen van het leger deel
de veldslag vervalt weder in een aantal ge--nem:

vechten, die naast en na elkaar plaats vinden; —

een strijd of worsteling tusschen enkele personen
of diaren : na een kort gevecht viel hij door den dolk
des moordenaars; (ook in samenst.) stierengevecht.
hanengevecht; vuistgevecht. GEVECHTJE, o. (-s).
GEVECHTSAFSTAND, m. (-en), (krijgsw.) de
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onderlinge afstand der stukken van eene batterij,
wanneer deze is opgesteld; ...FORMATIE, v. (-s).
GEVECHTSKLAAR, bn. klaar, gereed voor een
gevecht : het materieel der zeemacht werd gevechtsklaar gehouden.
GEVECHTSLEER, v. de leer, de wetenschappelijke studie van het gevecht; ...LINIE, v. (...liniën,
-s); ...REGELEN, m. mv. de regelen waarnaar
een gevecht gevoerd wordt; ...STELLING, v. (-en),
de stelling die een leger of legerafdeeling inneemt
bij het gevecht; ...UITRUSTING, • v. (-en), uit
om voor een gevecht klaar te zijn : de-rusting
defensiesloep kreeg hare gevechtsuitrusting.
GEVEDEL, o. het telkens of aanhoudend vedelen, strijken op eene viool.
GEVEDERD, bn. van vederen voorzien, gepluimd : de gevederde zangers van het woud; — het
gevederd koor, de vogels; — eene gevederde pen, een
ganzeveer; — een gevederde hoed, een hoed met
vederen, inz. als staatsiedracht.
GEVEDERTE, o. (dicht.) alle vederen van een
vogel, pluimage.
GEVEEG, o. het telkens of aanhoudend vegen.
GEVEERTE, o. zie GEVAARTE.
GEVEERTIENEN, telw. (Zuidn.) veertien te zamen.
GEVEERTIGEN, telw. (Zuidn.) veertig te zamen.
GEVEINS, o. aanhoudende veinzerij.
GEVEINSD, bn. ( -er, meest-), voorgewend, gehuicheld : geveinsde gramschap, geveinsde nederigheid;
niet eerlijk gemeend : de vijand zocht door geveinsde
onderhandelingen ijd te winnen; hu:ehelachtig :
geveinsde vrienden. GEVEINSDE, m. en v. (-n',
huichelaar. GEVEINSDHEID, v.
GEVEL, m. (-s), voorgevel, de voormuur van een
gebouw; — (ook) buitenmuur van een gebouw in
't algemeen: een vliegende gem!. een gevel die een
weinig vooroverhelt ; -- (fig.) (Zuidn.) gezicht ; een
geschonden gevel hebben, gezicht waarop nog sporen
voorkomen van een val, een gevecht, enz. ; (ook)
neus ; — een goede gevel versiert het huis, scherts.
gezegd van iem. die een grooten neus heeft.
GEVELTJE, o. (-s).
GEVELBLOEM, v. (-en), (bouwk.) plantversieringen aan de hellende buitenlijn van een gevel.
GEVELDAK, o. (-en), (bouwk.) een dak waarvan
de voorzijde opgemetseld is en tot den gevel behoort; ...GRAUW, o. eene soort van helderklinkenden, harden baksteen voor gevels; ...KLINKER,
m. (-s), een klinker van gevelgrauw; ...LIJST, v.
(-en), lijst langs den gevel van een huis, het onderste
gedeelte van de kroonlijst; ...MUUR, m. (...muren).
GEVELOUTEERD, bn. gevelouteerd papier, fluweelpapier. papier dat met geverfd wollig pluis
overtrokken is.
GEVELSPITS, v. (-en), de spitse top van een
puntgevel; (ook) de gedraaide spits die in sommige
streken op den geveltop geplaatst is; ...STEEN,
m. (-en), de steen in den gevel waarin de naam van
het huis in schrift of in beeld staat uitgebeiteld;
...TOP, m. (-pen), de top van een puntgevel;
...VENSTER o. (-s); ...VERSIERING, v. (-en).
GEVEN, (gaf, heeft gegeven), iets aangeven,
aanreiken of in iemands nabijheid. plaatsen : tem.
een glas water geven; hij gaf mij een stoel; geef mij
wat van den podding; een boek te lezen geven; hij gaf
zijn koffertje aan het station in bewaring; -- tem.
iets op zijn brood geven, hem van de taart geven (ook
van de lat geven, of hem er van langs geven), (Zuidn.
het iem, geven, of tem. er van geven), (ook)
op zijn bliksem, zijn donder enz. geven, hem slaag
geven, (ook) hem beknorren, hem de les lezen; —
(fig.) tem. de volle laag geven, hem alles tegelijk
verwijten, scherp onder het oog brengen; -- tem. den
zak, den bons geven, hem uit zijn dienst ontslaan,
(ook) hem afwijzen (van een minnaar gezegd); —
van iets den brui geven, er den drommel van geven,
er niet meer mee te doen willen hebben; — iets er
aan geven, het laten varen : hij heeft de negotie er
aan gegeven en gaat nu rentenieren; -- iem. de hand
geven, om afscheid te nemen, of om eene verzekering
te bekrachtigen, (ook fig.) hem steunen of helpen; —
fem,. een (den) arm geven, tot steun, of om hem te
geleiden of zich door hem te laten geleiden; —
iem. iets in den mond (of in de pen) geven, hem er
ongemerkt toe brengen een bepaald denkbeeld te
uiten of neer te schrijven; —
toedienen, toebrengen : hij gaf mij een duw; een
Inlap, een slag geven; tem. voor zijne broek, voor de
billen geven, hem daarop een pak slag toedienen;
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ik zal je op je gezicht, op je kop geven, slaan; — (fig.)
iem. den doodsteek geven, hem den laatsten slag
toebrengen, hem• voorgoed rampzalig maken; fern.
een kus (een zoen) geven; een paard de sporen geven,
met de sporen tot spoed aanzetten; — (van iets
dat gekocht, dat besteld wordt) geef een pond
suiker; geef mij een glas bier; -- (van iets dat als
geneesmiddel wordt toegediend) men Qeeft kinine
tegen de koorts; — (bij het kaartspel) de kaarten
ronddeelen : wie moet geven ?; --verstrekken : iem. bericht, inlichtingen geven, hij
heeft ons kennis gegeven van zijne verloving; — verschaffen, bezorgen : hij gaf Willem eene plaats naast
Chrisje; iem. den kost geven (of te eten geven), hem
levensonderhoud verschaffen; -- voedsel geven aan
een gerucht, aan een praatje, het meer geloofwaardig
maken; — iem. geven nat hem toekomt, (ook) hem
de noodige eer of onderscheiding betoonen; —
weten te geven en te nemen, voorkomendheid weten
te vereenigen met de zorg voor eigen belang; (ook)
niet al te streng optreden, door de vingers weten
te zien; -iem. belet geven, hem d oen weten dat er belet is,
dat hij niet kan gewacht worden; -- men moet een
goed voorbeeld geven; hij gaf het teeken tot vertrek,
het sein om te vertrekken; hij heeft nog geen bewijzen van bekwaamheid gegeven; ik geef u vierentwintig uren beraad, laat u 24 uren tijd om te overleggen; ik heb u nooit reden kt ontevredenheid gegeven; -- aanstoot geven, ergernis veroorzaken; -fern. werk geven, hem werk verschaffen, hem Bene
taak opgeven; — tem. moeite (verdriet, last enz.)
geven, bezorgen, aandoen; — zich (veel) moeite
voor iets geven, zich er voor inspannen; -- hij gal
zich de moeite het boek zelf te komen brengen, nam
de moeite om dat te doen; —
een bevel geven, last geven om iets te doen, het bevelen; — wetten geven, wetgever zijn; — gegeven,
(van wetten) uitgevaardigd : gegeven te 's-Gravenhage, 3 Mei 1895; — tem. antwoord geven, hem
antwoorden; — tem. eene verzekering geven, hem
iets verzekeren; — tern. zijn woord (zijn eerewoordi
geven, zijn woord van eer verpanden; ' -- ik heb
mijn woord gegeven, ik ben niet meer vrij; --- zijn
gegeven woord intrekken, zijne belofte schenden;
iem. een goed woord geven, vriendelijk zijn : 't is een
brompot, nooit geeft hij tem. een goed woord; — tern.
een lesje geven, hem de les lezen, berispen; -- les
(of lessen) geven, onderwijs geven; -- den toon
geren, den toon aangeven; — zich eene houding
geven, iets doen waardoor men bij anderen het
vermoeden wil tegengaan, dat men in eene onprettige, onaangename, malle positie verkeert: —
zich airs (of een air) geven, zich gemaakt aanstellen,
(ook) zich op iets laten voorstaan; —
aan zijn gemoed lucht geven (ook zich lucht gein),
uiten wat in zijn binnenste omgaat; — een vorm
(een gedaante) aan iets geven, iets in een bepaalden
vorm brengen; — een draai aan iets geven, zie
DRAAI; — aan iets zijn eisch geven, er de betamelijke zorg aan besteden; — aan iets gevolg geven,
het ten uitvoer brengen : hij gaf geen gevolg aan
zijn plan om op reis te gaan; ik gaf gevolg aan de
uitnodiging, nam die aan; —
een kwade jongen geeft zijn vader heel wat te dom,
bereidt hem heel- wat moeite en zorg; -- tem. iets
te raden geven, het laten raden : ik geef het je in
zessen (te raden), (eig. gij moogt zesmaal overraden), dat raadt ge nooit; — fem. iets te verstaan
(te kennen) geven, bet hem kenbaar maken; -- dat
verhaal geeft te denken, doet veel denken; een paar
heldere oogen gaven eene levendige uitdrukking aan
het gelaat; —
opleveren : de eene kraan geeft koud, de andere
warm water; eene onderneming die geld geeft; eene
melk gevende koe; de koe geeft goed, geeft veel
melk; de appelboomen geven dit jaar rijkelijk; wat
zal de toekomst geven ?; dit ongeval gaf groot oponthoud; -- (Zuidn.) zooveel als het geven kan, als
versterking ge brui gt : hij liep moreel als hij maar
geven kon; huilen zooveel de keel geven kan; --het geeft niet, het baat niet; wat geeft het
of men u raadt : ge luistert toch niet; — dat geeft
ook wat !, om te kennen te geven dat het niets
baat of schaadt; — dat geeft niet en neemt
niet, dat oefent volstrekt geen invloed uit; — het
geeft geen pas om 's avonds zoo laat buiten te loopen,
is niet betamelijk; —
betalen, of aanbieden te betalen, bieden : ik
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ijeef er een gulden voor: - ( Zuidn.) gedeeltelijk
betalen : ik heb hem al 20 fr. op de rekening,
de schuld gegeven; - om iets geven, er wat
voor over hebben, er waarde aan hechten : hij
,leeft niet om kunst; (ook) er zich om bekommeren:
ik geef geen zier om al zijn gebrom; - niet om lent.
geven, zich niet aan hem storen, maling aan hem
hebben; iem. iets toekennen, toeschrijven : ik geef er hem
1e schuld van; men zou hem nauwelijks vijftig jaren
geven en hij is in de zestig; schenken (als gunst of als een bewijs van goedheld) : (bijb.) geef ons heden ons dagelijksch brood;
de Heer heeft gegeven, de fleer heeft genomen: de
naam des [-leeren zij geloofd; - God geve u zijn
zegen, zegene U; - gave God dat zij herstelde, mocht
het Gode behagen; - het was hem niet gegeven zijn
stervenden vader nog levend te zien, het was hem niet
vergund; - geef mij uw dochter tot vrouw; - eens
gegeven, blijft gegeven, wat men heeft weggeschonken
mag men niet weer terugeischen; - een gegeven
paard moet men niet in den bek zien, een geschenk
of wat men voor niets krijgt mag men niet te nauw
beoordeelen; - iem. iets ten geschenke (present,
cadeau) geven, het hem schenken; - dat geef ik je
present of cadeau, minachtend van iets waar men
geen waarde aan hecht: die heele redeneering geef
Ik je cadeau; - geven met de warme hand, bij zijn
leven geld of goed wegschenken: het geven met de
warme hand rooft de schatkist duizenden guldens
, aan successierechten;
- iem. zijn zin geven, aan
zijn verlangen voldoen; - zij gaf hem haar hart
(haar liefde, het jawoord); - (van meisjes en vrouwen) zich geven, zich geheel overgeven, met zich
laten geworden : zij gaf zich met een koud hart,
met tegenzin aan dien ouden man; - (gemeenz.)
ene vrouw wat geven, haar beslapen; hij geeft zijne
vrcntw niet genoeg, oefent den bijslaap niet genoeg
bij haar uit; - iem. de eer van iets geven, hem de
verdienste er van toekennen; iem. vrijheid, verlof,
rechten geven; de dokter geeft hoop, op herstel; niets
geeft u het recht zoo tot mij te spreken; - dat geeft
den burger moed, scherts. gezegd van al wat moedeloosheid kan te keer gaan: drink een glaswijn,
dc t geeft den burger moed; een feest, een gastmaal, een bal geven, aanbieden
aan zijne gasten; - een concert, eens tooneelvoorstelling
geven, als 't ware aanbieden aan het publiek:
vanavond wordt de Faust gegeven, vertoond; - iem.
een genoegen geven, verschaffen; zijn tijd (zijne
moeite) aan iets geven, besteden; - zich (geheel)
aan iets geven, zich er aan wijden;
iem. iets schenken als eene weldaad, waarvoor
men geene vergelding verlangt: het is zaliger te
peren dan te ontvangen; aalmoezen geven; men moet
zoo geven, dat men gevende kan blijven: die geeft
(van) wat hij heeft, is waardig dat hij leeft; —
geven is eens eer en houden een prcfijt, (Ook)
is geven eens eer, houden is een profijt; - van
geven valt mijn haar uit, zegswijze van hem die
geen lust heeft iets te geven; - iets ten beste geven,
ten voordeele van anderen, ten algemeenen nutte:
aan het slot van zijne voordracht gaf de spreker nog
eenige opmerkingen ten beste; - op dat avondje gaf
zij een lied ten beste, zong zij een lied; overgeven: geef hier dat potlood !: -- reden, rekenschap, verklaring van iets geven, afleggen; - iem.
gelijk neven, getuigen dat hij gelijk heeft, zie
GELIJK ; - het spel (iets) gewonnen geven,
verloren geven, het opgeven ; - zich gewonnen
geven, ongelijk bekennen; - zich gevangen geven,
zich (aan den vijand, aan het gerecht) overgeven; - zich bloot geven, zich niet gedekt
houden in den strijd, (fig.) onvoorzichtig zijn
tegenover zijne bestrijders enz.; - een werk in
het licht geven, doen verschijnen, uitgeven; - ten
prooi, ten prijs, ten spel geven, opgeven, overgeven; (Zuidn.) zich ten onder geven, zich onderwerpen; van zich geven, van zich doen uitgaan : de zon
geeft licht; de kachel geeft veel warmte; - den geest
geven, den laatsten snik geven, sterven; - een schreeuw
een slag, een knap geven; - vuur geven, een schot
lossen (met een vuurwapen); (Zuidn.) het geeft mij wonder, ik ben er benieuwd
naar, (ook) het verwondert mij.
GEVENSGEZIND, bn. goedgeefsch, mild. GEVENSGEZINDIIEID, v.
GEVER, rn (-s), die iets geeft of schenkt. GEEFSTER, v. (-s)

GEVERF o. het telkens of aanhoudend verven.
GEVERLUCHTDRAAD, m. (...draden), bij draadboze telegrafie) de draad die de seinen geeft.
GEVERSEERD, bn. geverseerd in het kwade zijn,
bedreven in het kwade.
GEVEST, o. (-en), handvat van een degen, sabel
of dolk.
GEVESTIGD, bn. vaststaande, onveranderlijk:
cane gevestigde meening; - eene gevestigde zaak,
eene sinds jaren bestaande, bloeiende zaak; (geldw.) gevestigde schuld, acne schuld die door
een staat, gemeente, waterschap of maatschappij
is aangegaan voor langen duur, en waarbij al dan
niet aflossingstermijnen zijn bepaald (in tegenst.
van vlottende schuld, die spoedig wordt afgelost).
GEVEUGEL, o. gepeuter; gezeur, gezanik.
GEVEZEL, o. gefluister.
GEVIEREN, telw. (Zuidn.) vier te zamen: zij
kunnen huns gevieren die vracht niet opheffen.
GEVIERENDEELD, bn. (wapenk.) (van het
schild) door cane staande en liggende lijn in vier
kwartieren verdeeld, gekwartileerd : gevierendeekL
van zilver en zwart, het eerste en vierde kwartier
van zilver, het tweede en derde van zwart.
GEVIJFTIENEN, telw. (Zuidn.) met zijn vijftienen,
vijftien te zamen. Zoo ook GEVIJFTIGEN, GBVIJVEN.
GEVIJL, 0. het telkens of aanhoudend vijlen.
GEVIJLSEL, 0. (Zuidn.) vijlsel.
GEVIND, bn. van vinnen voorzien: men heeft
gevinde en ongevinde visschen; - ( plantk.) gevinde
bladeren, samengestelde bladeren wier algemeene
bladsteel aan beide zijden met blaadjes bezet is.
GEVINDEN, (in de onbepaalde wijs), alleen in
de Zuidn. uitdr. iets (in zijn hart, gemoed) niet
kunnen gevinden, het over zijn hart niet kunnen
krijgen, liet niet van zich kunnen verkrijgen.
GEVINGERD, bn. (van menschen en dieren)
vingers hebbende; - (plantk.) gevingerde bladeren,
samengestelde bladeren, aan de punt van wier
algemeenen bladsteel verschillende blaadjes bevestigd zijn.
GEVISCH, o. het telkens of aanhoudend visschen.
GEVIT, 0. het telkens of aanhoudend vitten.
GEVLAG, 0. het uitsteken van acne vlag of van
vlaggen (als vreugdebedrijf).
GEVLAKT, bn. gevlekt.
GEVLAM, o. het telkens of aanhoudend vlammen.
GEVLAMD, bn. golvingen vertoonende die aan
de tongen van flikkerende vlammen doen denken:
fraai gevlamd hout; gevlamd satijn.

GEVLAS, 0. het telkens of voortdurend vlassen
op iets.
GEVLEESD, bn. vleesch hebbende: zijn gelaat
was niet veer gevleesd, mager; een welgevleesd man; —
(ook) welgedaan, dik en vet, mollig: eene fr'issche,
gezonde, gevleesde meid; - zich in vleescheljke
gedaante vertoonende : de gevleesde duivel, de
duivel in menschengedaante.
GEVLEI, 0. het telkens of aanhoudend vleien.
GEVLEKT, bn. met vlekken: de gevlekte tijger,
de luipaard.
GEVLERKT, bn.. (Zuidn.) vlerken hebbende,
gevleugeld : de gevlerkte zangers, de vogels.
GEVLEUGELD, bn. vleugels hebbende: gevleugelde insecten; - de gevleugelde bewoners van het
woud, de vogels; de gevleugelde Pegasus; - (plantk.)
een gevleugelde stengel, die in de lengte bezet is met
een vliezig of bladachtig aanhangsel; - eene vrucht
met gevleugelde ribben, acne droge vrucht met
dergelijke uitsteeksels; - (dicht.) (van pijlen en
andere werptuigen die snel voortvliegen) 't gevleugeld lood; - gevleugelde woorden, kernachtige gezegden, die om hunne treffende kracht terstond
door ieder worden overgenomen.
GEVLEUGELTE, o. (dicht.) de beide vleugels, of
ook, het gevederte, de pluimage van een vogel;
(ook) gevogelte.
GEVLIEG, o. het telkens of aanhoudend vliegen;
(fig.) bet bedrijvig heen -en-weerloopen of -reizen
van de eene plaats naar de andere.
GEVLIJ, 0. in 't gevlij spreken, tot verzoening
spreken, twistenden trachten te verzoenen; (ook)
je behoeft hem niet in 't gevlij te praten, zijn gedrag
te verschoonen, te vergoelijken; - iem. in 't gevlij
komen, hem voorkomend behandelen, tegemoet
komen, (ook) hem ter wille zijn; - (spr.) daar gaat
veel gevlij in een zakje, als men wil, als men goed
overlegt, kan men veel gedaan krijgen.
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GEVLOEK, o. het telkens of aanhoudend vloeken.
GEVLOERD, bn. van een vloer voorzien : het
huis, de zaal is nog niet gevloerd.
GEVLOGEN, bn. (gew.) dat is gevlogen, dat treft
uitmuntend, dat valt heerlijk mee; — (gew.) een
leven van gevlogen, een heisch lawaai.

GEVLOKT, bn. vlokkig, vlokken hebbende.
GEVOED, bn. doorvoed, sterk : een gevoed paard.
GEVOEDHEID, v. sterkte, kracht.
GEVOEDZAAM, bn. (Zuidn.) voedzaam : yevoedzaam brood.
GEVOEG, o. alleen in : zijn gevoeg doen, zijne
behoefte doen, afgaan; — (gew.) ik heb mijn gevoeg,
ik ben verzadigd (van eten en drinken).
GEVOEGEN, (zich) (Zuidn) zich fatsoenlijk,
netjes gedragen.
GEVOEGLIJK, bn. bw. ( -er, -st), (Zuidn.) betamelijk, gepast : een bode werd vooruitgezonden om
een gevoeglijk huis te huren; een gevoeglijk antwoord; —
bw. (Zuidn.) op eene betamelijke wijze, behoorlijk : er waren geen musketiers genoeg om de schepen
gevoeglijk te kunnen bemannen; -- naar behooren,
inz. zoo dat de handeling niet ongepast of vreemd
kan gevonden worden : hiermede zouden wij gevoeglijk kunnen eindigen; — men kan het gevoeglijk
niet laten, niet zonder onredelijk te schijnen. GEVOEGLIJKHEID, v.
GEVOEGZAAM, bn. bw. (...zamer, -st), (Zuidn.)
geneigd om zich naar anderen te voegen, inschikkelijk, gedienstig : een gevoegzaam mensch. GEVOEGZAAMHEID, v.
GEVOEL, o. het vermogen om te gevoelen (lichamelijk en innerlijk) : het gevoel is een der vijf zinnen; ik kan het op het gevoel af wel vinden, op den
tast, zonder er bij te zien; —
dat wat men gevoelt, de gewaarwording van het
gevoelen : het gevoel van lief en leed; een gevoel van
verlichting; een onbeschrijfelijk gevel van anqst; —
een u ee gevoel, eene gewaarwording van onpasselijkheid; -- ik heb geen gevoel meer in mijn vinger,
mijn vinger is ongevoelig, al knijp of snijd ik er in,
het doet geen pijn; — besef, bewustheid : het innerlijk gevoel zegt hun, hoe verre de natuur gaat
boven de leer; leugen en veinzerij nam hij te baat,
somtijds uit gevoel van zwakheid; — doorgaande
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medelijden, berouw gevoelen; neiging, lust, belang
iets gevoelen; liefde, genegenheid voor iem.-stelingo
gevoelen; — ik gevoel niets voor hem, hij laat mij
geheel koud, is mij onverschillig; — ik gevoel er
veel voor, ik stel er veel belang in, (ook) naar mijne
meening is er veel voor te zeggen; -- hij gevoelt
niet fijn, niet diep; ik zal hem mijn wraak doen
gevoelen; —
zich gevoelen, het gevoel hebben dat door de

nadere bepaling wordt uitgedrukt (vaak in bet.
gelijk aan zijn) : ik gevoel mij onwel; ik gevoelde
mij beschaamd en diep getroffen; hij gevoelde zich
daar niet op zijn gemak; ik gevoel mij verplicht u
dit mede te deelen; — zich (zich zelven) gevoelen,
met zelfvertrouwen vervuld zijn; —
beseffen (met het gevoel en met het verstand)
hij gevoelde, dat zijne teqenwoordigheid hinderlijk
was; hij gevoelt zijne wat rde; de waarheid van iets
gevoelen, begrijpen, inzien.
2. GEVOELEN, o. (-s), eene bepaalde gezindheid
waaraan uiting wordt gegeven : zulke gevoelens
verdienen belooning; gevoelens van deugd en vader
gevoelens van hoogachting, met be--landsief;mt
kende gevoelens (vroegere beleefdheidsformule aan.
het slot van brieven); (Zuidn.) gemoedsbewegingen :
het vermaak en de smart, dat zulke onderscheiden
gevoelens zijn; --oordeel, meening : ik geef mijn gevoelen qaarne
voor beter; ik zal u rondborstig mijn gevoelen zeggen;
ik ben van een ander gevoelen , verschil met u van
gevoelen; wat is uw gevoelen omtrent die zaak I; naar
het algemeen gevoelen, volgens de publieke opinie; —
(ook van leerstellingen in geloof, wijsbegeerte of
wetenschap) : de gevoelens der Protestanten.
GEVOELIG, bn. bw. ( -er, -st), zeer vatbaar voor
gewaarwordingen : het oog is het gevoeligste deel den
lichaams; hij heeft een gevoelig zenuwgestel; — iemand&
gevoelige zijde, zijne zwakke zijde; — bij iem. eene
gevoelige snaar aanroeren, eene zaak aanroeren,
waarover hij liefst niet hoort spreken; — gevoelige
planten, die planten waarvan de bladeren zich bij
aanraking mechanisch sluiten of die tegen den
avond een nachtstand innemen; — gevoelig papier,
geprepareerd papier dat onder invloed van het
licht snelle kleurveranderingen ondergaat; — (van

stemming van het gemoed, gezindheid : ik heb
voor haar geen ander gevoel dan achting; —

instrumenten) zeer kleine verschillen aanwijzende:
eene gevoelige balans; een gevoelig weerglas; —

het vermogen van den mensch om zedelijkheid
en schoonheid gewaar te worden en te waardeeren :
het zedelijk, het godsdienstig gevoel; gevoel voor het
schoone, voor het verhevene; — het gevoel van eer,
het helder besef van hetgeen de eer eischt; — het
gevoel van eigenwaarde, de fierheid die den mensch
vervult bij het besef van zijn rang als zedelijk
wezen; — (ook) 't bewustzijn van eigen waarde,
die vergeeflijk wordt geacht : wees toch niet tevreden
met zoo'n gering salaris, toon een gepast gevoel van
eigenwaarde; — muzikaal gevoel hebben, het vermogen bezitten om de schoonheid in de muziek te
beseffen; — voor mijn gevoel is die handelwijze
ongepast, ik kan er geen bepaalde redenen voor
bijbrengen, maar mijn gevoel zegt het mij; — hij
heeft geen gevoel, hij is zonder gevoel, hij is niet vatbaar voor menschelijke aandoeningen, hij is hardvochtig; -de gemoedsbewegingen, waardoor bij den kun
natuurlijkerwijze de scheppingskracht wordt-stenar
gaande gemaakt : in dat kunstwerk is al zijn gevoel
neergelegd; —
alle gemoedsbewegingen, die niet het onmiddellijk gevolg zijn van zinnelijke gewaarwordingen:
het gevoel van een warm hart bedwelmt wel eens den
geest; hij tracht te werken op het gevoel; bij haar
spreekt het gevoel sterker dan het verstand; hij heeft
die verzen met gevoel voorgedragen; waar, rein gevoel;
een fijn, een warm gevoel; — natuurlijk gevoel, niet
gemaakt, maar volkomen oprecht en menschelijk; —
sentimenteel gevoel, ziekelijk, al te zeer verfijnd; —
tranen van gevoel, door aandoening opgewekte
tranen.
GEVOELBAAR, bn. (-der, -st), gevoeld kunnende
worden, duidelijk merkbaar : Gods gevoelbc re nabij
ik moet hier nog iets bijvoegen om de grootheid-heid;
der ouderlijke smart gevoelbaar te maken, te doen
beseffen. GEVOELBAARHEID, v.
1. GEVOELEN, (gevoelde, heeft gevoeld), voelen,
met het zintuig van het gevoel gewaarworden :
eene aangename warmte gevoelen; hij gevoelde geen
pijn meer; -- een innerlijk gevoel van iets hebben :

ontvankelijk voor aandoeningen van schoonheid,
teederheid en liefde : gevoelige, deugdzame menschen;
een gevoelig hart; hij is gevoelig voor een blijk van
vriendschap; — dankbaar, erkentelijk : ik ben zeer
gevoelig voor uw bereidwilligheid; —
lichtgeraakt, prikkelbaar : met hem is niet om te
gaan, hij is zoo nauwnemend en zoo gevoelig; —
misnoegd : ik wil niet ontkennen dat ik er eenigermate gevoelig over ben;' —
duidelijk voelbaar, hevig, heftig, krachtig enz. :
eene gevoelige koude; een gevoelige klap om de ooren;
eene gevoelige nederlaag; hij gaf hem eene gevoelige
terechtwijzing; dat is eene gevoelige les; —
bw. op eene gevoelige wijze : zij neemt gevoelig
deel in anderer lot; hij speelt wel gevoelig, maar het
stuk is hem te moeilijk.
GEVOELIGHEID, v. aandoenlijkheid (van lichaam
en geest) : eene ziekelijke gevoeligheid voor koude;
overgroote gevoeligheid des harten leidt zoo licht tot
zwaarmoedigheid; — prikkelbaarheid : iemands
gevoeligheid ontzien, hem sparen.
GEVOELIGHEIDS-COËFFICIËNT, v. (-en), getal
waarmede de gevoeligheid van een instrument
wordt uitgedrukt; ... GRAAD, m. (... graden);
...GRENS, v. (...grenzen), grens waarbinnen een
instrument zeer gevoelig is.
GEVOELLOOS, bn. bw. (...loozer, -t of meest -),
geen gevoel hebbende, levenloos : een gevoelloos
stuk hout; — ( ook) bewusteloos : gevoelloos lag de
kranke neer; — onaandoenlijk van gemoed : een
gevoelloos mensch; koude, gevoellooze naturen; gierig heid maakt den mensch voor alle edele aandoeningen
gevoelloos; —
bw. hardvochtig : hij spotte gevoelloos met ons leed.
GEVOELLOOSHEID, v. ongevoeligheid, onaandoenlijkheid.
GEVOELSLEVEN, o. het leven van het innerlijk
gevoel, al wat daarop betrekking heeft; ...MENSCH,
m. (-en), iem. die in zijn doen en laten meer bestuurd wordt door het gevoel, dan door het koele
verstand; ...ZENUW, v. (-en), eene zenuw die de
indrukken van buiten overbrengt naar de hersenen
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en het ruggemerg (ook fig.); ...ZIET, M. zintuig
des gevoels.
GEVOELVERMOGEN, o. het vermogen om te
gevoelen; de tastzin.
GEVOELVOL, bn. bw. vol gevoel, in hooge
mate gevoelig en teeder, innig : een gevoelvol dichter;

op een vriendelijken, gevoelvollen toon.
GEVOGELTE, o. de gezamenlijke vogels : het

gevogelte des hemels; (in tegenst. met wild, vleesch

en visch) de vogels, voor zoover zij genuttigd worden:
wij kregen

vleesch en gevogelte van allerlei soort.

GEVOLG, o. de gezamenlijke personen die een
vorst of ander hooggeplaatst persoon volgen of
begeleiden : een groot, een talrijk, een schitterend
gevolg;

de prins met zijn gevolg; —

het volgen van, het gehoor geven aan eene oproeping : ik zal gaarne aan uwe vriendelijke uit
gevolg geven; — voortgang : geen gevolg-nodig
geven aan eene zaak, ze niet voor den rechter brengen; — aan een plan, een besluit gevolg geven, het
volvoeren, ten uitvoer brengen; —
—, (- en), wat uit iets volgt, voortvloeit : de ziekte

was een gevolg van overspanning; nu ondervindt hij
de gevolgen van zijn gedrag; denk aan de gevolgen;
een noodwendig, natuurlijk, onvermijdelijk gevolg; —
keten van oorzaken en gevolgen; de poging had niet
het gewenschte gevolg; — hij heeft met goed gevolg
examen gedaan, met goeden uitslag, werd toegelaten, verkreeg het diploma, de akte; — die onvoorzichtigheid had schromelijke gevolgen kunnen
hebben; kleine oorzaken hebben soms groote gevolgen;
zij heeft een professor geraadpleegd, doch zonder
-

gevolg, zonder dat hij afdoende middelen voor de
genezing wist aan te geven; — ik vrees, dat die
zaak gevolgen zal hebben, bedenkelijke gevolgen na
zich zal sleepen; — iem. voor de gevolgen aansprakelijk stellen, hem verantwoordelijk stellen voor

de nadeelen die uit iets kunnen voortvloeien; —
de gevolgen van iets overlijden, aan de nawerking
er van; — scheiding van tafel en bed heeft altijd de
scheiding van goederen ten gevolge, brengt die mede; —

aan

ten gevolge van 's konings bevel moest hij het land
ruimen, uit hoofde van, naar aanleiding van; —
(wisk.) Bene waarheid die onmiddellijk voortvloeit
uit eene bewezen stelling of uit een der onderdeelen van haar bewijs.
GEVOLGLIJK, bw. dientengevolge : hij is zeer
met mij tevreden en ik gevolglijk ook met hem; bij
gevolg : de termijn is verstreken, gevolglijk is hij

verplicht te betalen.

GEVOLGTREKKING, v. (-en), het opmaken van

een besluit uit hetgeen gegeven is : dat is een wel
wat stoute gevolgtrekking, dat vloeit niet bepaald
uit het gegevene voort; — wat men uit eenige
gegevens afleidt, besluit : ik begreep welke gevolg-

trekking men uit mijn stilzwijgen zou maken; — de

gevolgtrekking ligt voor de hand, is door ieder gemakkelijk te maken; — ik maakte mijne gevolg
uit wat ik hoorde en zag trok ik mijne-treking,
besluiten omtrent wat ik niet vernam.
GEVOLGZAAM, bw. (...zamer, -st), (w. g.) gewillig : wel hem, die gevolgzaam luistert naar eens
anders wijzen raad.

GEVOLMACHTIGD, bn. van eene volmacht voorzien om in bepaalde gevallen in naam van een
ander te handelen : de rechthebbende of een door hem
gevolmachtigd persoon; — ( diplom.) gevolmachtigd
minister, minister-plenipotentiaris, als titel der
gezanten bij vreemde hoven : buitengewoon gezant
en gevolmachtigd minister. GEVOLMACHTIGDE,
m. (-n), (recht. en diplom.) iemand die gevolmachtigd is.
GEVONKEL, o. (dicht.) het telkens vonken
schieten.
GEVORDERD, bn. een gevorderde leeftijd, een
vrij hooge leeftijd : iem. van meer gevorderden
leeftijd, een bejaard man; — in gevorderden staat
van ontbinding verkeeren (van lijken), reeds sedert
eenigen tijd aan ontbinding zijn blootgesteld.
GEVORKT, bn. den vorm caner vork of gaffe 1
hebbende : eene gevorkte drijfstang, krukas; gevorkte bliksemstralen; — ( plantk.) (van takken en
bladeren) aan den top in tweeën verdeeld.
GEVORMD, bn. een zoodanigen vorm hebbende als uit de bepaling blijkt : zijn neus is goed
gevormd; fijngegevormde handen; den vollen vorm
hebbende, volledig ontwikkeld : een reeds vol
gevormd karakter;

— gevormde kinderen , (R. K.)-komen

die het H. Vormsel ontvangen hebben.

GEWAGEN.

GEVOUW, o. het telkens of aanhoudend vouwen.
GEVRAAG, o. het telkens of aanhoudend vragen.
GEVRAAGD, bn. (kooph.) begeerd, gezocht :
een gevraagd artikel, waarnaar meer vraag dan aanbod is.
GEVREESD, bn. ( -er, meest -), vrees inboezemende : een gevreesd criticus; hij heeft zich gevreesd gemaakt; het gevreesde oogenblik nadert, het
tijdstip dat men vol vrees te gemoet ziet.
GEVREET, o. het gulzig eten; —(Z. A.) (plat)
moei, bakkes, bek.
GEVRIENDEN, m. mv. (Zuidn.) vrienden: een
maal onder

gevrienden.

GEVRIJ, o. het telkens of aanhoudend vrijen.
GEVULD, bn. vol: (van lichaamsdeelen) een
gevulde boezem, een gevuld gelaat, gevleesd, niet
mager; — (van hyacinten) dubbel en gevuld, met
veel bloemblaadjes; — (van boomen) een gevulde
voet, waarbij de grootst mogelijke hoeveelheid
wortels onmiddellijk bij den stam zich ontwikkelen;.
— (banketb.) gevuld met Bene bepaalde zelfstandigheid : gevulde roomsoezen, die met room gevuld
zijn (in tegenst. met roomsoezen, waarbij dit niet
het geval is); — gevulde koek, boterkoek die met een
soort van marsepein gevuld is. GEVULDHEID, v.
GEWAAD, o. (...waden), kleeding, kleedij :
haar gewaad was van lichtblauwe zijde; een lang, een
eenvoudig, een armoedig gewaad; — ( fig.) het kleed

waarin men een schrijver, die vertaald wordt,
steekt : Shakespeare in een Nederlandsch gewaad; —
dos, omhulsel, tooi : het boek is in een keurig gewaad
ger1oken, fraai gedrukt en gebonden; de aarde

in het liefelijk gewaad der lente; —

zekere eenheid waarmee kooikers en poeliers
rekenen : de prijs der eenden was j 75 per 100 gewaad, per 100 heele eendvogels.
GEWAAGD, bn. ( -er, -st, of meest -), een waagstuk zijnde, gevaarlijk, hachelijk : een gewaagde

sprong; eene gewaagde onderneming; — gewaagd
spel spelen, veel wagen; --- een gewaagd beeld, eene
gewaagde omschrijving, die niet volkomen juist
of gepast zijn; — eene gewaagde stelling, een stout
beweren; — eene gewaagde toespeling, eene gewaagde
aardigheid, die kwetsend kan zijn voor een persoon
of voor de welvoeglijkheid, dubbelzinnig; — een
gewaagd toilet, op het kantje af van indecent; — aan
elkander gewaagd zijn, elkander staan, niet voor

elkaar .onderdoen. GEWAAGDHEID, v.
GEWAAI, o. het telkens of aanhoudend waaien;
(ook) beweging, drukte; — (Zuidn.) de bladeren en
takken van een boom : de appelboom heeft te veel
gewaai.

GEWAAK, o. het wakker zijn als anderen slapen..
GEWAAKZAAM, bn. (Zuidn.) waakzaam,
GEWAAND, bn. ten onrechte voor iets gehouden
wordende, vermeend : een gewaande vriend; hij
wist

den gewaanden prins te ontmaskeren.

GEWAARDIGEN (ZICH), (gewaardigde zich,,
heeft zich gewaardigd), (w. g.) zich verwaardigen:
hij

gewaardigde zich niet eens, mij te antwoorden..

GEWAARSCHUW, •o. het telkens waarschuwen.
GEWAARWORDEN, (werd gewaar, is gewaargeworden), bespeuren, bemerken : u ij werden hem

van verre gewaar; men dreef den spot met hem, maar
hij werd het niet gewaar; — ( gew.) te weten komen ::
hoe ben je dat gewaargeworden ? — gevoelen, onder
hij zal mijne wraak gewaarworden; — dat zal-vinde:

je gewaarworden, (als waarschuwing of bedreiging) ,

daarvan zult ge de (kwade) gevolgen ondervinden,.
(ook) dat zult ge zien, bemerken.
GEWAARWORDING, v. het gewaarworden van
indrukken van buiten of van inwendige aandoeningen : ik zeg het bij eigen. gewaarwording; — ,(- en),
wat men gewaarwordt; zinnelijke gewaarwordingen;

eene onaangename gewaarwording; eene gewaar wording van weerzin en spijt; zij werd door haar
gewaarwordingen overmeesterd.

GEWACHT, o. het telkens of aanhoudend
wachten.
GEWAG, o. melding, vermelding : alle couran-

ten maken gewag van de zaak; hij maakte er geen
gewag van, sprak er niet over, deelde het niet mede:

— het aanslaan van een hond: toen de inbrekers
naderden, maakte de hond gewag, begon hij te blaffen.
GEWAGEN, (gewaagde, heeft gewaagd), (dicht.)
met ophef van iets gewag maken, den lof er van
verkondigen : dan mag der barden zang der vorsten
roem gewagen; — van iets gewagen, er gewag, melding van maken : ik zal van de daaropvolgende
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-gebeurtenissen niet gewagen; de geschiedenis gewaagt
.van zijn heldendaden; —viel ophef, groot gewag
van iets maken : de wereld zal er van géu'agen, het
.zal overal groot opzien wekken.
GEWAGGEL, o. het onvast gaan of staan.
GEWALM, o. het telkens of aanhoudend walmen.
GEWALS, o. het telkens of aanhoudend walsen.
GEWAM, o. (gew. ingewand van visch.
GEWANDEL, o. het telkens of voortdurend
wandelen
GEWANGD, bn. zulke wangen hebbende als
in de bepaling is uitgedrukt : eene frissche, roodgewaagde boerendeern.
GEWANKEL, o. het telkens of voortdurend wankelen; (ook) geweifel.
GEWAPEND, bn. van wapenen of eene wapenrusting voorzien : een gewapend krijgsman, gewapende boeren; hij was van top tot teen (van het hoofd
tot de voeten) gewapend; — (scherts.) met regenjas
en paraplu gewapend, daarmede toegerust ; —
(fig.) een gewapend verzet, een verzet met de wapenen;
-- eene gewapende neutraliteit, waarbij de onzijdige mogendheid troepen op de been houdt om desnoods haar grondgebied en hare rechten te kunnen
beschermen; -- een gewapende vrede, een vrede
waarin de legers nagenoeg op voet van oorlog
worden gehouden (omdat de vrede ieder oogenblik
-dreigt verbroken te worden); — ergens op gewapend
zijn, er op zijn voorbereid; — met het gewapend oog, dat
versterkt is met bril of vergrootglas; — een gewapend
=hoofd hebben, een hoofd vol kennis; — eene gewapende
.sloep, eene sloep die van gewapende manschappen
of van geschut voorzien is; — eene gewapende tuin
Pene caoutschouc-slang die met metaaldraad-slang,
omwonden is om het slijten tegen te gaan; — ge
beton, met ijzeren staven inwendig versterkt;-wapend
--. een gewapende balk, met ijzeren banden ; —
gewapende hoefmagneet, van een sluitstuk of anker
voorzien.
GEWAPENDERHAND, bw. met de wapens
in de hand, met oorlogsgeweld : de stad werd gewapenderhand ingenomen.
GEWAPPER, o. het wapperen (van een ,lag
of zeil).
GEWAR, o. het telkens of aanhoudend warren,
dooreenwoelen of kibbelen; (ook) verwarde toestand, weifeling.
GEWARIG, bn. (gew.) waakzaam : onze hond
is zeer gewarig.
GEWARREL. o. het telkens of aanhoudend
warrelen of dooreenwoelen.
GEWAS, o. (van menschen, dieren en planten)"
wasdom, groei, gestalte : de aardappelen bleven klein
van gewas; -, ( - sen), (van planten) al wat er groeit : het te
veld staande gewas; er waren geen boomen, alleen
wat dennestruiken en ander laag gewas; — eene bepaalde soort van plant : een vreemd gewas; uitheemsche. inheemsche gewassen; -- dat wat op eene bepaalde plaats te velde staat of geoogst wordt:
het geuos staat goed; de boeren hebben dit jaar een
slecht gewas; — vruchten van eigen gewe.s, die in eigen
tuin zijn gekweekt ; — (zegsw.) vroeg zomer,
kwaad gewas; — (inz. van den wijnoogst) wijn van
het voorlaatste gewas; gewas 187 8; wijnen op fust
in verschillende prijzen en gewassen; — plant, sier
: de trap was met zeldzame bloemen en gewas --plant
.sen versierd. GEWASJE, o. (-s): -nitwas, gezwel; (inz. bij jag.) het onderdeel, de
wortel van het gewei.
GEWA S CH, o. het telkens of aanhoudend wasschen.
GEWASSCHEN, bn. eene gewasschen teekening.
GEWAST, bn. met was bestreken of doortrokken,
.om iets glanzend of ondoordringbaar voor water te
maken : gewast linnen; gewaste taf; ge.,vast beddetijk.
GEWATERD, bn. golvingen vertoonende als
het water, (van stoffen) golvende, glinsterende
kleurschakeeringen vertoonende: gewaterd satijn; gewaterd lint, moiré; — (w. g.) golvend: de hemelsblauwe
zomaar vloeide in gewaterde vouwen om haar rijzig
lichaam; (van spiegelglas) dat spiegelglas is gewaterd,
het deugt niet: — (van diamanten) van zulk een
water, van zoodanigen glans als de bepaling uitdrukt:
een schoongewaterde diamant; — (van hout) gedurende eenigen tijd in water gelegd om uit te bogen:
een schijfloop gemaakt van goed gewaterd iepenhout.
GEWATTEERD, bn. poet watten opgevuld : een
gewatteerde deken.
GEWAUWEL, o. gebabbel, gezeur.

GEWEI.

GEWED, o. het telkens wedden.
GEWEEN, o. weefsel; het weven, liet weversbedrijf. GEWEEFSEL, o. (Zuidn.) weefsel.
GEWEEG, o. het telkens of aanhoudend wegen;
— (ook) het overwegen : dat geurik en geweeg.
GEWEEK, o het voortdurend weeken.
GEWEEKLAAG, o. het weeklagen, gejammer.
GEWEEN, o. het weenen, geweeklaag; (dicht.)
de tranen die men vergiet: zich baden, versmelten
in geween.
GEWEER. o. (veroud.) wapentuig ter verdediging;
in 't geweer, onder de wapenen: de stad is in 't geweer;
de troepen kwamen in 't geweer, hij is in 't geweer
gestorven, met de wapens in de hand; --- blank
geweer, alle wapens • die geene vuurwapens zijn;
(ook) getrokken sabel of degen; — met verdekt
geweer, met neerwaarts gerichte, onder den arm
gedragen wapenen (ten teeken van rouw); ---, (...weren), (thans) een draagbaar vuurwapen, dat ongeveer 1,5 M. lang is : het geweer
gaat af; het geweer weigert, ketst; een geweer van
groot, van klein kaliber, een geweer met wijden of
met nauwen loop, en dus voor groote of voor kleine
kogels bestemd; een dubbel geweer, met twee loopen.
GEWEERTJE, o. (-s), een klein geweer, als kinderspeelgoed.
GEWEERBANDELIER, m. (-s, -en), geweerriem;
...BESLAG, o.; ...DOLK, m. (-en), (w. g.) bajonet;
...DOPJE, o. (-s), (Z. A.) percussiedopje, slaghoedje van een geweer; ...FABRIEK, v. (-en);
...FABRICATIE, v.; ...FABRIKANT, m. (-en);
...GRENDEL, m. (-s).
GEWEERD, bn. (Zuidn.) met weren of knoesten,
knoppen, knobbels voorzien : geweerde haten,
hout enz.
GEWEERHAAKT, bn. (van pijlen, angels ens.)
van een of meer weerhaken voorzien.
GEWEERHAGEL, m. schiethagel voor een geweer; ...HANDELAAR, m. (-s), die geweren verkoopt; ...KAMER, v. (-s), dat gedeelte van de
ziel van een geweer dat bestemd is om de lading te
bevatten; ...KIST, v. (-en), kist, dienende om geweren in te verzenden; ...KOGEL, m. (-s), kogel die
uit een geweer geschoten wordt; ...KOLF, V. (.. .kol ven), het onderste gedeelte der geweerlade;
...KRUIT, o. buskruit voor klein geweer.
GEWEERLADE, v. (-n), houten schacht, waarin
de loop van het geweer is vastgemaakt.
GEWEERLICHT, o. het telkens of aanhoudend
weerlichten; (fig.) gebliksem.
GEWEERLOOP, m. (-en), de holle ijzeren of stalen
pijp op de geweerlade,waarin de lading gebracht
wordt; ...MAKER, m. (-s), iemand die handvuurwapens vervaardigt, onderhoudt of herstelt; ...MANTEL, m. (-s), kleine tent, dienende om in legerplaatsen van tenten de geweren van een peloton of Bene
sectie tegen den regen te beveiligen; ...PATROON,
v. (...patronen), schietpatroon voor een geweer;
...PIRAMIDE, v.; ...RAK, ...REK, o. (-ken), hou
stelling, waarop in de magazijnen enz. de geweren-ten
geplaatst worden; ...RIEM, m. (-en), waaraan het
geweer over den schouder gedragen wordt; ...ROT,
o. (-ten), drie of vier geweren, die met de kolven
op den grond staan en met de boveneinden tegen
elkander steunen.
GEWEERSABEL, v. (-s), soort van bajonet, b- v.
bij de mariniers in gebruik; ...SCHOEN, m. (-en),
eene soort van schoen aan de ruiterzadels, waarin
de karabijn rust; ...SCHOT, o. (-en), het losbranden der lading en de daardoor veroorzaakte knal:
men hoorde geweerschoten; de afgeschoten lading:
hij kreeg een t eweersehol in den arm; — de afstand
dien een geweerkogel aflegt : ik was er geen twee
geweerschoten van verwijderd; ... SLOT, o. (-en),
het toestel op zij van den loop waarmee het geweer
wordt afgeschoten; ...STOP, v. (-pen), (veroud.)
een houten stop met laken bekleed, die in de
tromp van het geweer wordt gestoken, om deze
voor vocht en roest te bewaren.
GEWEERTE, o. (Zuidn.) onweder.
GEWEERVUUR, o. het vuren met geweren;
...WINKEL, m. (-s), waar men geweren verkoopt;
...ZAK, m. (-ken), foedraal voor een geweer.

1. GEWEI, o. (-en), de gezamenlijke horens van

herten, reebokken enz.
2. GEWEI, o. het ingewand (van wild en tam
gedierte); — (jag.) de uitwerpselen van het loopand en vliegend klein wild : hier speurde hij den
voet van een haas, daar het gewei van hoenders.
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GEWEIDRAGEND bn. geweidragende herkauwers, die ean gewei dragen, herten. GEWEIDRA OER, m. (-s), hert.
GEWEIFEL, 0. het telkens of aanhoudend weifelen.
GEWEL, 0. (jag.) een gedraaide of gerolde bal
van werk, katoen, haren, veeren, die aan jachtvogels (haviken, valken) wordt ingegeven, en, door
hen weder uitgebfaakt, hunne maag zuivert.
GEWELD, 0. macht : Ik was in zijn geweld: kracht : hij zocht de stad met geweld van wapenen
te hernemen; -' groote hoeveelheid : wat heeft die
koe een geu eld van vet af g elegd, ouiteu gewoon veel
vet opgeleverd; -- van geweld, geweldig, krachtig,

de arrestatiën en het toezicht op de gevangenen.
GEWELDIGER, rn (-s), (Nib.) geweldenaar;
(hist.) provoost geweldige.
GEWELDIGERHAND, bw. (w. g.) met geweld.
GEWELDIGLIJK, bw. geweldig.
GEWELDMAKER, m. (-s), levenmaker. rumoermaker; ... PLEGING, v. (-en), het plegen van
geweld.
GEWELF, 0. (. . . welven), (gew. ook GEWULF),
holgebogen zoldering, meest van steen, inz. bij
kerken, poorten en kelders : & wanden en het gewelf
waren wit gepleisterd; -- het blau v, het azuren
qewelf, de hemel; -

(bouwk.) boogvormige muur, op een boog gebouwd metselwerk (bij bruggen, sluizen, ovens

zeer groot: & t was een buitenkansje van qeweU; -,
(-en), (dicht.) strijdkracht, krijgsmacht: ook Egmond levert zijn gewekien : 't zijn in den krijg vergrijsde helden; hevigheid, onstuimigheid: alles werd door het
geweld van den stroom meegesleurd; hij rukte met
geweld de deur open; hij wilde met alle geweld naar
huts, volstrekt, per se; sterk gedruisch, leven, drukte : het was een geweld,
dat hooren en zien je verging; een donderend gewel
maak niet zoo'n geweld; -- geweld over iets maken,

enz.) : eene ruimte met een qeu,elf overspannen; eene
briery met drie gewelven; - een streksch, vlak, plat
geweif, vlak gemetselde overdekking, waarvan de
binnenwelfliln vlak is; - cirkelvormig, kegelvormig
gewelf, overdekking naar het beloop van een cirkel,
een kegel; - omgekeerd gewelf, holgemetselde bodem

er veel beweging, drukte over maken; onrechtmatig gebruik van macht, onrecht, ge-

kun voetstap klonk door de gewelven; een onderaardsch
gewe. GEWELFJE, o. (-s).

welddadigheid : geweld plegen; t,eweld gebruiken;
Zijne toevlucht nemen tot geweld; iemand geweld doen
(of aandoen), gewelddadig tegen iem. handelen; een meisje geweld aandoen, haar verkrachten; zich zelven geweld aandoen, met kracht van geest

zich tot iets dwingen, zich belieerschen, zijne
driften beteugelen; - zijn geweten, zijne overtuiging
geweld aandoen, in strijd daarmee handelen; woorden gewekt aandoen, er een gewrongen uitleg
aan geven; - voor (het) geweld zwichten, voor
overmacht bukken; met, door geweld, door gewelddadige middelen ot door dwang: met geweld verschafte hij zich toegang; - niet door geweld, maar
door list zocht hij zijn doel te bereiken; de opstand
werd met geweld onderdrv/ct; - ( ook) zachte aandrang : ik trachtte hem met zacht geweld daartoe
te. overreden; - ( hij persoonsverbeelding) de dwinge
landij: het geweld dienen, gewelddadig handelen; -

(rechts.) wederrechtelijke handeling tegen personen of goederen , daad van geweld : diefstal, voorafgegaan, vergezeld of gevolgd van geweld of bedreiging
met geweld tegen personen.

GEWELDDAAD, v. ( ... daden), daad van geweld.
GEWELDDADIG, bn. bw. (-er, -st), in, door
zijne daden geweld plegende : eene gewelddadige
handheeft het beeld vernield; -- met geweld geschie

dende : een gewelddadige aanslag; - hij is een
gewelddodigen dood gestorven, een onnatuurlijken

dood, docr geweld vooroorzaakt; bw. op gewelddadige wijze: zijne beurs werd hem
gewelddadig uit de hand gerukt.

GEWELDDADIGHEID, v. (...heden), gewelddaad : hij pleegde allerlei gewelddadigheden.
GEWELDDADIGLIJK, bw. (w. g) gewelddadig.
GEWELDENAAR, m. (-s, ...naren), iem. die
geweld pleegt; dwingeland, overheerseher, tiran.
GEWELDENARIJ, v. dwingelandij : verdrukking
en geweldenarij; -, (-en), eene daad van geweld:
zij hadden van den overheerscher vele geweldenarijen
te verduren.

GEWELDIG, bn. bw. (-er, -st), (van vorsten,
staten, regeeringen) machtig: een geweldig koning: sterk, krachtig: Nimrod was een geweldig jager; hevig, heftig, onstuimig: de schok was geweldig;
geweldige slagen, eene geweldige veete, eene heftige
vijandschap; - geras makende: een geweldige
stormwind; - gewelddadig: geweldige maatregelen; groot, sterk, verbazend : met geweldige inspanning;
eene geweldige som; wat kreeg zij eene geweldige
kleur !; (Zuidn.) geweldige planten; bw. hevig, met kracht en gewehi : de, ziekte woedde
geweldig; - in hooge mate: zij is geu'eldig slordig;
hij verveelt mij geweldig; - ( als uitroep) geweldig!

wel verbazend!
GEWELDIGAARD, m. ( -s), (Zuidn.) geweldenaar,
geweldmaker, woestaard.
GEWELDIGE, m. (-n), iemand die geweldig is:
zij vreesden den geweldige; -- (hub.) rijksgrooten
satrapen : de koning Fielsazar maakte een grooten
maaltijd zijnen duizend geweldigen; - ( bist.) (mil.)
geweldige provoost, of provoost geweldige, politiebeambte, belast met het handhaven der tucht, met

(b. v. bij eene sluis, een tunnel, een dok); door een gewelf overdekte ruimte, gewelfd vertrek (inz. van kerken, grafkelders en kerkers)
GEWELFANKER, o. (-s); ... BEREKENING, v
(-en), berekening betrekkelijk de afmetingen, de
ronding van een gewelf; ... BOOG, v. ( ... bogen).
GEWELFD, (gew. ook GEWULFD), bn. boogsgewijze, in den vorm van een gewelf gebouwd:
eene gewelfde zoldering; een gewelfde duiker; - ( van
vertrekken) van een gewelt voorzien: eene gewelfde
gang; - ( bij uitbr.) gebogen : een gewelfd voorhoofd;
schoongewelfde wenkbrauwen.

GEWELFKAP, v. (-pen), gewelfde kap ; ...KLUIS,
(. kluizen); RIB, V. (-ben), ribbe of lijst waar
twee gewelfvlakken samenkomen.
GEWELFRUG, m. (-gen), de bolronde buitenzijde van een gewelf.
GEWELFSEL, o. (-s), (dicht.) gewelf.
GEWELFVAK, o. (-ken), afdeeling van een gewelf; ... VLAK, o. (-ken), hoironde binnenzijde van
een gewelt.
GEWEMEL, o. het aanhoudend heen- en weergaan, het door elkander woelea en krioelen van een
groot aantal personen of zaken : het was er een

V.

gekrioel en een gewemel; een bont gewemel van kleuren;
het aardsch, het ondermaansch ge'wemel, de ijdele

bedrijvigheid der wereld.
GEWEN, ook GEWIN, o. (-nen), (gew.) vleesch
den hals van menschen;-uitwas,gezln.
gewoonlijk wen en win geheeten.
1. GEWEND, ha. gewoon: Ik ben dat rumoer wel gewend; - hij zal er wel mee tevreden zijn, hij is
thuis nietveel gewend, niet verwend wat de levenswijze
betreft; - zij zijn het goed gewend, zijn gewoon
aan alle gemakken en geriefelijkheden; - wat was
hij vriendelijk : dat zijn we niet tan hem gee end,
gewoonlijk is hij zoo niet; - (spy.) jong gewend,
oud gedaan, goede gewoonten die men zich op
jeugdigen leeftijd eigen maakt, blijven iem.

steeds bil.
2 GEWEND. (Zuidn.) iewend brood, wentelteefjes.
GEWENK, o. het telkens of aanhoudend wenken.
GEWENKBRAUWD, bn. (in samenst.) zulke
wenkbrauwen hebbende als de bepaling aangeeft:

zwart-, zwa.argewenkbrauwd.

GEWENNEN, (gewende (zich), heeft (zich) en
is gewend), gewoon maken : gewen uw kind aan
onbepaalde gehoorzaamheid; hij wil zich gewennen
om vroeg op te staan; - gewoon worden : men
gewent aan alles; aan iemand gewennen, aan den
omgang met hem gewoon raken: ergens gewennen,
zich daar thuis gaan gevoelen : ik ben er nog niet
gewend.

GEWENSCH, o. het telkens of aanhoudend wenschen.
GEWENSCHT, bn. (-er. meest-), waarnaar verlangd wordt of is : zijne poging had het gewenschte
gevolg; - welgevallig, welkom, aangenaam : een
gewenschte gast; - wenscheljk : hij achtte het niet
gewenscht, het gesprek langer voort te zetten; het ware
qeu- enscht, dat die longen wat beter zijn best deed.

GEWENTE, V. (-n), (Zuidn.; in Noordn. alleen
dicht ) gewoonte.
GEWENTEL, o. het telkens of aanhou dend wen telen.
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GEWERK, o. het telkens of aanhoudend werken.

GEWERVELD, bn. (nat. hist.) de gewervelde
dieren, eene der hoofdafdeelingen van het dieren
dieren die eene ruggegraat hebben (zoog--rijk,de
dieren, vogels, kruipende dieren en visschen).
GEWEST, o. (-en), landstreek, oord : een onbekend gewest; vreemde gewesten; naburige gewesten; —
betere, zalige, andere gewes^en, de oorden der zaligen,
het hiernamaals: zij hoopt hare afgestorvenen in betere
gewesten weer te zien; — hij verkeert in hoogere gewesten, in hoogere sferen, hij is afgetrokken, (ook)
hij zit te soezen of te dutten; —
eene landstreek als gedeelte van een land of
rijk : de burgeroorlog ontz'lomde in alle Vlaamsche
gewesten : het gewest werd door den vijand bezet; —
provincie : de (zeven) Vereenigde Gewesten, de
Republiek der Vereenigde Nederlanden; de Noor
gewesten, Noord -, Zuid--delijk,Zu
Nederland.
GEWESTELIJK, bn. betrekking hebbende op
een gewest, eene provincie : het gewestelijk bestuur,
het bestuur eener provincie; — de gewestelijke
staten, provinciale staten; — gewestelijke belangen
(in tegenst. met algemeene belangen); — (van
woorden, uitdrukkingen enz.) - slechts in eene
bepaalde streek gebezigd wordende, niet in de
algemeene taal gangbaar, dialectisch : een gewestelijk woord; — (ook als bw.) gewestelijk bekend zijn,
gezegd, gebruikt worden, slechts in een of meer
gewesten, niet in de algemeene taal.
GEWESTSPRAAK, v. (...spraken), streekspraak,
tongval, dialect.
GEWETEN, o. (-s), innerlijk besef van goed en
kwaad, de gezamenlijke al of niet bewuste voor
begrippen, waarnaar de mensch de-steling
zedelijke waarde van eigen handelen beoordeelt,
het bewustzijn van plicht, inzooverre het zich
zelfs tegenover natuurlijke wenschen en begeerten
stelt : als het geweten spreekt, moet men die stem
volgen; zijn geweten in slaap wiegen, wakker schudden; de stem, de inspraak van het geweten volgen,
smoren; — een goed geweten, een kwaad geweten
hebben, een gevoel van schuldeloosheid, van schuld;
-- (zegsw.) een goed geweten is een zacht oorkussen,
wie deugdzaam is kan rustig slapen; - iets op zijn
geweten hebben, den last eener schuld dragen, van
iets de schuld hebben, iets misdreven hebben; —
iem. zonder geweten, iem. die gewetenloos handelt,
geene wroeging kent; — een ruim, een rekbaar
geweten hebben, het zoo nauw niet nemen, niet
strikt eerlijk zijn; — (zegsw.) hij heeft een geweten
zoo groot als eene hooischuur, of door zijn geweten
kan wel eene koets met vier paarden rondrijden, hij
heeft een ontzettend ruim geweten; — tusschen beurs
en geweten geplaatst zijn, tusschen eigenbelang
en strikte eerlijkheid moeten kiezen (b. v. bij het
doen van opgaven voor de inkomstenbelasting); —
vrijheid van geweten, vrijheid van godsdienstige
overtuiging ; — strijden voor de vrijheid van
geweten, voor vrijheid van godsdienstige overtuiging; - naar plicht en geweten handelen, volgens
iemands beste overtuiging; — iets niet met zijn
geweten kunnen overeenbrengen, bij overweging
bevinden, dat men tiet met een gerust geweten
niet kan doen.
GEWETENLOOS, bn. bw. (... bozer, -t), zonder
geweten, zonder gevoel van zedelijke verantwoorde
een gewetenlooze schurk; welk eene geweten--lijkhed:
boze plichtverzaking. GEWETENLOOSHEID, v.
GEWETENSANGST, m. (-en), wroeging; ...BEZWAAR, o. (...zwaren), gemoedsbezwaar.
GEWETENSDWANG, m. verbod van vrije gedachte en belijdenis, geloofsdwang.
GEWETENSHALVE, bw. om zedelijke of godsdienstige beginselen.
GEWETENSKNAGING, v. (-en), wroeging; ...ONDERZOEK, o. (R. K.) onderzoek des gewetens
van iem. die zich voor de biecht voorbereidt; aan
kerkboek die den biechteling hierbij-wijznge't
tot richtsnoer dienen ; — inquisitie: ...TWIJFEL, m. twijfel die het geweten drukt; ...VOL,
bn. gewetensvolle arbeid, zeer nauwgezette arbeid;.
... VRAAG, v. (.. .vragen), eene vraag op het geweten af; ...VRIJIHEID v. het recht van vrije
gedachte en belijdenis. geloofsvrijheid; ...WROEGING, v. (-en); ...ZAAK, v. (...zaken), zaak waarin
het zedelijk of godsdienstig gevoel is gemoeid:
van iets eene gewetenszaak maken, het doen of laten
er van als een plicht beschouwen.

GEWIEKT.

GEWETTIGD, bn. gerechtvaardigd : het vermoeden is gewettigd, dat het geheele verhaal verzonnen is.
GEWEZEN, bn. voormalig, ex-: daar ontmoette
ik mijn gewezen buurman; (inz. van ambten of
titels) een gewezen minister.
GEWICHT, o. (-en), zwaarte, grootte der zwaarte kracht die op een lichaam werkt : het heeft een gewicht van 2 K G .; — dat handschrift is zijn gewicht
in goud waard, het is uiterst kostbaar; - die waar
wordt bij het gewicht verkocht, in afgewogen hoeveelheden; — het doode gewicht, de emballage; -- (hand.)
goed gewicht, meer gewicht, doorslag; ook zekere
korting als tegemoetkoming voor het inwegen; -(nat.) soortelijk (of specifiek) gewicht, de verhouding
tusschen het gewicht van. Bene stof en die van een
gelijk volumen water; -cane zware massa, last: de plank boog door onder
het gewicht; daar is gewicht aan !, dat is zwaar; —
(spr.) kleine willen dragen groote gewichten weg,
iem. kan veel, indien hij maar wil; — (fig.) zij ging
gebogen onder het gewicht der smart; — het gewicht
der jaren, de ouderdom; —
een metalen of steenen voorwerp, dat eene bepaalde
•waarte heeft en dat men gebruikt om de zwaarte
van andere voorwerpen te bepalen : maten en gewichten; een gewicht van 25 kilo; — medicinaal
gewicht, het stelsel van gewichten voor het afwegen
van medicijnen; — (ook) een zwaar voorwerp,
door welks zwaarte men andere lichamen in beweging brengt : de gewichten eener klok; het gewicht
van eene deur, waardoor deze dichtvalt; --- (fig.) hij
werpt zijn gewicht in de schaal, doet zijn invloed
gelden; — dat legt gewicht in de schaal, dat geeft
den doorslag; - GEWICHTJE, o. (-s); —
gewichtigheid, belang : hij is doordrongen van
het gewicht der zaak; die tijding was voor hem van
groot gewicht; zijn antwoord is van het hoogste gewicht; — een man (een persoon) van gewicht, iem.
van invloed, van gezag; -- eene zaak (een punt) van
gewicht, iets belangrijks; — gewicht aan iels hechten, waarde hechten, belang toekennen aan iets.
GEWICHTIG, bn. bw. ( -er, -st), wichtig, zwaar;
van gewicht, van belang, van beteekenis :
een gewichtig ambt; een gewichtig vraagstuk: gewichtige gebeurtenissen, (ook) ernstige, bedenkelijke;
de gewichtige stap des levens, het huwelijk; -- onder
dankbetuiging voor de vele en gewichtige diensten, den
lande bewezen, formule bij het ontslag van hooge
staatsambtenaren; — een gewichtig personage
een hooggeplaatst persoon, ook scherts. gezegd van
iem. die zwaarlijvig is; — hij zette een gewichtig
gezicht, hij keek deftig, zelfvoldaan; bw. op eene wijze die blijk geeft van het volle besef van eigen gewicht : hij keek gewichtig; — ge
spreken, (ook) zooals bij zeer belangrijke-wichtg
zaken past.
GEWICHTIGHEID, v. het air van gewichtig
te zijn: hij antwoordde met groote gewichtigheid; (scherts.) gewichtig persoon : zijn gewichtigheid
blikte zelfvoldaan den kring rond. GEWICHTIGHEIDJE, o. (-s), een parmantig klein kind : 't is
zoo'n gewichtigheidje.
GEWICHTSDEEL, o. (... deden), (bij het bepalen
van de verhouding waarin stoffen met elkaar
worden vermengd) Bene gewogen hoeveelheid: men
neme 3 gewichtsdeelen hars en 4 gewichtsdeelen
terpentijn, hars en terpentijn in de verhouding van
3 tot 4, dus 3 H. G. hars op 4 H. G. terpentijn bv.;
...EENHEID, v. (in het decimale stelsel) de eenheid waarnaar het gewicht berekend wordt : het
Kilogram of Ned. pond, en het wichtje of gram;
...THERMOMETER, m. (-s), (nat.) thermometer
die de rijzing der temperatuur niet bepaalt door
middel van Bene verdeelde schaal, maar door middel van het gewicht eener uitgevloeide hoeveelheid
kwik; ...STUK, o. (-ken), de afzonderlijke gewichten
waarmee gewogen wordt; ...VERLIES, o. verlies,
vermindering in gewicht (door uitwaseming of
uitdroging, door onderdompeling in vloeistoffen,
enz); ...VERSCHIL, o. (-len).
GEWIEBEL, o. het telkens of aanhoudend wiebelen.
GEWIEG, o. het telkens heen- en weerwiegen.
GEWIEGEL, o. het zachtjes heen- en weerbewegen (op den wind ot op den stroom).
GEWIEKST, bn. gewikst.
GEWIEKT, bn. vleugels hebbende (van vogels,
fabelachtige wezens, engelen, pijlen, enz.) : de gewiekte zangers van het woud; de gewiekte tonne•
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paarden; — (fig.) (dicht.) zich verheffende, vlug:
wat pocht gij, trotsche geest, op uw gewiekt vernuft
en uw gescherpt verstand; — vlug, snel voortgaande,
vluchtig : gewiekt als een droom.

GEWIEL, o. het telkens of aanhoudend wielen,
draaien (inz. van water).
GEWIEMEL, o. het aanhoudend heen -en-weerbewegen (van kinderen die niet kunnen stilzitten).
GEWIJD, bn. geheiligd : op het gewijd altaar;
,de gewijde band des huwelijks, het heilige
huwelijksverbond ; — volgens de gebruiken der
R. K. Kerk gezegend, door er zekere gebeden
over uit te spreken: gewijd water, wijwater ; —
gewijde aarde, gewijde grond, begraafplaats, kerkhof, dat onder bijzondere ceremoniën gezegend
is : zijn gebeente rust niet in gewijde aarde; —
,(bij uitbr. ook van zaken die geen eigenlijke
wijding hebben ondergaan) : de gewijde Schrift,
,de gewijde bladen, de Bijbel; de gewijde geschiedenis, de bijbelsche geschiedenis; eene gewijde
stof, een godsdienstig onderwerp; gewijde muziek,
kerkmuziek; eene gewijde handeling, eene kerk
eene gewijde plek, die door herinnerin--plechtigd;
gen aan personen of gebeurtenissen geheiligd is;
eene gewijde stond, een heilig, plechtig oogenblik.
GEWIJSDE, o. (-n) vonnis, inz. zoodanige uit
rechter, waartegen men niet meer-sprakvnde
in hooger beroep kan komen; een in kracht von gewijsde gegaan vonnis, (inz. door het verstrijken
van den termijn van beroep) en dat dus ten uitvoer
gelegd kan worden.
GEWIJZE, ook -GEWIJS, in samenst. als
bw. uitdr. op de wijze,.van: trapsgewijze, steelsgewijze,
krulsgewijze; (ook distrubutief) paarsgewijze, bij
paren, stuksgewijze, stuk voor stuk, enz.
GEWIJZIGD, bn. veranderd : een gewijzigd
voorstel.

GEWIKST, ook GEWIEKST, bri. ( -er, meest -),
(gemeenzaam) slim, bij de hand, glad : een gewikste

vent. GEWIKSTHEID, v.

GEWILD, bn. ( -er, -st), begeerd, gezocht, in
trek : in gezelschap is hij zeer gewild, hij wordt er
gaarne gezien; — (handel) koffie was heden gewild,
willig, er was veel vraag naar op de markt; —
gewilde waar, een gezocht artikel; — (gemeenz.)
gewild vleesch, bemind vleesch : zij is gewild vleesch,
haast

iederen avond wordt ze uitgevrac. gd.

GEWILLIG, bn. bw. ( -er, -st), bereidwillig, gehoorzaam, volgzaam : een gewillig kind; de bevolking
was gewillig; zich gewillig toonen, zijne bereid
de geest is (cel) gewillig, maar-vardigheton;
het vleesch is zwak, zie op GEEST; — niet afgedwongen, gaarne toegestaan : eene gewillige toestemming;
-- vrijwillig aanvaard : gewillige armoede; —
bw. zonder verzet, gaarne : hij ging gewillig
snede; (ook) vrijwillig; — (Zuidn.) ruim, iets meer
dan : gewillig vijf frank. GEWVILLIGHEID, v.
GEWIMPELD, o. (van schei;cn) van een of meer
wimpels voorzien.
GEWIMPERD, bn. (plantk.) (van bladeren enz.)
met eene rij van parallelle haren langs den rand:

de blaren van het huislook zijn gewimperd.

1. GEWIN, o. geldelijk voordeel. winst, inkomen:

,op hoop van gewin, groot, klein gewin, ruime, schrale
verdienste; — vuil (of vuig) gewin, op oneerlijke,

onzedelijke wijze verkregen winst; — (spr.) klein
gewin brengt rijkdom in, of licht gewin makt zware
beurzen, veel kleintjes maken een groote; — het
.eerste gewin is kattengespin, wat bij 't begin van

't spel gewonnen wordt, zal men gewoonlijk later
weer verliezen; — (w. g.) hij doet gewin als Maarten,
die gaf drie zwarte schapen voor één wit, hij meent
.een voordeeligen ruil te doen maar benadeelt
zich; — het gewin der bijen, de was en honing die
,de bijen in een zomer verzamelen; — (ook) voor .deel in 't algemeen, aanwinst, winst : het sterven
i9 mij gewin ; --(dijkw.) enkel, dubbel gewin, het enkel, het dubbel

bedrag der kosten van herstellingen aan dijken,
waarop de dijkgraaf recht had ter vergoeding van
risico bij zijne uitschotten; —
(Zuidn.) een boerenbedrijf, eene pachthoeve.
2. GEWIN, o. zie GEWEN.
GEWINNEN, (gewon, heeft gewonnen), (in dage
taal gewoonlijk WINNEN), verwerven:-rlijksche

wat baat het een mensch, zoo hij de geheele wereld
gewint, en lijdt schade aan zijne ziel; -- verwekken,
telen : Abraham gewon Isaac en Isaac gewon
Jacob; ergens gewonnen en geboren zijn, er thuis
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behooren, er door en door bekend zijn; — (w. g.)
bereiken : te vergeefs zocht hij zijne schuilplaats te
gewinnen; -- met moeite verwerven, erlangen:
iemands gunst, liefde gewinnen; -- (w. g.) winnen,
vooruitgaan : de zedespreuk gewint hierdoor in
schoonheid. GEWINNING, v.
GEWINZIEK, bn. ( -er, -st), tuk op winst, zijn
voordeel zoekende.
GEWINZOEKEND, bn. op gewin, op eigen gelde
voordeel bedacht : gewinzoekende kwakzalvers.-lijk
GEWINZOEKER, m. (-s), ...ZOEKSTER, v.
(-s), baatzuchtig mensch.
GEWINZUCHT, v. buitensporige zucht naar
winst. GEWINZUCHTIG, bn. ( -er, -st), gewinziek.
GEWIP, o. het telkens of aanhoudend wippen
(op eene wipplank ,op een stoel, enz.).
GEWIS, bn. bw. ( -ser, meest -), wis, waar, werkelijk plaats hebbende : ik houd (ik acht) het voor
gewis; — gewis gaat voor ongewis, men moet het
wisse voor het ongewisse nemen; — stellig zullende
plaats hebben : een gewisse dood; een gewisse onder
van teekenen, blijken, stellingen) betrouw -gan;—(
stellig : eene gewisse belofte; -- krachtig,-bar,
stellig : een, gewissen invloed uitoefenen; — zeker,
vast : gewisse schreden; — zeker, waar, betrouwbaar : 't is zeker en gewis; — een gewis man, iemand
waarop men zich verlaten kan; — (w. g.) hij is
zijne zaak gewis, is zeker dat hij de zaak in zijne
macht heeft; —, bw. op eene gewisse wijze, zeker:
wat ouderwetsch toilet, dat heeft gewis haar moeder
al gedragen; — gewis ! ( als uitroep), zeker ! ongetwij -

feld ! GEWISHEID, v.
GEWISSE, o. (veroud.) het geweten.
GEWISSEL, o. het telkens of aanhoudend wis

-seln.
GEWISSELIJK, bw. (gewoonlijk) gewis
GEWIT, o. het aanhoudend witten (van mui ren),
in Zuidn. GEWITSEL, o.
GEWOEKER, o. het woekeren.
GEWOEL, o. het woelen; het dooreenwoelen van
eene menigte; drukte; onrustig streven : het gewoel

der wereld, der hartstochten.

GEWOLD, bn. wol hebbende, wollig (van dieren
en hunne vacht, van kleedingstukken); — (dicht.)
donzig (van vruchten).
GEWOLKT, bn. met niet scherp omlijnde, op
wolken gelijkende plekken : gewolkte zijde; gewolkt
glas; gewolkte topaas.

GEWONDE, m. en v. (-n), iem. die gewond is.
GEWONNEN. bw. (Zuidn.) gewonnen verloren,
veel, overdadig : gewonnen verloren drinken ; —
(Zuidn.) gewonnen brood, wentelteefjes.
GEWOON. bn. bw. (...woner, -st of meest -),
gewend aan, gemeenzaam, vertrouwd met : ik
ben het zoo gewoon, het aldus gewend; hij is aan

zwaren arbeid gewoon; wij waren aan elkander zoo
gewoon geraakt; -- hij was het rooken niet gewoon,

hij rookte zelden; -- ik ben niet gewoon, mij te laten
beleedigen, dat strijdt tegen mijne natuur, is mij
ondraaglijk ; — hij was gewoon na den eten een
dutje te doen, had die gewoonte; —
waaraan men gewend is : dat is mijne gewone
plaats, waar ik Tederen dag zit of sta; — hoesten
is zijne gewone kwaal, vindt hij niets vreemd;
hij ging weer aan zijne gewone bezigheden, die hij
dagelijks verricht; -- zijne gewone rondreize, die
regelmatig op gezette tijden plaats vindt; — met
zijne gewone onbeschaamdheid, de hem eigene; —
mijn gewone dokter, dien ik altoos raadpleeg;
eindelijk ben, ik weer gewoon, in mijne gewone
stemming; -- (Zuidn.) het ergens gewoon worden,
gewend; —
gebruikelijk, algemeen aangenomen : de gewone
manier van spreken, van doen; de gewone loop van
zaken; hij volgt de gewone sleur; gewone denkbeelden
en begrippen, die algemeen verspreid en bekend
zijn; — de gewone heteekenis van een woord, de meest

gebruikelijke; — van de meest voorkomende, de
meest bekende soort : de gewone mol; de gewone
asperge komt

in het wild in onze duinen voor; —

in tegenstelling met buitengewoon : gewone leden

eener vereeniging; eene gewone vergadering; gewone
de bijeenkomst heeft plaats op den geu'onen

uitgaven;
tijd; --

niet uitstekend, alledaagsch, ordinair : gewone

stoelen;

het gewone leven; — gewoon verstand, een-

voudig menschenverstand, gezond verstand; —
een gewoon mensch, een gewoon sterveling, waarvan
niets bijzonders te zeggen is, zonder opvallend
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karakter; hij is een braaf man, maar verschrikkelijk
gewoon, onderscheidt zich door geenerlei gaven of
talenten; --bw. op de gewone, gebruikelijke wijze : jongen,
ga toch gewoon zitten; — in de gewone mate : zij
is meer dan gewoon begaafd; — ronduit gezegd:

dat vlceseh is gewoon niet te eten; 't is gewoon niet
uit te houden, men kan het niet uithouden.

GEWOONHEID, v. het gewoon zijn aan iets; --,
(... heden), alledaagschheid, platheid.
GEWOONLIJK, bn. bw. (w. g.) overeenkomende
met gewoonte of gebruik, gewoon : op de gewoonlijke

manier; dit was zijn gewoonlijke groet; —
bw. gemeenlijk, doorgaans : wij eten gewoonlijk
was nog bleeker dan gewoonlijk;
stuur mij een kistje sigaren als gewoonlijk, als ik
gewoon ben te ontvangen.

•5n vijf uur; hij

GEWOONTE, v. (-n), wat men gewoon is, de toestand waarin men komt, door herhaaldelijk hetzelfde
te ondervinden of te verrichten : het is zijne ge-

woonte om vroeg naar bed te gaan; de macht, de
kracht der gewoonte; een slaaf der gewoonte; —
(spr.) gewoonte is eene tweede natuur, wat men gewoon
is, doet men haast van zelf, alsof het in onze natuur
ligt; — gewoonte maakt wet; -- eenmaal gedaan is

nog geen gewoonte; —

het telkens doen van datgene, waaraan men gewoon is, hebbelijkheid, aanwensel: eene oude, eene

ingewortelde gewoonte; eene goede, slechte, lastige
gewoonte; gij moet u die gewoonte afleeren; hij heeft
de gewoonte om op alles aanmerkingen te maken;
hij doet het uit gewoonte; ouder gewoonte was hij
weer te laat; tegen zijne gewoonte kwam hij niet ter
vergadering; —
het gebruik : hij is bekend met de gewoonten aan
boord; eene oude vaderlandsche gewoonte; zeden en
gewoonten; het is geen gewoonte om zijn hoed in de
kamer op te houden; die gewoonte is afgeschaft; naar
(of volgens) gewoonte, zooals gewoonlijk.

GEWOONTERECHT, o. het recht, dat niet door
eene wetgevende macht is ingevoerd, maar dat
wortelt in de op het eeuwenoud gebruik gevestigde
rechtsovertuiging van het volk, het ongeschreven
recht.
GEWOONWEG, bw. - gewoon, zonder meer : hij
heette het gewoonweg liegen; — hij deed het zoo maar
gewoonweg, zonder moeite of inspanning, (ook)

zonder er bij te denken; — ronduit gezegd : uw

schrift is gewoonweg onleesbaar.

GEWORDEN, (gewerd, is geworden), ten deel,
te beurt vallen : zij hebben eene belooning verdiend

en die zal hun geworden; uw brief is mij geworden,

heb ik ontvangen; — ik zal u het boek doen geworden, doen toekomen; —
klaarkomen : ik kan er niet mee geworden, ik kan
er niet mee terecht; — niemand kon met dien deugniet
geworden, hem aan, hem gehoorzaamheid afdwingen ; — iem. laten geworden, hem zijn gang laten
gaan ; — laat mij maar geworden, laat mij begaan; —
(Zuidn.) wat zal, gaat van iemand (of iets) geworden ? , wat zal er van worden, terechtkomen?
GEWORMTE, o. ongedierte, wormen en allerlei
insecten..
GEWORSTEL, o. het telkens of aanhoudend worstelen.
GEWORTELD, bn. (van boomen en planten) met
wortels in den grond vaststaande; -- (fig.) (van
neigingen, gewoonten, meeningen enz.) vastgegroeid in geest of gemoed : dat vooroordeel is zoo

vast geworteld, dat het niet uit te roeien is.

GEWRICHT, o. (-en), (dierk.) beweegbare verbinding van twee of meer beenderen : het gewricht

wan den schouder; hij heeft pijn in de gewrichten; —
(fig.) hij is niet wijs genoeg om het gewricht van het
kapoen te vinden (t. w. bij het voorsnijden), hij
weet niet, hoe hij de zaak moet aanpakken; —
(w. g.) hij pakt de zaak in 't gewricht, hij pakt de zaak
op de juiste wijze aan; — (fig.) (van den tijd) een
bijdsgewricht, een tijd van overgang van den Benen
toestand in den anderen. GEWRICHTJE, o. (-s).
GEWRICHTSBAND, m. (-en), (anti.) beursband,
die de gewrichtsoppervlakken omsluitend verbindt;
...HOLTE, v. (-n), ruimte binnen de gewrichtsbanden.
GEWRICHTSLICHAAMPJE, o. (-s), of ...MUIS,
V. (...muizen), (anti.) kleine lichaampjes van vet,
been of kraakbeenweefsel in de gewrichtsholte,
inz. in het kniegewricht.
GEWRICHTSNEUROSE, v. (gen.) zenuwaandoe-
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ving in de gewrichten; ...ONTSTEKING, v. (-en);
...OPPERVLAK, o. (-ken), vlak uiteinde van een
been, waarmede het in het gewricht met een ander
verbonden is; ...RHEUMATIEK, v. verstijving,
pijn in de gewrichten; ontstekingachtige zwelling
van een of meer gewrichten die met hooge koorts en
hevige pijn verloopt; ...SMEER, o. taai, kleverig
eiwitachtig vocht in de gewrichtsholte; ... VERBINDING, v. (-en), verbinding door middel van
gewrichten; ...VERSTIJVING, v. vergroeiing der
gewrichtsoppervlakken na ontsteking der gewrichten.
GEWRICHTSVLAKTE, v. (-n). gladde oppervlakte
der beenuiteinden die samen een gewricht vormen;
...VOCHT, o. gewrichtssreer; ...WATERZUCHT,
v. (gen.) overmatige ophooping eener dunne,
waterige vloeistof in de gewrichtsholte, veroorzaakt
door eene langzame ontsteking van het gewriehtsslijmvlies;...WOND, v. (-en), wond waarbij de
beursband geopend is; ...ZIEKTE, v. (-n), ziekte der
gewrichten.
GEWRIEMEL, o. het telkens of voortdurend door
elkander krioelen, inz. van kleine dieren; (ook)
onrustige bedrijvigheid der menschen; gekrieuwel;
gepeuter, gebeuzel aan iets.
GEWRIJF, o. het telkens of voortdurend wrijven;
veel gewrijf en geschrijf, herhaalde wisseling van
gedachten.
GEWRING, o. het aanhoudend wringen : handgewring, wringen der handen.
GEWROCHT, o. (-en), een voortbrengsel der
beeldende kunst : een kunstig gewrocht; voortre fe
gewrochten der schilderkunst; — (ook) een-lijke
onstoffelijk voortbrengsel van het menschelijk
genie : de grootsche gewrochten van dicht- en toon
schepping : ons karakter is grootendeels-kunst;
een gewrocht van ons zelven ; -- ( Zuidn.) werk of
werkje (van boeken enz.); -- een schepsel van God
of de natuur : de mensch, het schoonst gewrocht,
dat ooit de schepping zag; -- uitwerksel, gevolg:
er is geen gewrocht zonder oorzaak.

GEWROET, het telkens of aanhoudend wroeten.
GEWROK, o. het telkens of voortdurend wrokken
of mokken.
GEWRONGEN, bn. ( -er, -st), verwrongen, opzette
verdraaid : dat is met eene gewrongen hand geschre--lijk
ven; — ( van gemoedsuitingen) niet ongedwongen,
niet vrijmoedig : ik antwoordde op hare onstuimige
vragen met een gewrongen ja of neen; -- gezocht,
onnatuurlijk : een gewrongen stijl; die redeneerincg
is gewrongen. GEWRONGENHEID, v.
GEWUIF, o. het telkens of aanhoudend wuiven
(met hoed, hand of zakdoek, als groetl; het zacht,
langzaam en bevallig heen -en-weerwuiven (van
boomen, takken, vederen).
GEWULF, o. gewelf.
GEWULFD, bn. gewelfd.
GEWURM, o. getob, gesloof.
GEYSER, m. zie GEISER..
GEZAAG, o. het telkens of aanhoudend zagen
(van den timmerman) ; — (ook) bet • vervelend
krassen op een strijkinstrument; -- (Zuidn.) gezeur,
gezanik.
GEZAAGD, bn. (plantk.) (van aladeren) voor
tanden als die eener zaag, met kleine-zienva
spitse insnijdingen en spitse uitsteeksels ; —
dubbelgezaagd. als iedere zaagtand wederom gezaagd is.
GEZAAI, o. het telkens of aanhoudend zaaien;
(ook) het te veld staande gewas, dat uit zaad is
opgekomen; -- (gew.) zooveel bouwland als men
met eene zekere hoeveelheid graan bezaait : een

schepels gezaai is omtrent ' /,„ bunder.

GEZAAIDE, o. wat gezaaid is : het onkruid
wast weliger dan het gezaaide; -- het te veld staande
gewas : in dien tijd ging Jezus op den sabbatdag
door het gezaaide.

GEZAAISEL, o. hetgeen men gezaaid heeft.
GEZABBEL, ook GESABBEL, het telkens
of aanhoudend zabbelen, kwijlend belikken.
GEZABBER, o. gezabbel; (ook) gezoen, gelik.
GEZAG, o. macht, bewind over anderen : het

koninklijk gezag ; het Gezag der Kerk ; een kind
staat onder het wettig gezag zijner ouders of voogden;
-- zijn vaderlijk gezag doen gelden, zijne macht
als vader; — met zijn gezag tusschenbeide konten,

zijne macht gebruiken om den voortgang van iets
te stuiten; -- met gezag bekleed zijn, macht hebben;
— op gezag, met machtiging, autorisatie van boo-
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gerhand : Academisch Pilóefschrift, op gezag van

den Rector Magnificus in het openbaar te verde digen (op den titel eener dissertatie); — op eigen

gezag, eigenmachtig, zonder de vereischte machtiging : hij deed het op eigen gezag; -de regeering, de overheid of de lichamen en personen die haar vertegenwoordigen : het openbaar,
het politiek, het militair gezag, de landsregeering,
de burgerlijke, de militaire overheid; — het bevoegd
gezag, de competente overheid, die recht van spreken
heeft; — vreemd, uitheemsch gezag, Bene vreemde
mogendheid; —
invloed, overwicht, autoriteit : een man van
gezag; — het gezag van een schrijver, het gewicht
dat men aan zijn oordeel, zijne uitspraken hecht: —
iets op iemands gezag aannemen, het gelooven
zonder eigen onderzoek, alleen omdat hij het gezegd beeft; — men hecht veel gezag aan zijne uit
veel gewicht; — het gezag van den bijbel,-spraken,
de vaststaande autoriteit van de H. Schrift; —
het gezag eener uitgave, de graad van betrouw
nauwkeurigheid, in vergelijking met-bariled,
andere uitgaven van hetzelfde werk.
GEZAGHEBBEND, bra . met gezag bekleed;
overwicht of beslissend gewicht hebbende (van
personen en hunne uitspraken, meeningen) : een
gezaghebbend schrijver.

GEZAGHEBBER, m. (-s), iem. die met gezag
bekleed is (hetzij als hoofd of in ondergeschikte
betrekking); inz. titel van een bestuursambtenaar
op de West-Indische eilanden; ...VOERDER, m. (-s),
iem. die door Gene regeering met gezag bekleed is;
bevelhebber op een koopvaardijschip, kapitein,
schipper.
GEZAGVOL, bn. veel gezag hebbende.
GEZAKT, bn. in zakken gedaan (van graan,
koopwaren, ene.); gepakt en gezakt, met pak en zak
beladen, reisvaardig.
GEZALFDE, in. (-n), iern. die gezalfd is en zoo
tot eenig ambt gewijd; in den bijbel als benaming
van den hoogepriester en van den koning der
Israëlieten, inz. van den beloofden koning uit het
geslacht van David, den Messias; (ook) de gezalfde

des Heeren.

GEZALIGDE, m. en v. (-n), zalige afgestorvene,
hemelburger.
GEZAMENLIJK, bw. bn. samen, met elkander:

zij gingen gezamenlijk op weg; — bn. de gezamenlijke burgers, alle burgers; — de gezamenlijke werken
van een schrijver, zijne complete werken; -- met

gezamenlijke krachten, met vereende krachten; —
een gezamenlijke oorlog, die gemeenschappelijk

gevoerd wordt.

GEZANG, o. het zingen : vroolijk gezang weerklonk; het gezang der vogelen; meerstemmig gezang;

--, (-en), zangstuk, lied, inz. een lied dat bij de
godsdienstoefening gezongen wordt : de Evangelische gezangen, een bundel liederen bij de Hervormden in gebruik.
GEZANGBOEK, o. (-en), boek met liederen, inz.
een kerkboek waarin de Evangelische gezangen
staan ; ...BORD, o. (-en), psalmbord, kerkbord
waarop de te zingen psalmen en gezangen in de
kerk aangegeven zijn; ...BUNDEL, m. (-s), een
bundel (kerkelijke) gezangen.
GEZANIK, o. geleuter, gezeur.
GEZANT, m. (-en), iem. die door een vorst of
staat met bepaalde opdracht naar een anderen
vorst of staat wordt gezonden: gezanten afvaardigen;
de Engelsche, de F ransche gezant, de vertegenwoordiger van de Engelsche, de Fransche regeering aan een hof of op een congres; — (in 't
bijz.) de diplomatieke ambtenaar die in rang
volgt op den ambassadeur : buitengewoon gezant
en gevolmachtigd minister, thans de hoogste rang
bij het Nederlandsche corps diplomatique; —
(bijb.) een boodschapper, zendeling, bode : een
dienstknecht is niet meerder dan zijn heer, noch
een gezant dan die hem gezonden heeft; Gods gezant,
Jezus : hoe barmhartig heeft God zich getoond, als
hij ons Zijnen zoon en gezant gezonden heeft.

GEZANTSCHAP, o. (-pen), het ambt van gezant;
eene staatkundige zending : Koenraad van Beu
nam deel aan verscheidene gezantschappen;

—-nige

de gezant (of gezanten) met al de hun toegevoegde
personen : het gezantschap van den Sultan werd schitterend ontvangen; — de gezant aan een vreemd
hof met zijne onderhoorigen, ambassade, legatie:
ons gezantschap te Parijs.

Van Dale.

GEZELLIG
GEZANTSCHAPSHOTEL, o. (-s), woning van een
gezant, het gebouw waarin het gezantschap ge vestigd is; ...RAAD, m. (...raden), raad van legatie;
...SECRETARIS, m. ( -sen), secretaris van legatie.
GEZAPIG, bn. bw. ( -er, -st), (Zuidra.) zacht en
stil, zonder haast of geweld, gematigd, bezadigd:

een gezapig mensch; hij is gezapig in al wat hij doet;
een gezapige regen, een zachte regen; gezapig werken,

kalm aan. GEZAPIGHEID, v.
GEZAPPIG, bn. ( -er, -st), (Zuidn.) sappig, malsch
inz. van fruit) .
GEZEDIG, GEZEEÏG, GEZEEG, bn. bw. ( -er.
-st), (Zuidn) zedig, vreedzaam, bescheiden.
GEZEEF, o. het telkens of aanhoudend zeven.
GEZEEGD, bn. (scheepsb.) eene zeeg of krom ming hebbende : die harghouten zijn te sterk gezeegd.
GEZEELD, bn. van een zeel voorzien; met zeelen
verbonden.
GEZEEVER, o. gekwijl; — geleuter, gezeur; —
dronkemanspraat.
GEZEG, o. (w. g.) gepraat : daarover valt veel
gezegs, er wordt veel over gesproken; — (Zuidn.)
dat is een aardig gezeg, gezegde.
GEZEGD, bn. genaamd : Simon, gezegd Petrus; -zooeven genoemd, gemeld, bedoeld : de oudste zoon

van gezegden Hertog; op het gezegde uur kom ik u
afhalen, op den bepaalden tijd; — eigenlijk gezegd,
strikt genomen : eigenlijk gezegd is het niet waar.
GEZEGDE, o. (-n), wat iemand zegt; eene uitgesproken gedachte : een onbeduidend gezegde; wat

zijn dat voor malle gezegden ?; ik ben niet gewoon,
dat iem. aan de waarheid mijner gezegden twijfelt; —

eene gebruikelijke zegswijze, een spreekwoord :

door het aanhalen van een kort gezegde kan men
eene lange redeneering uitwinnen; — ( spraakk . )

vaak

het praedicaat, dat wat van het onderwerp gezegd
wordt.
•
GEZEGELD, bn. van een zegel voorzien : eene
gezegelde oorkonde, met een uithangend of opgedrukt
zegel in was of lak; — gezegeld papier, papier waarop
door stempeling het rijkswapen is aanvebracht :
een verzoekschrift

op gezegeld papier.

GEZEGEND, bn. bw. ( -er, -st), geloofd, geprezen:

gezegend is hij die komt in den naam des Heerera;
in gezegend aandenken blijven, van afgestorvenen; —
zegenrijk : de gezegende invloed die van hem uitgaat; —
begenadigd, beweldadigd, gelukkig : leef gezegend;
een gezegende streek; een gezegend huishouden; --in gezegende omstandigheden verkeeren, in blijde
verwachting, zwanger zijn ; — hij overleed in den
gezegenden ouderdom van tachtig jaren, op dien
hoogen leeftijd; -- (gemeenz.) een gezegende afstand,
zeer groot; — hij heeft een gezegend eind te loopen,

heel ver; —
bw. op Bene gelukkige, voorspoedige wijze : hij

had zich erg kunnen bezeeren, maar het is nog gezegend
afgeloopen.

GEZEGGEN, (alleen in de onbep. wijs), zich laten
gezeggen, zich laten overreden, naar raad, naar goede

woorden luisteren, (van kinderen) gehoorzamen :

laat u gezeggen; ik liet mij gezeggen,
dat ik ongelijk had.

want ik voelde

GEZEGLIJK, bn. ( -er, -st), zich latende gezeggen,
onderworpen, inschikkelijk, gehoorzaam : het kind
is heel gezeglijk. GEZEGLIJKHEJ.D, v.
GEZEGSEL, o. (minachtend) praat, gebabbel.
GEZEIL, o. het telkens of voortdurend zeilen.
GEZEL, m. (-len), makker, reisgenoot, mede
kalender als vaste benaming-stander;—(i
van hen, die met een Heilige gemarteld zijn) H. H.
Plaeidus en Gezellen, 5 October; — ( eert. bij de
gilden) iem. die, ofschoon geen leerjongen meer,
nog niet den rang van meester of baas had verworven; — (thans) handwerksman, die als knecht
onder een baas werkt; —
manspersoon, jonkman : de bezel, tot uien hij
sprak, was een stevig jonkman; — een eenloopend
gezel, een vrijgezel, een ongehuwd man.

GEZELLENVEREENIGING, v. (-en), (R. K.)
vereeniging van handwerksgezellen onder geestelijke leiding : de eerste gezellenvereeniging ontstond

in 1846 te Elberfeld.

GEZELLIG, bn. bw. ( -er, -st), neiging hebbende
om met anderen te verkeeren : hij is gezellig van
de mensch is een gezellig dier, heeft behoefte
aan gezelschap; — het gezellige leven, de gezellige
omgang, de samenleving, het vriendschappelijk
verkeer met anderen; — een heer zoekt kost en
inwoning met gezellig verkeer,: met huiselijk verkeer,

aard;
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opneming in den huiselijken kring; — gezellige
bijeenkomsten, kringen, waar men met elkander
verkeert; —
aangenaam, hupsch, onderhoudend : een gezellig
mensch; een gezellige prater; — genoeglijk, prettig:
eene gezellige partij; gezellige kout; een gezellig bezoek;
een gezellig uurtje, avondje; — aangenaam in het
gebruik, vroolijk : een gezellig zaaltje, waar men
zich op zijn gemak gevoelt; er brandde een gezellig
vuur in den haard; — eene kamer gezellig maken,
er een prettig voorkomen aan geven, waarin men
zich op zijn gemak gevoelt; — (gemeenz.) aardig:
een gezellig boek, behaaglijk naar inhoud en voor
een gezellige brief, aangenaam-komen;—(gz.)
van inhoud en stijl; — wat heb jij een gezelligen
mantel om; —
bw. niet afgezonderd : herten en gemzen zijn
gezellig levende dieren, leven in troepen bij elkan.der; — vertrouwelijk, aangenaam, genoeglijk :
wij zaten gezellig bij elkander.

GEZELLIGHEID,

V.

aangenaam verkeer, genoeg

samenzijn : hij houdt van gezelligheid; zijn-lijk
komst verhoogde de gezelligheid, maakte het samenzijn

nog aangenamer; — aangename, behaaglijke omgeving, atmosfeer : ik houd veel van gezelligheid in eene
kamer.

GEZELLIN, v. (-nen), die een ander vergezelt:

geen vriendelijker gezellin dan de hoop; — ( ook)
echtgenoote : hij zocht eene 'leve gezellin.

GEZELSCHAP, o. (-pen), het bijzijn van anderen:

uit verveling zoeken zij gezelschap; hij is zijn gezelschap
'waard, hij is onderhoudend; — iemand gezelschap
houden, voor de gezelligheid bij hem blijven; —
ik ben niet op rijn gezelschap gesteld, op zijn bijzijn:
ik hoop niet, dat ik u net mijn gezelschap lastig val;
hij is gaarne in het gezelschap van dames; —

-

de bersoon (of de personen) waarmede men samen

is : hij had niemand tot gezelschap ; dat is geen
gezelschap voor u; -- (spr.) goed gezelschap maakt
korte mijlen, een aangename reismakker doet den
tijd spoedig omvliegen; — eene juffrouw van gezel -

schap, die Bene andere dame tot gezelschap dient- —
een aantal personen die bijeen zijn : er was een
groot gezelschap bijeen; hij voegde zich bij het gezel schap; --- hij was de clown van 't gezelschap, hij was
vermakelijk voor de anderen; — een uitgelezen
gezelschap, een uitgezochte kring van personen; —
een gemengd gezelschap, dat uit heeren en dames
bestaat, (ook) waar menschen van verschillenden
maatschappelijken stand bijeen zijn; -- kwaad. slecht
gezelschap, van slechte menschen. -- ik was gisteren met hem in gezelschap, in een kring waar ook
hij zich bevond; — gezelschap zien, menschen bij
zich ontvangen, (ook) partijen gei en; — bijeen
gezellig vekeer, partij : hij komt slechts-komst
zelden in gezelschappen; — een besloten gezelschap,
dat niet voor het publiek toegankelijk is; — (spr.)
kwade gezelschappen bederven goede zeden; — mag
ik ook van het gezelschap zijn ?, van de partij zijn,
meed oen; —
al de personen die iemand vergezellen, stoet,
gevolg : de hooge vorsten die het gezelschap van
Keizer Maximiliaan uitmaakten; de gouverneur
van Curacao met bijhebbend gezelschap; — ( ook
van zaken) de karaffen met hun bijbehoorend gezel schap van glazen; —
eene vereeniging van gezellen, een troep kunstenaars of kunstenmakers : het gezelschap van de
Fransche Opera; een tooneelgezelschap, hedenavond
optreden van een geheel nieuw gezelschap (van artisten, enz.); — een genootschap, vereeniging - een
dichttierend gezelschap; een muziekgezelschap; dis
(onder studenten), waar stel--putgezlschan
lingen worden verdedigd, verhandelingen gelezen,
enz.
GEZELSCHAPHOUDER, m. (-s), ...HOUDSTER,
V. (- s), iem. die een ander gezelschap houdt.
GEZELSCHAPPEN, (w. g.) gezelschap houden.
vergezellen.
GEZELSCHAPPER, m. (-s), gezelschaphouder;
iem. die geschikt is voor gezelschappen : hij is een
aangename gezelschapper.
GEZELSCHAPSBILJET, o (-ten), reisbiljet (inz.
op den spoorweg) voor een geheel gezelschap.
tegen verminderd - tarief; ...JUFFER, v. (-s):
...JUFFROUW, v. (-en), juffrouw * die tot gezel
alleenwonende dame dient;-schapvne
...KRAAI, V. (- en), (nat. bist.) de roek
(corvus Írugilegus) Bene soort van kraai die haar

GEZICHT.

nest bouwt in de nabijheid van andere nesten en
dus in gezelschap leeft; ...LIED, o (-eren), een
lied, bestemd om door een aantal personen gezamenlijk te worden gezongen; ...PLICHT, m. (-en).
GEZELSCHAPSREIS, v. (...reizen), reis die door
eenige personen samen, vaak onder een gemeen schappelijken gids wordt ondernomen; ...REKENING, V. (rek.) de bewerking waardoor men een
gegeven getal in een zeker aantal- deden verdeelt,
die tot elkander in eene gegeven verhouding staan;
...SPEL, o. (-en, -len), een spel dat door een aantal
personen gezamenlijk wordt gespeeld; ...VOGEL,
m. (-s), (nat. hist.) Bene soort van papegaaien
(agapornis), met zeer groote voorliefde tot gezelligheid; het mannetje en wijfje van elk paar zijn onafscheidelijk aan elkander gehecht, inséparables;
...ZAAL, V. (...talen), receptiezaal.
GEZEMEL, o. aanhoudend gezeur, geteem.
GEZENUWD, bn. (in samenst.) zulke zenuwen of
spieren hebbende als de bepaling uitdrukt : de
sterkgezenuwde Romeinen.
GEZENUWTE, o. (Zuidn.) het zenuwgestel.
GEZESSEN, telw. (Zuidn.) met zijn zessen.
GEZESTIENEN, telw. (Zuidn.) met zijn zestienen.
GEZET, bn. bw. (-ter, -st of meest -), bepaald,
vastgesteld, vast : een gezette termijn, dag die voor
bepaald is; op gezette getijden, vaste tijden; —-uit
gezette hoogtijden, geregeld terugkomende godsdienstige feesten; — geregeld.: de gezette lezing van den
bijbel; — gezette arbeid, gestadig, onafgebroken; —
gezette studie, regelmatige, ernstige studie; —
bezadigd, kalm : een man van gezette jaren, van
gezetten leeftijd, waarop de mensch bezadigd wordt;
— een gezet onderzoek, een nauwgezet; — die brief
eischt een gezet antwoord, waarbij men bedaard
moet overleggen; —
op iets gezet zijn, er op gesteld zijn : hij is zeer
gezet op eene eerbiedige bejegening; —
goed gevleesd, zwaarlijvig, corpulent : een gezette oude heer; hij is den laatsten tijd nog gezetter
geworden; -bw. regelmatig, op gezette tijden : gezet ter kerke
gaan; -- hij kan niet gezet werken, gestadig; —
met bedaardheid. kalmte : ik heb er gezet over
nagedacht.

GEZETEN, bn. welgesteld, niet armoedig : de

gezeten werkman: een gezeten burger, een gezeten

man, iem. die bemiddeld is; —
(Zuidn.) uitgegist, uitgewerkt : gezeten gist; (ook)
bezadigd, bedaard : een gezeten jongeling.
GEZETHEID, v. (gew.) bedaardheid: hij heeft nooit
geen gezetheid, zit nooit ru'tig of bedaard, loopt
altijd her- of derwaarts; — regelmaat, ernst : met
gezetheid studeeren; — (w. g.) voorliefde voor iets
de groote gezetheid der inwoners op dezen drank; —
zwaarlijvigheid, corpulentie.
GEZEUR, o. eentonig, vervelend geluid : het
gezeur van water dat aan de kook raakt; — gezanik,
geleuter; -- (Zuidn.) bedrog in het spel.
GEZEVENEN, telw. (Zuidn.) met zijn zevenen.
GEZEVENTIENEN, telw. (Zuidn ) met zijn zeventienen.
GEZICHT, o. (- en), het zien : op (of bij) het gezichi
dier ellende werd hij met weemoed vervuld; op het
eerste gezicht, bij het voor het eerst aanschouwen :
op het eerste gezicht hield ik het vraagstuk voor onoplosbaar; op het eerste gezicht iets spelen. (of zingen),
van het blad, zonder van te voren dat muziekstuk
te hebben bestudeerd; — een der vijf zinnen; —
het zintuig waarmede men ziet, de oogen : hij
is goed van gezicht; ik heb een slecht gezicht; bij oude
lieden begint het gezicht te verzwakken; hij heeft het
gezicht verloren, is blind geworden; zoover het gezicht
reikt, zoover men zien kan; —
de ruimte die men overzien kan : bergen beperk
aan den eenen kant het gezicht; — het schip leed-ten
schipbreuk in het gezicht der kust, er dicht bij; —
iets iv. het gezicht krijgen, het bespeuren; — iem.
in het gezicht staan, zóó voor hem staan, dat hem
het vrije uitzicht wordt benomen; — (w. g.) het
staat voor he gezicht, valt terstond in het oog; —
iem. in het gezicht loopen, hem tegenkomen; —
hij is uit het gezicht, zoo ver weg, dat men hem
niet meer zien kan; -- iemand uit het gezicht ver
hem niet meer kunnen zien, (fig.) gaandeweg-liezn,
onbekend raken met zijn lot; —
eene gewaarwording van het oog, of datgene
waardoor die gewaarwording is opgewekt : zij kan
niet tegen het gezicht van bloed; 't was een aardig
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gezicht al die versierde vaartuigen; dot is geen gezicht !,

dat is niet om aan te zien, dat staat niet; — een
droomgezicht, een visioen : zij klaagde, dat zij
vreemde gezichten en drooinen gehad had; — een
landschap dat men ziet : wat een verrukkelijk gezicht;
wij hadden het gezicht op de spoorbrug, zagen daarop
uit; — (ook) de afbeelding van zulk een gezicht:
een gezicht op T'eneti ; een stadsgezicht; een wintergezicht; — gezicht op iets (of iemand) hebben, er

kijk op hebben, het (of hem) uit het ware oogpunt
weten te beschouwen: —
aangezicht : zij verborg haar gezicht achter den
waaier; hij heeft een blozend gezicht; een gezicht zon
uitdrukking; — ik vertrouw hem op zijn eerlijk-der
gezicht, een anderen waarborg verlang ik niet; —
ik zie hier veel vreemde gezichten, gezichten die ik
niet ken, onbekende personen; — zij heeft een lief
gezichtje, zij ziet er aardig uit; -- iem. op zijn g.-zicht
geven (slaon enz.), hem afranselen; — een klap in
't gezicht, fig. van beleedigingen; --- iemand in het
gezicht vliegen, hem aanvliegen; --- hij keek mij
strak in het gezicht, zag mij strak aan; de zon schijnt
mij juist in het gezicht; — ik zeide het hem in zijn
gezicht, ronduit; — het kost mij soms moeite hem
niet in zijn gezicht uit te lachen, in zijne tegenwoordigheid; — ik ken hem enkel van gezicht, van uiterlijk,

ik heb hem nooit gesproken; — het gelaat dat
iemand op een bepaald oogenblik vertoont : gij
hadt zijn gezicht moeten zien; wat zet je een benauwd
gezicht; niet het onnoozelste gezicht van de wereld;
wat een zuur gezicht; hij zette een lang gezicht, als
teeken van teleurstelling of ergernis; -- je hebt
een gezicht als een oorworm, een boos, gemelijk
gelaat; --- een gezicht van ouwe lappen, huilerig,
leelijk; — gezichten trekken, zijn gelaat vertrekken,
grijnzen; — hij trekt een gezicht als een boer die
kiespijn heeft, hij kijkt leelijk; — een gezicht als de
volle maan, vol en rond; — iem. met twee gezichten,
een valschaard, scheii heilige; (Zuidn. ook) werken,
spreken met twee gezichten; — houd je gezicht, houd
je mond, zwijg. GEZICHTJE, o. (-s).
GEZICHTEINDER, ook GEZICHTSEINDER, m.
(-s), horizon, de lijn waar hemel en aarde elkander
schijnen te raken, (ook) de streken aan den hemel
en op de aarde in de nabijheid dier lijn : aan den
gezichteinder zag hij het weerlichten; -- (fig.) de
grenzen van het gebied der geestelijke waarneming:
dat ligt buiten onzen gezichteinder, daarover kunnen
we niet oordeelen; -- de politieke gezichteinder, de
naaste toekomst in de politieke aangelegenheden:
aan den politieker gezichtseinder trokken zich donhere wolken samen.
GEZICHTKUNDE, v. de wetenschap van de

wetten van het zien, optica. GEZICHTKUNDIGE,
m. (-n), iemand die in de gezichtkunde bedreven
is, opticus; inz. als titel dien brillenverkoopers
zich geven.
GEZICHTSAFSTAND, m. (-en), de bepaalde oog afstand waarop men het duidelijkst kan zien, duidelijkheid; , afstand; ...AS, v. ( -sen), die as in den
oogbol, welke het middelpunt van het hoornvlies
verbindt met de achterste pool; ...BEDROG, o.
bedrog van het gezicht waardoor het oog een
onjuisten indruk ontvangt : die toren lijkt vrij
dicht bij, maar het is gezichtsbedrog, wij zijn er nog
wel drie uren vandaan; ...HOEK, m. (-en), de

hoek, gevormd door de stralen, die, van de uiterste
grenzen van eenig voorwerp uitgaande, elkander
in een binnen in het oog gelegen punt kruisen.
GEZICHTSKRING; m. (-en), de ruimte die binnen
den gezichteinder gelegen is; dat ligt buiten zijn
gezichtskring, buiten zijn gebied van kennis, daar
heeft hij geen verstand van; ...LIJN, v. (-en),
de lijn die, het onmiddellijk waargenomen punt
verbindt met het midden van de gele vlek in het
netvlies; (sterrenk.) collimatiel(jn; ...METER, m.
(-s), optometer, een toestel waarmede men de
gezichtsafstanden bepaalt; ...ORGAAN, o. (...ganen), het oog; ...PIJPEN, v. mv. (aan een orgel)
figuranten; ...PROEF, v. (...proeven), proef om
daarnaar de gezichtsscherpte van iem. te bepalen;
...PUNT, o. (-en), het oogpunt waaruit men eene
zaak beschouwt : uit welk gezichtspunt men de
zaak ook besehouwe, ze blijft onverklaarbaar; nieuwe
gezichtsvunten openen.

GEZICHTSSCHERPTE, v. de scherpte van het
gezicht; ...VELD, o. (-en), de ruimte die men met
de oogen tegelijk overziet, de projectie der retina;
(evenzoo) de ruimte die men tegelijkertijd met

GEZOLDERD,
een kijker, met een microscoop, in een spiegel kan
overzien : een goed microscoop moet niet al te klein
gezichtsveld opleveren; ...VELDVERKLEINING,
V. verkleining van het gezichtsveld naar alle richtingen; ...VERMOGEN, o. het vermogen om te
zien; ...VORM, m. (-en), gelaatsvorm; ...WASSENAAR, m. (-s), (wap.) wassenaar met oogen, neus
en mond; ...WERKTUIG, o. (-en), gezichtsorgaan;
...WIJDTE, v. afstand zoover als men duidelijk
zien kan; ...ZENUW, v. (-en), de zenuw die, in
het oog komende, zich uitbreidt tot het netvlies;
...ZINTUIG, o. (-en), het oog; ...ZWAKTE, v.
zwakte van het gezichtsorgaan.
GEZIEN, bn. geacht, in aanzien : een gezien man;
de dokter is zeer gezien; hij is niet gezien bij het volk,

hij is impopulair ; — (Zuidn.) bedrogen ; hij is
daar voor 20 fr. gezien.
GEZIFT, o. het telkens of aanhoudend ziften
zeven.
GEZIN, o. (-nen), (hist.) het gevolg, de stoet van
een aanzienlijk persoon; — (w. g.) de gezamenlijke
dienaars die iem. als huisheer bij zich heeft inwonen, de dienstboden; -- de personen die bij
iemand inwonen en hem ondergeschikt zijn : de.
boer was juist met ziin geheele gezin (vrouw, kinderen,
meiden en knechts) aan 't eten; — vrouw en kinderen : hij b zat met zijn, gezin op reis; -- het kroost:
hij krijgt reeds een heel gezin; •— de gezamenlijke
h.uisgenooten met inbegrip van den man : dit gezin
bestaat uit vijf personen; het hoofd, van het gezin,
de heer des huizes; pen Katholiek gezin; een fatsoenlijk, een stil, een kinderloos gezin.

GEZIND, bn. eene bepaalde denkwijze hebbende,
in eene zekere stemming verkeerende : wel. slecht,
goed, niet al te best gezind zijn ; hij is eheei
anders gezind dan zijn vader, heeft heel andere denk
neigingen; hij is Roomschgezind, behoort-beldn
tot de Katholieken; zij zijn koningsgezind, republikeinschgezind, zijn aanhangers van den koning, van
de republiek; zij waren elkander vijandig gezind,

koesterden vijandige gevoelens voor elkander; —
neiging, lust tot iets hebbende : ik was niet tot
lachen gezind; zij zijn tot het goede gezind, -- bereid
tot : hij is niet gezind mij voort te helpen; ik ben
niet gezind zooveel geld te verspillen om niets; — tot
iemand genegen, gunstig jegens hem gestemd:
hij is mij niet gezind; -- van zins, van voornemen :
wat is hij gezind te doen I ; hij is niet gezind t, betalen.

GEZINDHEID, v. (...heden), gemoedsgesteldheid,

denkwijze, stemming : zijne edele gezindheid; hieruit
bleek hunne, vijandige gezindheid; — geneigdheid,
doorgaande neiging : ik ben overtuigd van uw goede
gezindheid te 'mid waart; het komt niet slechts aan op
onze daden, maar ook op onze gezindheden; — geloofsovertuiging : iemand van de Roomsche gezindheid; de getuige doet hierna, naar de wijze zijner
godsdienstige gezindheid, den eed of de belofte;
(verouderend) gezindte.
GEZINDTE, v. (-n), eene gemeenschap van geloovigen, kerkgenootschap : de verschillende Pro-

testantsche gezindten; hij beh tort lot Beene kerkelijke
gezindte.

GEZING, o. het telkens of aanhoudend zingen.
GEZINKT, bn. met zink bedekt.
GEZINSHOOFD, o. (-en), hoofd van een gezin.
GEZINSHOOFDENKIESRECHT, o. kiesrecht voor
hoofden van gezinnen.
GEZINSVERPLEGING, v. verpleging van weezen,
krankzinnigen in een gezin, in tegenst met gestichtsverpleging.

GEZIT, o. het telkens of aanhoudend zitten.
GEZOCHT, bn. ( -er, meest -), gewild, in trek
die kleur is tegenwoordig zeer gezocht; een gezocht
boek, dat algemeen gelezen wordt; hij is erg gezocht,

gaarne gezien in gezelschap; —
opzettelijk, voor een bepaald doel bedacht : een
Gezocht voorwendsel; -- gekunsteld, onnatuurlijk:
gezochte geestigheden; gezochte beeldspraak; eene
gezochte vergelijking, die er met de haren bijgesleept

is. GEZOCHTHEID, v. gedwongenheid, gekunsteldheid.
1. GEZODEN, ba. (Zuidn.) ergens gezoden en
gebraden zijn, liggen, er altijd zijn.
2. GEZODEN, o. gekookte spijs, in de uitdr. gezoden en gebraden (of gebraad), allerlei lekker eten.
GEZOEK, o. het telkens of aanhoudend zoeken.
GEZOEN, o. gekus.
GEZOLDERD, brr. (van vertrekken) voorzien} van
eene zoldering.
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GEZOND, bn. bw. ( -er, -st), zonder lichamelijk
letsel. ongedeerd : ik ben hier gezond en wel aangekomen; gezond van lijf en leden; blijf gezond (heil
bij Israëlieten), vaarwel; op zijn gezonde-wensch,iz.
been strompelt hij voort, het andere kan hij niet

gebruiken; tot in het gezonds vleesch snijden, het
gave, niet aangetaste vleesch; -door geen lichaamsgebrek belemmerd, kloek,
stevig : hij is gezond en ,arisch; eene dikke, gezonde
zus; dat is een gezonde broeder, een dikke, sterke
kerel; een paar gezonde wangen; —
welvarende, niet gekweld door ziekte : eene gezonde min; hij is zoo gezond als een visch; een gezond
gestel; hij heeft eene gezonde borst; eene gezonde maag
hebben, (scherts.) stevig kunnen eten; eene gezonde
boterham, dik, stevig, voedzaam; (scherts.) de gezonde apotheek, voedzame spijs en drank : hij houdt
het met de gezonde apotheek en laat den dokter thuis.

(ook) eene ververschingskraam op de kermis; —

een gezonde slaap, zooals iemand geniet die gezond
is; eene gezonde kleur, eene blozende, frissche kleur; —
in. gezonde dagen, als men gezond is; — niet ziek:
hij is altijd gezond; ik was ziek, maar de dokter heeft
mij weer gezond gemaakt; bitter in den mond maakt
het hart gezond; h ij is gezond van hoofd en hart;
(bijb.) gezond in het geloof, zuiver in de leer, recht-

zinnig; —
onbedorven • gezond verstand, het onbedorven,
natuurlijk verstand (vaak in tegenst met aangeleerde kennis) : hij heeft geen greintje gezond verstand;
een gezond oordeel hebben, een degelijk oordeel;
een gezond hoofd, gezonde hersens, een helder ver
een gezonde smaak, een onbedorven smaak;-stand;
gezonde begrippen, denkbeelden enz., juiste, heldere
begrippen; gezonde taal, verstandige taal; eene gezonde levensbeschouwing, eene verstandige, niet
ziekelijke levensbeschouwing; de zin is gezond, (bij
eene tekstverklaring) er ontbreekt niets aan de
duidelijkheid; de zaak is gezond, is in orde, alle
bezwaren zijn weggenomen; —
gaaf, ongeschonden, deugdelijk : eene gezonde
vrucht; -- tien last gezonde droge Odessa -maïs, niet
duf of bedorven; — gezond touwwerk, deugdzaam,
sterk: — gezond hout. gaaf, niet vervuurd; —
geschikt om iemands welzijn te bevorderen, heil
gezond voedsel; water is de gezondste drank;-zam:
eene gezonde lichaamsbeweging: een gezond huis; eene
gezonde streek; een gezond leven; die straf is wel gezond voor hem; —
bw. op eene gezonde wijze : gezond wonen, op

eene gezonde kamer, in eene gezonde buurt; —

hij kan gezond eten, stevig, flink; — hij is niet in
staat om gezond te redeneren. op eene wijze die

getuigt van helder oordeel.
GEZONDBIDDER, m. (-s), iem. die naar eigen
of anderer geloof door bidden iem. van eene ziekte
kan genezen.
GEZONDENE, m. (-n), iemand die gezonden
wordt; gezant, bode.
GEZONDHEID, v. die toestand van het lichaam
waarin alle deelen op de juiste wijze en in de juiste
verhouding functionneeren; — de openbare gezondheid,
de volksgezondheid, de welstand der burgers voor
zooverre deze eene zorg is van den staat; — officier
van gezondheid, dokter bij het leger of op de vloot;
hem is een verlof verleend tot herstel van gezondheid;
het drinken van slecht water is schadelijk voor de
gezondheid; hij blaakt van gezondheid, is een toonbeeld
van gezondheid, ziet er zeer gezond uit; — overmaat
(of overloop) van gezondheid, scherts. voor puistjes
in het gezicht; -- gezondheid met lepels drinken,

scherts. ` voor voedzame spijs eten, zuivere lucht
inademen, veel in de buitenlucht vertoeven, enz.;
— gezondheid is de grootste schat, niets gaat daarboven; —

(op) iemands gezondheid drinken, zijne gezondheid
instellen, op zijn welzijn drinken, een heildronk op
hem instellen; —, (...heden), heildronk, toast : hij
dronk eene gezondheid op den president; de groote
feestbokaal, waar de voorname gezondheden mee
gedronken werden; —

iemands min of meer gunstige lichaamsgesteldheid : hij geniet eene goede gezondheid; hij heeft

zijne gezondheid verwoest; de staat van iemands gezondheid; naar iemands gezondheid vragen, vernemen;
hij heeft ontslag gevraagd om redenen van gezondheid;
men moet voor zijne gezondheid meer laten dan doen; —

ook in vele samenst. wier tweede lid eene zaak
te kennen geeft, wier gebruik de gezondheid be-
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vordert - gezondheidsbed, gezondheidsbitter, gezond
-heidscola,gznfe.odhisgrl,
gezondheidsgort, gezondheidsgras, gezondheidskoffie,
gezondheidsmatras, gezondheidsmeel (revalenta Arabiea), gezondheidspijp (die het rooken minder
schadelijk maakt), gezondheidswatten ; gezondheidszool enz.; -het gezond zijn : de gezondheid van eene streek,
van eene stad; wafelen, pannekoeken en dergelijke
kunnen wat de gezondheid betreft niet b1,9 brood worden
vergde/en; -(wv. g.) een breede gordel van baai of flanel, om
het lijf warm te houden : hij draagt 's winters eene
gezondheid.

GEZONDHEIDSATTEST, o. (-en), officieel afgegeven bewijs van gezondheid; ...CERTIFICAAT,
o. (...eaten), gezondheidspas; ...COMMISSIE, v. (-s,
...siën). commissie die met de zorg voor de open bare gezondheid belast is; ook vaak belast met
de keuring der ambtenaren; ...CORDON, o. (-s) ,
van overheidswege getrokken om eene besmette
plaats; ...DIENST, m. dat gedeelte van het gemeentebeheer, hetwelk de openbare gezondheid
betreft; ...ETABLISSEMENT, o. (-en), sanatorium;
...GRAS, o. eene Oost-Indische grassoort (andropogon iwarancusa) met een bitteren, aromatischen
wortel, dien men in Indië als geneesmiddel aanwendt.
GEZONDHEIDSHALVE, bw. ter wille van de
gezondheid.
GEZONDHEIDSKOLONIE, v. (... ․ ) vestiging in
eene gezonde streek (bij bosschen, op zandgrond,
aan zee), inz voor zwakke of ziekelijke schoolkinderen; ...LEER, v. de wetenschap die regels
aangeeft om de gezondheid te bevorderen of te
bewaren, hygiëne.
GEZONDHEIDSMAATREGEL, m. (-en), een
maatregel in het belang der gezondheid; ...PAS, m.
( -sen), officieel aan den schipper uitgereikt, bewijs
dat zijn schip uit eene niet besmette havenplaats
komt en dat er aan boord geene besmettelijke
ziekte heerscht; ...POLITIE, v. die belast is met
de zorg voor de openbare gezondheid; ...RAAD,
m. (...raden): ...REDENEN, v. mv. redenen van
gezondheid : om gezondheidsredenen verlof aanvragen,
tot herstel tler verloren gezondheid; ...REGEL,
m. (-s, -en), leefregel, dieet; ...TOESTAND, m. de
staat der gezondheid van een persoon, eene familie,
eene stad enz. : de algemeene gezondheidstoestand is
gunstig; ...VERKLARING, v. (-en), eene officieele
verklaring betreffende den gezondheidstoestand:
...VET v. (-ten), wet betreffende het toezicht op
de volksgezondheid, hier te lande van 21 Juni 1901.
GEZONDMAKERTJE, o. (-s), borreltje in den

vroegen morgen gebruikt.
GEZONDMAKING, v. (-en), (biib.) genezing.
GEZONKEN, bn. (scheepst.) een gezonken dek,
een gedeelte van het scheepsdek dat lager ligt dan
de overige deelen; — (scheepst.) een gezonken luik,
een scheepsluik waarvan de sluiting in het dek is
ingelaten; — diep liggend : kleine, levendige, diepgezonken ooqen.

GEZOOLD, bn. (van schoeisel) van zulke zolen
voorzien, als in eene bepaling is uitgedrukt : ik:
schopte mijne dubbelgezoolde laarzen uit.
GEZOUTEN, bn. bw. gepekeld : eene partij gezouten koehuiden; — kras, gekruid, pikant : dat
was gezouten taal; — (w. g.) een gezouten vitter,
een scherp, bijtend berisper; — (Z. A.) een gezouten
paard, dat de paardenziekte goed doorstaan heeft

en er dus niet ir eer vatbaar voor is.
GEZUCHT, o. het telkens of aanhoudend zuchten,
gehijg, gezwoeg; (vooral als uitdrukking van droef
verlangen) bang, zwaar gezucht; — (ook)-heidof
het zachtjes blazen (van den wind).
GEZUIG, o. het telkens of aanhoudend zuigen.
GEZUIP, o. het telkens of voortdurend zuipen,
drinken.
GEZULT, o. gepekelde of ingezouten spijzen.
GEZUSTERS, (minder gebruikelijk GEZUSTEREN), v. mv. twee of meer zusters : de drie gezusters;
(inz.) in verbinding met een geslachtsnaam, als
benaming eener handelsfirma : de gezusters A. in
garen en band; — alle harten zijn gezusters, alle
beurzen geen gebroers. men is milder met vriend-

schapsbetuigingen dan met geld.
GEZWAAI, o. het telkens of aanhoudend zwaaien.
(met de armen, van molenwieken, enz.); — (gnu'.)
zwad. strook gemaaid gras; — (gew.) omhaal,
drukte: --- (gew.) loof van boomen.

GEZWABBER.
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GEZWABBER, o. het aanhoudend zwabberen:
het gezwabber van een dronkernan ianqs de straat.
GEZWAGEF{S, rn mv (w. g.) onderling zwaqers.

GEZWAM, o. (gemeenz.) langdurig vervelend,
vaak oppervlakkig gepraat, geleuter.
GEZWATEL, o. geruisch van boombladeren; gegons : een luid çjezwatel van stemmen.
GEZWEEF, o. het telkon of aanhoudend zweven.
1. GEZWEER, o. het telkens of aanhoudend
iweren, vloeken.
2. GEZWEER, o. ( ... zweren), (w. g.) ettergezweer.
GEZWEL, o. (-len ), iedere plaatselijke vermeerdering van de massa van eanig lichaamsdeel, die
niet met den normalen lichaamsgroei overeenkomt;
- ziekelijkenieuwvorming. GEZWELLETJE, o. (-s).
GEZWELG, 0. het telkens of aanhoudend zwelgen,
brassen
GEZWENDEL, a. oplichterij.
GEZWENKT, bn. (bouwk.) een gezwenIt blad (als
ornament), zen blad dat men gedeeltelijk van
voren, gedeeltelijk op den rug ziet.
GEZWERF, o. het telkens of aanhoudend zwerven.
GEZWERM, o. het rondvliegen van insecten,
inz. van bijen.
GEZWETS, o. het zwetsen. grootspraak.
GEZWIER, o. het telkens of aanhoudend zwieren, zwierende beweging; (ook) (fig.) het gezuzier
van een losbol.

GEZWIND, bn. bw. (-er, -st), rap, vlug : het
Qezwinde hert; lem. te gezwind zijn, hem te vlug af
zijn; - (van zaken) snel : met ijezwinde pas (van
soldaten), 108 schreden in de minuut; - gezwinde
Jading (voorheen bij de infanterie) de snelste wijze
van laden; - gezwinde lent (vuurwerkerij), eene
soort van lont die zeer gemakkelijk vuur vat en
spoedig verbrandt; bw. op snelle wijze : hij liep
6r gezwind heen; - snel ! vlug ! : scheer je wog
gezw'ind !: - spoedig : ach, waaram zoo gezwind t
GEZWINDHEID, v. viugheid, snelheid, spoed.
GEZWINDPIJPJE, o. (-s), (milit. vuurverkerj)
een ontviammingstoestel, van eene penneschacht
of papier vervaardigd, vooral gebruikt bij het doen
van saluutschoten.
GEZWOEG, 0. het telkens of aanhoudend zwoegen.
GEZWOLLEN, bn. (-er, -st, of sneer-, meest-),
(van lichaamsdeelen) opgezwollen, dik : gezwollen
voeten, door veel te loopen, door koude, door waterzucht enz.; - haar oogleden waren rood en gezwollen van het weenen; - ( bouwk.) eene gezwollen
spiraalrits, welker lijnen zich, als het ware zwellend,

van elkaar verwijderen; - (van muzikale tonen)
vol, breed, krachtig; — (van den stijl) hoogdravend,
bombastisch. GEZWOLLENHEID, v. het dik of
opgezet zijn; hoogdravendheid.
GEZWOREN, bn. met een eed bekrachtigd : gezworen trouw; — een eed gezworen hebbende, beëedigd : (hist.) de gezworen gemeente, het college
der gemeenslieden; eertijds van verwhillende
ambtenaren : gezworen landmeter, gezworen keurmeesters: — (fig.) een gezworen vijand, geslagen,
onverzoenlijke vijand; --- (gemeenz.) het eijn geworen kameraden, zeer trouwe vrienden.
GEZWORENE, rn (-n), (bij po]derbesturen) beeedigd vertegenwoordiger der ingelanden, heemraad:
dijkgraaf en gezworenen; — ( recht. ) lid van een
eollege Yan bebedigde personen (meestal gezeten
burgers), wier beslissing (verdict) aan het door den
-trafrechter uitgesproken vonnis ten grondslag
wordt gelegd, jury : de gezworenen spraken het

sehuldig itit; rechtbank van gezu'orenen.

GHASEL, OHAZEL, o. (-en), een Perzische dichtvorm, die door sommige nieuwere dichters is nagevolgd.
GHAZIDSJA, v. heilige oorlog der Mohainmedanen tegen de ongeloovigen.
GHEEL, 0. dorp in de provincie Antwerpen,
waar veel krankzinnigen verpleegd worden ; naar
(heel moeten, van 0/ eel komen, krankzinnig zijn.
GHETTO, o. (-'s en ghetti), het jodenkwartier
in Italiaansche en Oostersche steden; thans ook
in Londen enz.); -NOVELLE, v. (-ii), -ROMAN,
In. (-s), novelle, roman die in een ghetto spelen.
GHIBELLIJNEN. m. mv. (hist.) de partij der
Hohenstaufen, die den Keizer aanhing (in tegenst.
met de Welfen, de partij van den Pans).
GIAUH, rn (-s), ongeloovige (Turksehe scheldnaam voor alle niet-Mohammedanen).

GIBBON, m. (-s), een in Indië levend apengeslacht zonder staart, met een naakt gezicht en
zeer lange armen (hylobates).
GIBUS, rn (-sen), klaphoed, een cilinderhoed,
die toegeklapt en onder den arm gedragen kan
worden (geheeten naar een hoedenmaker te Parijs).
GICHELAAR, rn (-s), GICHELAARSTER, v.
(-s), die gichelt.
GICHELEGAAIEN, (Zuidn.) dwaas, gek, uitgelaten lachen.
GICHELEN, (gichelde, heeft gegicheld), halfgesmoord lachen (inz. van meisjes gezegd).
GICHTIG, bn. (Zuidn.) opbruisend, opvliegend,
gejaagd: hij is een gichtige duivel.

GIDS, m. en v. (-en), leidsman, inz. iem. die er
zijn beroep van maakt, aan reizigers den weg te
wijzen: wij namen op onzen bergtocht een paar
gidsen mede; (fig.) hij was de gids en raadsman van
zijn zoon; Shakespeare nam in al zijne werken steeds
de natuur zelve tot gids; dit boek is een betrouwbare
gids voor wie zich op den tuinbouw wil toeleggen; -

inz. als titel van tijdschriften en boeken, die den
lezer aangaande verschillende onderwerpen voorlichten: de Gids; de Indische, de Militaire Gids;
Gids voor Machinisten; Gids voor Arnhem en omstreken; reisgids, spoorweggids.

GIDSARTIKEL, o. (-en), artikel in het bekende
tijdschrift de Gids; . . .NUMMER, o. (-s), eene afie
vering van den Gids; . . . REDACTEUR, m. (-s,
-en), . . .REDACTIE, v. redacteur, redactie van
den Gids; . . STIJL, m. inz. Nieuwe-Gidsstijl.
GIEBEL, m. (-s), (nat. hist.) een bronskleurige
zoetwatervisch (ciprinus gibelio), kroeskarper, die
veel overeenkomst heeft met den steenkarper.
GIEBELEN, (giebelde, heeft gegiebeld), half
onderdrukt lachen, gichelen : altijd zitten zij te
giebelen.

GIEGAGEN, (giegaagde, heeft gegiegaagd), balken, schreeuwen als een ezel; (ook) met moeite
en hijgend geluid uitbrengen.
GIEGAUW, znw. (-en), (bij het negenstukken of
molenspel) een (open) molen met een gieqauw, cone
zoodanige gestelterils van vijf schijven, dat men
door cone daarvan heen en weer te schuiven,
telkens drie schijven op eene rij of een ,,molen"
heeft, zoodat men bij elken zet een voordeel hohaalt; — fig. ook van andere gevallen waarin men
twee voordeelige kansen heeft, b. v. als bij het
whisten de speler en zijn maat over en weer elkaars
zwakke kaarten troeven.
GIEGELEN, (giegelde, heeft gegiegeld), (ook
GIECHELEN), gichelen, gesmoord lachen.
1. GIEK, v, (-en), lange smalle sloep, waarin op
elke bank maar één roeier zit.
2. GIEK, v. (-en), (scheepst.) spriet tot het
uitzetten der lijzeilen; — (op binnenvaartuigen)
de stok die onder aan de bezaan vast is, om die
uit te zetten; -- in de samenst. achtergiek, voorj-iek:
keertouw waarmede men de bakspier dwars buiten
het schip zet; — dwarshout aan een wegwijzer of
wegpaal; -IJZER, o. (-s), ijzer aan de giek; -ZEIL,
0. (-en), eene soort van lijzeil.
GIELER, m. (-s), (w. .) schooier, bedelaar.
GIELERSTAAL, v. dierentaal, bargoenscb.
1. GIER, rn (-en), een bekende roofvogel, die
zich met krengen voedt, en waarvan eene soort,
de gewone of witkoppige gier (vultur fulvus) soms
in ons land voorkomt; - de grauwe gier of monniksgier (vultur cinereus) komt in Zuid-Europa en
Noord-Afrika voor; — de blauwe gier is de kleinste
der inbeemsche valken (falco aesalon); —
ook als symbool van lage roofzucht; (fig.) ccii
uiterst hebzuchtig mensch : gulzige gieren, die ag
ons geld, als op een gewild aas, gretig afkomen.

2. GIER, m. (-en), een gil (van uitgelatenheid o
van schrik) : toen ze dat zag, gaf ze een gier.
3. GIER, m. (-en), plotselinge zwaaiende beweging : de wagen nam een gier en geraakte uit het
spoor; met een gier kwam hij op mij af; - ( van
een schip) eene zwenking waardoor de richting
der vaart verandert : een Oostindische gier, cone
groote sierlijke zwenking, die een schip moet maken
als het ten anker komt, of cone sloep die zal aanleggen; - een gier doen, een geankerd schip met
behulp van het roer doen gieren.
4. GIER, v. draf, spoeling voor de vark'ns; vloeibare mest van het vee, (gew.) jier, ier.
5. GIER, o. (-en), (gew.) nier.
GIERACHTIGEN, m. mv. (nat. hit.) de familie
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GIERBAK.
van roofvogels, waartoe de gieren oehooren (vul

-turinae).
GIERBAK, m. (-ken), bak waarin de vloeibare
mest zich verzamelt; bak waarin de mest der
koeien met water verdund wordt.
GIERBOOM, in. (-en), een boom met haak om
sluisdeuren open te trekken en te sluiten.
GIERBRUG, v. (-gen), eene drijvende rivierbrug,
bestaande uit een paar aan elkander verbonden
schepen, die evenals eene gierpont van den eenen
oever naar den anderen giert.
GIERBUIZERD, m. (-en), eene soort van roofvogel, die in de tropische streken van Amerika
voorkomt (caracara).
1. GIEREN, (gierde, heeft gegierd), (w. g.) hevig
begeeren, gretige blikken op iets slaan : 't cartsvijandig wol/gebroed, gierende om u aan te randen;
(bljb.) met gierigheid gieren, gierigheid plegen; in
Zuidn. ook GIERZEN, GIEZEN.
2. GIEREN, (gierde, heeft gegierd), (w. g.) schreeuwen, gillen : (spr.) die het varken kelen wil, moet
zich het gieren getroosten, wie iets onderneemt,
moet bedenken wat er op staat; hij gierde van de
pijn; het kind ligt te gieren, huilen, (thans) kraaien
van pleizier; hij gierde het uit van 't lachen; - dat
is om te gieren !, om te gillen van het lachen: (ook) het fluiten van den wind of van snorrende
werptuigen : de wind gierde door de takken; een
steen gierde hem langs het hoofd; - (w. g.) knarsen : de deur stond open en gierde in hare hengsels
heen en weer.
3. GIEREN, (gierde, heeft gegierd), heen -enweerzwaaien, schommelen : hij liet zich aan het
touw heen-én -weer gieren; de dronkaard gierde langs
de straat; - ( van een schip) geen rechte streek
houden in het zeilen, gedurig van de koerslijn afwijken door slecht sturen, of. voor anker liggende,
door den stroom heen -en-weergaan : het schip giert
op het anker, giert over stroom; - ook als naam
voor de beweging eener gierpont; (ook) met een
zwaai wenden en dan in eene andere richting voortgaan; - (van dansers en schaatsenrijders) voort zwieren.
4. GIEREN, (gierde, heeft gegierd), (gew.) geeren,
Bene schuinse richting hebben : die kamer giert.
5. GIEREN, (gierde, heeft, gegierd), gier, vloeibare
mest op het land brengen ter bemesting : het land
gieren.
GIERENHALS, m. (...halzen), hals van een gier;
(fig.) buitengewoon lange, dunne hals.
GIERENKONING, m. (-en), eene in Amerika voor
soort van gier (sarcorhamphus papa), 85-komend
cM. lang met 1,8 M. vlucht, die zich met krengen
voedt; zoo geheeten omdat andere gieren vrijwillig
voor hem van het aas wijken.
GIERENOOG, o. (-en), oog van een gier; (fig.)
buitengewoon scherp oog.
GIERHONGER, m, (Zuidn.) geeuwhonger.
GIERIG, bn. bw. ( -er, -st), begeerig, gretig, ver
(vooral in samenst.) : met gierige oogen;-langed
eergierig, leergierig, wraakgierig; - overdreven begeerig naar geld en goed, inhalig, vrekkig : iedereen
heeft zijn gebrek, de een is te gierig, de ander te mild;
hij is zoo gierig als het graf, als de duivel, zoo gierig
dat hij stink enz. in hooge mate gierig ; — bw.
op eene gierige wijze.
GIERIGAARD, m. (-s), een geldzuchtig, inhalig
mensch, een vrek; — de gierigaard is doof aan den
kant waar de beurs hangt, vraag een gierigaard niet
om onderstand of ondersteuning, daar is hij niet
van thuis; -- die mild is geeft zich rijk, de gierigaard
neemt zich arm, de gierigaard heeft geen genot van
zijne schatten.
GIERIGHEID, v. geldzucht, hebzucht : nijd en
gierigheid; (bijb.) gierigheid plegen, bedrijven, door
ongeoorloofde middelen zich pogen te verrijken; vrekkigheid : hij is de, gierigheid in persoon, het is
een eerste gierigaard; - geld stopt geene gierigheid,
een gierigaard heeft nooit genoeg.
GIERING, v. (-en), (scheepst.) gier, gierslag, de
heen -en-weergaande beweging van een schip (inz.
door den stroom); (ook) zwenking, snelle wending.
GIERKABEL, m. (-s), een kabel door middel
waarvan eene gierbrug of gierpont wordt overgebracht.
GIERKAR, v. ( -ren), eene kar waarmede de gier
over het land wordt gebracht.
GIERKETTING, m. (-en), de ketting waaraan

eene gierpont of gierbrug vastligt.

GIERKUIL, m. (-en), kuil in den grond waarin
gier wordt bewaard; ...POMP, v. (-en), pomp
waarmede de gier in de gierkar wordt gepompt.
GIERPONT, v. (-en), eene pont op eene rivier,
die door de werking van den stroom aan een ketting
van den eenen oever naar den anderen giert.
GIERPUT, m. (-ten), gierkuil.
GIERSLAG, m. (-en), (scheepst.) giering.
GIERSLEDE, v. (-n), eene slede waarmee men
over het ijs giert, prikslede : ijsfeesten voor kinderen
met giersleden en hoepels.
GIERST, v. zeker weinig verbouwd graangewas
(panicum milliaceum) met losse overhangende
pluimen en ronde zaden, die soms, doch vroeger
meer dan nu, worden gegeten; vandaar in verschil
gierst bereide spijs-lendsamt.iv
aanduiden : gierstebrij, gierstekoek, gierstemeel, gierstemelk, gierstepap, enz.; - (w. g.) hij heeft gierst
gegeten, zijn hoofd staat op zij, hij is misselijk, moet.
braken; -- (ook) gierstuitslag: roode gierst. GIERSTJE, o. (-s), gierstkorrel.
GIERSTACHTIG, bn. naar gierst gelijkende
,gierstachtige planten.
GIERSTEEK, m. (...steken), (nat. hist.) giervalk.
GIERSTGRAS, o. zodevormende pluimgrassen
met sierlijk neerhangende bloempluimen, vrij algemeen in bosschen op beschaduwde plaatsen:
u'ijdpluim•ig gierstgras (milium effusum) en ruw

pierstgras (inilium scabrum).

GIERSTKOORTS, v. zekere ziekte : die koorts,
waarmede vaak de gierstuitslag gepaard gaat;
...KORENTJE, o. (-s), (nat. hist.) zeker weekdier
(voluta miliaris); ...KORREL, v. (-s), eene korrel
van gierst; -- (ook) een klein rond gezwel op den
rand van een ooglid, waaruit eene dikke, witte
stof wordt afgescheiden.
GIERSTROOM, m. (-en), heftige, sterke stroom; --(Zuind.) springtij, het hooge getij bij nieuwe en
volle maan.
GIERSTUITSLAG, m. zekere huiduitslag, bestaande in kleine, halfkogelvormige puistjes ter
grootte van gierstkorrels.
GIERSTVINK, m. (-en), (gew.) geelgors (em.beriza
citrinella); ...VOGEL, m. (gew.) grauwe gore,

(emberiza miliaria).

GIERTELSEL, m. (-s), geertelsel.

GIERTIJ, o. (-en), gierstroom, springtij.
GIERTON, v. (-nen), ton waarin de gier vervoerd
wordt.
GIERTOOM, m. (-en), gierketting; ...TOUW, o.
(-en), touw waarmede eene gierbrug of gierpont
geankerd ligt.
GIERVALK, m. (-en), zekere roofvogel, cane
groote valkensoort (falco rusticuulus): - (ook)
geervalk, het wijfje van den geertelsel.
GIERVOGEL, m. (-a), algemeene benaming van
de gieren.
GIERWAGEN, m. (-s), gierkar.
GIERZEEAREND, m. (-en), eene soort van
zeearend, die in Afrika voorkomt, in kleur op den
aasgier gelijkende (haliaetus angolensis); ...ZWALUW, v. (-en), Bene soort van zwaluw met een schei
geluid, roetbruinzwart van kleur; ook steen- en
torenzwaluw geheeten (micropus opus).
GIETASPHALT, o. gesmolten asphalt, dat o1
de straten dikvloeibaar uitgegoten wordt.
GIETBAD, o. (-en), (w. g.) stortbad; ...BETON,
o. dikvloeibaar beton dat in vormen gegoten en
aangestampt wordt; ...BERST, v. (-en), berst bij
het gieten ontstaan; ... BUI, v. (-en), zware regenbui, stortregen; ...CEDEL, v. (-en), (boekdr.)
letterpolis; ...CEMENT, o.; ...COKES, v. mv.
eene soort van cokes.
1. GIETELING, m. (-en), een prismatisch stuk
gegoten ruw ijzer, zooals het uit den hoogoven
komt, geus.
2. GIETELING, m. (-en), zwarte lijster of merel

(turdus merula).

GIETEMMER, m. (-s), gieter, emmer met Bene
tuit, waarop een trechter met sproeigaten kan
geplaatst worden.
GIETEN, (goot, heeft gegoten), een vocht uit.
Benig vaatwerk laten stroomen, schenken of uit
water uit een emmer gieten, -- (gemeenz.)-storen:
iets in zijn keel, zijn kraag gieten, (inz. snel, gulzig)
drinken ; -- het regent alsof het met bakken• uit den
hemel wordt gegoten, (ook) het regent dat het giet,
een gietende regen, het stortregent; — de lentezon
goot haar koesterend licht in stroomen over de aarde;
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— (fig.) balsem in de wonde gieten, heul en troost
brengen; — (spr.) olie in het vuur gieten, voedsel
geven aan het vuur der hartstochten, het tegen
uitwerken van wat men bedoelt; — ik-gestld
weet niet in wat vat ik het gieten zal, ik ben met de
zaak verlegen; — onder het karnen water bij de
melk gieten : gepast; heet gieten, warm water bij voegen; —
eene vloeibaar gemaakte stof in een vorm laten
stroomen, om er de verlangde gestalte aan te geven:
ijzer, lood, tin gieten; een standbeeld gieten; kaarsen
gieten; eene gegoten kachel; — (w. g ) de klok is gegoten, (fig.) het werk is beklonken; — die Ideeren zitten als (aan het lijf) gegoten, passen keurig; —
het is een man uit één stuk gegoten, iemand van
een vast karakter; — hij weet zijn, gedachten in
een goeden vorm te gieten, er eene juiste uitdrukking
aan te geven; -besproeien, begieten : de bloemen, den tuin gieten ; ( ook) met vloeibare mest ; — (zeees. w. g.1
de zeilen gieten, ze met een gieter natgooien, om
ze meer rekbaar te maken en beter wind te doen
vangen. GIETING, v. (-en).
GIETER, m. (-s), een werkman in de gieterij,
die de gesmolten stof in den vorm giet; ook in
samenst. ijzergieter, tinnegieter, lettergieter enz.; —
(bij schippers en bleekers) een houten, gootvormig uitgehold werktuig met een langen steel, om
water te scheppen en omhoog te werpen of ergens
over te verspreiden; — hij geeft op als een gieter
van zeven voet. hij braakt geweldig; -- hij ziet er uit,
alsof hij uit een gieter gedronken had, ziet er vaaibleekaschgrauw uit, alsof hij in hooge mate misselijk is;—
(als tuingereedschap) gietemmer, bloemengieter; — (spr..) hij ziet er uit, alsof hij vit een gieter
gedronken en de droppels op zijn gezicht gekregen
had, hij is pokdalig. GIETERTJE, o. (-s).
GIETERIJ,v. de handeling van het gieten:
bronsgieterij, loodgieterij enz. ; —, (-en), de werk
waar het gieten geschiedt; al de gebouwen-plats
en werkplaatsen die tot het bedrijf van den metaal
-gietrbhon.
GIETGAL, v (-len), gal of holte in een metalen
voorwerp bij het gieten ontstaan.
GIETGAT, o. (-en), opening van voren aan den
smeltoven, waardoor het gesmolten metaal naar
den vorm kan vloeien; gat aan het gietraam of
den gietvorm waardoor het gesmolten metaal
naar binnen vloeit; ...GLEUF, v. (...gleuven),
gietloop; (ook) geul aan den lettervorm, waardoor
de letterspijs wordt ingegoten; ...HOOFD, o. (-(n),
overtollig uitsteeksel aan een pas gegoten voorwerp;
...HUIS, o. (...huizen), gieterij in ergeren zin;
...IJZER, o. ruw ijzer, ijzer zooals het uit de hoog
komt; ...KANAAL, o. (...nalen), geul, waar--ovens
door het gesmolten metaal uit den oven naar den
vorm vloeit; ...KAST, v. (-en).
GIETKLOMP, m. (-en), hoosvat of gietc r der
bleekers, om het waschgoed te bevochtigen; zeker
werktuig der wassmelters.
GIETKNOP, m. (-pen), giethoofd van een gegoten
drukletter die voor het slijpen er afgebroken wordt;
...KRAAN, v. (...kranen), ...KROES, .iv.. (...kroezen), vat van aarde, graphiet enz. waarmede
gesmolten metaal „if glas in den vorm of op de
vormtafel gegoten wordt; ...KUIL, m. (-en), in den
grond gegraven en gemetselde kuil vóór den smeltoven, waarin de vorm wordt geplaatst; ...KUNST, v.
de kunst van gieten; ...LEPEL, m. (-s), groote
lepel dien de loodgieters gebruiken; -- (ook) een kleine, van een steel voorziene bak, waarin het gesmolten metaal wordt opgevangen (ongeveer 25 tot
30 pond ijzer in eens).
GIETLOOP, m. (-en), eene gleuf in het vormzand,
die bij het gieten het gesmolten metaal raar den
vorm leidt; ...MACHINE, v. (-s), werktui tot het
vervaardigen van lettertypen; — (bij het muntwezen) werktuig tot het gieten van reepen; ...MEES
voorman in eene metaalgieterij- ...ME--TER,m.(s)
TAAL, o. (...metalen) ; ...MODEL, o. (-len);
...NAAD, m. (...naden), verhevenheid op ietwerk
ter plaatse waar de deelen van den vorm aaneen
...OPGAAF, v. (...opaven), (boekdr.)-sluiten;
opgaaf der te gieten letters; ...PAN, v. (-nen),
ijzeren bak waarin het gesmolten metaal wordt
opgevangen en die 1 tot 2 centenaar kan. bergen; —
(lettergieterij) vaste ketel waarin de letterspijs
vloeibaar wordt gehouden; ...POMP, v. (-en),
werktuig der lettergieters, dat door eene pers-
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pomp de letterspijs in den gietvorm spuit; ...POT,
m. (-ten), (lettergieterij ) gietpan; .. .RAAM, o.
(...ransen), (messinggieterij) bak waarin zich de
vormaarde bevindt; ... RAND, m. (-en), smalle,
lage rand, die gegoten wordt aan ijzeren voor
dicht tegen elkander moeten sluiten.-werpn,di
GIETREGEN, m. (-s), (w. g.) stortregen.
GIETREGENEN, (alleen in de onbep. wijs)
regenen dat liet giet, stortregenen.
GIETSPANNING, v. , -en), spanning in een gegoten
voorwerp, tengevolge van het afkoelen na het
gieten.
GIETSEL , o. (-s), een gegoten voorwerp; —
vloeibaar gemaakte stof (metaal, gips) om mede
te gieten.
GIETSTAAL, o. bijzondere soort van staal,
met 1,7 °/o koolstof; —FABRIEK, v. (- en), waar
men gietstaal maakt.
GIETSTER, v. (-s), vrouw die giet.
GIETSTUKKEN, o. mv. voorwerpen van gegoten metaal; ...TAFEL, v. (-s), gladde plaat van
messing, brons of gegoten ijzer, waarop spiegelglas gegoten wordt; ...TAP, m. (-pen), giethoofd.
GIETTRECHTER, m. (-s), de trechter met
sproeigaten aan een tuingieter.
GIETVORM, m. (-en), de vorm waarin hetgesmolten metaal enz. gegoten wordt om het, de verlangde
gedaante te geven; ...WAAR, v. (...waren), alle
voorwerpen die door gieten vervaardigd zijn;
...WERK, o. (-en), gietwaar; ...ZAND, o vorm
-zand.
GIEZEN, (Zuidn.) zie 1 GIEREN.
GIF, v. zie GIFT (?de art. l.
GIFBEKER. GIFBOOM, enz. zie GIFTBEKER
enz.
1. GIFT, v. (-en), de hoeveelheid van een geneesmiddel die een zieke ineens wordt ingegeven, dosis : opium moet in des te kleiner girt worden toegediend, naarmate de lijder jonger is; —
geschen k : eene milde gift; giften en gaven; --(rechtst.) schenking (het schenken, zoowel als het
geschonkene) : de giften van hand tot hand (waarbij
de overeenkomst wordt voltrokken door de overlevering van de zaak) vereischen geene akte; -liefdegave, aalmoes, inz. in aanvragen waarin
een beroep wordt gedaan op de weldadigheid :
eene gift ineens of eene jaarlijksche bijdrage: giften
worden ingewacht bij .N. N .GIFTJE. o. (-s).
2. GIFT, ook . GIF, o. (giften) ,vergift. venijn
het gif eereer slang; -- (fig.) het gif der tweedracht , —
het gif der beschaving, gezegd door hen die meenen
dat de natuurmensch beter van aard is dan de
beschaafde; — gift en gal spuwen, zijn nijd lucht geven.
GIFTANGEL, m. (-s), angel van sommige dieren,
die vergift bevat; ...APPEL, m. (-s, -en), (plantk.)
de vrucht van den manzanillaboom in Amerika,
waarmede de Indianen hunne pijlen vergiftigen.
GIFTBEKER, ook GIFBEKER, m. een beker,
gevuld met een vergiftigen drank : den giftbeker
drinken, ledigen een vroegere vorm van de dood
...BLAASJE, v. (-s), blaasje bij sommige-straf:
insecten, waarin een door klieren afgezonderd
vergift wordt verzameld, dat door middel van den
angel in eene toegebrachte wonde geraakt; ...BOOM,
m. (-en), benaming voor verschillende boomen,
wier deelen een vergiftig sap inhouden, dat gebruikt wordt om pijlen te vergiftigen-, ...BOON, v.
(-en), de uiterst vergiftige roode zaadkorrel van eene
Indische plant (abrus precatori us).
GIFTBRIEF, m. (...brieven), akte van Bene
schenking (in toepassing op schenkingen in
vroeger tijd, en meest van onroerend goed).
GIFTIG, bn. ( -er, -st), (van wapentuig) met gif
bestreken : giftige pijlen; — (fig.) giftige dolksteken,
bijtende gezegden; -- (van dieren) gif bij zich
hebbende en daarmede kunnende kwetsen : giftige
slangen, spinnen; — (fig.) eene giftige tons, Bene
lasterende, kwaadsprekende tong; — (van menschen) venijnig, nijdig : toen hij dat hoorde, werd
hij giftig; — giftig in zijn spreken zijn; — vergiftige
bestanddeelen bevattende : giftige planten; —
(Z. A.) giftige streken, waar de Bene of andere
booze besmettelijke ziekte heerscht; (dicht.) oifti.ge
adem (van monsters die gift spuwen). GIFTIG
-HEID,v.
GIFTKLIER, v. (-en), klier waaruit gift wordt
afgescheiden (bij verschillende soorten van dieren
aanwezig); ...MENGER, m. (-s), ...MENGSTER
v. (-s), iem. die spijzen of dranken met vergift
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vermengt, om iem. daarmede te doodeli; . TAND,
m. (-en), holle tand der giftige slangen, waardoor
het gift uit de giftklier zich in de wonde uitstort;
...TANDIGEN, mv algemeene benaming voor de
vergiftige slangen (venenosa); ...VANG, m. (-en),
in fabrieken) schoorsteen of kanaal dat de giftige
dampen opvangt ; ...VISCH, ni. (...visschen),
zekere visch in de Middellandsche zee, wiens vleesch
vergiftig is (tetragonurns).
GIFTVRIJ, Ow. zonder vergiftige bestanddeelen:
oif tvrije geëmailleerde pannen; giftvrij behangpapier,
GIFTWEREND, bn. een giftwerend middel, om
de uitwerking van ingenomen vergift tegen te
gaan, tegengif .
GIFTWERKTUIGEN, o. mv. die organen der
giftige dieren, welke het vergift afscheiden en in
eene toegebrachte wonde uitstorten; ...WORTEL,
m. (-s), wortel die vergiftige bestanddeelen bevat;
...ZAKJE, o. (-s), giftblaasje dat sommige spinnen
in de bovenkaken hebben; ...ZIEKTE, v. (Z. A.)
bloedvergiftiging; ...ZUIGER, m. (-s), iem. die
overal venijn uit zuigt, alles ten kwade uitlegt;
...ZWEER, V. (...zweren) (Z. A.) bloedzweer,
booze zweer.
GIG (Eng.), v. ( -gen), een open tweewielige disselwagen; — eene lichte boot voor de kanaalscheepvaart (hetz. woord als ons giek).
GIGA (It.), ook GIGUE (Fr.), v. een oude Fransche dans in trippelmaat; (ook) de muziek daarvoor.
GIGANT, m. (-en), (fab.) een der geduchte reuzen, die bergen op elkander stapelden om den
Olympus te bestormen, maar door de goden met
behulp van Hercules overwonnen werden; — (fig.)
reus.
GIGANTESK, GIGANTISCH, bn. bw. reusachtig.
GIGERL, m. (-s), fat, modegek.
GIGO-NET, o. (-ten), (vissch.) in Zeeland een
net dat met een toestel in den vorm eener A wordt
te water gelaten, en dat als schrobnet en als stelnet
wordt gebruikt.
GIGOT, (Fr.), m. (-s), schapenbout; — (ook)
soort van wijde bovenmouw aan een vrouwenkleed,
pofmouw.
GIJ, ook GE, pers. vnw. 2de pers. enk. en mv.
(het enk. du ook de is nog slechts in enkele streken,
zooals in Limburg, Oost -Gelderland, en Friesl.
bekend). De vorm gij behoort tot de algemeene
schrijftaal; in de spreektaal hoort men bijna overal
jij, je of U.
GIJBELEN, zie GIEBELEN.
GIJGEN, (gijgde, heeft gegijgd), ook GIEGEN,
(Zuidn.) gichelen, lachen : hij doet niets dan gijgen
en gachen; vgl. GIEGAGEN.
GIJK, v. zie GIEK.
1. GIJL, o. (brouw.) gist die zich vormt in het
eerste tijdperk der gisting van het bier : het bier
staat nog in 't gijl, is nog niet uitgegist; — gisting
van versch bier in vaten.
2. GIJL, bn. (brouw.) gistend : het bier is Bijl
genoeg om getond te worden.
GIJLBIER, o. bier in de gijlkuip, dat in liet eerste
tijdperk der gisting is.
GIJLEN, (gijlde, heeft gegijld), (veroud.) (van
bier) gisten, schuimen. GIJLING, v.
GIJLER, m. (-s), zie GIELER.
GIJLIEDEN, ook GIJLUIDEN, (w. g.) pers.
vnw. 2de pers. mv., om uitdrukkelijk het meervoud
aan te wijzen in gevallen waarin gij alleen daartoe
niet voldoende geacht wordt; in de spreektaal zegt
men jullie, jelui, in Zuidn. gijllie, gulder, gullie.
GIJLKUIP, V. (-en). (brouw.) gistkuip, kuip
waarin liet brouwsel uit den koelbak gepompt en
met gist vermengd wordt.
GIJMAN, m. (-nen), bootwerker belast met het
besturen der kraan bij het lossen van ertsschepen.
GIJN, ook DIJN, o. (-s, -en), een takel, bestaande
uit twee blokken met drie of meer schijven, tot
liet hijschen van zware verachten; (ook) de soort
van touw die in het gijn wordt gebezigd.
GIJNBALK, m. (-en), balk waaraan het gijntouw
is vastgemaakt; ...BLOK, o. (-s, -ken), een zwaar
blok met drie of meer schijven, van tamelijk vierkanten vorm, en voorzien van twee neuten, omdat
het een dubbelen strop krijgt; ...LOOPER. m. (-s),
het zware touw dat door de gijnblokken wordt
geschoren; ...SCIIINKEL, m. (-s), strop van een
gijnblok; ...TUIG, o. (-en), takel.
GIJP, v. (zeew.), het gijpen : wacht u voor de gijp,
pas op voor de gijp, neem u in acht voor het plotse-
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ling omslaan van het zeil, (soms fig.) wacht u voor
de wisselvalligheid der fortuin; — (w_ g.) met eene
lijp, met eene zwenking : hij kwam met eene gijp
op mij af.
1. GIJPEN, (gijpte, heeft gegijpt), (scheepst.) omslaan van de bezaan, bij het voor den wind zeilen,
ten gevolge van een schielijk omloopen van den
wind of door het sterk gieren : het zeil gijpt; wie
in den wind opzeilt heeft geen gevaar te gijpen; —
(van omstandigheden, gezindheden) omslaan, ver
anderen.
2. GIJPEN, ook DIEPEN, (alleen in de onbep:
wijs), met open mond naar adem snakken: liggen te.
gijpen, of op het gijpen liggen, liggen te zieltogen;
(Zuidn.) (ook) gapen, den mond openen : dat is
voor u maar een gapen en een ,iepen, dat is voor u
zeer gemakkelijk te doen; — (gew.) staan hunkeren,
als iem. wat eet.
QIJS, GIJSJE, mansmaan, verkorting van
Gijsbert; in verschillende zegswijzen : een hongerige,
een hollebolle Gijs, een schrok, een veelvraat; --(gew.) hij slacht Gijsje aan de Hoornbrvvgge : die
troefde wel acht dagen na, hij komt erg achteraan.
GIJZELAAR, m. (...laren -s), iem., die met zijn
persoon borg blijft voor het vervullen van zekere
voorwaarden; inz. in oorlogstijd een voornaam
persoon, als onderpand voor de nakoming van gestelde krijgsvoorwaarden.
GIJZELEN, (gijzelde, heeft gegijzeld), iem. als
onderpand nemen voor het nakomen van beloften
of voorwaarden; inz. iem. gevangenzetten voor
schulden; — (dicht.) binden, boeien, ketenen.
GIJZELING, v. (-en), gevangenzetting voor schulden; — (recht.) iem. in gijzeling aanbevelen, bij de
bevoc;gde macht zijne gevangenzetting ter zake van
schulden verzoeken; — gevangenschap wegens
schulden of wegens weigering van eed, belofte of
verklarin ; : iem. in gijzeling houden, stellen; — (ook)
de voor gegijzelden bestemde gevangenis : in de
gijzeling zitten, gevangenzitten voor schulden.
GIJZELKAMER, v. (-s), ...PLAATS, ' . (-en)
verblijfplaats der gegijzelden.
GIJZELRECHT, o. het recht van den schuldelscher
om zijn schuldenaar tijdelijk van de vrijheid te berooven, recht van lijfsdwang
GIKA, m. wijn, dien men in Noord -Amerika uit.
maïs stookt.
GIL, m. (-len), een schelle, doordringende kreet
(inz. van eene vrouw of een kind) - een luide, een
rauwe gil; zij gaf een gil van blijdschap; — kort, hoog,
schel geluid eener stoomfluit, inz. van eene locomotief. GILLETJE, o. (-s).
GILD, o. (-en), ook GILDE, o. (-n), (hist.) benaming van middeleeuwsche broederschappen of
vereenigingen tot onderlinge hulp en bet houden
van gezellige bijeenkomsten; men had o. a. geestelijke gilden van priesters en leeken, die zich inz.
met de zorg voor de begrafenis en het zieleheil der
gestorven broeders of zusters, met ziekenverpleging
of armenzorg belastten : het gilde van het F7_ . Sacrament; — de buurgilden tot onderhouding van goede
gebuurschap, vooral door de j aarlij ksche buur malen (nog hier en daar, b. v. in Gelderland en
Groningen); — de narren -, gekken -, vastenavondsgilden, drinkgezelschappen van mannen of vrouwen
met het doel om gezamenlijk feest te vieren, inz.
op vastenavond of met kermis ; — de gilden
der schutters, wier doel was zich te oefenen in het
hanteeren der wapenen (nog in het Zuiden ); -de gilden der rhetrosijnen, kamers van rhetorica; —
d e ambachtsgilden, vereenigingen van burgers
eener stad, die hetzelfde beroep als meesters en
volgens vaste bepalingen uitoefenden, met uit
uit dat bedrijf van alwie niet tot het gild-sluitng
behoorde : het hoedenmakersgild; de deken va:i he
gilde der goudsmeden; — het gild winnen, door het
vervaardigen van een proefstuk en het betalen van
het inkomgeld het meesterrecht verwerven, als
gildebroeder aangenomen worden; — (thans nog)
vereeniging van personen die hetzelfde ambacht
of bedrijf uitoefenen, met het doel elkander
onderling te steunen : -- (bij uitbreiding) een
kring van personen die elkanders genooten genoemd kunnen worden : het groote gild, de gehuwden : hij is nu ook in het groote gild; het edele gild
der dieven; hij is van ons gild, een vakgenoot.
GILDEBEKER, m. (-s), beker waaruit op de gildemalen werd omgedronken; ...BIER, o. feestmaal
van een gild., inz. bij de aanneming van een nieuw

;ILDEBR0EDER.

Hd; ... BODE, rn. (-n), gildeknecht; ... BOEK, 0.
(-en), het boek niet de keuren en statuten van het
gild, de namen der leden en leerlingen en de gesehiedenis van het gild; ... BORD, o. (-en), een houten
bord met teksten en gediehteii of met de attributen
van het gild, dat in het gildeperk in de kerk werd
opgehangen; ... BOS, ...BUS, v. (-sen), kas van eon
gild, voornamelijk ter ondersteuning van oude,
zieke of arme gildebroeders; ... BRIEF, in. (. . brievon), de brief waarbij van overheidswege de rechten en keuren van een gild werden vastgesteld of
bekrachtigd; het bewijs van lidmaatschap dat aan
een gildebroeder werd afgegeven.
GILDEBROEDER, m. (-s), lid van een gild; vakgenoet, collega; . . . BROEDERSCHAP, 0.
GILDEDEKEN, rn (-S), deken, overman, bestuurder van een gilde; ... HAL, v. (-len), (in de Vlaamsehe steden) het gebouw dat tot markt en beurs
voor een of meer gilden diende; ... HEER, m. (-en),
judste. eerste bestuurder van een gild; ... HOORN,
ilL (-s), met zilver of koper beslagen drinkhoorii,
waaruit op het gildemaal werd gedronken; ... HUTS,
(). (. . huizen), het vereenigingsgebouw van een gild;
. . KALF. 0. ( ... kalveren), een kalf, dat op kosten
van een gild was vetgemest en op het jaarljksehe
gildemaal werd gegeten; (ook) een bijzonder vet
kalf; . . .KAMER, v. (-s), vergaderzaal van een gild;
- . .KEUR, v. (-en), keur, recht van een gild;
. KLEED, o. (-en), lijkkleed, bij de begrafenis
van een gildebroeder door het gild gebruikt;
- KNAAP, m. ( ... knapen), ...KNECHT, m. (-a),
lienaar van het gild.
GILDEMAAL, 0. ( ... malen) of ... MAALTIJD, m.
(-en), de gemeenschappelijke maaltijd op of omtreeks den naamdag van den patroon van het gild,
waaraan door alle gildebroeders en zusters werd
deelgenomen; ... MEESTER, m. (-a), deken van
het gilde; ... PATROON, rn (-s, . . .tronen), de
beschermheiiige van een gild, naar wien het veelal
genoemd werd : Jozef was de gildepatroon der timmerlieden; ... PENNING, m. (-en), penning der
gildebroeders ala bewijs van lidmaatschap; ... PERK,
0. (-en), dat gedeelte eener kerk waar zich het altaar
(later het bord), bet graf enz. van eon gilde bevon
den; . . . PROEF, v. ( . proeven), het vervaardigen
van het ineesterstuk, waarmede iemand het meesterrecht verwierf; (Ook) het proefstuk zelf
GILDERECHT, 0. (-en), het recht dat men als
lid van een gilde had om een bedrijf uit te oefenen;
(ook) gildebrief; (ook) een college, belast met de
handhaving der keuren betrekkelijk de gilden.
GILDESLAG, o. (-en), hoefalag, vak van den
stadswal en de stadsgracht, waarvan de bewaking
en bet onderhoud aan een bepaald gilde was opgedragen; (ook) een kwartier of wijk eener stad,
'voornamelijk door de leden van een gild bewoond;
- . SPRAAK, v. ( ... spraken), vergadering voor den
iwen van alle gildebroeders in het gildehuis, ter
bespreking van de aangelegenheden van bet gilde;
- STAF, ni. ( ... staven), staf van een gildedeken;
- . .TEEKEN, 0. (-a), blazoen van een gilde; ... WEZEN, 0. alles wat op de gilden betrekking heeft;
. . .ZOT, m. ; . . ZUSTER, v. (-a), zuster, lid van
een gilde.
GILDHOOFD, o. (-en), . . . HOOFDMAN, m. ( ... lieden, . . .luiden), overman, bestuurder van een gilde.
GILDOS, m. (-sen), os of rund, dat voor rekening
van een gilde vetgemest en op den gildemaaltijd
gegeten werd, nadat het, met bloemen en linten
opgeschikt, was omgeleid (ook belderom geheeten);
- (ook) een bijzonder vet slachtbeest, dat door
(Ion slager versierd werd rondgevoerd, inz. tegen
Paschen, paaschos.
1. GILLEN, (gilde, heeft gegild), schelle kreten
(loon hooren : het kind ligt al een kwartier te gillen;
gil niet zoo!; gillen als een varken dat gekeeld wordt;
het is om 'van te gillen, om het uit te gieren van

het lachen, zoo gek; - gillend roepen of uitroepen:
0
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neen, neen ! gilde zij, terwijl zij beide handen

voor de oogen hield; - een hoog en schol geluid
doen hooren; de locomotief stoof gillend voorbij.
2. GILLEN, (gilde. heeft gegild), in schuine richlAng afsnijden : (zeilm.) een zeil, van onder breed
en wel gegild; (scheepsb.) planken (of balken) gillen,
schuin afzagen.
GILLER, 111'. ( - 5), GILSTER, v. (-s), die gilt.
GILLETJES, 0. mv. (Z. A.) kunstjes, foefjes.
GILLING, v. (-en), (zeilm.) de schuin afgesneden
kant van de kleeden van een zeil; (scheepsb.) bet

schuins naar omlaag afgezaagde einde van een
balk of eene plank; (ook) die balk of plank zelf;
de gebogen lijn, de ronding van een doorloopend
scheepsboord; - (w. g.) de welving aan den spiegel,
waarin zich het hennegat bevindt.
GILLINGKLEED, o. (-en), (zeilm.) schuin afgesneden baan in een zeil; ... PUNT, , v. (-en), die
scherpe hoek aan den neg van een zeilbaan, waar
de gilling ten einde loopt.
GILS, v. (Zuidn.) geit, gilt, gesneden zong.
GIMP, v. eene soort van passement of boordsel
van draad niet gekleurde zijde omsponnen;
(-en), boordsel of belegsel van gimp; -MOLEN,
m. (-s), spinmolen, ingericht tot het vervaardigen
van gimp.
GINDER, ook GINTER, bw. (van plaats) dáâr,
op die plaats (op eenigen, soms op grooten afstand
van den spreker) : hij woont ginder; uw broer is
in mdii, hoe bevalt het hem ginder ?; - hier en
ginder, hier en daar, (ook als uitroep, ter vermijding van ergerlijke woorden) voor den dit en dat:
wel hier en ginder

GINDERHEEN, ook GINTERHEEN, bw. derwaarts, daarheen.
GINDOP, bw. verderop. daar ginder.
GINDS, bw. ginder, ddhr : ginds verheft zich een
heuvel; wie loopt daar ginds ? - ginds en weer,
heen en weer, heen en terug; (gew.) hij is er maar
ginds en weer geweest, een oogenbilk, even.
GINDSCH, bn. gene: het gindsche huis, het huis
daar ginder; aan gindsehert kant, aan gene zijde.

GINGANG, o. (-s), een gekleurd, meestal katoenen
weefsel, gewoonlijk met strepen.
GINNEGAPPEN, (ginnegapte, heeft geginnegapt),
min of meer ongemanierd en spotachtig half ingehouden lachen, gichelen, grinniken: ze zitten
weer te ginnegappen. GINNEGAPPER, m. (-a),
GTNNEGAPSTER, v. (-s), die ginnegapt.
GINSENG(WORTEL), m. (-s), (als stofnaam v.
gmv.), kruidige, prikkelende wortel van panax
ginseng, eene kleine plant met ietwat kruipenden
wortelstok, in China inheemsch en als een hooggeschat geneesmiddel beschouwd.
GINST, ook GTNSTER en GENST, v. (plantk.)
volksbenaming voor den gaspeldoorn (ulex europaeus), een heesterachtig gewas; - ook voor de
brem (sarothamnus vulgaris) en voor de heidebrem
(genista); -KRUID, o. giuster.
GINTER, bw. zie GINDER.
GIORNO (A) (It.), verlichting d giorno, eene wijze
van illumineeren, met guirlandes van lampions enz.
GIPS, 0. (-en). (delfst.) zeker mineraal, zwavelzure kalk : gebladerd gips, dicht gips, korrelig gips; gips branden, het door verhitting van het kristalwater ontdoen; - gebrand gips, watervrij gips in
poedervorm, gipsmeel; met water aangemengd gipsmeel, gipsbrij om
mede te gieten of te pleisteren, pleister : de beeldhouwer vervaardigt eerst een model uit gips, klei of was;
- zijn been ligt in het gips, in een gipsverband.

GIPSAARDE, v. schuimgips, fijne kristallijne
slechts losjes opeengehoopte blaadjes gips.
GIPSACHTIG, bn. op gips gelijkende.
GIPSAFDRUK, m. (-ken), ... AFGIETSEL, 0.
(-s), afbeeldsel van een voorwerp, verkregen door
dit in gips af te gieten; . . .ALBAST, 0. gewoon
albast, eene melkwitte soort van gips; ... BEELD,
0. (-en), beeld van gips gegoten; . . .BEPLEISTE
RING, v. (-en); ... BRANDER, m. (-a), iem. die
gips tot pleister brandt; . . . BRANDERIJ, v. (-en),
werkplaats van den gipsbrander; bet branden van
gips; . . .BRIJ, v. met water aangemengd gipsmeel.
1. GIPSEN, bn. van gips vervaardigd, in pleister
gegoten : een gipsen beeldje; - een gipsen masker,
afgietsel van het gelaat van een afgestorvene.
2. GIPSEN, (gipste, heeft gegipst), met gips bestrijken, pleisteren : het plafond laten gipsen; (landb.) den grond gipsen, dien bestrooien of mesten
met gemalen gips; - (wijnhandel) den wijn gipsen,
den most met gebrand gips behandelen, waardoor
de kleur vuriger, en de wijn eerder geklaard en
fteschrijp wordt.
GIPSGIETER, at. (-s), iem. die door gieten voorwerpen van gips maakt; ... GROEVE, v. (-n), waai
gips uit den grond wordt gegraven; ... HOUDEND,
bn. gipshoudend water, waarin gips opgelost is;
. . .KRTSTAL, 0. (-len); ...KRUTD, 0. (plantk.)
eene soort van steenbreek, ook wel gaffelsteng en
gipsmuur geheeten (eypsophila).

GIPSMEEL.
GIPSMEEL, o. gebrand gips in poedervorm;
...MIJN, V. (-en), gipsgroeve; ...MODEL, o. (-len),
model in pleister; ...MUUR, v. (plantk.) gipskruid;
...OVEN, m. (-s), oven om pleister te oranden;
...PLAFOND, o. (-s); ...POEDER, o.; ...SCHAAR,
V. (...scharen), (heelk.) schaar om een gipsverband
te verwij derep: ... SPAAT, o. gekristalliseerd gips;
...STEEN, m. het gips als delfstof; —, (-en), soorten
van gipssteen.

GIPSVERBAND, o. (-en), (heelk.) een verband
van in gips gedoopte windsels, die hard worden en
dus maken dat het verbonden deel niet bewogen
kan worden; ...VORM, m. (-en), gietvorm van
gips; (ook) vorm om gips in te gieten; ...WERKER,
m. (-s), gipsgieter; ...WINDSEL, o. (-s, -en),
...ZWACHTEL, m. (-s), een windsel waarmede
een gipsverband wordt gelegd.
GIPSY, m. en v. (-'s), heiden, heidin, Zigeuner,
Zigeunerin.
GIRAFFE, v. (-n), een hertachtig, herkauwend
dier met zeer langen hals, dat in Midden -Afrika
leeft en eene hoogte van 6 M. bereikt (camelopardalis
girafa); —HALS, m. (...halzen), —NEK, m. (-ken),
(ook) bijzonder lange hals (van menschen); —PIANOFORTE, v. (-s), een opstaande vleugelpiano die
den vorm van een giraffenhals heeft.
GIRANDE, v. (-s), springfontein die een kring
van stralen uitwerpt; — (ook) een vuurwerk waar
menigte raketten tegelijk naar alle rich--bijen
tingen worden uitgeworpen.
GIRANDOLE, v. (-s), armblaker, kandelaar met
armen; — (ook) een diamanten versiersel; -- (ook)
Bene soort van vuurwerk, een rad van vuurpijlen,
girande.
GIRANT, m. (-en) endossant van een gegireerden
wissel.
GIRASOL, v. zekere edele steen, het in prachtige
kleuren spelend of opaliseerend adulaar-veldspaat,
ook maansteen geheeten; Oostersche girasol, korund.
GIRATOR, m. (-s), endossator van een gegireerden
wissel.
GIREEREN, (gireerde, heeft gegireerd), (kooph.)
een wissel schriftelijk op een ander overdragen,
endosseeren.
GIRGEL, m. zie GERGEL.
GIRO, v. wisseloverdracht, endossement.
GIRO-BANK, v. (-en), disconto-bank : eene bank,
waar alleen door overschrijving geldsommen van
den een op den ander worden overgedragen; ... -VEREER, o. gebruik dat men van eene giro-bank
maakt : het giro-verkeer neemt voortdurend toe.
GIRONDIJNEN, ook GIRONDISTEN, m. mv.
(bist.) de gematigde republikeinsche partij tijdens
de Fransche revolutie (1792), zoo geheeten, wijl
hare hoofden uit het departement Gironde afkomstig waren.
GIRSEN, (girste, heeft gegirst), (w. g.) een gierend,
knarsend, snijdend geluid maken (meest van scherpe, ijzeren werktuigen gezegd) : de zeis girst door
't gras.
GIS, v. gissing : bij de gis, bij gissing, bij raming:
ik heb het maar bij de gis afgepast, zonder te meten; -- naar gis, naar gissing, zonder het met
zekerheid te kunnen zeggen : het is naar gis een
jaar geleden; — schrijf het maar up de gis af; —
dat gaat buiten de gis. dat loopt (of valt) uit de gis,
komt anders uit dan men gedacht had.
2. GIS, v. (muz.) de noot die een halven klank trap hooger is dan g.
GISALDRUK, m. eene wijze van een voor druk
op de lithographische snelpers geschikte cliché te
maken op aluminiumplaten, met eene lichtgevoelige
laag bedekt, door eene teekening eerst op transparant papier of linnen te maken en deze op de plaat
over te drukken.
GISP, v. ( - en), (verond.) dunne roede, smalle

riem (als strafwerktuig).
GISPELEN, (gispelde, heeft gegispeld), (gew.)
geeselen; (ook) het water door een slag doen opspatten.

GISPEN, (gispte, heeft gegispt), (veroud.) met

Bene gisp slaan, geeselen (als strafoefening); —
(Zuidn ) in het water slaan en het daardoor om-

hoog doen spatten : hij gispte het water in mijn

aanzicht; (ook) het gispt, van eene kortstondige
regenbui; —
ieman d of iets doorhalen, hekelen, laken : hij
verdiende streng gegispt te worden; de redenaar gispte

de dwaasheden van onzen tijd. GISPER, m. (-s),
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GISPSTER, V. (-s), iem. die gispt. GISPING,.
(-en), vinnige, hekelende berisping
GISSEN, (giste, heeft gegist), de verschillende
mogelijkheden overwegen, raden naar iets : wij
kunnen naar de oorzaak gissen, die kennen doen wij
echter niet; al pratende en gissende wat voor geluid
het mocht zijn, kwamen wij bij het huis; — (spr.)
gissen doet missen, men kan licht mis raden; —
eene gevolgtrekking maken, vermoeden, raden
een man van naar ik gis vijftig jaar; ik kan niet
gissen vat ge bedoelt; — (zeew.) een bestek gissen,
uit een vroeger bestek en de gezeilde koersen en
afstanden de plaats opmaken, waar een schip
zich bevindt; evenzoo gegiste lengte, breedte enz.; gissen buiten boord, door waarneming van het
schuim, dat langs het varende schip loopt, de
vaart bij benadering bepalen.
GISSENDERWIJZE, bw. bij gissing.
GISSER, m. (-s), GISSTER, v. (-s), iem. die

gist.
GISSING, v. (-en), datgene wat gegist wordt, eene
onderstelling : het is niet meer dan eerie gissing, eene
bloote gissing, wier juistheid niet is te betoogen; —
zich in gissingen verdiepen. allerlei mogelijkheden
bedenken, stellen; — oordeel zelf of mijne gissing
gegrond is, of wat ik gis waarschijnlijk is; — (in
de. wetenschap) eene gissing, eene conjectuur of
Bene hypothese. GISSINKJE, o. (-s).
GIST, (gew. ook GEST). v. zeker plantaardig
organisme dat ontstaat in vloeistoffen, wanneer
suikerdeelen daarin zoodanig worden omgezet dat
er alcohol wordt gevormd; zoowel datgene wat
naar boven werkt als schuim (bovengist), als wat
als droesem bezinkt (ondergist) : de gist, die men
gebruikt om brood en ander gebak te doen rijzen
wordt meest verkregen in de branderijen; — droge
gist, de gedroogde of geperste gistplan.tjes.
GISTBOER, m. (-en), kleinhandelaar in gist.
GISTEN, (gistte, heeft gegist) (gew. ook GESTEN)
schuimen, opbruisen (van bier, wijn en andere
stoffen, waarbij gisting (fermentatie) plaats heeft); —
(fig.) bruisen, ontsteld zijn van hartstocht : zijn
bloed begon te gisten; de gemoederen waren aan 't
.gisten, de bevolking was onrustig, werd oproerig.
GISTER, bw. zie GISTEREN.
GISTERAVOND, bw. op den avond van gisteren,
op den vorigen avond : ik heb hem gisteravond nog
gesproken.

GISTEREN, ook GISTER, bw. op den dag vóór
heden : zij is gisteren vertrokken; de dag van gisteren,
de vorige dag ; -- van gisteren, eerst sedert zeer
korten tijd in wezen (ter kenschetsing van den
onbelangrijken duur van ons bestaan) : wij menschen
zijn van gisteren, wij ! maar, eer het aardrijk was,
was Hid !; — (scherts. van iem. die „pas komt
kijken ") zonder ervaring : hij is niet. von gisteren,
hij is wel ingelicht, goed op de hoogte; (ook) bij
de pinken, bij de hand; --, o. het gisteren, iemands
gisteren, het verleden : het heden wordt gisteren.
GISTERMIDDAG, ...MORGEN, ... NACHT,
...00HTEND, bw. op den middag, morgen eriz.
van den dag van gisteren
GISTIG, (gew. ook GESTIG) bn. (w. g.) gistend,
onklaar (van vochten) :. gistig bier.
GISTING, v. (-en), het gisten, de door microorganismen bewerkte verandering of ontleding van
stoffen, waarbij verbindingen van een hoogeren in
een lageren graad van samengesteldheid overgaat; n de scheikunde spreekt men van alcoholische,
-i
melkzure, boterzure, rottende gisting, enz.; — (fig.)
woeling
onder
—
mijn bloed geraakt in gisting;
het volk : de gistingen onder Leicester.
GISTINGSPROCES, o. ( -sen), het ontstaan, het
verloop en de gevolgen van liet gisten; ...VER
zich tijdens het-SCHIJNEL,o.(ens)di
gisten voordoen.

GISTKELDER, m. (-s), kelder waarin men het
bier laat gisten; ...KRACHT, v.; ...KUIP, v. (-en);
...METER, m. (-s), (scheik.) afmeter der verschillende graden van gisting; ...PERS, v. (-en), waar-

mede men de natte gist droog perst; ...PLANTJE,

0. (-s), ...ZWAM, v. (-men), de zwam die het hoofdbestanddeel is van de gist en waardoor eigenlijk
de omzetting van suiker in alcohol en koolzuur,
wordt teweeggebracht (crjptococcus cerevisiae).
GIT, o. eene schoone, zwarte delfstof die zeer
hard is en voornamelijk gebezigd wordt tot het
vervaardigen van sieraden (ook zwart agaat, zwart
barnsteen en bergwas geheeten); --- moo zwart al^g
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git, (vooral van de oogen en het haar gezegd)
glinsterend zwart; -, v. (-ten), sieraad, langwerpige koraal van git
vervaardigd, of, in nabootsing daarvan, van zwart
glas: een mantel, met gitten gegarneerd. GITJE, o. (-s).
GITAAR, v. (...taren), zeker snarenspeeltuig,
eene soort van viool, oorspronkelijk met vijf, doch
sedert het laatst der vorige eeuw met zes snaren,
die met de vingers der linkerhand aangedrukt en
met de rechter getokkeld worden; —HARP, v.
(-en), zeker muziekinstrument; —SPEL, o. het
spelen op de gitaar; —SPELER. m. (-s), —SPEELSTER, V. (- s).
GITANO (Sp.), m. (-'s), Heiden, Zigeuner. (Het
vr. van GITANO is GITANA.)
GITGALON, o. galon, met gitten gegarneerd;
...GARNITUUR, o. (...turen), een garnituur, een
stel damessieraden (broche, oorbellen enz.) van git.
GITTEGOM, v. zie GUTTEGOM.
GITTEN, bn. van git vervaardigd : een gitten
armband; met (echte of valsehe) gitten gegarneerd:
gitten franje; — als git zóó zwart : gitten pracht
van haar.

GITSTEEN, o. (-en), git (als delfstof).
GITZWART, bn. zoo zwart als git : gitz.,+arte
ooggin; een gitzwart paard, een glanzig zwart paard.
GIWANG, (Ind.) soort van oorhangers.
GLAASJE, o. (-s), een stukje glas : bij het kienen
legt men een glaasje op de nummers die opgelezen
zijn; figuren leggen van gekleurde glaasjes; —
een klein glas, hetzij drink- of kijkglas : fen
glaasje wijn drinken,; onder een glaasje zitten, eene
fleseh samen ledigen; -- een liefhebber van een glaasje
zijn van een glaasje houden, wel een glaasje lusten,
veel van sterken drank houden: -- hij is afschaffer
van de kleine glaasjes, hij heeft, liever een groot
dan een klein glas, 't is een drinkebroer; — een
glaasje tot afscheid, op de valreep, aan den wagen,
een laatste glaasje voor het vertrek; — hij heeft
(wat) te diep in het glaasje gekeken, (ook) hij heeft
een glaasje op, hij is beschonken.

GLAASSTER, v. (-s), (pijpenm.) eene vrouw die
de pijpen glaast.
GLACEEREN, (glaceerde, heeft geglaceerd), met
Bene gladde oppervlakte overdekken, glanzend
maken : geglaceerd papier; — met Bene laag suiker
overdekken (van gebak); — tot eerre gelei laten
verkoken (vruchten); — doen bevriezen of ver
-stijven:
een geglaceerde podding.
GLACEETJES, o. mv. glacéhandschoenen : een
paar glaceetjes.

GLACÉHANDSCHOEN, m. (-en), handschoenen
van glanzig leder : zwarte glacéhandschoenen; ook
bij verkorting glacé's : een paar witte glacé',; ...LEER
o. fijn en zacht leer, voornamelijk voor het vervaardigen van handschoenen gebezigd; .. PAPIER,
o. geglaceerd papier : visitekaarten op fijn. glacé
-paier.

GLACIALINE, v. een conserveeringsmiddel voor
vleesch, eieren en melk, bestaande uit eene oplossing
van 56 G. boorzuur, 28 G. borax, 2R G. glycerine
en 20 G. suiker in 1 L. water.
GLACIS, o, (...cieën), (vest.) aardglooiing op het
voorterrein van een fort, eene vesting enz.; —HELLING, m. (-en), hellingshoek van het glacis: —KAM,
m. (-men); —OPPERVLAK, o. (-ken); —PLAAT,
V. (...platen), (scheepsti) gesmeed ijzeren platen,
in doorsnede den vorm hebbende van een trapezium,
die om de openingen van den toren op pantser
-schepn
zijn aangebracht.
GLAD, . bn. bw (-der, -st) waarop men licht
uitglijdt (van oppervlakten waarop men niet. of
met moeite, kan staan) : een gladde parketvloer;
nieuwe matten zijn erg glad; 't is glad buiten; —
(fig.) de stoep is daar glad, 't is er een glad stoepje,

schertsend gezegde, als er verscheidene meisjes uit
hetzelfde gezin kort na elkaar trouwen; — zich op
glad ijs wagen, zich op gevaarlijk terrein begeven,
een onderwerp aanroeren waarvan men niet geheel
op de hoogte is; — hij is op een gladden weg, op
eene gladde baan, hij loopt gevaar te vallen, hij
gaat zijn verderf te gemoet; —
glibberig (van dieren op wier naakte huid men
geen vat heeft) : eene gladde slang (paling, aal); —
't is een gladde aal, een gladde vogel, een slimmerd,
men heeft geen vat op hem, hij laat zich niet gauw
vangen, zie AAL; bij de pinken, gewikst : een glad
ventje, een gauwerd; daar ben-je niet glad genoeg
voor, niet gewikat, niet slim genoeg; —
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glanzig en effen : gladde meubels, die gewreven
zijn; — eene gladde jas, die door slijten kaal en
glimmend is geworden; — gladde koeien, met glanzige huid, als blijk van gezondheid; — (gew.) een
glad kind, eene gladde meid, gezond en frisch; -effen, zonder ongelijkheden : een gladde steen,
zonder ruwigheden; zware. gladde boomstammen;
zijn haar was zoo glad gekamd, alsof het uit één stuk
was; een gladde gouden ring; eene sloep met gladde
buitenhuid, die niet overnaads bewerkt is; — (van
den stijl, van verzen enz.) gelikt, beschaafd : gladde,.
maar krachtelooze verzen; — zonder rimpels en
plooien : gladde glaceetjes; een glad en effen voorhoofd;
eene gladde japon, zonder opmaaksels of plooisels; —
gladde wollen stoffen (in tegenstelling met laken
gekeperde, fluweelachtige stoffen); — een-achtige,
glad geweer, glad kanon, niet getrokken, zonder
gleuven in den loop; — de gladde haai, gladde rog,
zonder scbubben, zonder stekels; — eene gladde
zee, met effen waterspiegel; - — een glad dek (op

schepen), een dek dat onafgebroken van voor tot
achter doorloopt; -- (zeew.) eene gladde batterij of
gladde laag, gladdeksbatterij, batterij van een
schip dat slechts geschut op het bovendek heeft; -de gladde laag geven, uit alle stukken van ééne
zijde gelijktijdig vuren; (ook fig.) iem. met een
vloed van woorden of verwijten overstelpen; —
niet ruw of ruig (van de huid), kaal : een gladde
schedel; — eene slodde steenrots, eene naakte, kale
rots; -- baardeloos, (behoorlijk) geschoren : eene
gladde kin, hij heeft een glad gezicht, geen baard; —
(bijb.) niet ruig behaard : mijn broeder Ezau iseen harig man, en ik ben een glad man; —
hij heelt eene gladde tong. is welbespraakt (ook
in ongunstigen zin van bedriegers of vleiers); —
een gladde boedel. die onbezwaard, onbekommerd
is; • — een gladde weduwnaar, een gladde vrijer, met
wien te huwen geen bezwaren heeft (in bet eerste
geval bepaaldelijk met de bet. : zonder kinderen); —
een gladde pols, die gelijkmatig klopt; — er waait:
eene gladdl koelte, een flinke, gelijkmatige wind; —
(gemeenz.) dat is nogal glad !, dat spreekt tamelijk
wel van zelf, dat zal wel uitkomen !; -bw. op onbelemmerde wijze, vlug, vlot : het mes
ging er glad door: de verzen vloeiden hem glad van
de lippen; het gaat hem glad af, hij heeft er geen
moeilijkheden mede; -- d&,.t loopt glad van stapel,

zonder belemmeringen, het gaat als van een leien
dakje; — dat zit hem niet glad, dat zit zoo glad niet,.
dat lukt hem niet, dat gaat nog zoo gemakkelijk.
niet; — (effect.) glad terugnemen, aan de beurs,
effecten terugnemen zonder report te berekenen
GLADJES, zie aldaar;
geheel, volstrekt : ik ben het glad vergeten; mijn.
hoed is door den regen glad bedorven; 't was qlcd
uit, dat is glad onmogelijk; ge hebt het glad mis,~
hij was glad van de wijs, was geheel in ' de war.

GLADACHTIG, bn. een weinig glad.
GLADAF, bw. rondweg, volstrekt : hij u eigerde
het gladaf .

GLADAKKER, m. -s), (eig.) lastpaard, er slecht
uitziend paard, oude knol; --- (Ind.) kamponghond
die niemand toebehoort; — (fig.) persoon die niet
kieskeurig is in de middelen om aan den kost te.
komen, met wiep men voorzichtig moet zijn; sluw.
listig persoon; gemeene smeerlap.
GLADARIG, bn. (van granen) gladde aren heb
gladarige tarwe.
-bend:
GLADBEITEL, m. (-s), gereedschap der draaiers.
GLADBEK, m. (-ken), vlasbaard, melkmuil.
GLADBOENEN. (boende glad, heeft gladgeboend >,
door boenen glad, glanzig of glimmend maken.
GLADBORSTELEN, (borstelde glad, heeft gladgeborsteld), iets zoolang borstelen tot het glad is:
een vilten hoed gladborstelen.

GLADCILINDER, m. (-s), (papierm.) werktuig
oni papier te gladden, glansmachine.
GLADEKKER, m. (-s), sluw, listig persoon; gemeene smeerlap; zie GLADAKKER.
GLADDEKSBATTERIJ, v. (-en), (zeew.) batterij
van een schip dat slechts geschut op het bovendek
heeft: ... KORVET, v. (-ten). ...SCHIP, o. (...schepen), korvet, schip met slechts ééne batterij (in
tegenst. met een kuilschip, dat er twee boven
elkaar heeft.)
GLADDEN, (gladde, heeft geglad), gladmaken,.
polijsten, glanzen, schuren, poetsen.: klingen kan
men het best gladden of bruineeren op houten schijven;
papier gladden; — ( ongewoon) effenen. gladstrijken
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toen de jeugd dit voorhoofd gladde, nu van allen glans
beroofd; — (w. g.) gegladde tonen, zoetvloeiend,
niet ruw; — de keel gladden, de leeschheid er van
wegnemen.
GLADDIG, bn. tamelijk glad : 't is gladdig op
straat. GLADDIGHEID, v. gladheid, inz. wanneer
het geijzeld heeft : veel menschen vielen, door de
igladdigheid (der straten); — onbehaar_dheid; —
welbespraaktheid.
GLADHAMEREN, (hamerde glad, heeft gladgehamerd), met den hamer slechten, vlakken, planeeren.
GLADHARIG bn. (van dieren, inz. van honden)
van gladde, glanzige haren voorzien (in tegenst.
met ruighariq). GLADHARIGEN, m. mv. menschen
wier hoofdharen cilindervormig zijn (in tegenstelling
met de kroes- en wolharigen).
GLADHEID, v. het glad zijn (in alle bet.)
GLADHOUT, o. (-en), gereedschap der wevers
, en schoenmakers, waarmede men iets glad wrijft,
likhout; (ook) gepolitoerd hout. GLADHOUTEN,
bn. gladhonden meubelen, van gepolitoerd hout.
GLADIATOR, m. (-en), (bist.) zwaardvechter,
kampvechter. (bij de Romeinen).
GLADIOLUS, v. ( -sen), (plantk.l een plantengeslacht van knolgewassen, met zwaardvormige
bladen en levendig gekleurde bloemen; inz. de
zwaardlelie (gladiolus communis), eene sierplant met
in een eenzijdige aar staande purperroode bloemen.
GLADJANUS, m. gladde, gewikste smeerlap.
GLADJES, bw. nogal glad : 't is gladjes op straat.
GLADKAMMEN, (kamde glad, heeft gladgekamd ), door kammen gelijkmaken.
GLADLOOP, m. (-en), ook GLADLOOPSGE%)V EER, o. (...geweren), geweer met niet -getrokken
(gladden) loop.

GLADMAAIEN, (maaide glad, heeft gladgemaaid),
kort afmaaien (vooral van grasperken).
GLADMACHINE, v. (-s), werktuig tot het gladden
of glanzen van geverfde en gedrukte katoenen
;stoffen, evenzoo van papier, glansmachine.
GLADMAKEN, (maakte glad, heeft gladgemaakt).
gelijk, effen maken : met een hamer platkloppen
(van metalen voorwerpen); gladschuren, polijsten;
effen strijken; glanzig, glimmend maken. GLADMAKING, v.
GLADMANGEL, v. (-s), mangel om het gewas schen goed te gladden.
GLADMUIL, m. (-en), rund met blauwachtig
gladden muil of neus.
GLADMUIS, m. (...muizen), (Ind.) gladde, gewikste smeerlap.
GLADNEUZEN, mv. (nat bist.) eene familie der
insectenetende vleermuizen, zonder aanhangsel op
den neus : onze gewone vleermuis behoort tot de gladneuzen (qymnorhina).

GLADPAN, v. (-non), werktuig der wit- en zeemlooiers. dienende om glad te strijken.
GLADPLOOIEN, (plooide glad, heeft gladgeplooid), met platte plooien vouwen; (ook) netjes
plooien (inz. van overhemden). GLADPLOOIER,
m. (-s); ...PLOOISTER, v. (-s).
GLADROND, bn. met gelijkmatige ronding : dat
paard is gladrond van billen.

GLADSCHAAF, v. (...schaven). eene schaaf met
dubbelen neitel, om iets zeer glad te schaven,
blokschaaf, zoetschaaf.
GLADSCHAVEN, (schaafde glad, heeft gladgeschaafd), met de schaaf effen maken (ook fig.).
GLADSCHAVER, m. (-s).
GLADSCHEREN, (schoor glad, heeft gladgeschoren), door scheren gladmaken : een gladgeschoren
gelaat. GLADSCHEERDER, m (-s).
GLADSCHUBBIGEN, m. mv. (nat. hist.) visschen
met gladde schubben.
GLADSCHUREN, (schuurde glad, heeft gladgeschuurd), door schuren effen of blinkend maken:
eene plank gladschuren (met puimsteen of zand papier); een gladgeschuurde ketel. GLADSCHUUR DER, m (-s), ...SCHUURSTER, v. (-s).
GLADSLAAN, (sloeg glad, heeft gladgeslagen),
platkloppen (inz. van blik).
GLADSLAGER, m. (-s), (w. g.) iemand die het
tinnegoed glad slaat of klopt.
GLADSLIJPEN, (sleep glad, heeft gladgeslepen),
door slijpen effen en blinkend maken, polijsten:
gladgeslepen staal.

GLADSTEEN, m. (-en), (papierm.) een onderdeel
van de gladmachine.

GLANSRIJK.

GLADSTRIJKEN, (streek glad, heeft gladgestreken), door strijken glad of effen maken (ook fig.).
GLADTAFEL, v. (-s), (papierm.) een onderdeel
van de ;ladmachine; ...TAND, m. (-en), boekbindersgereedschap.
GLADTE, v. (Zuidn.) gladheid.
GLADVIJL, v. (-en), fijne vijl, zoetvijl.
GLADVIJLEN, (vijlde glad heeft gladgevijld), met
de vijl effen maken.
GLADWEG, bw. zonder voorbehoud, geheel,
volstrekt : gladweg bekennen, ronduit, gul bekennen;
gladweg vergeten, totaal vergeten.
GLADWERKSSLOEP, v. (-en), (zeew.) eene sloep
die Bene gladde buitenhuid heeft.
GLADWRIJVEN, (wreef glad, heeft gladgewreven), door wrijven effen en glanzig maken : gladgewreven stoelen.

GLADZAK, m. (Zuidn.) iem. die platzak is, een
arme kerel.
GLAGAH, v. (-s), (Ind.) op suikerriet gelijkend
wild opschietend gras (saccharium spontaneum).
GLAND, o. (gew.) gloed, gloeiend zaagsel.
GLANDIG, bn. (gew.) vurig, heet; -- (fig.) dartel,
wellustig.
GLANDULEUS, bn. klierachtig.
GLANS, m. (-enl, schittering, schijnsel: de glans
der sterren; de zilveren glans der maan; het lampje
verspreidde een flauwen. glans; — spiegelende reflexie
van het licht aan gladde oppervlakten : de glans
van gepoetste schoenen. gepolijste metalen, geboende
meubelen; de glans van satijn, van zijde; — hij liet
zich door den glans van het goud verblinden, bezweek
voor de verleiding van den rijkdom; — oogen zonder
glans. die dof, lusteloos staan; -- er kwam een
glans op zijn gezicht, zijn gelaat verhelderde; met
een glans van genoegen, van tevredenheid op het gelaat;
GLANSJE, o (- s), er zit geen glansje op (van meu-

beds b. v.), het glimt volstrekt niet; —
luister : eens zal de waarheid zich aan ons in al
haren glans openbaren; zij kwam binnen in al den
glans van schoonheid en gezondheid; — praal, pracht.
weelde : de glans van het hof; ijdele glans, nietige
schijn, ijdele praal; uiterlijke praal en glans; —
werel dsche eer, aanzien, glorie : de glans van een
geslacht, van een naam; -- met glans, met acre:
hij is die moeilijkheden met glans te boven gekomen:
ik heb de weddenschap met glans gewonnen; hij heeft
met glans examen gedaan, een schitterend examen.
afgelegd; — (ironisch) met glans zakken, een zeer
slecht examen doen- —
een middel om te doen blinken of glimmen,
glansmiddel, pot-tsgoed : glans voor hoedenmakers;
vooral in samenst. glasg'ans, kachelglans, sttjfselglans.
GLANSEN, (glanste, heeft geglanst), glanzen.
GLANSBAD, o. chemische oplossing waarin
metalen voorwerpen glanzig worden; ...BORD PAPIER, o. sterk geglansd bordpapier; ...BORSTEL, m. (-s), borstel om schoenen enz. glanzend
te wrijven.
GLANSERTS, o. (delfst.) zilverglans; ...GAREN,
o. geglansd garen.
GLANSHOUT, o. (-en), een hout om iets glanzend te wrijven, likhout, wrijfhout; ...HUIS, o.
(...huizen), onderdeel van Bene kruitfabriek, waar
de korrels geglansd worden; ...IJZER, o. (-s), .. .KA LANDER, v. (-s), werktuig in de katoenfabricatie; ...KEVER, m. (-s), Bene familie van vel
800 soorten bevattende kleine kevers. op kreng torren gelijkende (nitidulariae).
GLANSKOOL, v. Bene soort van steenkolen die
zonder vlam verbrandt, anthraciet.
GLANSLOOS, bn. zonder glans, niet glimmend:
zijne oogen waren dof en glansloos; — (fig.) zonder
fleur, saai, eentonig : allengs begon zij het leven
aan zijne zijde glansloos te vinden.

GLANSMACHINE, v. (-s), (papierm.) Bene
pletmachine om het papier te glanzen; ...MIDDEL,
o. (-s, -en), een middel om iets glanzend te
maken .
GLANSPAPIER, o. geglansd papier; ...PEER,
v. (...peren ), ij s p eer.
GLANSPUNT, o. (-en), het schoonste of schitterendste gedeelte van of in iets : dit was het glanspunt van den avond.

GLANSRIJK, bn. bw. ( -er, -st), rijk aan glans,
schitterend : glansrijk schiet de zon haar stralen; —
luisterrijk, prachtig : een glansrijk feest; het glans, rijke Fransche hof; -- roemrijk, schitterend
glansrijke daden; eens glansrijke overwinning; —
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bw. op glansrijke wijze: hij is de moeilijkheden
glansrijk te boven gekomen. GLANSRIJKHEID, v.
GLANSSCHUBBIGEN, m. mv. (nat. hist.)
vissehen met glanzige, glimmende schubben.
GLANSSTEEN, m. (-en), een gladde steen, waarmede men glanst (by. in papierfabrieken en pijpenmakerijen).
GLANSSTER, v. (-s), vrouw die in de pijpenfabrieken dc pijpen glanst.
GLANSSTIJFSEL, v. stijfsel die het linnengoed glanzend maakt; ...VERF,v. glanzende
verf (voor huisschilders): glansverf in bnssen

. . .WALSWERK,

0.

(-en),

GLANZEN, (glansde, heeft geglansd), stralen,
flikkeren, flonkeren : daarboven glanzen millioenen
sterren; - glimmen, blinken : een glanzend geschvnrde ketel; de vergulde koepeldaken glansden in het
zonlicht; (fig.) zijn gelaat glansde van blijdschap;
de vre ugde glansde in ieders oog;
glans aan iets geven, glad en glimmend maken
(van weefsels, metalen, papier, buskruit, rijst,
strijkgoed enz.) : papier glanzen met een liksteen;
geglansd katoen.
GLANZER, rn (-s), een werkman die stoffen
glanzig maakt: (ook) een werktuig (o. a. van den
leertouwer) waarmede men glanst. GLANZERIJ,
v. (-en), het glanzen; werkplaats waar, of de machine waarmede men glanst.
GLANZIG, bn. (-er, -st), glans hebbende, blinkend : glanzig als satijn; glanzig haar; het glanzige vee, dat blinkt van gezondheid. GLANZIG
V.
-REID,
GLANZING, v. het glanzen, inz. eene bewerking
van het buskruit, waardoor de korrels rond worden
en glans krijgen.
GLARIËN, (glariede, heeft geglaried), (Zeeland
en Zuidn.) glinsteren, schitteren (van iets glanzigs waarin verschillende kleuren en tinten spelen)

de oogen van katten glariën; eene glariënde zijden
stof, - ( van bet oog van een zieke of van iem. die
buiten zichzelven is van woede), glazig staan,
verwilderd starren.
GLARIOOGEN, (glarioogde, heeft geglarioogd),
(Zuidn.) met wijdgeopende glazige oogen staren.
GLAS, 0. zekere harde, broze, doorschijnende
stof, ontstaan door samensmelting van zand en
kalic, gewoonlijk met nog andere stoffen vermengd
om er bijzondere hoedanigheden aan te geven:
fijn, eemeen glcs; Boheernsch, Venetiaansch glas;
gekleurd glas: - één-, twee-, vier-, twaalf-, veertigtafelig glas, aldus onderscheiden naar het aantal
platen of tafels, dat er in één schok gaat; eene
staalgravure achter glas; in, op glas snijden, schrijven, graveeren, er met een diamant figuren op
teekenen; op glas schilderen, er kleuren inbranden;
geblazen glas (t. w. broeiglas, vensterglas, kristalglas): gefloten glas (spiegelglas, geribd en gegolfd
glas); gesponnen glas; gebrand glas; knappen, springen als glas; zoo broos als glas; zoo helder, klaar,
zuiver als glas, zeer doorzichtig : die vijver is zoo
helder als glas, (ook) klaar begrijpelijk: de zaak
is zoo klaar als glas; (ook) helderklinkend : haar
stem is zoo zuiver als glas; de vloeibare massa die vast geworden, het glas
oplevert : het glas uardt bij eene temperatuur
van ongeveer 5 000 C. verwerkt; -, (glazen), voorwerp van glas vervaardigd;
glazen plaat : het glas van een spiegel; een toover
nut de daarbij behoorende glazen; - ven--lantre
sterruit: de glazen wasschen; Cornelis had een glas
gebroken voor aan de straat; de glazen insmijten,
inwerpen, met steenen stukgooien; - den boel,
het huis door de glazen gooien, het huis in rep en
roer brengen, ruzie maken, (ook) meer verteren
dan men heeft; - zijn eigen glazen insmijten (of
inslaan), zijn eigen zaak roekeloos en moedwilig
bederven ; -- gekken en dwazen schrijven hun
namen op deuren en glazen, zie GEK (2de art.); het glas (of de glazen), (ook) het geheele venster,
het raam : zij stond voor 't glas; er lag veel moois
voor de glazen (van een winkel); - kerkraam, kerkvenster : een geschilderd glas: de bercemde Qoudsche
Jl( zen; - het raampje van eene koets : hij poogde
het glas van het portier te laten zakken; glazen vat: (tuinb.) groenglazen klok om meloenen
enz. te trekken en tegen koude te beschutten; (w. g ) zandlooper : hei glas keeren; het qlas is uitgeloopen; inz. op schepen een zandlooper die in een
half uur uitloopt, halfnursglas; - ( vandaar) de

tijdsruimte van een half uur : het schip zeilde drie
mijlen in acht glazen; - inz. als onderdeel van
de wacht : het etmaal wordt aan boord verdeeld in
ze-s wachten van vier uren elk. elke wacht in acht
glazen; - vier glazen in de hondewacht, twee uur na
middernacht; - de glazen slaan, door een of meer
slagen op de klok kenbaar maken, hoeveel halve
uren er in de wacht verstreken zijn; - (ook) een
kleine zandlooper bij het loggen in gebruik, logglas: — (iv. g. ) tiesch, glazen kolf glazen beker, kelk, roamer enz. waaruit men
drinkt : een blad met glazen; het glas, de glazen vul
len, volschenken; een glas ledigen, omslaan; - te
diep in 't glas kijken, te veel het glas heffen,
zich bedrinken ; - hij kan qeenvolle (of geen
leege) glazen zien, 't is een drinkebroer ; (ook) het glas met zijn inhoud : champagne per
glas; een glas bier bestellen.. een las u'ijn inschen
ken; iets bespreken onder een glas (wijn), terwijl
men met elkaar cane flesch ledigt; - iemand een glas
(glaasje) brengen, toedrinken, hem een dronk toewijden; - een blaasje op zijn tijd houdt de mat uit
de maag, matig drinken kan gen kwaad; - (ook)
de inhoud van het glas ; zij drinken een glas, zij
pissen een plas, en laten de zaak zoo als zij was
(schertsend van vergadcrillgen gezegd waarop niets
wordt uitgevoerd); - een lekker glas, een coed glas
(wijn), van eene goede soort (van wijn enz.): - er
werd een goed (een stevig een slordig) glas (mijn) qedronken, acne behoorlijke hoeveelheid, wel wat te veel:
zie verder GLAASJE; als benaming voor verschillende voorwerpen van
glas, die alleen in het verband glas kunnen heeten,
en anders met acne samenst.. genoemd worden; horlogeglas : een nieuu' glas op zijn horloge laten zetten;
lampeulas : draai de vlam wat neer, het glas zat
sprin.'jen: lens: een verrekijker bevat vijf glazen; er
is een glas uit mijn bril gevallen. (ongewoon) weerglas, barometer: het glas is qezakt.
GLASAAL, m. ( ... alen, (nat. Inst.) zekere visek
met een doorschijnend. ongesehubd, zijdelings lintvormig samengedrukt lichaam, met kleinen smailen
kop waarin groote oogen en met kleurloos bloed:
later gebleken te zijn : zeer jonge zeeaal.
GLASACHTIG, bri. als glas, op glas gelijkende:
giazuur is een glasachtig bekleedsel; '- het qlasachti.r
oog van een drenkeling, dat wezenloos glinstert; (anti.) qlasachtig lichaam, de geleiachtige massa in
het oog, die de ruimte achter de kristallens vult; glasachtig vlies, het vlies dat het glasachtig lichaam
omgeeft.
GLASBAK, rn. (-ken), (glazenm), bak waarin
de glazenmakers de ruiten, stopverf en hun gereedschap meedragen; ... BEER, m. (-en), (glasbl.)
gesloten kroes waarin glas gesmolten wordt.
GLASBLAZEN, 0. het blazen van het glas tot
den vereisehten vorm.
GLASBLAZER, m. (-s), amhachtsman die door
blazen voorwerpen van glas vervaardìgt.; . . . BLA
ZERIJ, v. (-en), de werkplaats van dan glaslazer,
glasfabriek; (ook) het blszen van glas.
GLASBLAZERSBANK, v. (-en), cane houten
schabel of bank met twee opstaande maden,
waarop de glasblazer zit te werken; . . .KOSTUUM,
0. in de zegsw. in glasbiazerskostuum, met bijna
geen kleeren aan het lijf; ... LAMP, v. (-en), smeltlamp; ... PIJP, v. (-en), blaaspijp; . . .STAAR, v.
(gen.) troebeling der ooglens bij de meeste oude
glasbiazers voorkomende; . . .TANG, v. (-en), tang
waarmede het in bewerking zijnde glas wordt
gefatsoeneerd.
GLASBOOR, v. ( ... boren), zeer harde boor ons
gaten in glas te boren; . . .CFPRAMIEK, v.; . .01LINIJER, m. (-s), (glasbl.) een glazen cilinder,
die overlangs doorgesneden is, en in een strijkoven tot eene glasplaat of tafel wordt uitgespreid;
.. DEUR, v. (-en), (bouwk.) glazendeur; .. DOEK
m. (-en), om vensterruiten mee af te nemen.
GLASDRAAD, m. ( ... draden), (als stofnaain 0.
gmv.), zeer dun uitgetrokken glas met cane middellijn van 0.01 mM. of nog dunner, met zijdeachtigen
glans, uiterst bnigzaam, zoodat het bij het knoopen zelfs niet breekt; het laat zieh woven en ook
verwerken tot glaswatten, glaswol, glasdraadsponsen
wanneer het gekruld is; -SPONS, v. (-en).
GLASDRUPPEL, m. (-s), druppel gesmolten
glas; inz zeer snel in water afgekoeld, glastraan; ... ELECTRICITEIT, v. (nat.) de electriciteit die het glas aanneemt, als het met zijde gewre-
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ven wordt, eertijds naam voor de positieve electriciteit (in tegenst. met harseleetriciteit); ...ERTS, o.
(nat. glanserts, zwavelhoudend zilver; ...FABRIEK,
V. (- en), waarin glas gemaakt wordt; ...FRITTE,
V. (glasbl.) aaneengebakken, gecalcineerde glasmassa; ... GAL, v. (glasbl.) meer of minder dunvloeiende zoutmassa, die zich aan de oppervlakte
van de gesmolten glasmassa afscheidt; ...GLANS,
m. glans van glas; -- (glasbl.) strooiglas; ... OORDIJN, o. raamgordijn (in tegenst. met overgodijn);
inz. dunne gordijntjes die aan eene roede vlak voor
het glas hangen, vaak alleen voor het beneden gedeelte.
GLASGROEN, bn. zoo groen als glas - (n.l. als
gemeen flessclienglas).
GLASGRUIS, o. (glasb]..) gestooten glas, fijn glas;
...HANDEL, m. de handel in glas.
GLASHARD, bn. zoo hard als glas, zeer hard; , (art.) granaten met glashard gegoten ijzeren punt
(van deugdelijker ijzer en voller gegoten dan die
met gewoon gegoten ijzeren punt).
GLASHARMONICA, v. (-'s), een muziekinstrument der oostersche volken, bestaande uit een aantal aan een ijzeren staaf geregen glazen kommen,
die bij het aanslaan een verschillenden toon geven;
-- (ook) zeker kinderspeelgoed, bestaande uit 8
tot 16 op twee gespannen draden rustende glazen
plaatjes, waarop men door middel van een kurken
hamer de tonen van een tot twee octaven kan laten
hooren; ook zulk een speeltuig met metalen plaatjes.
GLASHAVEN, v. (-s), (glasbl.) open kroes waarin
in een glasoven glas gesmolten wordt.
GLASHELDER, bn. bw zoo helder als glas,
volkomen doorzichtig, duidelijk : een glashelder
- betoog; dat is glashelder, dat lijdt geen tegenspraak;
-- helderklinkend : eene glasheldere stem; -- bw.
op volkomen duidelijke wijze: hij zette de zaak

jrlashelder uiteen.

GLASHOUT, o. (-en), (bouwk.) het kalf van
een venster of eene deur met bovenlicht, de horizontale roede tusschen onder- en bovendorpel;
...HUIS, 0. (...huizen), huis van glas, broeikas,
wintertuin; ...HUT, v. (-ten), glasblazerij; ...ISOLATOR, m. (-en), glazen isolator.
GLASKERN, v. (-en), glasknoop; ...KLANK,

m. klank als van glas, heldere klank; ...KLEUR,

v. de kleur van het glas, eene kleur als van glas; -,
<-en), smelt- of porseleinkleur, metaaloxyde tot
het kleuren en beschilderen van glas; ...KLOMP,
m. (-en), (glasbl.) klomp van gesmolten glas aan
, de blaaspijp; ...KNOOP, m. (-en), ossenoog, middelste gedeelte van een cirkelvormig geblazen
plaat; ...KOOPER, m. (-s), koopman in glaswaren;
...KOP, o (nat.) door de natuur gevormd hard
en vast ijzeroxyde; glaskoppen, benaming voor
glazige aardappels; ...KORAAL, ...KRAAL, v.
(... koralen, ...kralen ), nagemaakt koraal, holle
glazen bolletjes (die aangeregen worden); ...KOZIJN,
o. (-en), (bouwk.) kozijn van een raam; ...KRAMER, m. (-s), glaskooper; ...KROES, m. (...kroezen ), (glasbl.) smeltkroes voor de glasmassa.
GLASKRUID, o. (plantk.) zekere plant met zeer
brozen stengel, behoorende tot de familie der netelachtigen : het groot glaskruid (parietaria officinalis),
ook wel muurkruid en perzikkruid geheeten; het
klein glaskruid (parietaria erecta).

GLASLICHAAM, o. (ontl.) het glasachtig lichaam
in het oog; ...LINNEN, o. linnen met opgekleefd
glasgruis, soort van schuurlinnen; ...LIJM, o.
lijm om stukken glas te verbinden; ...MAKER,
m. (-s), (glasbl.) werkman die de flesschen blaast;
...MAND, v. (-en); ...MASSA, v. de stof die door
smelting uit het glasmengsel ontstaat; .. .MENG SEL, o. (-s), mengsel der voor de bereiding van
glas benoodigde grondstoffen; ...MOLEN, m.
(-s), molen om glas tot poeder te malen; . .MOZAÏEK, o. mozaïek van kleine stukjes gekleurd
glas (voor gevelversiering); ...NAGEL, m. (-s),
(bouwk.) soort van spijkers, ruwe rondhoofden;
...00G, o. (-en), glazen oog; (van een paard) een
oog waarvan de oogbol blauwachtig of wit is;
...OVEN, m. (-s), smeltoven voor de glasmassa.
GLASPAPIER, o. papier dat met glasgruis is
bestrooid, schuurpapier; (ook) eene doorzichtige
stof, verkregen door opgeloste gelatine met zuringzuur, vijngeest en suiker op Bene glazen plaat uit
te gieten en te laten drogen, acne- soort van calqueerpapier; (ook) doorschijnend gekleurd papier,
Bene nabootsing van gebrand glas, vitrauphine;

...PAREL. v (-s, -en), valsche, onechte parel;
...PIJPEN, v. mv. zeker in zee levend zeer doorzichtig dierengeslacht, salpen (thaliacea); ...POEDER, o.; ...PORSELEIN , o. porseleinachtig glas,
waarvan kopjes, melkkannen, suikerpotten enz.
gegoten worden-, ...POT, m. (-ten), glaskroes.
GLASRAAM, o. (...ramen), houten gestel waarin
vensterruiten bevestigd worden; (ook) het raamwerk met de ruiten; ...ROEDE, v. (-n), de dunne
spijlen of kruishouten in een glasraam; ...RUIT, v.
(-en), vensterruit; ...SCHERF, v. (...scherven),
een brok glas, een stuk van een gebroken glazen
voorwerp; ...SCHIJF, v. (...schijven), cirkelronde
glasruit; (ook in 't algemeen) glasruit.
GLASSCHILDER, m. (-s), kunstenaar die kleur
glas inbrandt en daardoor tafereelen ver -stofeni
...SCHILDEREN, o.; ...SCHILDERIJ,-vardigt;
V. en o. (-en), tafereel dat uit samengevoegde stuk
gebrand glas bestaat, of wel, waarvan de ver -ken
kleuren in één zelfde glazen plaat zijn-schilend
ingebrand; ...SCHILDERKUNST, v.
GLASSCHRIJVER, m. (-s), graveur, teekenaar
op glas; ...SCHUIM, o. glasgal; ...SLAG, o. (Zuidn.)
glassponning; ...SLAK, SLEK, v. (-ken), vuile
stof in gesmolten glas; ...SLANG, v. (-en), Bene
Amerikaansche slangensoort met bijzonder brozen
staart; ...SLIJPER., m. (-s), iem. die glas slijpt,
bij het maken van brilleglazen, spiegelglas enz.;
...SNIJDER, m. (-s), een werktuig met diamanten
punt om glazen platen op de vereischte grootte af
te snijden; ...SPECIE, v. glasmassa; ...SPINNEN,
o. het uittrekken van glas tot zeer lange, fijne,
buigzame draden; ...SPONNING, v. (-en), (bouwk.)
uitholling in het ringhout en de roeden van een ven
waarin de vensterruiten passen; ...STAAF,-steram,
V. (...staven), glazen staaf; ...STEEN, m. (-en),
geblazen of geperste holle bouwsteen uit glas of
draadglas, tot het metselen van licht doorlatende
wanden.
GLASTAFEL, v. (-s), glazen plaat waaruit men
vensterruiten snijdt; ...TOUW, o. (Ind.) vlieger koord waarop glasgruis gegomd is; de jongens
trachten wanneer hun vlieger „staat" elkanders
koord door te „zagen "; ... TRAAN, m. (...tranen),
snel, afgekoelde en daardoor zeer broze glasdruppel;
...VENSTER, o. (-s), (w. g.) raam dat van glazen

ruiten voorzien is; ...VERF, v. (...verven), verf
om glas te beschilderen : transparante glaszerven
voor lantaarnplaatjes; ...VERZEKERING, v. verzekering tegen schade, veroorzaakt d oor het breken
van glasruiten; ...VLIES, o. (...vliezen), (ontl.)
glasachtig vlies in het oog; ...VLINDER, m. (-s),
eene bijzonder fraaie soort van vlinder (sesiina);
...VLOED, m. eene door toevoeging van verschillende stoffen gekleurde glasmassa, waarvan onechte
edelgesteenten worden vervaardigd; ...VOCHT, o.
(ontl.) glaslichaam; ...VORM, m. (-en), vorm van
klei, hout enz., waarin de glasmassa door blazen
of persen de verlangde gedaante krijgt.
GLASWAREN, v. mv. voorwerpen van glas;
...WATTEN, v. mv. watten van gekruld glasdraad,
filtreermateriaal; ...WERK, o. voorwerpen van
glas, inz. glazen, karaffen enz.; (ook) al de ruiten
van een gebouw; ...WINKEL, m. (-s), waar glas
wordt verkocht; ...WOL, v. soort van wol van
gekruld glasdraad, filtreermateriaal; ...WORM, m.
(-en), (glasbl.) een bros, wormvormig glazen voorwerp; ...ZAND, o. (glasbl.) zand dat bij de glasbereiding gebruikt wordt; (ook) glasgruis; ...ZIJDE,
v. Bene glanzige, op zijde gelijkende stof, van
gesponnen glas vervaardigd; ...ZOUT, o. (glasbl.)
glasgal.
GLATIK, m. (-s), (Ind.) rijstvogeltje (amadina

oryzivora).

GLAUBERZOUT, o. zekere kristalliseerende,
kleurlooze, doorzichtige stof, met bitteren, afkoelenden smaak, bestaande uit zwavelzure soda en
water, die als geneesmiddel gebruikt wordt (genoeind naar Glauber (gent. 1668), die de samenstelling dezer stof ontdekte).
GLAZEBAKJE, o. (-s), bakje of schoteltje onder
een wijnglas enz. voor het morsen.
GLAZEN, bn. uit glas vervaardigd : een glazen
bak; een glazen ballon; glazen buizen; glazen peer,

van Bene gloeilamp; glazen tulp, eene electrische
lamp; een glazen oog, kunstoog; - (spr.) in een
glazen huisje wonen, aan het oordeel van een lede,
blootstaan ; - hij is op 't glazen bruggetje ger
weest, hij heeft zich aan iets hae heliiha gewaagd-
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is in doodsgevaar geweest; — (scherts.) iem. in een
glazen kastje, doosje zetten, (van zwakke, ziekelijke
of teere nienschen gezegd) om ze tegen alle on:gemakken te behoeden; — hij heeft glazen beenen,
hij is al te voorzichtig, durft niets aan; (Zuidn.)
hij is dronken; — (Zuidn.) een glazen boterham,
-een glas jenever; —
glazi : iemand met glazen oogen aanzien, met
glazige, starende oogen; — (Zuidra.) ylczen aard, appelen, doorschijnend en hard.
GLAZEN, (glaasde, heeft geglaasd), (pijpenm.)
de pijpen polijsten met een agaatsteen.
GLAZENBLAADJE, o. (-s), presenteerbiaadje
voor glaasjes.
GLAZENDAK, o. (-en), dak grootendeels uit

glas bestaande; ...DEUR, v. (-en), deur waarvan
het groote paneel van glas is: ... DOEK, m. (-en),
-doek om daarmede glazen te reinigen; ...KAST,
v. (-en), kast tot berging van huishoudelijke zaken
(borden, schotels, glazen enz.), met glasruiten in
, de deuren; — (w. g.) pronkkast; — (ook) een
huis met al te veel vensters : ik zou in zoon glazen ,

!.ast niet willen wonen.

GLAZENMAKEN, o. vensterruiten inzetten; ...MAker, m. (-s), ambachtsman die ruiten inzet, die
gebroken vensterruiten door andere vervangt; —
(nat. bist.) zeker netvleugelig insect, libel, juffertje.
,GLAZENMAKERSBEITEL, m. (-s), loodmes;
... DIAMANT, m. (-en), stukje diamant in een steel
gezet, om er 't glas mede te snijden; ...GEREED
...HAMER, m. (-s), kleine klauwhamer-SCIiAP,o.;
met ronden kop; ... LOOD, o. vensterlood.
GLAZENSPONS, v. (-en), spons om de venster
mede te reinigen; ...SPUIT, v. (-en), houten-glazen
of koperen spuit om de glazen te wasschen; ... WASSORER,
R, m. (-s), werkman in dienst van eene glazenwasscherij; (ook) eene soort van bezem of boen
aan een langen steel, waarmede de natgespoten-der
glazen worden gewasschen; ...WASSCHERIJ, v
het glazenwasschen; —, (-en), eene maatschappij
die zich belast met het schoonmaken van vensters
en puien.
GLAZERIG, bn. (w. o, .) glazig : glazerige aardap-

GLETSCHERPOORT, v. (-en), poortvormige
opening aan het einde van een gletscher, waaruit
de gletschermelk te voorschijn komt; ...SPLEET,
v. (...spleten); ...STREEP, v. (...strepen); ...TAFEL, v. (-s), steen op een gletscher, waaromheen
het ijs weggesmolten is, zoodat hij boven de omgeving uitsteekt; ...TIJD, m. (-en), tijd dat de gletschers veel meer verbreid waren dan thans; ...VAL,
In. (-len ).
GLETSCHERVLOO, v. (...ien), Bene zwarte,
slanke soort van insecten (desoria glacialis), die op
de gletschers onder de moraines voorkomen.
GLETSCHERWIJN, m. wijn gemaakt van druiven die in de nabijheid van gletschers groeien;
geldt voor zeer vurig.
GLEUF, ook GLEITVE, v. (gleuven), lange,
smalle uitholling of insnijding, sleuf, groef (met een
scherp werktuig in een voorwerp gemaakt); (ook)
eene geul (door de natuur of door menschen gemaakt), greppel; (ook) spleet, kloof. GLEUFJE
o. (-s).

GLIBBERBAAN, v. (...banen), (gew.) glijbaan.
GLIBBEREN, (glibberde, is geglibberd), herhaaldelij k uitglijden op een glibberigen weg : in die
halfgesmolten sneeuw glibbert men voortdurend; —
(fig.) (op den levensweg) struikelen : al glibbert hun
de voet, zij blijven echter staan; — (ook) glijdend
voortschuiven (van iets dat glibberig is) : de slang
glibberde door het gras.
GLIBBERGLAD, bn. zeer glibberig : de baan
is glibberglad; glibbergladde straten.
GLIBBERIG, bn. ( -er, -st), glad (van alles wat
vet, smerig, modderig of slijmerig is) : bij motregen
worden de straten glibberig; een glibberige visch; eene
glibberige waterplant, (ook) een glibberig gevoel,
als men iets glibberige aanraakt; -- gemakkelijk
door de vingers -glijdende : een glibberibe aal; -(fig.) ook van den levensweg, het pad der deugd
enz.) : een steil en glibberig pad: (ook) nu zijn wij
op glibberig terrein, in toepassing op lastige of dub-

achtig; (van oogen) strak, wezenloos : de dood
ntaarde uit zijn glazig oog; — (van aardappelen)
, doorschijnend en hard : als aardappelen doorwassen,
worden ze glazig en oneetbaar. GLAZIGHEID, v.

belzinnige onderwerpen, punten van gesprek enz.
die men liever vermijdt. GLIBBERIGHEID, ' v.
GLIBBERTJES, mv. (Ind.) de gepelde en geconfijte vruchten van den arènpalm.
GLID, o. zie GLIT.
GLIDKRUID, o. (plantk.) plantengeslacht behoorende tot de familie der lipbloemigen (scutel(aria); gemeen glidkruid of blauwe godsgenade
(scutellaria galericulata); spiesbladig glidkruid; klein

GLAZUREN, (glazuurde, heeft geglazuurd), ver
glazuur bedekken.
-glazen,mt

glidkruid (scutellaria minor).
GLIJBAAN, v. (...banen), smalle, spiegelgladde

GLAZUUR, o. (...zuren), eene glasachtige, glinsterende laag, waarmede aardewerk en metalen
kookgereedschap overtrokken wordt, verglaassel,
+(ook) het email der tanden; —LAAG, v. (...lagen);
4(op een paardenhoef) de zeer dunne deklaag van
den hoornwand.
GLAZUURSEL, o. glazuur
GLEE, v. (-ën), dunne, gesleten, doorschemerende
plek (in kleedingstukken of linnengoed) : er is een
cjlee in het tafellaken; — (pijpenm.) kleine overlangsche scheur in eene Goudsche pijp, plek waar
het laagje klei te dun is; — (kuip.) gergel, kroos.
GLEEËN, (w. g.) (gleede, is gegleed), gleeën,
dunne, doorschemerende plekken krijgen : die rok
begint te gleeën.

baan op ijs of sneeuw, waarop kinderen zich ver
glijden. GLIJBAANTJE, o. (-e).-makent
GLIJBANK, v. (-en), (in eene giek) roeibank
die onder het roeien voor- en achteruitschuift,
Eng. sliding-seat.
GLIJBOOT, v. (-en), boot met zoo weinig moge
diepgang en door luchtschroeven voortbe--lijk
wogen, hydroplaan : de glijbouten gingen veel sneller

pelen.

. GLAZIG, bn. ( -er, -st), op glas gelijkende, glas-

GLEI, o. glui.
GLEIERGOED, GLEIERWERK, o. (Zuidn.)
fijn aardewerk : schotels en taljoren van gleierwerk.
GLEIS, o. eene soort van pottenbakkersklei;
—WERK, o. verglaasd aardewerk.
GLEIWERK, o. glinsterend aardewerk, faïence.
GLEIZEN, bn. van gleis vervaarigd : een gleizen
schotel.

GLES, V. ( -sen), onzuivere streep in een diamant.
GLETSCHER, (Hd.), m. (-s), een in de firnsneeuwvelden ontstaan ijsveld in het hooggebergte, dat
door zijne eigen zwaarte als een breede ijsstroom
langzaam naar beneden glijdt.
GLETSCHERBAAN, v. (...banen), baan waar
een gletscher naar beneden schuift; ...BEEK,-langs
v. (...beken), beek door het afsmelten van een gletsch.er ontstaan; ...GEBIED, o. (-en), gebied, streek
waarin gletschers voorkomen; ...IJS, o.; ...MELK,

v. zeer troebel water dat uit eene gletscherpoort
te voorschijn komt; ...MOLEN, m. (-s), komvormig
uitgesleten holte in eerre vroegere gletscherbaan,
ontstaan door de kracht van door de gletscherbeek
in 't ronde gedraaide grondsteenen of rolsteenen.

dan de rader- of sehroejbooten.

GLIJCONTACT, o. (-en), (electr.) afwisselend
contact, door dat het gene deel over het andere
heengli^dt.
GLIJDEN, (gleed, heeft en is gegleden), langs
eerre gladde oppervlakte voortschuiven. sullen, inz.
over ijs of sneeuw : de jongens hebben na schooltijd nog een kwartiertje gegleden; op de billen glijden, zeker kinderspel, ook postwagenrijden genoemd;
— uitglippen : mijn voet kwam te glijden en ik viel
op den grond; — gemakkelijk over iets voortschuiven : de slede gleed over het ijs; de pen glijdt over
het papier; zet de ladder niet zoo schuin, anders gaat
ze glijden; zij liet het goed vlug door hare vingers
glijden; de boot gleed over het- water; -- zich licht,

vlug voortbewegen, over iets heenzweven enz.:
door het leven glijden, gemakkelijk, onbezorgd of
zorgeloos door het leven gaan: -- eene schaduw
gleed langs den muur; zij n blik gleed van het een
naar het ander; —

langs gene helling vanzelf naar beneden schuiven,
afzakken (door eigen gewicht, bij gebrek aan een
steunpunt): van de trap, van den stoel op den grond

glijden; de mantel gleed van haar schouders; die spijzen

(of dranken) glijden naar binnen, worden gemakkelijk doorgeslikt: hij liet het geld in zijn zak glijden;

laat u maar langs het touw naar beneden glijden; —
ontglippen, ontsnappen, ontschieten : het geld
glijdt mij door de vingers, ongemerkt wordt het
uitgegeven; -- het boek was uit haar hand gegleden,
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onwillekeurig losgelaten en gevallen; - geen klacht
gleed over zijne lippen, hij uitte geen klacht; dat is hem van den duim gegleden, tegengevallen,
tegengeslagen (van omstandigheden die niet meer
in iemands macht staan); -- iets laten glijden, het
laten glippen, laten schieten.
GLIJGEWICHT, o. (-en), loop- of sleepgewicht
aan een weefgetouw, waardoor men aan den geschoren ketting de noodige spanning geeft; ...SNEL
V. (...heden), snelheid waarmee iets naar-HEID,
beneden glijdt; ...STANG, v. 4 -en); ...WEER-'
STAND, m. (-en).
GLIM, m. (Zuidn.) glimp, korte, voorbijgaande
glans: een glim van blijdschap.
GLIMHOUT, o. verrot hout, dat in het donker
glimt.
GLIMKEVER, m. (-s), (nat. hist.) zekere licht
mannetje der insectensoort, waar -gevndtor(h
wijfje glimworm heet).
-vanhet
GLIMLACH, m. (-en), een lachende trek op het
gelaat, een lachje : een welwillende, een innemende,
een spottende glimlach; een glimlach speelde door
-haar tranen heen; hij zag haar met een medelijdenden
glimlach aan, met ironisch medelijden, voort

uit een gevoel van eigen meerderheid;-spruitend
met moeite onderdrukte hij een glimlach; om zijne
lippen speelde (zweefde) een glimlach. GLIMLACH-

JE, o. (-s).
GLIMLACHEN, (glimlachte, heeft geglimlacht),
het gelaat tot een glimlach plooien (als uiting van
welwillendheid, vergenoegdheid, weemoed, meer
ironie enz.) : zij glimlachte vriend Olijk;-derhi,spot
ik moest om zijne onnoozelheid glimlachen; spottend,
minachtend, schamper glimlachen.

GLIMMEN, (glom, heeft en is geglommen),
branden zonder vlam, gloeien: een glimmend vusertje;
oogen als glimmende kolen; -- een flauwen, gestadigen glans van zich geven : vermolmd hout glimt
in het donker; de stamen. glommen aan den hemel trans; - glimmende kolen, kolen die glimmen,

inz. doove kolen die weder aangegloeid zijn; in het licht met gestadigen glans blinken: een rok
met glimmende knoopen; glimmende laarzen; de
tafel glimt als een spiegel; - alles glimt je hier tegen,

alles blinkt en schittert (inz. van goed onderhouden
meubels); - (w. g.) glimmen als een kaarsenmakers kat in den maneschijn, helder glimmen, (ook)
schertsend van personen die op hun paaschbest
gekleed zijn; - die koeien glimmen van het vet,
van gezondheid, welgedaanheid; - (ook) schitteren, glinsteren, blinken (ten gevolge van gemoedsaandoeningen) : hunne oogjes glommen van blijdschap; in zijn oogen glom een traan; hij glimt van
glei zier.

GLIMMEND, bn. bw. ( -er, -st), wat glimt, blinkt:
glimmende zijde; glimmend zwart haar.

1. GRIMMER, m. (-s), (gew.) zekere soort van
aardappelen.
2. GLIMMER, o. (delfst.) eene groep van delf
richting buitengewoon licht-stofendié
splijtbaar zijn in elastisch buigzame plaatjes; zij
bestaan uit silikaten van toonaarde en kali of
natron, ook mica, kattenzilver, kattengoed en Mos covisch glas geheeten; -AARDE, v. aarde die
glimmer bevat; -BLAD, o. (-en), dunne doorschijnende plaat van glimmer; in Rusland voor
vensterruiten gebruikt, elders voor ruiten in vuur ovens, in vul- en reguleerkachele, als lampeglazen,
voor plaatjes boven lampeglazen enz.
GLIMMEREN, (glimmerde, heeft geglimmerd),
(dicht.) vonkelen, blikkeren.
GLIMMERLEI, o. een schilferig gesteente, bestaande uit glimmer, gewoonlijk micaplaatje geheeten.
GLIMP, m. (-en), flauw schijnsel, flikkering*, vonk:
er

is

geen glimp

van

vernuft

in

zijn geschrijf te

ont-

dekken; er lag een glimp van, vergenoegdheid op haar
gelaat, een zweem van vergenoegdheid; - hij was
al voorbij, maar ik zag nog een glimp van hem, ik

zag hem nog net even; - een schijnglans, een

bedrieglijke schijn : zich vergapen aan den valschen
glimp; hij zocht vergeefs een glimp van waarschijnlijkheid aan, zijn verhaal te geven; -- een glimp aan
iets geven, iets anders voorstellen of doen voorkomen
dan het werkelijk is : verontschuldigingen en uit
kunnen aan eene begane fout wel zekeren-vluchten
glimp geven, maar zij houdt daarom niet op eene
fout te zijn; - schijn, dekmantel, voorwendsel:
onder een schooners glimp van vriendschap; dit was

GLISSEN.

slechts een glimp. om gelegenheid te vinden mij alleen
te spreken. GLIMPJE, o. (-s).

GLIMPEN, (glomp, heeft geglompen), (w. g.)
glimmen : het glimpend kouter; glimpend geschuurde
emmers.

GLIMPIEPER, m. (-s), (Ind.) gladjanus.
GLIMPIG, bn. ( -er, -st), (w. g.) schoonschijnend
hij liet zich door glimpige beloften om den tuin leiden.

GLIMPLACH, m. (-en ),(w. g.) glimlach; geveinsde
lach.
GLIMSLANG, v. (-en), (nat. gist.) eene soort
van wormslang (ilysidae), met groote gladde schub ben.
GLIMWORM, m. (-en), (nat. hipt.) zeker schild vleugelig insect, dat in het donker een zwak phosphorisch licht verspreidt (inz. van het wijfje, dat
geen vleugels heeft : het mannetje heet glimkever);
bij de groote glimworm (lampyrus noctiluca) geven
mannetjes en wijfjes een even sterk licht; bij de
kleine glimworm (lampyrus splendidula) lichten de
wijfjes sterker. GLIMWORMPJE, o. (-s).
GLINSTER, m. (-s), (ongewoon) glinsterende
vonk : de blaasbalg zuchtte en lichtende qlinsters
omkransten de gloeiende kolen; - glans, schittering:
de maan wierp een zilveren glinster over het landschap.

GLINSTEREN, (glinsterde, heeft geglinsterd),
schitteren, flikkeren, glanzen, blinken : tallooze
sterren glinsterden aan den hemel; vroolijk speelde
de lentezon op de glinsterende daken; de bevroren
ruiten glinsterden in het maanlicht; er glinsterde
een traan in haar oog; ik zag aan zijne glinsterende
oogen, dat mijn verhaal hem trof.

GLINSTEREND, bn. bw. ( -er, -st), wat glinstert:
glinsterende knoopen; wat doet glinsteren : de glinstenende zonnestralen; - -- de muren waren glinsterend
wit.

GLINSTERIG, bn. ( -er, -st), (w. g.) een weinig
glinsterend.
GLINSTERING, V. (- en), het glinsteren, glans:
de glinstering van het goud, van de oogen

GLINT, ook GELINT, GELIND, o. (-en), (gew.)
eene uit palen en latwerk bestaande heining, dienende om weiden af te deelen of twee erven van
elkaar te scheiden; (ook) latwerk ter omrastering
van boomers of ander gewas.
GLINTING, v. (-en), (gew.) hek om de stoep van
een huis; latwerk om vruchtboomen te ondersteunen
of leiboomen langs te leiden. GI,INTINKJE, o. (-s).
GLIP, m. (-pen), (w. g.) spleet eener pen; (ook)
gapende snede (b. v. met eene schaar in een stuk
linnen).
1. GLIPPEN, (glipte, heeft geglipt), (w. g.) Bene
spleet in eene pen maken.
2. GLIPPEN, (glipte, is geglipt), op een glibberig
oppervlak uitglijden : mijn voet glipte op den gladden
;loer; (ook) snel voortglijden : men zag tal van sleetjes
glippen over het ijs; hij glipte vlug door de menschen
heen; ontglijden, ontschieten : hij liet het plas uit de
handen glippen ; het touw glipte hem door de vingers,
hij hield het niet vast; — het geld glipt hem door
de vingers, ongemerkt geeft hij zijn geld uit; —
den teugel laten glippen, de leiding uit handen
geven; -- geen zucht glipte aan haar lippen; toen
vatte hij den draad van het gesprek, dien hij had
laten glippen, weder op; - de gelegenheid laten
glippen, die ongebruikt laten voorbijgaan; - iem.
of iets laten glippen, laten schieten, aan hun lot

overlaten; ontsnappen, vluchten : hij is gaan glippen, hij
heeft zich uit de voeten gemaakt; -- iem. laten
glippen, toelaten dat hij ontvlucht. GLIPPING,
v. (-en).
GLIPPER, m. (- s), (hist.) tijdens de Spaansche
troebelen, benaming der uit de steden van Holland
uitgeweken Spaansch- en Roomschgezinden;
een glippen(tje) maken, heimel4jk een ongeoorloofd
uitstapje doen.
GLISSADE, V. (- n, -s), het uitglijden van den
voet; (ook) zekere danspas : pas plissé.
GLISSANDO, bw. (muz.) (bij strijkinstrumenten)
eene vlotte voordracht zonder accentuatie; (op
eene piano) het zeer snelle spelen eener passage.
GLISSEN, (gliste, heeft en is geglict), (gew.)glijden:
de jongens zijn aan 't glissen op een baantje; de weg
was zoo glad, dat ik al glissende (door telkens een
eind voort te glijden) hierheen ben gekomen ; ik liet
mij langs eene plank naar beneden glissen; mijne
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iets i van den stoel ïeglist, van den stoel op dec
grond gegleden.
GUT, ook GLIB, o. een loodoxyde, verkregen
bij de afscheiding van zilver uit lood door smelting
in de open lucht, en bestaande uit glinsterige
schubben; gewoonlijk loodglit geheeten, of wel, naar
de roodgele of witte kleur, goud- of zilverglit, -GAT
0. (en), het gat in den drijfhaard waardoor bet glit
wegvloeit.
GLOBAAL, bn. bw , niet tot in bijzonderheden
nauwkeurig berekend, ruw : eene globale begrooting:
globale cijfers; - bw. bij raming, ongeveer : de
verkooping heeft globaal f 3000 opgebracht.
GLOBE, v. (-s, -n), (w. g. ) wereldbol, hemelli chasm : al die globen zonder tal, die in 't oneindige
omzweven; - een bol (van koper, hout of papier)
die in een zoogenaamden stoel om zijne as beweeghaar is en waarop hetzij de oppervlakte der aarde
(aardglobe), hetzij de sterrenhemel is afgebeeld
(hemelgiob").
GLOBE-TROTTER, m. (-s), wereldreiziger, iem.
die de geheele wereld doorreist; reislutig menseh,
trekvogel.
GLOBULEUS, bn. kogelvormig, uit kleine bolletjes bestaande.
GLOBULINE, v. (scheik.) zekere eiwitachtige stof
in het bloedplasma, in eiereiwit en eigeel, in de
pieren en in de planten
GLOBULOSEN, v. mv. stoffen die bij de maagen pancreasvertering ontstaan.
GLOI3ULOLYSE, v. vernietiging van roode bloedlichaampjes door globulicide serum.
GLOED, m. hitte warmte, die van eene vurige
massa uitstraalt de felle gloed der zon; (ook) het
vuur zeil : zij konden den gloed niet blussehen; (gew.) gloeiend zaagsel, waarmede de bakkersoven
wordt gestookt; (ook) gloeiende houtskool of turfkool : gloed in eene stoof doen; - de warmte in
het dierlijk lichaam : 's levens gloed; de koorts scheen
eindelijk haar hoogsten gloed te hebben bereikt; (fig.) vuur, hezieling vervoering • in gloed geraken;
hij sprak met gloed, met vuur, hartstochtelijk; de
gloed der hartstocht; afschijnsel van vurige of lichtgevende voorwerpen ; de gloed van den brand was uren ver te zien;
de lucht stond in gloed. was vuurrood- een donkere
gloed kleurde zijns wangen, hij werd zeer rood (van
toom, van schaamte, van verlegenheid enz ); schittering: de levendige gloed van zijn sprekend oog; een
gloed van kleuren; de roode gloed der fonkelende
robijnen; - de glans (inz, die der nieuwheid) op
geweven stoffen : er ligt een prachtige gloed op dat
l uweel; de gloed der nieuwheid is er af.
GLOEDNIEUW, bn. fonkelnieuw, waar de gloed
der nieuwheid nog op ligt : eene gloednieuwe broek;
(fig.) dat denk-beeld is qloednieuw; . . ZWART, bn.
(van paarden) donkerzwart met zeer glanzig haar.
GLOEIBAK, rn (-ken), (goudsm.) bak van dun
Ijzer waarin men iets gloeit op het vuur.
GLOEIDRAAD, m. ( ... draden), draad voor eerie
electrische gloeilamp, van verkoolde bamboevezels
of metaal gemaakt.
GLOEIEN, (gloeide, heeft gegloeid), uitstralen
van licht bij sterk verhitte vaste en vloeibare
stoffen : gloeiend ijzer; de kachel staat gloeiend; zeer warm zijn : het duinzand gloeide onder onze
voeten; hare wangen gloeien van inspanning; mijn
geheele vinger gloeit en klopt (ten gevolge eener
verzwering); - zonder vlam branden : het gloeiende
vunr in den haard; - (fig.) een koorisig vuur gloeit
door zijne aderen; hij gloeide van liefde voor het
vaderland blaakte er voor; gloeien van toom, van
verontwaardiging, van eerzucht; hij sprak in gloeiende
bewoordingen, vurige taal; -schijnen, schitteren, een roodachtig licht verspreiden : in 't westen gloeide de avondzon; - rood
gekleurd zijn, in gloed vtaan : het gloeien der Alpen
(bij het ondergaan der zon); gloeiende wangen, door
een blos gekleurd: - fonkelen, vlammen : zijne
groots donkere oogen qloeiden in de tolle kassen; de
wijn gloeide in het glas; sterk verhitten, gloeiend maken : het draad van
staal wordt van tijd tot tijd flauw - rood gegloeid; (fig.) doen ontgloeien, doen Maken : verrukking
gloeide ons 't hart; - (ook) doen blozen, kleuren
de geestdrift gloeide Zijne wangen. GLOEIING, V.
GLOEIEND, bn. bw. (-er, -at), tot gloeiens toe
verhit: met gloeiende tangen nijpen; - een gloeiende
kogel. tot roodgloeihitte gebracht projectiel; -- 't
Van Dale.

is een gloeiende spijker, scherte. gezegd van eene
slecbt brandende lantaren of lamp; - - dat valt op een
gloeienden steen, eig. van een verkwikkenden dronk,
doch meestal gezegd als men geld ontvangt op
een oogenhlik dat men er juist zeer verlegen om
is en het dus zeer spoedig verdwenen (uitgegeven)
is; - (Zuidn.) op gloeiende kolen staan, loapen,
op heete kolen staan, zeer ongeduldig zijn ; brandend h,-,et : pas op, de soep is gloeiend: eene gloeiende hitte, zeer groote hitte; - iets met
gloeiende kleuren schilderen, met veel gloed; - een
gloeiende blos, eene kleur als vuur: vurig: gloeiende blikken; gloeiende taal; een
gloeiende toost, .- hij drukte een gloeienden kus op
haar wangen; - een gloeiend feest, eerie opgewonden
partij; - heftig, krachtig : gloeiende geestdrift; een
gloeienden hekel aan iemand hebben; - ik ben het
gloeiend daarmee eens in hooge mate, ten zeerste; (w. g.) 't is een gloeiende deugniet, een aartsschelm; bw. gloeiend rood, van eene vurig roode kleur: in hooge, in de hoogste mate : zich gloeiend vervelen; hij was er gloeiend boos over; - ( Zuidn.) een
gloeiende boer, deugniet, enz.
GLOEIENDHEET, bn. buitengewoon heet, kokendheet: eer gloeiendheete aardappel.
GLOEIENDIG, bn. (-er, -st), (gew) gloeiend, beet,
vurig.
GLOEJERIG, bn. een onaangenaam gloeiend gevoel hebbende : ik ben zoo gloeierig, ik heb zeker
koorts; gloeierige wangen.
GLOEIHAARD, m. (-en), (metaalw.) haard waarin
men metalen verhit.
GLOEIHITTE, V. (techn.) de warmtegraad waarbij vaste lichamen beginnen te gloeien: een metaaldraad tot gloeihitte verwarmen; roode, witte gloeihitte, waarbij de voorwerpen oodgloeiend of witgloeiend worden ; (ook) zeer sterke hitte: eene
Afrikaansche gloeihitte; —GRAAD, m.
GLOEIKOUSBRANDER, zo. (-s); ...FABRICATIE. v.; ... FABRIEK, v. (-en); ... INDUSTRIE, v.
GLOEIKOUSJE, o. (-s), soort van kousje, met
bijzondere stoffen gedrenkt, dat men in cone gasvlam laat gloeien, teneinde een helder licht te
verkrijgen : gloeil;ousjes uitbranden; een nieuw
(gloei)kousje opzetten; Auer van JJ/elsbach verkreeg
in 1885 voor 't eerst bruikbare gloeikousjes.
GLOEILAMP, v. (-en), lamp waarin de lichtbron
een door een electrischen stroom gloeiend gemaakt
voorwerp, b. v. een verkoolde bamboevezel, is:
electrische gloeilampjes; . . . LICHT, a. het licht van
eerie of meer gloeilampen; (ook) het licht van
gloeikousjes.
GLOEIOVEN, m. (-s), (metaalw.) oven waarin de
smeedijzeren of stalen platen tot gloeihitte worden
gebracht; oven om projectielen (kogels enz.) te
gloeien; . . .PAN, v. (-nen), gloeibak; . . .ROOSTER,
m (-s), rooster waarop projectielen worden gegloeid.
GLOEISPAAN, m. (-en), (smed.) afschilferende,
onder het gloeien geoxydeerde ijzerdeelen, hamerslag; ... STAAL, a. eene op eene bijzondere wijze
bereide soort van staal; . . .VERLICHTING, v
verlichting met gloeilampen of gloeikousjee.
GLOEPE, v. (-n), (gew.) eendenkooi; (ook) een
fuikvormig latwerk in de eendenkooi. Vgl. GIIJIP
GLOMMEN, (glomde, heeft geglomd), (gew.)
glimmen: een glommend kooltje.
GLOOI, rn glooiing, helling: langs den glooi der
heuvelen.
GLOOIEN, (glooide, heeft geglooid), met eerie
flauwe helling afloopen : de weg glooide een weinig.
GLOOIEND, bn. bw. niet steil, met eene flauwe
helling: een zacht glooiend pad; - bw. op zacht
hellende wijze: de zitplaatsen liepen glooiend op.
GLOOIING, v. (-en), helling: de glooiing eener
hoogte; - (waterb., vest.) helling der zijde van
een weg, dijk of kade, talud : steenen glooiingen
aan de zredijken.
GLOOIINGSHOEK, m. (-en), hellingshoek, standhoek van het glooiings- en het waterpasviak;
... METER, m. (-s), hellingsmaat; . . .VLAK, o.
(-ken), hellend vlak.
GLOOP, v. (glopen), (bouwk.) zeker ornament
tot vulling van venstertraceeringen : een nauw toeloopende holte in den vorm van een cirkelsegment,
een peer, een hart of een puntboog, maarvan er
doorgaans drie of meer naast elkaar worden aangebracht.
GLOOR, m. gloed, glans, schijnsel: de glom ,
van een, smeulenden turf; de laatste gloor van
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, t West verbleekt; — (fig.) in vollen gloor, in vol len luister.
GLOP, o. (-pen), (gew.) slop, nauwe doorgang
tusschen twee hooge voorwerpen : er is een glop
tusschen die huizen; -- een doodloopende, nauwe
steeg, keerweer; — een glop in het ijs zagen voor de
veerboot, wanneer de rivier dichtgevroren is; —
open ruimte, gat : dit maakt een glop in mijne
beurs ; een groot glop, een open, onbebouwd vak
in eene rij huizen; — hier is een glop in de historie,
eene gaping, lacune. GLOPJE., o. (-s).
GLOREN, (gloorde, heeft gegloord), glimmen,
glanzen : er gloorde geen sprankje vuur in den haard;
— een zacht, glanzend schijnsel geven, lichten :
de ochtend begon te gloren; — flikkeren : er gloorde
iets wilds in zijn oog; — gloeien, blakers : zij doet
mijn boezem gloren; -- (dicht.) doen glimmen, doen
gloeien : wees 'welkom, heilrijkst licht, dat ooit de

dagkim gloorde.
GLORIA,

v. (R. K.) het begin van het tweede

GLYCOSE.

GLOSSENMAKER, m. (- s), .,.MAAKSTER, v.
(-s), die glossen, aanmerkingen op iets maakt.
GLOSSITIS, v. (geneesk.) tongontsteking.
GLUCOSE, ook GLYCOSE, v. druivensuiker.
GLUI, ook GLEI, o. dekriet; (ook) gezuiverd
roggestroo; —, (-en), bos riet of roggestroo.
GLUIP, v. (-en), (gew.) reet, spleet, nauwe opening : de deur staat op eene gluip, op een kier; —
(w. g.) ter gluip, terqluips, tersluiks : zij keek ter
gluip naar hem.

GLUIPEN, (gluipte, heeft gegluipt), (verouderend)
loeren, iem. bedektelijk zien te benadeelen : de
moord gluipte uit het akelig woud; — (de gewone
bet. is) van terzijde naar iets of ism. loeren, valsch
of huichelachtig kijken : met gluipende, terneergeslagen oogen; hij gluipt door de deur, gluurt door
een kier; (ook) van onder zijn hoed of pet naar
iem. kijken of met de pet diep voor de oogen getrokken loopen; — sluipen : een sluipende voetstap.
GLUIPEND, bn. gluiperig, valsch, geveinsd : glui-

deel der gezongen mis; — glorie : lang zullen ze
leven in (de) gloria ! ; — in de volle gloria zijn,
zitten, heerlijk of prachtig feestvieren.

pende huichelaars; gluipende list.

de mooiste renpaaráen te hebben; ik liet hem de glorie
der overwinning; ook in talloozé samenst. : gloriebaan
(de weg tot roem), gloriedaad (roemrijke daad),
gloriekrans, gloriekroon, glorieteeken, gloriezucht

oogen; hij ziet er gluiperig uit; een gluiperige streek.

GLORIA- PARAPLU, v. (-'s), eer - paraplu van
gloriazijde; ...ZIJD', v. zeker s,erk, niet ver
goedkoop weefsel.
-kleurnd,
GLORIE, v roem, eer : aardsche glorie, in glorie,
in
eere;
hij
stelt
er
zijne
glorie
in,
in beroemdheid,

(begeerte naar roem) enz . (enkele zijn opgenomen); —
het zich beroemen op iets : vol glorie vertelde de
knaap wat hij gedaan had ; — iZuidn.) pronk
-zucht,roseid;
-, (gloriën), iets om zich op te beroemen, roem.
sieraad : zijn zoon is zijn glorie; hij is de glorie van
zijn land; --

eer en prijs, heerlijkheid : God, Wien alle glorie
toekomt; glorie zij den Vader, en den Zoon, en den
Heiligen Geest; — pracht, praal : in volle glorie,
in vollen luister; — hemelsche heerlijkheid.: wanneer
gij nevens den troon des Heeren in eeuwige glorie
zult gezeten zijn, —
(R. K.) stralenkrans, lichtkring om het hoofd
van heiligen en hemelingen, aureool, nimbus : de

Maagd Maria wordt afgebeeld met eene glorie van
gouden sterren; — eene voorstelling van den geopen.-

GLUIPER, ook GLUIPERD, m. (-s), iem. die
niet flink uit de oogen kijkt, maar van onder zijn
diep op de oogen gedrukt hoofddeksel rondgluurt; —
iem. die met slinksche streken omgaat, valschaard,
huichelaar : die jongen is een gluiper.
GLUIPERIG, bn. bw. ( -er, -st), gluipend, huichel
niet eerlijk, niet open: valsche, gluiperige-achtig,
GLUIPERIGHEID, V.
GLUIPERTJE, o. (-s), (gew.) een gluipertje maken,
stilletjes uit school wegblijven, spijbelen.
GLUIPHOED, m. (-en), ook LUIPHOED, hoed
met breede, rondom neergeslagen randen, huilebalk.
GLUIPSCH, bn. bw. (w. g.) gluiperig : een gluipsch

mensch.

GLUISCHOOF, v. (...schoven), een bos glui.
GLUNDER, bn. bw. (-der, -st), glanzig, helder,
frisch, opgewekt : eene glundere boerendeern, eene
frissche, heldere meid, blakend van gezondheid of
genoegen; — wat ziet hij er glunder uit, opgewekt,
met een glans van genoegen of voldoening op het
gelaat; — bw. op eene wijze die blijk geeft van
vergenoegdheid, voldoening : zij lachte zoo glunder;
glunder kijken. GLUNDERHEID, v,
GLUREN, (gluurde, heeft gegluurd), ter sluik,
met nieuwsgierigen, onderzoekenden blik kijken:
om een hoekje gluren; zij gluurde door eene reet van
de deur; hij gluurde over haar schouders; — (fig.)

(in gedrukte werken) verklarende aanteekening op
den kant der bladzijde; — (in ruime-ren zin) verklarende uitlegging, commentaar : de tekst is klaar,

komen uitkijken (inz. tusschen boomen of gebladerte) : de roode daken der huisjes gluurden uit het
groen. GLURING, v, (-en).
GLUTEN, o. (scheik.) kleefstof, een product dat
bij de stijfselmakerij uit de tarwe of maïs wordt
verkregen, en dat bestaat uit de eiwitachtige
deden der graankorrels.
GLUTENBROOD, o. brood gebakken van graan,
dat te voren gewasschen is, om er een deel van
het zetmeel uit te verwijderen; aanbevolen voor
lijders aan suikerziekte.
GLUTINANTIA, mv. kleefmiddelen, hechtmiddelen voor kleine wonden, bv hechtpleister en
collodium.
GLUTINE, V. beenderenlijm.
GLUTOL, o. wondpoeder voor de behandeling
van wonden en gezwellen, formaldehydgelatine
in poedervorm.
GLUUR, ni (gew.) op den gluur staan, op de loer
staan ; —, (gluren), ook GLUURNET, o. (-ten),
(vissch.) eene soort van palingfuik, die naast een
hoek van het land wordt uitgezet.
GLUURDER, m. (-s), GLUURSTER, v. (-c). die
gluurt of loert.
GLUURNET, o. zie GLUUR.
GLUUROOGEN, (gluuroogde, heeft gegluuroogd),
gluren : zij gluuroogt door eene heg, of neef komt

en uitleg, vertelt alles tot in bijzonderheden; —
glossen op iets maken, aanmerkingen, spottende
opmerkingen over iets maken.
GLOSSARIUM, o. (...ria), eene lijst van glossen
in alphabetische volgorde; (ook) verklarende woordenlijst op een schrijver.
GLOSSEEREN, (glosseerde, heeft geglosseerd),

GLYCERIDEN, V. mv. etherachtige verbindingen
van glycerine met zeren.
GLYCERINE, V. (scheik.) eene kleur- en reukboze, stroopachtige vloeistof met zoeten smaak,
die tot verschillende doeleinden wordt : ebruikt,
oliezoet; —ZALF, V. verzachtende zalf, uit glycerine
gemaakt door toevoeging van '/ 2 water en 1 /3 stijf
—ZEEP, v.; —ZUUR, o. stroopachtige,-selm;

maken.
GLOSSEN, (gloste, heeft geglost), (w. g.) glossen,
stekelige aardigheden op iets zeggen.

verdund salpeterzuur te oxydeeren.
GLYCOGEEN, o. dierlijk zetmeel.
GLYCOSE, V. zie GLUCOSE.

den hemel met God. den Vader, Christus, de Engelen
en de Gezaligden : het kind Jezus in glorie.
GLORIEDRONKEN, hn. (dicht.) dronken van
roem.
GLORIËN, (gloriede, heeft gegloried), (Zuidn.)
feestvieren . het is vandaag gloriën.
GLORIERIJK, bn. bw. roemrijk: zijn glorierijke
naam; eene glorierijke overwinning; - heerlijk:
Gods glorierijke troon: - verheerlijkt, zalig : U
looft het glorierijke koor der apostelen.

GLORIËTTE, v. (-s), prieeltje, tuinhuisje.
GLORIEUS, bn. bw. (glorieuzer), roemrijk; —
(Zuidn.) fier, hoovaardig, trotsch.
GLORIEVOL, bn. roemrijk : een glorievolle dood;
prachtvol, luisterrijk : de robijnen schitterden in

glorievollen luister.

GLORING, v. het gloren : mij zagen aan de gloring

van de lucht, dat er ergens brand was.

GLOS, ook GLOSSE, v. (glossen), (als term in
de wetenschap) een woord dat door den lezer of
gebruiker van een handschrift tusschen de regels
of op den kant werd geschreven, ter verduidelijking, of als vertaling, van een woord in den tekst:

een Grieksch handschrift met Latijnsche glossen; —

men behoeft hier geen glossen; — hij geeft hem den
tekst met de glos, gewoonlijk : hij geeft hem tekst

met aanteekeningen voorzien; (ook) aanmerkingen

aangetreden.

sterk zure vloeistof verkregen door glycerine met
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GLYPHIEK, v. glyptiek.
GLYPHOGEEN, o. een bijtmiddel om op staal
te etsen : salpeterzuur met wijngeest en helschen
steen.
GLYPHOGRAPHIE, v. houtsneegravuren door
middel van galvanoplastiek nabootsen op koperen
platen, die op de boekdrukpers gebruikt kunnen
worden.
GLYPTIEK, V. de kunst om met beitel of graveer
-naldi
steen te beeldhouwen of te snijden.
GLYPTOTHEEK, v. verzameling van gesneden
steenen.
GNAP, bn. bw. (gew.) knap.
GNEIS, o. (delfst.) zeker gesteente, bestaande
uit kwarts, glimmer en veldspaat : grauw gneis
bevat weinig kwarts, rood gneis veel.
GNIEP, GNIEPERIG. GNIEPIG, GN:IEPIGERD, zie GENIEP, enz.
GNIFFELEN, (gniffelde, heeft gegniffeld), (gew.)
onderdrukt lachen.: zij zaten te gniffelen.
GNOE, o. (-s), (nat. hist.) schuw, uiterst vlug
en wild dier in Afrika ter grootte van een ezel;
het is een paard met gespleten hoeven en een
stierenkop (catoblepas gnu.), ook het wilde beest,
hertepaard en hertestier geheeten.
GNOKKEN, (gnokte, heeft gegnokt), ook GNUKKEN, (gnukte, heeft gegnukt), (sew.) zeurend
vleien, met de oogen bedelen : als ik twat eet, zit die
hond altijd te gnokken.
GNOMEN, v. mv. korte zinspreuken. GNOMISCH, bn. gnomische dichters, gnomici, dichters
van gnomen, dichters die de grondregels en plichten
des levens in spreukvorm brengen.
GNOMON, o. (-s), (sterrenk.) een toestel (zuil)
om de hoogte der zon te bepalen, Gene soort van
zonnewijzer; — (algebra) getal dat bij een kwadraat
gevoegd moet worden om een nieuw kwadraat--getal
getal te krijgen; -- (meetk.) figuur dat bij eene
gegeven figuur moet gevoegd worden, om eene
nieuwe figuur te verkrijgen. GNOi1IONICA, v. de
kunst om zonnewijzers te vervaardigen.
GNOOM, m. (gnomen), aardgeest. berggeest,
kabouter.
GNORREN, (gnorde, heeft gegnord), (gew.)
knorren : een gnorrend zwijn.
GNORTEN, (gnortte, heeft gegnort), (gew.)
gnorren : varkens worden al gnortende -vet.
GNOSIS, v. (godg.) de diepere kennis aangaande
de godsdienstige waarheden. GNOSTICISME, v.
(godg.) het systeem, de leer der. gnostieken. GNOSTIEKEN, m. mv. (godg.) theosophen in de 2de —
5de eeuw n. Chr., die door middel van cosmogonische bespiegelingen en Oostersche mythen eene
diepere verklaring omtrent het wezen der dingen
meenden te kunnen geven.
GOAL, (Eng.), m. (-s). (voetbalspel) doel, doel
(Eng.), m. (-s), doelverdediger;-punt;—KEPR
—LINE, v. doellijn; ---PAAL, m. (...palen), doel
-pal.
GOBANG, m. (-s), (Ind.) koperen 2 1 /2 tentstuk.
GOBBELEN, (gobbelde, heeft gegobbeld), (gew.)
gulpen, gutsen : de melk Bobbelt uit den emmer, draag
toch voorzichtiger; — (Zuidn.) braken, overgeven.
GOBELIN, o. (-s), behangseltapijt uit wol of
zijde, of wel uit beide, met ingeweven kleurrijke
voorstellingen en figuren (geheeten naar den in
de l5de eeuw levenden Parijschen verver Gobelin);
—STEEK, m. (...steken', (tapirs.) zekere soort
van vlakken steek, die over twee of drie draden
van het gaas gewerkt wordt; —TAPIJT, o. (-en).
GOD, m. (-en), godheid, bovenmenschelijk, machtig en aanbiddelijk wezen (bij heidensche volkeren) : de goden der oude Egyptenaren; (bij de Grieken
en Romeinen) God Jupijn; Mars, de god des oorlogs;
de god van den slaap; een halve god, een heros, held,
uit een god en Bene vrouw geboren, (ook) godheid
van lagerera rang; bij de goden zweren; de goden
aanroepen; (w. g.) hij heeft heden een goeden god
gediend, hij heeft zijn wensch verkregen, is gelukkig
geweest; — o (groote, goede) goden !, schertsende
uitroep van verwondering, (ook) als basterdvloek :
groote goden, wat zal er nu gebeuren f; -- (in het
O. T., in tegenst. met Jehova) valsche godheid,
afgod, leugengod : gij zult geen andere goden voor
mijn aangezicht hebben; — de goden der volkeren,
de goden der heidensche volkeren, de uitheemsche
goden; --- (ook) beeltenis eener godheid (van hout,
steen, metaal) die vereerd wordt, afgodsbeeld: een
houten god; --- (in het N. T.) de god dezer eeuw, de

GOD.
Booze, de beheerscher der tegenwoordige wereld,
(later) de verpersoonlijkte Tijdgeest, de geest van
ongeloof en twijfel; -- (ook) van menschen of zaken
die men bij godheden vergelijkt of die men ver
aardsche goden, vorsten en regeerders-godt;(his.)
als de van God gestelde geordineerde Machten, (ook)
de grootera der aarde ; — de mindere goden, de
personen die niet de voornaamste plaats bekleeden,
inz. met betrekking tot kunst en wetenschap, de
minder begaafden; — hij verbeeldt zich dat hij een
klein godje is, dat ieder hem op zijn wenken moet
dienen; -- iem. als een (halven) god vereeren, hem
vergoden, met hem dwepen; — de eene mensch is
den ander een god, de een wordt door den ander
afgodisch vereerd; — van• den buik zijn god maken,
zich alleen bekommeren om lekker eten en drinken ; — er is een god voor de dronkaards en de
kleine kinderen, zij ontsnappen aan het gevaar,
waar een ander in omkomt; — (Zuidn.) l#et mest
is de tweede god, zei het boerke, mest is onmisbaar op
den akker; -- de ronde goden, (scherts.) het geld; — hij
zit bij de goden, hij is bezig zijn geld te tellen; —
(ook) van iets geduchts, dat met ontzag vervult:
zie je dien knuppel wel I als je een kik geeft, is dat
je god (of de god, daar je aan zult gelooven); GODJE,
o. (-s); —
(zonder meerv.) (bij Joden en Christenen) het
Opperwezen : er is één eenig God; in den beginne
schiep God hemel en aarde; geeft den keizer wat des
keizers is, en Gode wat Godes is; eere zij God in den
hooge; (bijb.) de Heere God (of God de Heere), ter
vertaling van Jehova (Jahwe); God is liefde; de
almachtige, eeuwige, genadige God; Gods goedheid;
Gods alomtegenwoordigheid; — (in tegenst. met
andere goden) de God der goden, de hoogste, machtigste God; de God Abrahams, Isaacs en Jacobs,
Jehova, de God van Israël; de God onzer vaderen; —
de God van Nederland, God wiens zichtbare bescherming en leiding in Nederlands geschiedenis
gebleken is (volgens de vromen); -- (met epitheton
ornans) de God der heirscharen; de God der genade,
des levens; —
God loven; God aanbidden; God vreezen; Gode
(God) danken, dienen; aan God gelooven; — de
wijsheid dezer wereld is dwaasheid bij God, in Gods
schatting; — in God zullen wij kloeke daden doen,
in Gods gemeenschap, met Zijne hulp; -- ga met
God, (bij een afscheid) in Gods hoede; — mijn ziel
dorst naar God; -- naast God ben ik u mijn leven
verschuldigd; (als formule in zeevrachtbrieven) ik
A . . schipper naast God van mijn schip enz.; -op God betrouwen; — tot God bidden; vertrouwend
opzien tot God; — de liefde is uit God, van God
uitgegaan, in Zijnen geest; -- van U zijn alle dingen,
van U o God ! alleen, van Uwentwege, door U
beschikt; — genade vinden voor God, voor Gods
aangezicht, in Zijn oog; voor God en vaderland,
ter wille, tot eere, ter verdediging van; —
(met betrekking tot het leerstuk der Drieëenheid)
de drieëenige God : God de Vcder, God de Zoon,
God de Heilige Geest; — (met toepassing op God
den Zoon) Christus : de Moeder Gods, de Maagd
Maria; — God die aan het kruis voor ons gestorven
is; --Gods of Christus' vleesch en bloed, (met betrek king tot het R. K. leerstuk der transsubstantiatie)
het brood en de wijn na de consecratie op het
altaar; —
(in tal van min of meer vaste uitdrukkingen) :
hij vreest God noch Zijne heiligen, hij weet van God
noch Zijn gebod, 't is een goddeloos mensch; —
waar God eene kerk sticht, daar bouwt de duivel eene
kapel, schertsend gezegde omdat men bij iedere
kerk eene herberg vindt; — men ziet er God noch
goed mensch, (scherts.) het is er eenzaam, zeer
afgelegen; — (w. g.) hij haalt om een potscherf God
en de wereld overhoop, om de minste kleinigheid
beweegt hij hemel en aarde; — dat zullen wij God
en den molenaar laten scheiden : die scheiden zooveel,
gezegd als men iets onbeslist laat ; -- God zijn
oogen uitsteken, zonder redenen klagen ; -God als de almachtige, die alles beschikt : de
mensch wikt, maar God beschikt; — zooals het Gode
behaagt, als uiting van berusting in Gods wil; —
zoo God. wil (en wij leven), als vroom voorbehoud
bij uitgesproken beloften en voornemens; — als 't
God belieft, zoo regent het met alle winden, bij God
is alles mogelijk; -- God als de Algoede : bij God
is genade, maar bij hem niet, gezegd van een streng,
onbarmhartig man; -- aan Gods zegen -is alles ge-
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legen; -- God geneest en de dokter trekt het geld; —
(Zuidn.) God schept den dag en wij gaan er door, leven
onbekommerd; -- God als helper: God zij met ons . beseherme ons; — wien God bewaart, is wel bewaard;
--- net Gods hulp zal ik het volbrengen; — met God en
met eere, langs eerlijken weg, zonder schande — dertig
met God, gezegd bij het tellen, naar men meent ter
bezwering van het kwaad dat men, denkende aan
het Judasloon, met het getal 30 verbonden achtte; —
elk voor zich en God voor ons allen. men moet niet
alles op de Voorzienigheid laten aankomen, maar
zich zelf zien te helpen; — God als alwetend,
rechtvaardig rechter : men kan God niet bedriegen; —
het schreit tot God, het is God geklaagd, het is een
schreeuwend onrecht; — God kastijdt dien hij
liefheeft; -- (w. g.) God betaalt alle weken niet, maar
hij betaalt eens op het einde, de vergelding Gods
komt niet dadelijk, maar blijft niet uit; — (in
andere opvattingen) : daar is niemand volmaakt dan
God alleen, alle menschenwerk is onvolmaakt (gezegd om eigen tekortkomingen te verontschuldigen); — 't ware te wenschen, dat God nu maar toetrad, (van een zieke voor wien de dood eene ver
zou zijn) dat onze Lieve Heer hem nu-losing
maar haalde; -- leven als God in Frankrijk (of
lijk God in Saksen), zie FRANKRIJK; -- één pot,
één God, of zij zijn pot en God, (eigenl. van kloosterlingen die geloofs- en tafelgenooten zijn) zij zijn
geheel één, onafscheidelijk (van vrienden gezegd); —
(Zuidn.) goed in God zijn, goed van vertrouwen,
lichtgeloovig zijn; — (Zuidn.) de zon gaat te gode
(of te go), gaat onder; —
Wilhelmina, bij de gratie Gods koningin der Neder
bij, door Gods genade; — op Gods genade,-lande,
zie GENADE; — in Gods naam, om Gods wil, zie
GODSNAAM, GODSWIL ; — (Zuidn.) ter eere Gods
iets doen, voor niets, zonder vergelding ; --- kerk houden onder Gods blauwen hemel, onder kerktijd wandelen; -- in Gods vrije natuur wandelen; — Gods water
over Gods akker laten loopen, aan de zaken haar beloop
laten, Holen laten zorgen; — Gods lieve eten, (Zuidn.)
het broodje Gods, het kostelijke, door God geschonken
dagelijksch brood; —
Gode zij dank !, God zij gedankt, vgl. GODDANK; — hij mart God (wel op zijn bloote knietjes)
danken, (gemeenz.) hij moet erg dankbaar zijn,
mag wel van geluk spreken; — God geve (gunne)...,
of (bescheidener uitgedrukt) gave God !, in wenschen; — God hebbe zijn ziel, zij zijner ziele genadig,
als men melding maakt van een overledene; —
iemand in Gods heilige bescherming aanbevelen, aan
Gods hoede toevertrouwen (bij het afscheid nemen); — wees Gode bevolen, (aan het slot van een
brief) vaarwel !; — God helpe u, sta u bij (als groet) :

het is wel gezegd : „God helpe u", maar de bedelaars
hooren het niet gaarne, schoone woorden alleen
baten niet; — zoo waarlijk helpe mij God almachtig!
in het eedsformulier; — (gemeenz.) zoo moet mij
God helpen, God zal me liefhebben, God vertroost'
me, bekrachtigingen bij eede van hetgeen men
zegt, of uitroepen van verbazing; — God Toone het

je, als dankzegging voor eene aalmoes; — God
zegene u 1 , als heilwensch (inz. bij het drinken of

als men niest); — God beware me, God vergeve me!,
(ook) als uitroep van schrik, verbazing, verontwaardiging; — dat verhoede, dat keere God !, ter
afbidding, bezwering van onheil; — God betere het,
God beter't !, (eigenl. als vrome wensch bij de
vermelding van een ramp) God geve hierin verbetering, (meestal als uitroep van verontwaardiging)
o schande ! ergerlijk genoeg ! (ook als halve vloek)
waarachtig, zoo waar !; — God weet !, als bevestigingsformule, waarbij men God tot getuige neemt :
God weet, dat ik waarheid spreek; (ook) als uiting'
van onzekerheid, om te kennen te geven dat men
iets volstrekt niet weet : God weet waar die sleutel
gebleven kan zijn !; God mag weten waartoe dat
dient; —

(in zegswijzen ter bekrachtiging der waarheid,
ook als vloek) bij God !, bij God almachtig !; -- God

straffe (plage) mij, indien het niet zoo is; -- God
(ver)doeme mij, Godverdomme, Goddome ! — een
Jantje Goddome, een ruwe, onverschillige kerel; —

(in uitroepen als uiting van plotselinge aandoeningen, vaak als tusschenw.) God !, o God !, och

God !; goeie God !; wel God al(le)machtig !; God in
den hemel !; God in den Haag !; (Zuidn.) God hemelsche deugd !; Gods lieve tijd ! mijn ziele Gods !
Godschristene zielen ! Jezus God toch !; —

GODEN.

(in verschillende opzettelijke vervormingen) : och
gut !; gort !; genst !; goeie grutten !; gomme(s) i;
gossiemijne !; godverdikkeme !; Jandoppie !; Jandorie !; pots !; potdorie !; potverdomme !; gouwedoozen-met- blikken-randen ! enz.; vgl. GANS (2áe
art.); —
(als versterking) 't is godsliederlijk vervelend,
uiterst vervelend; zie GODGA.NSCH, GODSJAMMERLIJK; -- ik weet er Gods ter wereld niets van,
niets hoegenaamd; hoe is het Gods ter wereld moge
als uiting van sterke verwondering; —
-lijk!
(in de bespiegelende wijsbegeerte) de eeuwige
oorzaak van al het bestaande, het Absolute.
GODBEHAAGLIJK, bn. zie ' GODEBFHA.AGLIJK.
GODDANK, tw. (eigenl. God zij dank !) uitroep
vans blijdschap of voldoening : goddank dat die tijden
voorbij zijn; — goddank, de korf is ree, het is klaar.
GODDELIJK, bn. bw. ( -er, -st), de natuur van
eene godheid hebbende : goddelijke wezens; onze
goddelijke meester, Jezus; van, als van eene godheid:
de goddelijke voorzienigheid; aan de Rom,einsche
keizers werd na hun dood goddelijke eer bewezen; --wat de uiting van eene godheid is : door goddelijke
openbaring; --- het goddelijk Woord, de bijbel; —
een bedienaar des goddelijken TI'oords, een predikant; --- (R. K.) de goddelijke deugden, geloof,

hoop en liefde, omdat ze onmiddellijk God betreften en door Hem zijn ingegeven; --- door God
gezonden of bezield : een goddelijk dichter; — door
God verleend : het goddelijk recht der Overheid;
Rembrandts goddelijk genie; — als van God, hemelsch, verrukkelijk : goddelijke muziek; wat een
goddelijk weder; een goddelijk meisje; -- zeer gemeenzaam soms als bloote versterking : ga je goddelijken gooi, ga je goddelijken driehoek, ga uv^
gang, vol g my zin; —
bw. op goddelijke wijze : de liefde, waarmede God
ons godlijk wil beschenken; -- overheerlijk, : zij
zingt goddelijk; 't is een goddelijk schoone avond.
GODDELIJKHEID, v. goddelijke natuur : 's
Herren goddelijkheid; -- goddelijke oorsprong : de
goddelijkheid der ii. Schrift; — zij hadden een
onwankelbaar vertrouwen in de goddelijkheid hunner
zaak, in het goed recht, de heiligheid der zaak die
zij voorstonden.
GODDELOOS, bn. bw. (...looier, -st), aan geer
god (of goden) geloovende : een goddeloos mensch,
een atheïst; — God niet dienende, en dus diep
verdorven : zij leven als ongeloovigen en goc deloozen; • — het grondsop is voor de god?deloozen, (scherts. )
als men iemand het laatste van eene flesch uit
(vgl. Ps. 75 : 9); --- eene goddelooze stad;-schenkt
een goddeloos leven leiden; goddelooze woorden; (ook)
ter aanduiding van een hoogen graad : wat een
goddeloos leven, een heidensch kabaal; —
bw. op zondige, misdadige wijze : goddeloos handelen; — in zeer hooge mate, gruwelijk : ik heb
mij goddeloos verveeld; 't is hier alles goddeloos duur; —
tw (als uitroep van verbazing) godaeloos ! wat
een leven !
GODDELOOSHEID, v. ongodsdienstigheid, beosheld, verdorvenheid : de goddeloosheid dezer wereld;
--, (...heden), zondige daden : de goddeloosheden
eener diepbedorven maatschappij.
GODEBEHAAGLIJK, bn. godgevallig : een gode
-behaglijkvn.

GODEGELIJK, bn. gelijk aan, gelijkende op
God. GOPEGELIJKHEID, v. gelijkheid aan God:
de godegelijkheid van Jezus.
GODENBEELD, o. (-en), afgodsbeeld; ...DIENST,
m. afgodsdienst; ...DOM, o. de gezamenlijke goden :
heel het godendom; ...DRANK, m. de drank der
Olympische goden, nectar; -- (fig.) heerlijke, hemelsche drank : dat smaakt als godendrank; ...LEER,
v. leer aangaande de goden, fabelleer, mythologie;
...MA.
MAAL, o. (...malen), ...MAALTIJD, m. (-en),
(fig.) een bijzonder heerlijk maal; ...SPIJS, v. de
spijs der goden, het ambrozijn; — (fig.) dat is
(een) godenspijs, dat smaakt overheerlijk; ...TAAL,
v. goddelijke, hemelsche taal, hemelval; ...TEELT,
v. kroost der goden, godengeslacht; ...TELG, m.
(-en), afstammeling der goden, of van een god;
...TIJD, m., ...TIJDPERK, o. mythisch tijdperk,
gouden eeuw; ...ZANG, ii. (-en), hemelsch, ver
..,ZOON, m. (...zonen), afstammeling-hevnlid;
van een god; — (fig.) een vorst, held, dichter, die
zijn macht, moed, bezieling aan de goden ontleent.
GODES, ook GODESSE, v. (godessenl (w. g.(

GODEWAARDIG.

677

vrouwelijke godheid, godin; (fig.) de godes van mijn
hart.

GODEWAARDIG, bn. overeenkomstig de majesteit Gods, Gode betamend.
GODGANSCH, GODG ANSCHELIJK, bn. gansch
(doch sterker dan dit woord) : ik heb er den godganschen morgen naar gezocht, en het toch niet gevonden; hij voert den godgansehelijken dag niets uit.
GODGEHEILIGD, bn. (dicht.) godgewijd : blakend
in godgeheiligd vuur; ...GEKLAAGD, bn. voor God
geklaagd. ergerlijk in hooge mate : 't is godgeklaagd,
zoo baldadig als die straatjonnens zijn.
GODGELATEN, bn. (dicht.) gelaten, berustend
in Gods beschikking : het lijden maakt geduldig en
godgelaten. GODGELATENITEID, v.
GODGELEERD, bn oekend met alles wat op den
godsdienst betrekking heeft : een godgeleerd schrijver; --- op de godgeleerdheid betrekking hebbende,
theologisch : Godgeleerde Bijdragen; bij wijdt zich
aan godgeleerde studiën. GODGELEERDE, m. (-n),
iemand die eene uitgebreide kennis bezit aangaande
God, Zijn wil, Zijne geboden; een geleerde die zijne
studie maakt van al wat op den godsdienst betrek king heeft, een beoefenaar der godgeleerdheid,
theoloog, theologant : de godgeleerden zijn het hier
niet eens. GODGELEERDIHEID, v. de kennis-over
van God en Zijne geboden; de wetenschap van
den godsdienst, theologie : een hoogleeraar in de
godgeleerdheid.
GODGELIJK, bn. zie GODEGELIJK.
GODGETROUW, bn. (dicht.) getrouw aan God.
f1ODGETROUWHEID, v.
GODGEVALLIG, bn. welgevallig aan God : een
godgevallig werk; ...GEVLOEKT, ba. door God
gevloekt : godrevloekt gespuis; ...GEWIJD, bn.
(dicht.) aan God geheiligd : een godaeudjd leven;
... GEZIND, bn. (dicht..) vroom, godsdienstig - de
kring der godgezinden.
GODHEID, v. (...heden), goddelijkheid, goddelijke natuur : - de godheid van Jezus erkennen, loochenen; -- een goddelijk wezen, een god : velen
roeken de heidensche godheden als natuurkrachten
te verklaren; de Godheid, het Opperwezen, God.
GODIN, ook GODINNE, v. (godinnen), vrouwe
godheid (ook van nimfen, van de Muzen en-lijke
allegorische personen) : de godin Diana; Minerva,
de godin der wijsheid; de godin van den vrede: --(fig.) aangebeden vrouw : mijn godin ! GODIN
-NETJ,v.(s)
GODLASTEREND, Lu. God onteerend of boonend ;
godslasterlijk : godlasterende zinnelijkheid; ...LIEVEND, bn. God liefhebbend, godvreezend : een
vlijtig en godlievend gezin.
GODLOF, tw. (eigene. God, zij lof !) uitroep van
dankbaarheid : Godlof ! hij is gered!
GODLOOCHENAAR, m. (-s), iemand die het bestaan van God ontkent, atheïst. GODLOOCHENARES, v. ( -sen). GODLOOCHENING, v. atheisme.
GODMENSCH, m. Jezus Christus, het Vleeschgeworden Woord, de vereeniing van goddelijke
en menschelijke natuur in één persoon. GODMENSCHELIJK, bn. aan den Godmensch eigen.
GODONTEEREND, brr. de majesteit Gods kwet*ende : een godontOerende voorstelling van Gods liefde.
GODSADVOCAAT, m. (...eaten), (bij het onder
dat aan eene heiligverklaring voor -zoek;ngsprc
persoon die, tegenover de beweringen-afgt)de
van den Duivelsadvocaat, in het licht heeft te
stellen, wat vóór de canonisatie pleit.; (bij uithr,)
iem. die tegenover de schaduwzijde eener zaak,
het goede daarvan bepleit; ...AKKER, m. (-s),
(in hoogeren stijl) begraafplaats, kerkhof; ...BEDRIEGER, m. (-s), (Zuidn.) schijnheilige; ...BEGRIP, o. (-pen), de voorstelling die men zich over
of van den godsdienst maakt; ... BELOFTE, v.
(-n), toezegging van Godswege, van God : de Messias
werd door het geloovig Israël op grond van godsbelotten verwacht; ...BESTIER, ...BESTUUR, o.
de leiding der aardsche zaken door God; ...BETROUWEN. o. vertrouwen op God; ...BEWUST
besef aangaande het bestaan van God;-ZIJN,o.
...BLOK, m. (Zuidra.) goedig mensch, goedzak, sul;
...BODE, m. (-n), godsgezant; ...DEEL, o. (Zuidn.)
geschenk, fooi die met Kerstmis of Nieuwjaar aan
de huizen wordt opgehaald : om het godsdeel gaan;
het godsdeel geven.
GODSDIENST, m. godsvereering : de Zondag is
den godsdienst toegeëigend; -- uiterlijke godsdienst,
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het waarnemen van godsdienstige plichten zonder
er met het hart aan deel te nemen; de ceremoniën
die in daarvoor bestemde gebouwen door de geestelijkheid verricht worden, de eeredienst : de uit
openbaren godsdienst; — een be--ocfenigvad
dienaar van den godsdienst, geestelijke, priester,
predikant; — de gemeenschappelijke godsdienst
: hij is van morgen in den godsdienst geweest,-oefnig
hij is ter kerke geweest; --, (- en), het geheel der plechtigheden en leerstellingen, uitmakende den vorm van godsvereering
van een volk, eene sekte, een kerkgenootschap:
de godsdienst van Israël; de geschiedenis der godsdiensten,; de Christelijke, de Roomsehe, de Ilervormde
godsdienst; -- (ook) de gezamenlijke leerstellingen
van een volk of een kerkgenootschap, geloof,
belijdenis : een anderen godsdienst aannemen; de
heersehende godsdienst; -- de godsdienst van den
staat, de door een staat met uitsluiting van elke
andere, erkende belijdenis, welke het hoofd van
den staat en alle ambtenaren moeten zijn toegedaan; -- verschil van godsdienst, onderscheid in
belijdenis; de belijders der onderscheidene godsdiensten
genieten allen dezelfde burgerlijke en burgerschapsrechten; -- zijn godsdienst leeren, zijne belijdenis,
zijn catechismus leeren; -de betrekking van den mensch tot God, (ook)
het ingeschapen gevoel van afhankelijkheid van
God : geen mensch kun buiten den godsdienst; -godsvrucht, vroomheid : de mensch heeft somtijds
meer godsdienst dan hij weet; --(w. g.) zaakwaarnemen is ook godsdienst, het behartigen van ander
belangen is ook eene zaak van het geweten.-mans
GODSDIENSTBEGRIP, o. (-pen), godsdienstige
meening of overtuiging, godsbegrip; ...GEBRUIK,
o. (-en), de ceremoniën die bij den godsdienst in
zwang zijn; ...GESPREK, o. (-ken), gesprek over
geloofszaken; ...HAAT, m. geloofshaat.
GODSDIENSTIG, bn. bw. ( -er, -st), rose (of een
god) dienende, godvruchtig, vroom : hij bezit eens
godsdienstige moeder; — wat den godsdienst betreft,
op den godsdienst betrekking hebbende : een godsdienstige tegenstander (in tegenst. met staatkundige);
het godsdienstig leren onzer vaderen; godsdienstige
plichten, handelingen, ritueel; — een godsdienstige
samenkomst, aan den godsdienst gewijd; — vroom,
heilig : godsdienstige nverdenkingen; — godsdienstige
lectuur, stichtelijke lectuur; — bw. op godsdienstige,
vrome wijze : deugdzaam en godsdienstig leven.
GODSDIENSTIGHEID, v.
GODSDIENSTIJVER, m. geloofsijver; ...LEER, v.
ge] oofsleer; ...LEERAAR, m. (...raren), geestelijke,
predikant, pastoor, rabbijn.
GODSDIENSTLOOS, bn. zonder godsdienst, ongodsdienstig; --- (inz. van het openbaar onderwijs)
voor geen geloof partij kiezende, neutraal.
GODSDIENSTOEFENING, v. het verrichten van
of het deelnemen aan godsdienstige of kerkelijke
plechtigheden : vrijheid van godsdienstoefening; -(-en), eeredienst, kerkdienst : in eene Protestantsche
godsdienstoefening is de preek hoofdzaak.
GODSDIENSTONDERWIJS, o. onderricht in de
geloofsleer; ....ONDERWIJZER, m. (-s), die godsdienstonderwijs geeft, catechiseermeester; .. .ON DERWIJZERES, V. (- sen)..
GODSDIENSTOORLOG, m. (-en), oorlog ter zake
van het geloof; ...PLECHTIGHEID, v. (...heden),
plechtige, openbare godsdienstige handeling, eeredienst, kerkdienst; ...PLICHT, m. (-en), plicht
door het geloof voorgeschreven; — godsdienstige
verrichting, door de kerk verplicht gesteld: zijne
godsdienstplichten waarnemen : (voor de R. K.
inz.) met Paschen te biechten en ter communie
te gaan.
GODSDIENSTSTICHTER, m. (-s), stichter van.
een nieuwen vorm van godsvereering, of van Bene
nieuwe leer ; ...VORM, m. (-en), wijze van godsvereering; uiterlijke godsdienstige verricht!ng;-samenstel van geloofsbegrippen; ...VRAAG, v. (...Tragen),
een vraagstuk aangaande het godsdienstig geloof;
...VREDE, m. vredesverdrag, vergelijk tusschen
partijen ten opzichte van het godsdienstig geloof :
de Augsburgsche godsdienstvrede van 1555. --- (w. g.)
tijdperk, vrij van godsdienstoorlog of geloofsvervolging; ...VRIJHEID, v. het recht om het geloof
zijner keuze te belijden; ...WAANZIN, m. krankzinnigheid, veroorzaakt door godsdienstige dweperij;
...WETENSCHAP, v. de wetenschap die zonder
van Benige openbaring uit te gaan den godsdienst
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tot voorwerp van haar onderzoek maakt; ...ZAAI .,
V. (...zaken), geloofszaak; ...ZIN, m. neiging tot
godsvrucht, godsdienstige zin.
GODSGAVE, v. (-n), geschenk van God; ...GEBOD, o. (-en), inzetting van God; ...GEBOUW,
o. (-en), tempel, kerk; godshuis, liefdadigheidsgesticht ; — (fig.) de Kerk van Christus ; ... GEMEENSCHAP, v. vertrouwelijke omgang met God;
...GEMEENTE, v. ('-n), gemeenschap van geloovigen, christengemeente.
GODSGENADE, v. (plantk.) genadekruid; blauwe
godsgenade, glidkruid (scutellaria galerieulata).
GODSGENADIG, bn. bw. gansch, geheel: hij
heeft den godsgenadigen dag gelanterfant ; — in
hooge mate, buitengewoon veel, geducht : hij was
godsgenadig dronken; iem. een godsgenadig pak
slaag geven.

GODSGERICHT, o. (-en), oordeel, vonnis van
God; (ook) plaag, bezoeking van Godswege; (hist.)
godsoordeel; ...GESCHENK, o. (-en), geschenk
van de goden, van God; ...GETTUIGE, m. (-n),
getuige voor de waarheid van de goddelijke openbaring, bloedgetuige, martelaar; ...GEZANT. m.
(-en), profeet, apostel, godsman (ook in toepassing
op Jezus).
GODSHUIS, o. (...huizen), gebouw, dienende tot
godsvereering, tempel of kerk; — (ook) liefdadig beidsgesticht, waar ouden van dagen, weezen,
kranken enz. om Godswil worden verpleegd..
GODSJAMMERLIJK, bn. bw. ( -er, -st), in de
hoogste mate jammerlijk, droevig, deerniswaard:
godsjammerlijke wreedheden; — (gem „-enz.) ellendig,
beroerd : een godsjammerlijke vent, --- bw. '(gemeenz. )
alierverschrikkelijkst : wij hebben godsjammerlijk
hard geloopen.
GODSKIND, o. het kind Jezus, Gods Zoon als
kind; (R. K.) iem. die als kind reeds voor een klooster bestemd is of daarin werd opgenomen; (Zuidn.)
iem. die zich om zijne deugdzaamheid en goedheid
beminnelijk maakt: dat dochtertje is een godskind; —
(ook) 't is een godskind, hij is onnoozel, simpel;
...KRACHT, v. (-en), goddelijke kracht, goddelijk
vermogen; ...LAM, o. symbolisch lam op den rug
van een kazuifel; ...LAMP, v. (R. K.) altijdbrandende lamp voor het altaar.
GODSLASTERAAR, m. (-s), die God bv door
vloeken lastert, hoont, smaadt; ...LASTERING, v.
(-en), beschimping van God; (ook) vloekwoord;
...LASTERLIJK, bn. bw. lasterlijk ten opzichte
van God : godslasterljke taal.
GODSLILDERLIJK, bn. bw. in hooge mate liederlijk : godsliederlijke taal; godsliederlijk gemeen; —
in hooge mate : zich godsliederlijk vervelen.
GODSLOON, o. goddelijke vergelding (in tegenst.
met stoffelijke belooning door menschen); (ook) geringe geldelijke vergoeding, karig loon : voor zoo'n
godsloontje beul ik me niet af ; -- (Zuidn.) 't is
mi! geen godsloon waard, niets waard ; om een
godsloon. voor niet, om Godswil; ...MAN, m. (-nen),
godsgezant, profeet, heilige (ook in toepassing op
Christus).
GODSMOGELIJK, bn. (in uitroepen) versterking
van mogelijk : hoe is het nu toch godsmogelijk!
GODSNAAM (IN), bw. uitdr. in den naam van
God, onder aanroeping van Gods hulp : (bij het
overboord zetten van een lijk op zee) één, twee, drie,
in Godsnaam. !; -- gewoonlijk als uitroep, wanneer
men na lang beraad met moeite en weerzin tot iets
overgaat : nu, in Godsnaam ! ik zal het dan maar
doen; — ( ook) als uitroep van aandrang, als men
ongeduldig of wanhopig is : wordt toch, in Godsnaam
wakker; --- (ook) als uiting van ver ►.-azinb: hoe is het
in Gods- aam mogelijk!
GODSONMOGELIJK, bn. ( inz. in uitroepen)
versterking van onmogelijk : 't'is godsonmogelijk,
dat jij dat krijgt.

GODSOORDEEL, o. (-en). (bist,.) (in de middeleeuwen) gerechtelijke proef, ten einde door goddelijke tusschenkomst de waarheid aan het licht
te brengen, indien de gewone bewijsmiddelen faalden
(vuurproef, waterproef ens.); ...OPENBARING,
v. (-en), het zich openbaren van God in den Zoon:
bekendmaking, verkondiging van Gods wil en woord.
GODSPENNING, ook GOODSPENNING, GOOSPENNING, in. (-en), handgeld dat de kooper of
huurder ontvangt tot bevestiging van het koop of huurcontract; — (ook) handgeld dat een dienst
zich verhuurd heeft, ontvangt (veelal-bode,i
pCt. van de huur, vroeger altijd 3 gulden, in
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België doorgaans 5 fr.) : den goospenning geven,
een mondeling huurcontract met een dienstbod e
sluiten.
GODSREGEERING, v. de onmiddellijke heer
(ook) Gods albestuur; ...RIJK,-schapijvnGod;
o. het koninkrijk Gods; ...SCHEL, v. (Zuidn.) schel
waarmede de koster bellend voor den priester uit
als deze het H. Sacrement naar een zieke draagt.-gat
GODSSPRAAK, v. (...spraken). antwoord, uit
vanwege de godheid, orakelspreuk; (ook)
-sprak
het orakel dat antwoord geeft; — (ook) voorspelling
onder goddelijke inspraak, profetie : de godsspraken
der profeten; --- goddelij k bevel : de boeken in wier
bladen de hemelsche godsspraken vervat zijn; — inwendige godsstem : de godsspraak in ons binnenste.
GODSSTAD, v. de stad Gods, Jeruzalem; (ook)
het nieuwe Jeruzalem, de hemel; ... STEM, v. goddelijke vermaning; het geweten : gehoorgeven aan
de godsstem; ...VEREERING, v. aanbidding van
het Opperwezen; ...VERTROUWEN, o. vertrouwen op God; ...VLOEI, m. vervloeking door
God ; (ook) het merk dier vervloeking, Kainsteeken: met den godsvloek op het voorhoofd; ...VREDE,
m. (hist.) (in de middeleeuwen) schorsing van.
vijandelijkheden, wapenstilstand, op bepaalde
tijden van het jaar door geestelijkheid en keizer
geboden; ...VREES, v. godsvrucht; ...VRUCHT ,
v. gódvreezendheid, vroomheid : reine godsvrucht; —
liefde tot God :.(Zuidn.) met godsvrucht met devotie:
de graaf van Egmond ontving de hulp des priesters
met godsvris cht.
GODSWEGE (VAN), bw. uitdr. uit naam van
God, uit kracht van Zijn bevel : 't is voor den mensch
niet genoeg zich van Godswege te hooren verkondigen
dat de. zonde vergeven is.
GODSWIL (OM), bw. uitdr. ter wille, ter liefde
van God, om Gode welgevallig te zijn : om Godswil,
een kleinigheid, Meneer ! ( smeekbede van een bedelaar); -- het is wel besteed, wat men om Godswil geeft,
wat men aan de armen wegschenkt; — (Zuidn.)
om Godswil gaan, gaan bedelen; — zonder loon.
kosteloos, om niet : eene vrouw neemt geen ouden
man om Godswil, niet zoo maar, doch om het geld; --(ook) als uitroep van aandrang, bij een dringend
verzoek : ga toch om Godswil niet heen. !; -- als
uitroep van verwondering : hoe is 't om God?s .r ii
mogelijk !
GODSWOORD, o. (-en), woord van God, goddelijke
uitspraak; — (ook) bijbeltekst : het godsivoord, dat
wij aanhaalden; — bijbel.
GODTERGEND, bn. Gods toorn verwekkende:
't godtergend ongeloof.
GODVERGETEN, bn. bw. ( -er, -st), aan God niet
meer denkende, goddeloos, snood : godvergeten,
booswichten; — bw. (gemeenz.) in zeer hooge mate,
gruwelijk : hij heeft m-ij godvergeten slecht behandeld.
GODVERGETENHEIP, v. GODVERGETENSCH,
bn. bw. (gemeenz.) goddeloos, in zeer hooge mate :
die jongen is zoo godvergetensch stom ! GODVER
GETER, m. (-s), die God vergeet.
GODVERHEERLIJKEND, bn. die, of, wat God.
verheerlijkt : een schoone gadverheerlijkende psalm;
...VERLATEN, bn. door God verlaten : een godverlaten booswicht.
GODVERLOOCHENAAR, m. (-s), (w. g.) godloochenaar, atheïst; (ook) geloofsverzaker, afvallige,
renegaat; ...VERLOOCHENEND, bn. God afzwerende. van God afvallig; ...VERLOOCHENING,
V. ongeloof, atheïsme.
GODVERWATEN, big. door God vervloekt : met
Godverwaten hand.
GODVERZAKEND, bn. God verloochenend,
geen God erkennend; ...VERZAKER, m. (-u), godloochenaar; ...VERZAKING, v. ontrouw aan God,
godloochening.
GODVERZOENEND, bn. den mensch, de wereld
met God verzoenende, den toorn Gods bevredigende : het odverzoenend schuldoer, van Jezus aan
het kruis.
GODVREEZEND, bn. met ontzag en eerbied
jegens God vervuld, godvruchtig, vroom : een recht
blijk gevende-vardigenozmsch;
van godsvrucht : een godvreezend gedrag. GOD VREEZENDHEID, v.
GODVRUCHTIG, bn. bw. ( -er, -st), godvreezend,
godsdienstig, vroom : eene godvruchtige vrouw; —
blijk gevende van godsvrucht, vroom : een godvruchtig leven; --- (Zuidn.) ascetisch : een godvruchtige schrijver; — bw. vromelijk : hij sloeg godvruchtig
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GODZALIG,

een kruis; — (Zuidn.) met nauwgezetheid : qodvrucht•ig zijn plicht vervullen. GODVRUCHTIG
V.

-HEID,

GODZALIG, bn. Lw. godvruchtig, vroom : een
man; (ook iron.) een godzalige broeder, een
schijnvrome; — blijk gevende van godsvrucht : een
godzalige levenswande^. GODZALIGHEID, V. GODZALIGLIJK, bw. (w. g.) op godzalige, vrome wijze.
GOEBOEK, m. (-s), bamboewachthuisje op hooge
staken, om de vogels van de padie te verjagen.
GOEBOTER, V. (gew.) beste soort van boter (in
tegensi. met weiboter).
GOECHELEN, (goechelde, heeft gegoecheld),
(gew.) halfgesmoord lachen, gichelen.
GOECHELTJE, o. (-s), in de gew. uitdr. goecheltjes
maken. ginnegappen.
1. GOED, bn. bw. (beter, best), (van personen)
zoodanig zijnde als men kan verlangen : een goed
godzalig

huisvader; een goed zoon; hij is een goed ruiter; weder
goede vrienden w orden, zich met elkaar verzoenen; --(spr.) een oede buur is beter dan een verre vriend, men

c

heeft meer dienst van een bereidwilligen buurman
dan van een bloedverwant die te ver weg is om
spoedig te kunnen helpen ; -- (Zuidn.) goed is

-wel, maar beter print ; -- de knaap kan met het
keren van talen niet overweg, maar in de wiskunde is
hij zeer goed, daarin is hij thuis, is hij knap; —
katten zijn goed tegen de muizen, daartoe dienstig,
nuttig; — hij is goed voor zijn brood, hij is zijn kost

waard; ---

goed voor, in staat om te betalen : hij verteert heel
wat, maar zijn vader is er goed voor, zal het, zoo noodig, wel betalen; -- hij is goed voor zijn geld, hij is
solide; — die koopman is voor geen honderd gulden

goed, men kan hem geen f 100 krediet geven; —
de huisheer onderzocht, of zijn nieuwe huurder wel
goed was, op zijn tijd betaalde; — goed voor iemand
spreken, verklaren dat men zijn borg wil zijn; —
niet zoo goed zijn of .. , zich iets moeten getroosten,
er niets aan kunnen doen : ik was zoo goed niet, of ik
moest noq eens betalen; —

zeer geneigd tot dat wat de bepaling uitdrukt : de
boerin was goed praats en vertelde van allerlei; — zij
is goed arms(ch), milddadig jegens de armen; —
een goed kerksch man, een trouwe kerkganger; zie
ook GOEDGEEFSCII, GOEDLACHSCH, GOED

-LERSCH;—
eerbaar, betrouwbaar : goede mannen, goemannen,
(oudt.) scheidsrechters, arbiters; -- eerzaam, wel
fatsoenlijk : de goede gemeente, de goede-denk,
burgers, (ook wel) goed an vertrouwen; — braaf,
rechtschapen : hij is een goed mensch; hij was te goed
voor deze aarde, deze wereld (van jonge dooden gezegd); — de goeden moeten het met de kwaden ontgelden, de onschuldigen moeten mede lijden voor
het kwaad dat door anderen is gedaan; — alle

menschen. de goeden niet te na gesproken, zijn dieven
in hun nering, zonder kwaad te willen zeggen van

alle rechtschapen en eerlijke lieden, met uitzondering
van allen omtrent wie het tegendeel van het beweerde mocht blijken; — hij is er niets te goed voor,
hij is er wel toe in staat (t. w. tot eene slechte
daad); —
niet gering van stand, deftig : hij is van goede

familie,

van goeden huize; — zij dient in goede hulzen,

(van eene dienstbode) bij deftige familiën; -- besehaafd, welgemanierd : hij heeft goede manieren;

men kan bemerken, dat zij eene goede opvoeding heeft
genoten ;

goedhartig, goedig, voorkomend enz. : een goede
mensch, een goedhartige sloof; —
(met lenige geringschatting) de goede jongen (de

sul; — 't is een goed

goede man) maakte een heel gek .guur; -- hij is goed
voor de beesten, behandelt de dieren vriendelijk; —
gij zijt al te goed, gij zijt wel voorkomend (beleefd
goed als brood, door-heidsfornul);—(Z.
en door goed ; — wees zoo goed plaats te nemen, heb
open:
't is goed volk, het
de goedheid; --- doe maar
zijn welgezinden, geen kwaadwilligen.; — al te goed
is buurman gek, zie GEK (ede art.); —
het tegenovergestelde van kwaad, boos : ik ben
boos op je geweest, maar nu ben ik weer goed op je;
die kwaad wordt, heeft dubbel werk wil hij weer goed
worden; --gezond : hij heeft een paar dagen te bed gelegen,
maar hij is nu weer goed; ben je niet goed? je ziet zoo
bleek; ze is onderweg niet goed geworden, onwel, ongesteld; de zieke is sinds eergisteren wat beter, minder
ziek; er is geen hoop dat hij beter wordt, herstelt; --

GOED

hou je, goed, (bij het afscheid nemen) blijf gezond,
vaarwel; — niet goed, (ook) niet wel bij het hoofd,
in de uitdr. ben -je niet goed ?, ben -je gek, wat bezielt je !; —
flink : zich goed houden, zich niet door aandoening
laten overmeesteren : het huilen stond hein nader dan

het lachen, maar hij hield zich goed; —hij kon zich niet

goed houden, zijn lachlust niet bedwingen; — zijn
best doen : jelui hebt je vandaag goed gehouden; —
mild zijn : hij heeft zich goed gehouden, hij heeft een
groote gift geschonken; -er goed uitzien, (van vrouwen) er aardig uitzien:

die winkeljuffer ziet er goed uit; — beter (van iets)

worden, er beter op worden, er op vocruitgaan (in
geldelijk opzicht) : van die negotie in steenkolen is
hij ook niet beter geworden; -- hij is goed van hart,
heeft een goed hart, is goedhartig; — goed van ver
-trouwen
zijn, lichtgeloovig zijn; —
(van God en hoogere wezens) genadig, goeder
: de goede God; — een goede geest, eene gunstig-tiern
gezinde hoogere macht, beschermengel; — (ge
goede Hemel !, goede genade ! enz., als uitroep-menz.)
van verbazing; —
(van zaken) deugdelijk, zooals iets behoort te
zijn : een goede boom brengt goede vruchten voort, be-

proeft alle dingen en behoudt het goede, een goed gebruik
van iets maken; eene goede vertaling; hij is aan, het
Bene oog blind, maar het andere is nog goed; zich van

zijn goeden kant laten kennen, zich op zijn gunstigst
voordoen; een goed horloge; die lamp geeft goed licht;
goed papier, van goede qualiteit; goed brood; goede
kaas; -- die peren blijven lang goed; kan men
lang goed houden, gaaf, deugdelijk ; — (spr.)
goede wijn behoeft geen krans, deugdelijke waar
behoeft men niet aan te prijzen; — in goede
aarde vallen, (fig.) (van een voorstel, een denk beeld) gunstig ontvangen worden; — roed geld naar
kwaad geld gooien, zie GELD (lste art ); -- iets voor
goede munt opnemen, zie MUNT (fete art.); — 'veroud.) goede rekening, het bedrag dat men van een
ander te vorderen heeft : eene som bij iemand ter
goede(r) rekening hebben, die van hein te vorderen
hebben; iemand voor f 1000 ter goeder rekening boeken,
hem voor f 1000 crediteeren; — goed voor, (op
bons) geldig voor, ruilbaar tegen : goed voor veertig
turven; —
bruikbaar, geschikt : het vinden van een goed
onderwerp is vaak de grootste moeite voor een spreker;
dat mes is niet goed one fijn werk te maken; zij zou
eene goede partij voor hem zijn, eene passende

echtgenoote, vgl. PARTIJ; -- dienstig, nuttig:
het is niet goed zooveel thee te drinken; dat is een

goede raad; hij leest gaarne een goed boek; dat is
nergens goed voor, dient tot niets; --- voldoende,
genoegzaam, betrouwbaar : hij heeft er eene goede
reden voor; ik zeg het op goede gronden; ik heb het
bericht uit goede hand, van betrouwbare zijde; —
raadzaam, verkieslijk : beter hard geblazen dan den
mond gebrand, zie BLAZEN; •— naar genoegen:
bet is mij goed, of, kortweg goed !, ik heb er niets
tegen; --- (ook) wel goed !, ook goed !, ik zal er in
berusten : alles goed en wel, maar..., best, laat
dat zoo wezen, maar...; — ik kan het vandaag
niet goed bij je maken, niets naar uw zin doen; —
gunstig : hij heelt eene goede kans; met den eersten
goeden wind zeilen wij uit; — het huis verkeert in
goeden staat, alles is goed onderhouden; -- hij is
in goeden doen, welgesteld; — zij hebben het goed, ver -

keeren in vrij gunstige omstandigheden; --- (Zuidn.)
hij is een mijnheer van goed leven, kan onbekommerd
leven, behoeft niet te werken voor zijn brood; — (ge
't is hier een goede boei, gezellig, jolig, royaal;-menz.)
--- dat is eene goede tijding, goed nieuws, een ver
bericht; --- gewenscht, geschikt : te(r)-blijden
goeder ure, juist van par; (ook) op een goeden dag,
op een goeden keer, op een zekeren dag; — voor
met goed gevolg, met goeden uitslag examen-spoedig:
doen; eind goed, al goed: — een goed jaar, een over vloedig, gezegend jaar. --- de, zieke heeft een goeden
nacht gehad, niet ongunstig; — iemands goede
tijd, goede dagen, het tijdperk van zijn bloei, (ook)
de tijd van weelde, voorspoed : zijne goede dagen

zijn voorbij; — (w. g-) hij scheidt er van als een
monnik van de gee dagen, t. w. even noode; —
de goede oude tijd, de schoone dagen van weleer; —
(I:nd.) de goede tijd of goede moesson, de droge
moesson; -- mijn dag is goed, (van een koopman)

ik heb mijn kostje verdiend, (ook) ik kan voor
vandaag tevreden zijn; -- iem. goeden dag zeggen,
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wenschen, (eigen!. hem toewenschen dat zijn dag
gelukkig moge wezen) iem. gemeenzaam groeten; —
goedenavond (genavend, 'naa,, end), goedendag (goendag ) gedag, 'dag), goedenmorgen ('morgen) enz.,
als begroeting of zegenwensch; — (ook ironisch)
hij had vast beloofd om tien uur te komen, maar goede
.morgen ! om half elf was hij er nog niet; — voordeelig:
.hii maakt goede zaken, verdient veel geld; — hij heeft
een goed hutvelijk gedaan, een rijk huwelijk; —
, gemakkelij k - hij heett goed praten, hij heeft gemak
praten, daar de zaak hem niet aangaat, het-kelij
er voor hem niets toe doet; — (spr.) het is goed
riemen snijden uit andernwns leer; ---in troebel water is het goed visschen; zie RIEM, TROEBEL; —
aanmerkelijk, niet al te klein of gering : eene goede
som; — ik heb er een goeden stuiver mede verdiend,
vrij wat geld mede gewonnen; --- hij is een goed
jaar op reis geweest, ruim een jaar; — een paar
goede boterhammen, stevige sneden brood; — goed van
eten en drinken zijn, flink eten en drinken, -- eene
goede wandeling maken, een heel eind wandelen; -'t is een goed eind weg, een aanmerkelijk eind; —
doe maar goed wat zout in de soep, eene behoorlijke
hoeveelheid; -- een goede veertiger, iem. van ruim
veertig jaar oud; —
zonder fouten, zuiver, in orde : zij heeft een goed
figuur, regelmatig, niet mismaakt; --- die sommen
rijn goed, zonder fouten; — hij heeft een g ed geweten, rein, onbesmet; — alles getuigde van een goeden
smaak, van een smaak die zuiver is; --- hij schrijft
Bene goede hand, schrijft net en duidelijk; — 't is
daar niet goed, niet in orde. niet pluis; — de goede
week, goede Vrijdag, de heilige week, de week, de
Vrijdag vóór. Paschen; —
(van gezindheden en de uiting daarvan) gunstig
voor iem.: goede gedachten van iem. koesteren; iem.
een goed hart toedragen, hem met goede oogen aan
het goed met hem meenen; -- een goed oogje-zien,
op •iem. hebben, huwelijksplannen hebben; -iemands goede naam, de gunstige meeging die
men in de maatschappij omtrent iem. heeft : zijn
goeden. naam te grabbel gooien; hij staat te goeder
naam en faam bekend; -- hij is in eens goede luim.,
waarin men vriendelijk is voor anderen; — een.. goeden indruk maken, een indruk waarvan eene gunstige stemming het gevolg is; — een goed woordje
voor iemand doen, een woordje te zijnen voordeele
spreken, voor hem in de bres springen; — (spr.)
een. goed woord vindt eens goede plaats, met vriendelijkheid kan men veel gedaan krijgen; — in een
goed blaadje bij iemand staan, gunstig bij hem staan
aangeschreven; -- in het goede, in eene welwillende
stemming : laten wij eens in 't goeie over de zaak
spreken, zonder boos te worden; —
vroom- deugdzaam, braaf enz.: hij heeft eens
goede inborst; ism van goed gedrag; ik ben van uw
goeden wil overtuigd; -- een goed woord spreken
het gebed aan tafel uitspreken. bidden; — goede
werken, daden die het uitvloeisel zijn van een gods.ienstig gemoed : hij loopt geen gevaar den hemel
door goede werken te verdienen ; -- een goed werk doen,
zich verdienstelijk maken; — het goede, dat wat
goed is : iemand het goede voorhouden; ten goede
gezind zijn; -- eerlijk, oprecht : met een goed hart,
van goeder harte, in oprechtheid, zonder eenige
bijgedachte : 't is u van goeder harte vergeven; eer
goede trouw (in tegenst. met kwade-lijkhedn
trouw); — te goeder trouw handelen, zonder arglist,
zonder boos opzet; -- te goeder trouw zijn, niet beter
weten ; — rechtvaardig, billijk : zijn goed recht
verdedigen; —
bw. op eene goede is ijze : goed oppassen, zich.
niet misdragen : zoo goed en zoo kwaad als het ging,
,gehikte hij zich in zijn lot; — goed zoo ! (als aamm oediging) flink zoo ! zoo behoort het !;

—

je praat

goed, maar je eet beter, schertsend gezegd om een
veelprater den mond te snoeren; — op eene gepaste
wijze : die woorden zijn goed gekozen; — op gemak kelijke wijze, zonder moeite of bezwaar : ge kunt
heel goed om twaalf uur thuis zijn; — nauwkeurig:
hij heelt alles goed onthouden; — pas goed op u','
tellen, let op; -- duidelijk, zóó dat men niet twijfelt:

men kon goed zien, dat de handschoenen gewassehenn

waren; -- iets kort en goed zeggen, zonder omwegen;
- -- gunstig, gelukkig : dat komt, dat treft net goed; - voorspoedig, gunstig : hij maakt het goed, is wE 1varend; — hij heeft he er goed afgebracht, zie AFBRENGEN; -- (kooppph.) de markt is goed Bestem i,
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er is kooplust en bij de houders van koopwaren
genegenheid om te verkoopen; --- bevallig, mooi ;
niet kwaad : die jas staat u goed; — op Bene wijze
die het gevolg is van welgezindheid: ik had het goed
met hem voor; hij meende het goed met haar: -- op
Bene ruime wijze : er goed bij kunnen, het goed kunnen doen, er g,)ed 's -oor zitten, rijkelijk kunnen leven;
—, het er goed van nemen, zich niet belsrimpen ; -zuiver : hij is goed Katholiek, zuiver in de leer en
getrouw in het nakomen der plichten van de R.K.
Kerk ; — (spr.) goed rond, goed Zeeuwsch, openhartig, rondborstig als de Zeeuwen; -in Bene behoorlijke of Bene vrij hooge mate: hij was
goed tevreden; ik heb er mij ditmaal beter vermaakt,
dan den vorigen keer; hij is niet goed bij zijn verstand;
je bent nog niet goed wakker, niet geheel en al; hij is
zoogoed doof als ik, in dezelfde mate, vgl. ZOOGOED
ALS, -- Zie verder BETER en BEST.
2. GOED, o. de hoedanigheid van goed : het
kind weet nog geen, verschil tusschen goed en kwaad; —
al wat goed is : (bijb.) de boom der kennisse des goeds
en des kwaads; men meet kwaad met goed vergelden;
znnike taal doet meer kwaad dan goed; — er is geen
goed aan te doen, alle pogingen om het terecht te
brengen zijn vergeefsch; — ik kan daar geen goed
meer doen, al wat ik doe wordt verkeerd opgenomen,
ik heb er al mijn invloed verloren; — ik wench u
alles goeds, het beste; — h ij heeft er niet veel goeds
geleerd, allerlei kwaad; — hij is niet lekker (lekker
maar lust gaarne wat goeds; —
-bekig),
iemands nut, voordeel : (Zuidn.) 't is voor uw
eigen goed . om uw bestwil; — iets ten goede gebruiken,
zich er van bedienen tot nut van zich zelven of anderen, inz. van spijs en drank die men nuttigt: we
zullen het restje nog maar ten roede gebruiken,
anders bederft het maar; zich te goed • doen, zijn hart
ophalen, volop genieten (van spijs en drank) :
hij deed zich te goed aan het warme maal; -- ten
goede komen, te baat komen : dat alles komt hem
ten goede, hij heeft er het voordeel van; ►— iemand
iets ten goede houden, het heng niet ten kwade duiden : houd mij ten goede, zoo ik u stoor; -- te goed
houden, iets op zijn crediet hebben, van een ander
te vorderen hebben : ik heb op het oogenblik geen
,geld bij mij, houd het dus maar te goed; — te goed
hebben, te vorderen hebben : van hem heb ik nog
heel wat geld te goed, (ook) te verwachten hebben:
we hebben een heerlijk leestje te goed; —
— , (-eren), bezittingen, vermogen : hij heeft vee
geld en goed; hij gaf al zijn goed aan de armen;
onrechtmatig verkregen goed gedijt niet; hij had goed
en bloed voor het vaderland veil, zijne bezittingen
en zijn leven; — roerend en onroerend goed, tilbare
have (huisraad en vee) en liggende have (huizen
en land); — vast goed, vaste goederen, grondbezit; —
gemeenschap van goederen, zie GEMEENSCHAP; —
het hoogste goed, het eeuwig goed, de gaven, de zege
Koninkrijk Gods; -- aardsche-nigevaGod,ht
goederen, tijdelijke, wereldsche bezittingen : hi,,
is rijk met aardsche goederen gezegend; --cane uitgestrektheid gronde die men bezit, landgoed : zijn goederen liggen in Gelderland; — een
heerlijk goed, eene heerlijkheid; -- (Zuidn.) zwart
goed, natiegoed, grond die ten tijde van. de Franache revolutie aan een e kerk- of klooster werd
ontnomen; -koopwaren, stoffen enz., die in het maatschap
verkeer van den een naar den ander worden-pelijk
gezonden - goederen laden, lossen; goederen verzenden; verbeurd verklaarde, gesloken, gestrande goederer
schip en goed, schip en lading; het pakhuis rit trof
goed; onverkoopbar goed; —
linnen, katoenen, lakensche stoffen en daaruit
gemaakte voorwerpen : witte goederen; alle soorten
van geweven en gebreide goederen; dat goed is ijzer
lijfgoed : schoon goed aandoen, Bene ver -sterk;
aandoen; -- vuil goed in de wasch doen,-schonig
gedragen ondergoed laten wasschen; -- het goed
hangt op de vliering te drogen; --- het stel klecren
dat men draagt, pak, plunje : hij heeft zijn Zon
goed aan; --- van hetzelfde goed eens broek-dagsche
krijt,en, van hetzelfde laken een pak, op dezelfde
wijze behandeld worden; —
pakkage, bagage : er was niemand om mijn goed
te dragen; breng het goed van de juffrouw op de lo-

geerkamer; --

allerlei voorwerpen : (zeew.) waarloos g oed ; rondbout, zeilen en touwwerk in voorraad; — (papierm.)
ongerot goed, papierpap uit niet -gerotte lompen - ---
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'(in samenst.) fabrieksgoed. kleingoed, snoepgoed.

,uikergoed, voddegoecL enz.; --- iets dat men niet
nader kan of wil aanduiden : eet toch niet zooveet
'an dat zoete goed: dat goedje stinkt leelilk; ik lust
dat goed niet; er is heel wat dun goed bij die paling:
dat was een goeie, (iii, mop. spreuk enz.) stopgezegde na een verhaal ; - (gemeenz. van
een meisje) zij heeft het goed nog niet, nog
geen zaken, de maandelijksche stonden; — (in
samenst..) poetsgoed, knoeigoed, zaaigoed enz.; huisraad, gerei, ins. aardewerk : al het goed in de
keuken is glimmend geschuurd; Deiftsch, Keulseh
goed; Japanse' goed; (in samenst . ) keukengoed,
kopergoed theegosd, ontbijtgoed enz ; —
als collectieve benaming voor levende wezens:
kinderen is ten aardig goedje; is het kleine goed al
naar bed ? de kinderen; — muizen is lastig goed; —
veen oolijker goed dan menscien : men vangt er zelfs
((pen mede. GOEDJE, o.
GOEDAARDIG, bn. bw. (-er, -st), goed van aard,
acbt van inborst, goedig. welwillend: een goedaardig man; goedaardige oogen; - (van ziekten)
niet kwaadaardig, suet gevaarlijk : de mazelen heerschen. maar 't is een goedaardig soort; een goedaardig
gezwel; — bw. op goedige wijze. GOEDAARDIGBEID, v.
GOEDACHTEN, (achtte goed, heeft goedgeacht),
voor goed of dienstig keuren : ge kunt daarover wel
eens spreken, ZdQ ge het goedacht.
GOEDANG, m. (-c), (Ind.) opslagplaats, pakhuis,
magazijn; provisiekamer in de bijgebouwen.
GOEDBEWERKT, bn. (beter-, bestbewerkt),
doorwro cht : eene goedbt,werkte verhandeling.
GOEDBLOED, m. goede bloed, sukkel: 't is
zoo'n goedbloed; een Joris Goedbloed.
GOEDBORSTIG, bn. (Zuidn.) goed van inborst.
GOEDDADIG, bn. (w. g.) goedertieren, goedgunstig, mild. GOEDDADIG}JEID, v. ( ... heden),
(w. g ) goede daad; (ook) mildheid, liefdadigheid.
GOEDDEELS, bw. voor een goed, een groot deel:
hij heeft de hem voorgeschoten Som reeds goeddeel
terugbetaald.
GOEDDOEN, (deed goed, heeft goedgedaan),
weldoen, goede daden doen : Jezus ging het land doer,
goeddoende; -. lam. beweldadigen, goed zijn voor
iem. : ik heb hem van jongsaf goedgedaan; -- liefda
dig zijn : er is van den winter veel goedgedaan; —
baten, van nut zijn : hij kan ons noch goeddoen,
noch schaden; de Geldersehe lucht zal hem qoeddoen: —
(Zuidn.) zich goeddoen, lekker eten, (ook) zich bedrinken; — verlichting geven, aangenaam aandoen : zoo'n glas water doet goed als men dorst
heeft; dat woord van bemoediging heeft haar goed-

geda n; -

(w. ,- .) goedmaken, vergoeden, het voorgeschotene
terugbetalen : zoo daar eene of meer volle reizen,
buiten 's lands werden gedaan, zal de kapitein op
al de tu eede losplaatsen twee derden der aan ons
verdiende gelden goeddoen met eene assignatie op
zijnen hier wonenden boekhouder (uit de monsterrol
van een schip).
GOEDDOENDE, bn. liefderijk, goed: zij scheen
mij een goeddoende engel.
GOEDDUNKEN, (dacht en docht goed, heeft
goedgedacht en goedgedocht), noodig, nuttig, wensehelijk voorkomen: het dacht hens goed daar te
blijven; -. behagen, aanstaan: zij doet wat haar
goeddunkt; .- naar, volgens goeddunken, naar weibehagen, naar believen: handel naar goeddunken.
GOEDDUNKEN, o. welbehagen: spreek naar uw
goeddunken; — behagen eindelijk werd hun 's vor
sfen goeddunken medegedeeld; - meening gevoelen:
ik wemschte gaarne het goeddunken der leden van deze
vergotering te vernemen.
GOEDEMANNEN, m. mu. (Zuidn.) scheidsrechtar, arbiter; inz in de geschillen tusschen Lazen
en werklieden; --RAAP, in. ( ... raden), college van
scheidsrechters - een goedemannenraad voor de dekwerkers te Antwerpen.
GOEDENAVOND, -DAG, -MORGEN enz., tw.
zie GOED (iste art.).
GOEDENAVONDZ'GG1N, (zeide goedenavond,
heeft goedenavondgezegd of -gezeid), iemand een
goeden avond toewenschen. als groet.
GOEDENDAG, m. (-s), (List.) eene knots. aan
het dikke einde met ijzeren punten beslagen, in de
middeleeuwen als wapen gebruikt.
GOEDENDAGZEGGEN, (zeide goedendag, heeft
goedendaggezegd of -gezeid), iemand een goeden

GOEDHALS.
dag toewenschen, als groet: (fig.) afscheid van iets
riemen, er den bons aan geven.
GOEDENMORGENZEGGEN, (zeide goedenm orgen, heeft goedenmorgengezegd of -gezeid), iemand
een goeden m orgen toewensehen : heb-je uweder al

goedsnmorgengezeqd ?

GOEDENNACHTKUSSEN, (kuste goedennacht,
heeft goedennachtgekust), iemand een nachtkus
geven.
GOEDENNACHTZEGGEN, (zeide goedennacht,
heeft goedennachtgezegd, of -gezeid), iemand een
goeden nacht toewenscheri.
GOEDERENAFGIFTE, v. plaats aan stations
enz. waar men zijne goederen tegen vast tarief
in bewaring kan geven; ...BILJET, o (-ten), vrachtbiljet; ...BUREAU., 0. (-x, -'s), goederenkantoor;
_HANDEL, m. koop en verkoop van saren:
... KANTOOR, o. (...toren), vertrek waar beambten
van eene expeditie-maatschappij, acne spoorwegmaatschappij, eene stoombootonderneming ens.
voor de verzending der goederen zorgen; _LOODS,
LOODS,
V. (-en), overdekt, meestal houten gebouw, waarin
waren worden opgeslagen of geborgen; . PERRON,
0. (-s), perron voor de vrachtgoederen; . . .TRANS
PORT, o. (-en); ... TREIN, p-i. (-en), spoortrein,
uitsluitend bestemd tot het vervoer van koopwaren
en bagage; ...VERKEER, o verzending van
goederen : het goederenverkeer was gestremd; ...VERVOER, o.; ...VERZENDING,v. (-en), het overbrengen van koopmanswaren van de eene plaats
naar de andere; ... WAGEN, m. (-s), wagen tot
het vervoer van goederen, inz. van de gesloten bagagewagens der spoortreinen.
GOEDERHAND (VAN), bw. uit dr. van vertrouwhare zijde : ik weet het van goederhand.
GOEDERTIEREN, bn. bw. (-er, -st), welwillend,
goedhartig: toon u qoede.rtieren; — (van vorsten
en overheden) genadig: een rechtvaardig en goeder(ieren vorst, — ( van God en Christus) barmhartig,
lankmoedig : goe.dertieren Vader; - ( van het gemoed,
de inborst) zaclitzinnig : een goedertieren karakter.
GOEDERTIERENHEID, v.
GOEDERT1ERIG, bn. (Zuidn.) zachtaardig, vriendelijk : eene goedertierige moeder.
GOEDGEBOUWD, bn. welgevormd en tevens
krachtig van lichaamsbouw.
GOEDGEBROEKT, bn. (van een paard) met
zware gladde billen : een goedgebroekt paard.
GOEDGEEFSCH, bn. geneigd tot geven, mild:
zij is altijd goedgeefsch. GOFDGEEFSCHHEII), v.
GOEDGEHUMEURD, bn. een goed humeur hebbende, opgeruimd.
GOEDGELOOVIG, bn. (-er, -at), goed van vertrouwen, lichtgeloovig : hij wist door zijne moois
praatjes van verscheidene goedgeloovigen geld te krijgen; - rechtzinnig in de leer, orthodox.
GOEDGESCHREVEN, bn. (van boeken) in een
aangenamen of keurigen vorm geschreven, opgestel d.
GOEDGEVORMD, bn. (1eter-, bestgevormd), (van
het lichaam of zijne deden ) een goeden, bijna schoonen vorm hebbende : eene goedqevormde leest: —
op eene goede wijze tot stand gebracht : onze best-gevormde besluiten.
GOEDGEZIND, bn. weldenkend, het wel meenende met eene zaak, met acne partij, met de
bestaande orde van zaken; - (Zuidn.) in eene goede
stemming verkeerende, niet gemelijk of knorrig.
GOEDGEZINDE, m. en v. (-ii), die goedgezind
is : alle goedgezinden moeten medewerken om dit
kwaad tegen te gaan.
GOEDGEZINDHEID, v. (Zuidn.) goede, opgeruimde stemming.
GOEDGUNNER, m. (-s), (w. g.) een persoon die
jegens iem. of iets welgezind is: hij heeft vele goedgunners, vrienden, begunstigers; -- (List.) geheim
medestander van een persoon of van cane partij.
GOEDGUNSTIG, bn. bw. (-er, -st), welgezind,
vriendelijk: de hertog beloofde goedgunstig te zullen
zijn, als de opstandelingen zich onderwierpen; -de goedgunstige lezer, de vriendelijke lezer (in voorredenen van boeken); hij riep de goedgunstige
beoordeeling zijner lezers in; --- bw. welwillend,
genegen, minzaam : hij hoorde hare bede goedgunstig
aan. GOEDGUNSTIGHEID, v. welwillen de gezindheid : de goddelijke goedgunstigheden, Gods liefdeblijken. GOEDGUNSTIGLIJK, bw. op cane
welwillende wijze.
GOEDHALS, ni. ( ... halzen), (w. g.) goede hals
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goedhartige sukkel, cul: de goedhals wist van den
prins geen kwaad.

de zuinigheid bedriegt vaak de wijsheid; --- duur koop, goedkoop, liet koopen van duurdere, maar

GOEDHARTIG, bn. bw. ( -er, -st), een goed hart
hebbende, het hart op de rechte plaats dragende;
goedig, goedaardig : een goedhartige jongen; goed hartige scherts; op goedhartigen toon spreken, vriendelijk, meewarig. GOEDHARTIGHEID, v.
GOEDHEID, V. braafheid, rechtschapenheid :
goedheid des harten; — zachtheid. zachtzinnigheid:
men las geduld en goedheid in haar oog; — welwillend
vriendelijke voorkomendheid : ik bedankte-heid,

deugdelijke waar wint op den duur uit; — (fig.)
gemakkelijk te verkrijgen, van weinig waarde :

zoo goed, wil; —, (..:heden), blijk van welwillend
vriendelijkheid : tante overlaadde mij met-heidof
goedheden; — toegeeflijkheid : hij zocht misbruik
te maken van mijne goedheid; -- (van God) barmhartigheid, genade : door Gods goedheid zijn wij
allen frisch en gezond; -- (ook als uitroep) groote
goedheid !, hernelsche goedheid !, lieve Hemel!
GOEDHEILIG, bn. vriendelijk en godzalig van
wandel : Sinterklaas, goedheilig man.
GOEDHOUDEN, (hield (zich) goed, heeft (zich)
goedgehouden), zich frisch en gezond houden,
flink blijven : grootvader houdt zich nog goed; vgl.
zich goed houden, op GOED (lste art.); — (Zuidn.)
iem. datgene verschaffen wat hij noodig heeft,
zoodat hij geregeld door kan werken - die steerdrager
kon de metsers (metselaars) niet goedhouden ; hun
geen steenen genoeg aandragen.
GOEDIG, bn. bw. ( -er, -st), (w. g.) vriendelijk,
Liefderijk : gelijk een goedig vader zijn _kind kastijdt;
-- (van God) lankmoedig : zij loofden den Heere,
dat .hij goedig is; --- toegeeflijk, zachtaardig, inschikkelijk (met bijgedachte aan zwakheid van karakter) :
een goedige sukkel; wat is die hond goedig; — ( van
het gelaat, de . oogen enz.) vriendelijk, goedhartig
ran uitdrukking : zij heeft zulke goedige oogen; -l)w. op eene wijze die blijk geeft van goedhartig -

vet in plaats van boter voor de(n) goedkoop; het gaat
alles op een goedkoopje, op een zuin.igje; -- g.)
hij dingt tegen den goedkoop, een lage prijs is hem

GOEDIGHEID, v. al te groote goedheid, wel
lankmoedigheid; —-wilendh;(vaGo)
goedhartigheid, toegeeflijkheid : iets uit goedigheid
doen, uit louter welwillendheid, onverplicht; — 't
is eene goedigheid, iets waartoe men allerminst
gehouden is, maar dat men zoo goed is wel te doen.
GOEDJONSTIG, bn. (Zuidn.) goedgunstig.
GOEDKEURDER, m. (-a), ...K.EURSTER, v.
(-s), die geen bezwaar tegen iets heeft, die het
billijkt.
GOEDKEUREN, (keurde goed, heeft goedgekeurd), na keuring verklaren dat lem. of iets aan
de gestelde eischen voldoet : hij is goedgekeurd voor

niet versch.00nen; — (beweringen) aannemelijk
maken : ik zal hem zijn beweren laten geedmaken,
laten bewijzen; -- (beloften enz.) gestand doen,
waar maken : hij zal, als de gelegenheid zich aanbiedt,
zijne bedreiging goedmaken. GOEDMAKING, v.
dekking van uitgaven; (ook) bewijs.
GOEDMOEDIG, bn. bw. ( -er, -st), trouwhartig,
goedhartig, onergdenkend : goedmoedige lieden, die

hem voor Zijne goedheid; — heb de goedheid, wees

held : goedig kijken: kind, sprak zij goedig, gij moet
dat zoo hoog niet opnemen.

de militie; het opgeleverde werk is door den rijks opzichter goedgekeurd; — verklaren dat er geen
bezwaar tegen bestaat : het handelstractaat met
Frankrijk is door de Staten- Generaal goedgekeurd; —
gezien en goedgekeurd, het door eene handteekening

bekrachtigde onderschrift van officieele stukken; —
kerkelijk goedgekeurd, (op den titel van R. K. boeken) met goedvinden der kerkelijke overheid
gedrukt; — geen bezwaar tegen iets hebben, het
billijken : hij keurt alles goed wat ik doe; uw gedrag
in dezen is niet goed te keuren; — een goedkeurend
oordeel over iets uitspreken, een oordeel dat blijk

geeft van goedkeuring.
GOEDKEURING, v. het goedkeuren : behoudens
nadere goedkeuring door den Koning; -- betuiging
van tevredenheid : eert, woord van goedkeuring; --instemming : dit voorstel droeg aller goedkeuring
weg; de vergadering gaf teekenen van goedkeuring; --

toestemminv : met goedkeuring van de Synode gedrukt, met approbatie, met consent; —, (-en ; -s),
(op school) goedkeuringsteeken : hoeveel goedkeuringen heb je deze maand ?

GOEDKEURINGSTEEKEN, o. (-s), (op school)
aanteekening door den onderwijzer gemaakt wegens
ijver, goed gedrag of behoorlijk gemaakt schoolwerk
van een leerling.
1. GOEDKOOP, bw. bn. ( -er, of beterkoop, -st),
voor weinig geld, voor geringen prijs : goedk9op
koopen en verkoopen; het vleesch is hier beterkoop
te krijgen dan bij u in de steal; — er goedkoop afkomen,

een goedkoop effect; eene goedkoope aardigheid,

eene geestigheid, die laag bij den grond is; — (van
personen die geen hooge prijzen vorderen enz.)
niet duur : die kleermaker is goedkoop; •— den Haag
is goedkooper dan Amsterdam, het leven is er minder
duur; — een goedkoope winkel, waar men voor
weinig geld terecht kan.
2. GOEDKOOP, m. en v. goedkoopte: zij gebruiken

nog niet laag genoeg.
GOEDKOOPHEID, v., GOEDKOOPTE. v. geringe duurte : voor de goedkoopte brand ik petroleum.
GOEDLACHSCH, hn. spoedig lachende : zij is
erg goedlachsch, bij de minste aanleiding proest ze
het uit.

GOEDLEERSCH, bn. (van kinderen) leerlustig ,
en vlug van bevatting.
GOEDLEGGEN, (legde of leide goed, heeft goed
geleid), iemand of iets zóó nt-.erleggen-geldof
als het behoort : (tot een zieke) uacht, ik zal je
eens goedleggen, in eene aangename, gemakkelijke
ligging brengen.
GOEDLEVEN, m. in de uitdr. een pater-goedleven,
iemand die een gemakkelijk en overdadig leven
leidt. die er welgedaan uitziet.
GOEDMAKEN, (maakte goed, heeft goedgemaakt),
(onkosten of uitgaven) dekken, bestrijden : de
kosten van die uitvoering worden, niet door de ontvangsten goedgemaakt; — ( bedreven kwaad) door andere
daden ongedaan maken, doen vergeten : hij poogde
zijne beleefdheid weer goed te maken; — (van een
gebrek of tekortkoming) vergoeden : hare lieftalligheid maakt veel goed; — ( verkeerde handelingen) goedpraten :hij kan zijn gedrag niet goedmaken,

zich door fraaie woorden om den tuin laten leiden; —
vriendelijk, trouw : hij zette een goedmoedig gezicht;
goedaardig, onschuldig : goedmoedige scherts; -bw. op onergdenkende wijze : hij liep goedmoedig
in zijn verderf. GOEDMOEDIGHEID, v.

GOEDPRATEN, (praatte goed, heft goedgepraat), iets door redeneering zoo weten voor te
stellen, dat men er geen verkeerdheid meer in vindt.
die handelwijze is nooit goed te praten.

GOEDROND, bn. bw. openhartig, rondborstig:

de Zeeuwen zijn goedrond; er lag in zijn wezen iets
opens, iets goedronds; --- oprecht, gul: goedronde
pret. GOEDRONDHEID, v.
GOEDSCHIKS, bw. behoorlijk, oetamelijk : dat
kunt ge niet goedschiks doen, welstaanshalve niet; —
zoo goedschiks mogelijk, zoo goed en zoo kwaad- als.

het gaat; --uit vrijen wil, (ook) zonder tegenstreven : hij
ging goedschiks mede; goedschiks of kwaadschiks,

met of tegen iemands zin.
GOEDSJEUGDIG, bn. (Zuidn.) goedsmoeds, een
-voudig
weg, gewillig.
GOEDSMOEDS, bw. in bedaarde stemming,
welgemoed, opgeruimd : hij is altijd qoedsmoeds; —
met goed vertrouwen bezield, zonder vrees , wees
goedsmoeds, u zal geen leed geschieden.

GOEDSOORTIG, bn. van eene goede, deugdelijke
soort : goedsoortige guste koeien golden 36 cents per
pond.

GOEDSPREKEN, (sprak goed, heeft goedgesl- roken), borg zijn, instaan -voor iemand of iets : niemand
wilde voor hem goedspreken.

GOEDSTIJDS, en GOEDTIJDS. bw. (gew.)
vroeg, tijdig, bijtijds : hij ging met zonsopgang van

huis ; one goeds,ijds op de markt te zijn.

GOEDTROUWIG, bw. (w. g.) ter goeder trouw:

met geringe onkosten, (fig.) zonder groote schade
of last; —
bn. niet hoog in prijs, niet duur : eene goedkoope

het goedtrouwig uitgeven van valsche munt wordt niet
als misdrijf aangerekend.

jas; — het is op een dorp goedkooper dan in een e
groote stad, liet leven is er minder duur; — (spr. )
goedkoop, duurkoop, alle waar is naar haar geld,

den), goedkeuren : wat de een goedvindt, keurt de
ander af; •-- dienstig, nuttig achten : h-indel zoo

1. GOEDVINDEN, (vond goed, heeft goedgevon -
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als gij het goedvindt; --- lust hebben in iets : hij

GOLVEN.

weet hun alles wijs te maken wat hij goedvindt, wat

1. GOLF, v. (golven), baar, bolle verheffing op den
waterspiegel, meestal veroorzaakt door den wind ::

hem lust, wat hij verkiest: — geen bezwaar tegen
iets hebben : zeg maar, hoe gij het hebben wilt, ik
vind alles goed; — besluiten : de gemeenteraad heeft

er gingen hooge golven; de golven beukten het strand,
— witgekuifde golven, met schuim bedekt ; —
(zegsw.) geen golf komt hem te hoog, hij meent dat hij

goedgevonden de kermis af te schaffen; — wij hebben
goedgevonden en verstaan, (in he formulier van af-

kondiging der wetten), wij verordenen; —
(Zuidn.) te goed houden : kunt ge me niet bztalen, ik zal het wel goedvinden; — (spr.) hebben is
beter dan qoedvinden; ge kunt niet krijgen en qoedvinden, of krijgen en qoedvinden is onmogelijk.

2. GOEDVINDEN, o. goeddunken, welbehagen:
instellingen wier grondslag in hooger dan menschelijk
goedvinden ligt; doe naar goedvinden-; — toestem ming, welnemen : met onderling goedvinden; ik heb
het zonder uw goedvinden niet willen doen..

GOEDVOOR, m. (-s), (Z. A.) bon, papier waarop
men verklaart iets ontvangen te hebben of schuldig
te zijn.
GOEDWILLIG, bn. bw. ( -er, -st), gewillig, dienst
eene goedwillige sloot; — bw. zonder verzet-vardig:
of tegenspraak : hij ging goedwillig mede; -- op
welwillende wijze : hij luisterde goedwillig naar haar
verzoek. GOEDWILLIGHEID, v.
GOEDZAK, m. iem. die met zich sollen last:

't is een rechte goedzak.

GOx DZALIC, bn. welzalig, gelukzalig : ik u en,ch

u een goedzaliq nieuwjaar.

GOEIERD, m. (-s), goedhartig, trouwhartig
persoon : de goeierd liep voor ons het vuur nit zijn
sloffen; -- goeiers . benaming eener goede soort
van aard appelen.
GOEL, m. (oudt.) een bloedwreker bij de Joden:
de naaste bloedverwant eens vermoorden, die Iet
recht had den moordenaar op te zoeken, om heem
te dooden; -- (bij de Christenen) de heiland, omdat
hij de zielen der menschen heeft teruggeëischt.
GOELA AREN, (Ind.) arènsuiker, suiker van den
ardnpalm, ook goela djawa of goela klappa.
GOELE, GOELEKEN, v. (Zuidn.) eend.
GOELIJK, bn. bw. ( -er, -st), goedaardig, vriendelijk : de goelijke oude • man; een goelijke aard;
een goelijk voorkomen, dat ieder aantrok; -- bvti - .
op vriendelijke wijze, goedig : zij lachte goelijk.

GOELIJKREID, v.
GOELING, m. (-s), (Ind.) rolkussen voor het bed
dat tussehen de beenere gehouden wordt door den
slapende.
GOEMAN, m. (-nen), (bist.) scheidsrechter,
bemiddelaar; (thans nog) commissaris bij Bene
harddraverij .
GOENAGOENA, (Ind.) zekere toovermiddelen

om ieinands liefde op te wekken, Of hem eenig
kwaad te berokkenen.
GOENIE, v. (- R), (Ind.) jute (plant of vezels).
gonje; —ZAK, m. (-ken).
GOENOENG (Ind. ), m. berg; qoenoeng api, berg
des vuurs.
GOENOENGER, mrm. (-s), Javaan uit de bergen;
bergpaard.
GOERAMIE, v. (Ind.) zeer smakelijke riviervisch
(osph•roinenus olfax).

GOEROE, m. (-s), (Ind.) inlandsche godsdienst
-onderwijz.
GOESTE, v. (Zuidn.) goesting : naar de laatste
goeste gekleed zijn, naar den laatsten smaak; in de
goeste van, op de wijze van.
GOESTING, v. (Zuidn.) lust, trek, zin, smaak:
zijne gC:esting doen, naar eigen verkiezing handelen:
ieder zif nc goesting, ieder zijn meug; — bekomst: mag
ik mijne goesting niet eten? zooveel ik lust; — irm.
zijne goesting van iets geven, zooveel als hij verlangt.
GOËTIE, v. tooverij, door oproeping van booze
geesten. GOFTISCH:, bn. betooverend, tooverkrachtig; (fig.) bedrieglijk.
GOF, m. (-fen), (gew.) slag, klap; stoot; messnede,
jaap.
GOFFERD, ook GOFFER, in. (-s), groot en zwaar
persoon of kind : een gofferd van een jongen; een

voor niemand behoeft te wijken; — (ook) de zee:
het schip verdween in de golven, zonk, verging; —
(ook) van wat zich als golven voordoet : golfjes in het
haar maken; —
dikke straal van Bene vloeistof, golp, gulp: met
groote golven braken; eene golf van bloed spronc uit de
wonde; — ( nat.) Bene voortschrijdende evenwichts-verstoring in de Bene of andere middenstof; — electrische golven uitzenden; -- (timm.) eene lijst waarvan
de kromming in doorsnede half hol, half bol is, ojief..

GOLFJE, o. (-s).
2. GOLF, v. (golven), wijde baai, ruime zeeboezem : de golf van Napels. GOLFJE, o. (-s).
3. GOLF, o. nationaaal balspel in Schotland, ook
in andere landen overgenomen. Op een terrein met
kort gras begroeid en door greppels doorsneden,
(links geheeten) zijn van 9 tot 18 kuiltjes, benevens
lage zandhoopjes. Nu moet een 60 G. zware gummi
weinig mogelijk slagen van den eereen-balmetzo
kuil naar den anderen gedreven worden met een
eigenaardigen stok; deze kuilen zijn tot Soo hi. van
elkaar verwijderd.
GOLFAGHTIG, bn. op golven gelijkende; (van
weefsels) met golven, gegolfd.
GOLFAGAAT, o. en m. (delfst.) agaatsteen met
fijne strepen, die een weinig gegolfd zijn; ...BEWEGING, v. (-en), beweging der golven; ...BERG,.
m. (-en), golfverheffing; hooge golf; ...BREKER,
m. (-s), een steenen hoofd, een strekdam enz. dienende om de kracht der golven te breken.
GOLFCLUB, v. (-s), club voor het golfspel.
GOLFDAL, o. (-en), inzinking tusschen twee
golfbergen; ...GEKLOTS, o. het geluid der tegen
elkander klotsende golven; ...HOOGTE, v. (-n);
...KRUIN, v. (-en).
GOLFLENGTE, v. (-n), lengte eener golf, afstand
tusschen twee golfkruinen : de golflengte van het
licht is 1 micron, die bij stralende warmte kleiner dan
1 mM., bij draadlooze telegrafie wordt zij eenige H. M.

GOLFLIJN, v. (-en), golvende lijn (van draperieën, ornamenten); (nat.) de lijn waardoor men de
golfbeweging tracht voor te stellen of af te beelden;
...LIJST. v. (-en), (timm.) lijst met gebogen lijnen..
GOLFOPWEKKER, m. (-s), zeker toestel bij de
draadlooze telegrafie.
GOLFSGEWIJS, ...GEWIJZE, bw. op de wijze
van golven, evenals golven : merino -wol is golfsgewijze gekrinkeld.

GOLFSLAG, m. het slaan der golven : het strand
had veel te lijden van den golfslag; -- de op- en neergaande beweging van het water : sterke golfslag,
hooge zee; — matige golfslag, rolling, deining.
GOLFSPEL, o. (-len), Schotsch balspel, zie 3,.
GOLF; gummiballen met stokken voor dit spel.
GOLFSTILLEND, bn. het goifstillend vermogen van
olie, de eigenschap om de onstuimige beweging
van de golven der zee te doen ophouden.
GOLFSTOK, m. (-ken), stok voor het golfspel.
GOLFSTOOT, m. (-en), krachtige stoot der golven..
GOLFSTROOM, m. zekere warme zeestrooming
in den Atlantischen Oceaan, zoo geheeten naar de
Golf van Mexico.
GOLFSWIJS, ...WIJZE, bw. golfsgewijs : (plantk.)

golfswijs- geplooide, golfswijze-ingesneden bladeren.

GOJIM, (Hebr.) (mv. van goï, volk), de niet-Joden,
zoowel heidenen als christenen.
GOKKEN, (gokte, heeft gegokt), een hazardspel
doen (in verschillende vormen : pleien, handjeraden,
met dobbelsteenen, met kaarten enz.). GOKKER,
m. (-s)
GOKLUSTIG, bn. tuk op hazardspel: de gok-

GOLFTELEGRAFIE, v. radiotelegrafie; ... THEORIE, v. golltheorie van het licht, de leer dat het
licht zich door aethertrillingen voortplant.
GOLFWOLKEN, v. mv. wolken gelijkende op de
golfjes en het strand bij kabbelende zee.
GOLGAS, m. Turksch flanel, eene lichte wollen
stof.
GOLGOTHA, o. heuvel bij Jeruzalem, waar
Christus werd gekruisigd; (ook fig.).
GOLIATH, m. reus, reusachtig mensch (naar
den Filistijnschen reus Goliath); (ook) ruwe gast,
ongelikte beer : 't is een rechte Goliath.
GOLOK, m. (-s), (Ind.) kapmes.
GOLF, v. (-en), zie GULP.
GOLVEN, (golfde, heeft gegolfd), beurtelings
rijzen en dalen, bewegen als de golven der zee : de
wind deed het wafer golven; — het golvend graan, dat
te veld staat en door den wind heen-en-weerbewogen
wordt; — golvende lokken, die golvend neervallen; —

lustigen verdrongen zich voor de speeltafels.

een zijden kleed golfde om haar leden; — eeo.e golvende

dikke go jerd.
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beweging, rijzende en dalende als de golven; stroomen, vloeien : een nieuwe gedachtenstroom
scheen door zijne hersens te golven; eene golvende lijn beschrijven, in eerie golflijn
voortloopen : een golvend terrein, dat ongelijk,
heuvelachtig is; - (plantk.) een golvend blad. waarvan de tanden en inhammen eene in 't zelfde vlak
gelegen golvende lijn vormen; - (wapenk.) eene
golvende faas, een dwarsbalk die golft. GOLVING,
v. (-en).
GOLZEN, (goisde, heeft gegolsd), (Zuidn.) slokken, zwelgen: hi) goisde het glas in een enkelen slok
naar binnen.
1. GOM, v. (-men), kleverige, doorschijnende
vloeistof, die uit spleten of insnijdingen in sommige
boomen vloeit en in de lucht hard wordt; (ook) als
benaming van de gombars en andere harssoorten:
Arabische gom, afkomstig uit acacia -soorten in
Arabië en Afrika, dient als kleefstof, bij het bedrukken van geweven stoffen, als geneesmiddel
enz.; gom -dragant, gom -benzoë, gom-copal, gomammoniak enz., verschillende soorten van gom; gomwater.
2. GOM, bw. uitroep van verwondering of
verbazing (inz. bij kinderen).
GOMACHTIG, bn. (-er, -st), als gom, naar gom
gelijkende: gomachtige .sappen.
GOMARIST, m. (-en), (hist.) aanhanger van de
leer van Gomarus, streng Calvinist.
GOM-ASPHALT, o. jodenpek, jodenlijm.
GOMBAL, m. (-len), balletje van gesuikerde Arabische gom, als snoeperij of als geneesmiddel;
... BOOM, m. (-en), de plant die het caoutchouc of
gom-elastiek oplevert; (ook) amberboom met langwerpige overhöeks gegolfde bladen.
GOMDRAGANT, o. zekere soort van gom die in
water niet oplost, maar daarin tot een dik slum
opzwelt; het wordt verkregen uit het sap van
astràgalus creticus.
GOM-ELASTIEK, ook GOMLASTIEK, o. zekere
veerkrachtige stof, het verdikte of gestolde melksap van den gomboom, gummi, rubber, caoutchouc:
eene pop van gomelastiek; - ruw of geprepareerd
gummi om schrift met potlood of ook met inkt uit
te wisschen, vlakgôm : veeg het maar uit met gomelastiek; -, (-en), een stukje caoutchouc voor dat
doel: mag ikje gomlastiekje leenen ? zie ELASTIEK.
GOMLASTIEKEN, bn. van gom-elastiek, van
gummi gemaakt: een gomlastieken bol.
k GOMFLESCH, v. ( . .. flesschen), flesch voor vIooloare gom. GOMFLESCHJE, 0. (-s).
GOMHARS, o. (-en), mengsel van gom en bars,
dat uit spleten of insnijdingen van sommige boomen
vloeit; tot de qomharsen behooren duivels-drek, guttegom, ammoniakgom, myrrhe, wierook, opium enz.
GOMHOUDEND, bn. (plantk.) gom bevattende:
gomhoudende holten (in stammen of bladstelen).
GOMKWAST, m. ( -en), kwast om mede te
gommen.
GOMLAK, 0. schellak, eene roodgekleurde gom,
die gevonden wordt op bladeren en jonge takken
van croton lacciferum en sommige andere Indische
planten, en is een gevolg van den steek der lakschildluis (coccus lacca), wier eieren deze gom bedekt.
GOMLASTIEK. 0. zie GOM-ELASTIEK.
GOMMEN, (gomde, haeft gegomd), iets met gom
bestrijken (om het te kunnen opplakken of dichtkleven) : postzegels zijn aan de achterzijde gegomd;
gegonsde enveloppen, met een smal met gom bestre
ken randje; - (om het glanzig te maken) : 4egomd
satijnen lint; - (van boomen) gom laten uitvloeien:
eene verhandeling over het gommen der kerseboomen.
GOMMER, m. (-s), GOMSTER, v. (-s), die gomt.
GOMMING, v. het gommen.
GOMMIG, bn. taal en kleverig als gom; vol gom.
GOMPAPIER, 0. gegomd papier; ... POEDER, o.
Arabische gom in poedervorm.
GOMRIJK, bn. (-er, -st), veel gom bevattende.
GOMSLIJM, 0. 40 °J oplossing van Arabische
gom in water.
GOMSTEEN, 0. en m. (-en), zekere delfstof;
...WATER, o. gompoeder met water aangemengd.
GOMZIEKTE, v. die perzik heeft de gomziekte,
kwijnt door het verliezen van te veel gom (aan
wonden in den bast).
GONDE, V. (-n), (w. g.), kram, duim, waar een
hengsel of geheng op draait (Fr. gond).
GONDEL, v. (-s), Venetiaansch vaartuig van bijzonderen vorm, dat door twee personen in staande

houding geroeid wordt; (ook in 't algemeen) licht
vaartuig dat geroeid wordt; - (diev.) dame. GONDELTJE, o. -s).
GONDELFEEST, 0. (-en), waterfeest in roeivaartuigen.
GONDELIER, m. (-s), rocier van eene gondel.
GONDELLIED, o. (-eren), varenslied, inz. der
Venetiaansche gondeliers.
GONDELSTAD, v. Venetië; . . .TOCIIT, m. (-en),
... VAART, v. (-en), tocht in (versierde) roeivaartuigen.
GONG, V. (-s), zeker muziekinstrument bij de
Maleiers en Chineezen, (thans ook in Europa in
gebruik), eene soort van metalen bekken, waartegen
met een omwonden houten klepel wordt geslagen;
drie slagen op de gong kondigde den maaltijd aan;
—KLOK, v. klok met gongslag; —SLAG, m (-en).
GONIOMETER, m. (-s), (nat.) een werktuig om
de hoeken van kristallen te meten; . . .METRIE, v.
(wisk.) de meting van hoeken, de leer van de verhouding der hoeken en bogen tot den daarbij beboorenden sinus, cosinus, tangens, cotangens, secans
en cosecans; . . .METRISCH, bn. tot de goniometrie
behoorende: de goniometrische verhouding vaneen hoek.
GONJE, V. zekere uit Indischen hennep geweven
grove stof, tot velerlei doeleinden gebruikt; vgl.
GOENIE; —GORDIJN, o. (-en); —KLEED, 0.
(-en); —LOOPER, m. (-5); —MAT, v. (-ten); —ZAK,
m. (-ken), van gonje vervaardigd.
GONNA, bw. (Z. A.) uitroep van verwondering.
1. GONS, m. (w. g.) dof geluid, gebrom: iets bij
den gons lezen; gonzende klap : hij kreeg een gons on
de ooren; - een gons van den molen hebben, een gons
weg hebben, niet wel bij het hoofd zijn.
2. GONS, v. eene praatzieke vrouw, een rammel.
GONST, v. (gew.) kracht van den mest, na den
oogst in bet bouwland overgebleven: de gonst is
er uit.
GONSTOL, m. (-len), (gew.) bromtol.
GONZEN, (gonsde, heeft gegonsd), een dot brommend, verward geluid maken: de dreun der kerkpsalmen gonsde hem voortdurend in de ooren; het
gonzen der bijen; een gonzend spinnewiel; de kogels
gonsden door de lucht; - (Z. ) hij liegt dat het gonst,
hij liegt alsof het gedrukt is; - hij lag mij voortdurend aan het hoofd te gonzen, te zeuren, te malen; (gew.) gutsen : het zweet gonsde van zijn voorhoofd.
GONZER, m. (-s), GONSSTER, v. (-s), die gonst.
GONZING, v. het gonzen.
GOO (in Oostergoo en Westergoo), zie GOUW.
GOOCHELAAR, m. ( .. . laren, -s), iem. die door
handige trucs op voor het oog bedrieglijke wijze
voorwerpen te voorschijn brengt of doet verdwijnen;
- (Ind.) euphemistisch ook voor cholera.
GOOCHELAARSKUNST, v. de handvaardigheid
van den goochelaar; -, (-en), goochelkunst.
GOOCHELARIJ, v. de kunst van goochelen, het
goochelen; -, (-en), bedrieglijke kunstgreep, goooheltoer.
GOOCHELBALLETJ, rn (-len), balletje dat
de goochelaars gebruiken; ... BEELD, o. (-en),
tooverbeeld, verrukkelijk visioen; ... BEKER, m.
(-s), beker waaronder de goochelaars ballen doen
verschijnen of verdwijnen; ... DOOS, v. ( .. . doozen),
doos waarin zich de benoodigdheden voor verschillende goocheltoeren bevinden, tooverdoos (kinderspeelgoed).
GOOCHELEN, (goochelde, heeft gegoocheld),
vlugge, voor het oog bedrieglijke toeren met de handen verrichten, door handigheid de toeschouwers
misleiden, tooveren : op die kinderpartij heeft iemand
voor de kleinen gegoocheld,- goochelen met de kaart; op handige of bedrieglijke wijze met iets omspringen : goochelen met woorden en klanken; de wethouder
van financiën wist met de cijfers te goochelen.
GOOCHELKUNST, v. bedrevenheid in het goochelen; —, (-en,) kunststuk van een goochelaar, goo
cheltoer. G000HELKUNSTJE, o. (-s).
GOOCHELSPEL, o. goochelarij; . . .STUK, o.
(-ken), goochelkunstje; . . .TASCH, v. ( .. . tasschen),
tasch, zak, waar de goochelaar zijn benoodigdheden
in bergt, of waar hij voorwerpen uit te voorschijn
brengt of in laat verdwijnen; . . .TOER, m. (-en),
goochelkunstje; ... WERK, o. duiveiskunstenarj.
GOOCHEM, bn. (gemeenz.) slim, geslepen, gewikst : een goocheme kerel, een gladde vent.
GOOCHEMERD, m. (-s), iem. die goochem is,
gladde kerel; - (diev.) rechter van instructie: bij
den goochemerd viel ie gauw door de mand.
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GOODBYE, (Eng.), adieu, vaarwel.
GOODSPENNING, m. zie GODSPENNING.
1. GOOI, o. naam eener landstreek; zie GOUW.
2. GOOI, v. (-en). worp, smeet: bij het keelem is
(dle negen de heogsie gooi; hij heelt eene gelukkige gooi
gedaan, met de dobbelsteenen, (ook fig.) hij is gelukkig geweest; - eene gooi naar iets doen, een kansje
wagen; (ook) zeker doel ten naasten bij bereiken;
(ook) iets bij benadering bepalen; hij zal er eene
heele gooi naar doen, hij heeft veel kans van slagen,
van benoemd te worden ; (gemeenz.) gang, vaart: ga (jij) je gooi, ga uw
gang, doe wat gij niet laten kunt; laat hij zijn gooi
gaan, laat hem zijn gang gaan.
GOOI -ARM, rn. in de uitdr. ga uit mijn gooi -arm!,
maak ruimte, kom mij niet te na.
GOOIEN, (gooide, heeft gegooid), werpen, smijten:
hij gooide een steen door de ruiten; sneeuwballen
gooien; iemand op den grond gooien; met steenen
gooien, - geld in het water gooien, (fig.) het roekeloos
uitgeven; - het (hooi) niet over den balk gooien, niet
verkwistend zijn; - (bij verschillende spelen, met
den bal of met dobbelsteenen) : wie moet eerst
gooien ?; hij heeft twee zessen gegooid; - (zeew.) het
lood gooien, het lichtlood met een zwaai in het water
werpen om te peilen; - het schip over den anderen
boeg gooien, het schip bij den wind omwenden,
(vandaar fig.) het over een anderen boeg gooien, eene
wending aan het gesprek geven, of, andere argu
menten te berde brengen, andere uitvluchten
zoeken; (ook) het op eene andere manier eens probeeren; - iets van zich gooien, van zich afwerpen, eene
nare gedachte van zich afzetten; - iem. verwenschingen naar het hoofd gooien, hem met verwen
schingeii overladen; - iem. iets voor de voeten gooien,
hem eenige handeling of misdrijf verwijten: - de
schuld op iem. gooien, hem als den bewerker van het gebeurde kwaad aanwijzen; - er alles uit gooien, onbedacht, onvoorzichtig zeggen wat voor den mond
komt; - iets op het papier gooien, in der haast of
vluchtig neerschijven; - er een grapje onder gooien,
onder de gesprekken een grap mengen; - (Z. A.)
wat gooit hij de taal lekker, wat is hij goed ter tale.
1. GOOIER, ,m (-s), GOOISTER, v. (-s), die gooit.
2. GOOIER, rn (-s), bewoner van het Gooi (Gooiland) in het Z. 0. van N.-Holland; erfgooier,
erfelijk rechthebber op aandeel in het gebruik van
de Gooische heide en weiden; landgooier, benaming
der bewoners der Gooische dorpen in tegenst. met
de inwoners van Naarden.
GOOL, v. (Zuidn.) geul, greppel, goot.
1. GOOR, bn. bw. (-der, -st), (van land en water)
modderig, slijkerig: goor land; - (van spijs en drank)
bedorven, onsmakelijk : gore melk; dat spek is goor; onzindelijk gewasschen, niet helder: dat goed ziet
er goor uit; -- weerzinwekkend, smerig, vuil: gore
vingers; wat ziet die meid er gear uit; een core vent; gore taal uitslaan, vuilbekken.
2. GOOR, o. (Zuidn.) slijk, modder; - laag gelegen land, moeras.
GOORACHTIG, bn. (-er, -st), een weinig goor,
zuurachtig: er is een goorachtige smaak aan die melk.
GOORHEID, v. zuurheid, ransigheid; vuilheid,
smerigheid.
GOORNAT, o. (w. g.) wei, bui; ... PALING, m.
( -en), (Zuidn.) paling die in het slijk leeft.
GOOSPENNING, m. zie GODSPENNING.
GOOT. v. (goten), (gew.) GEUT, (-en), het gieten:
(metaalw.) open goot, het gieten in open vormen;besloten of dichte goot, het gieten in vormkasten; holle goot, het gieten om een kern; een houten of gemetseld afvoerkanaal voor water
of vloeibaar vuil, (ook) riool : eene goot in de straat; (zegsw.) zoo leef ik alle dagen, zei dronken Maarten, en
hij lag in de goot; - het zal regenen, want de goot
stinkt (volksweerkunde); - hij is uit de goot opgeraapt, van zeer geringe afkomst; - jij hebt mij niet
in de goot gevonden, je behoeft mij niet zoo minachtend toe te spreken, te behandelen; - iem.
door de goot halen, sleuren, hem op lage wijze
belasteren, kwaad van hem spreken; - een

kanaal langs het dak van een huis om het hemelwater op te vangen, dakgoot : de goot is verstopt,
loopt over; eene Keulsche goot, die binnendoor over

de bintbalken loopt, b. v. om het water van de goot
van de eene zijde van het huis naar die aan de andere
te brengen; - 't loopt niet altijd door een gootje,
't gaat niet altijd even gemakkelijk; - 't gaat er niet
altijd door een gootje, men leeft daar niet altijd in

vrede; - zoo loopen de pootjes als het regent, zoo
gaat het met zulk eene zaak in zulke omstandigheden; - houten afvoerkanaal aan verschillende
werktuigen (aan een tonmolen, bij de papierfabricage,
stijfselmakerij enz.); - gootvormige bak, waarlangs
men iets naar beneden laat glijden: puin langs eene
goat in eene schuit laden; - gegraven geul in den
grond : groene goten. greppels in begroeiden grond
(in tegenst. met slijkgoten in kwelders); - vaargeul:
de Goot (een tier monden van den IJsel); - uitholling, gleuf : de goot eener sabelkling; - (boekh.)
het gootje, gleufje tusschen het bord en den rug van
een boek; - holle buis, gootpijp, spijer (aan de
daken van kerken en torens). GOOTJE, o. (-s)
GOOTBLOKJE, o. (-s), (bouwk.) houten blokje
waarop de dakgoot (hanggoot) rust; ... BODEM,
rn (-s), (bouwk.) grondvlak van eene dakgoot;
...DISSEL, m. (-s), (scheepsb.)dissel met holgebogen
blad om goten te hakken.
GOOTGAT, o. (-en), het gat in den wuur waardoor het vuile water wegloopt (in de goot, in den
zinkput, in het water); - door het gootgat binnenkomen, ongemerkt ; - (w. g.) hij grinnikt als de
duivel voor het gootgat hij trekt een leelijk gezicht;
- (w. g.) zitten, staan kijken als een uil voor een
gootgat, onnoozel staan, zitten kijken, (ook) ervoor
spek en boonen bij zitten.
GOOTIJZER, o. (-s), ijzeren klauw tot ondersteuning eener hanggoot; (smed.) eene soort van smeedijzer in den vorm eener goot, U -ijzer: ... LIJST, v.
(-en), (bouwk.) lijst onder langs eene dakgoot;
...LOOD, 0. bladlood om dakgoten daarmede van
binnen te hekleedeit; ... MAN, m. (-nen), matroos
die het walvischspek door de goot in 't ruim strijkt.
GOOTNAT, o. spoelwater, afgietsel dat men door
de goot giet; - is dat koffie, het lijkt wel gootnat, ze
is uiterst slap.
GOOTPIJP, v. (-en), boden, ijzeren of zinken afvoerbuis van eene dakgoot; ... PLANK, v. (-en),
plank waarmede eene straatgoot wordt toegedekt;
zonnebord in acne boden dakgoot; . . .REOTIT, o.
het recht om eene goot te hebben, liggende of
uitkomende op eens anders grond; . . . ROFFEL,
m. (-s), (timm) roffelschaaf om houten goten uit
te schaven; ... SCHAAF, v. ( ... schaven), gootroffel.
GOOTSTEEN, m. (-en), hardsteenen bak onder eene
pomp (b. v. in de keuken), met afvoerbuis naar de
goot of den zinkput; -KORFJE, o. (-s), mandje
waarin het vuil uit den gootsteen wordt opgevangen
en dat dus het v€rstoppen der afvoerbuizen voorkomt; -PLANKJE, o. (-s), plankje op den rand
van den gootsteen, opdat men minder lest van het

spatten heeft.
GOOTVORMIG, bn. (-er, -st), in den vorm eener
goot : (plantk.) een gootvormige bladsteel, die van
eene diepe overlangsche gleuf is voorzien.
GOOTWATER, 0. water uit de straatgoot, uit den
gootsteen; - zeer slappe thee of koffie : ik lust
dat gootwater niet.
GOPIA, V. mv. (Ind. myth.) de negen melkmeisjes die den God Krisjna vergezellen en zich zoo

schikken dat zij een olifant vormen die den god
draagt.
GORD, v. (-en), ook GORDE, v. (-n), (scheepsb.)
ribbe, berghout van een schip; - (bouwk.) dwarshout tot koppeling van de kapgebinten van een
buis, gording; - (scheepst.) touw om een zeil te
geien of te gorden.
GORDEL, rn (-s), band of riem dien men om het
middel draagt om de kleederen bijeen te houden of
op te schorten, hij de vroegere kleedij ook gebezigd
om er wapens, tasschen enz. aan te hangen of er
geldbeurzen tusschen te steken, soms ook alleen
dienende tot sieraad : een lederen gordel; - (zegsw.)
iemand een hart onder den gordel steken, hem moed
geven; - (ook) een kring, een krans van voorwerpen, die iets anders omgeven: het prachtig ri j k
ran Insulinde dat zich daar slingert om den evenaar
als een gordel van smaragd; -- (bouwk.) eene
soort van lijst als gevelversiering. GORDELTJE,
0. (-s); (aardi. ) een der denkbeeldige banden of strooken,

waarin men het hemelgewel f en het aardoppervlak
verdeelt, zone : Humboldt heeft het aardoppervlak
het eerst naar den plantengroei in gordels verdeeld.
GORDELBAND, m. band die als gordel dient...BEURS, V. ( ... beurzen), geldbuidel die aan den
gordel hangt, beugeltasch; - (Zuidn.) een of twee
geldbem'zen die men met een lederen riem om het
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lijf gespt; — nolle gordel tot geldbeurs ingericht,
geldgordel.
GORDELBOOG, m. (...bogen), (bouwk.) boog die
twee kolommen, in de richting der as van liet gebouw geplaatst, verbindt en waarop de bouwrnuur
verder wordt opgetrokken.
GORDELBRASEM, m. (-s), (nat. bist.) zekere
viscii (sparus zonephorus); ... DIER, o. (-en), (nat.
hist.) een tandeloos zoogdier (dasypus), in ZuidAmerika tot in Mexico levende, welks lichaam be:dekt is met een pantser van beweegbare, hoornachtige schubben, die in regelmatige rijen naast elkand.er geplaatst, als liet ware gordels vormen.
GORDELEN, (gordelde, reeft gegordeld), gorden .het strak gegordelde kleed deed al de schoonheid der
vormen vitomen.

GORDELGESP, m. (-en), gesp aan den gordel;
...GEVOEL, o. (gen.) ziekelijk gevoel alsof er een
gordel om den romp vastgesnoerd is; ...IIAAK,
m. (haken), haak waarmede een gordel wordt vast-gemaakt; (ook) haak waarmede iets aan of in den
gordel wordt gehangen; ...HAGEDIS, v. ( -ren),
eene soort van hagedis (zonurida) met gordels van
schubben om lichaam en staart ; ...KEVER, m.
(-s), (nat. hilt.) eene soort van kever (zonitis);
...KRUID, o. (plantk.) aardmos (lycopodium);
...KWAL, V. (- len), (nat. hist.) eene langwerpige
kwallensoort, Venusgordel (cestum veneris) die 1,5 M.
lang en 8 cM. hoog wordt, sierlijk, mooi en kleurrijk
,en daarenboven elegant van bewegingen; ...PANTSER, o. (-s), een stalen pantser, dat een oorlogsschip
als een gordel omgeeft; ...RIEM. m. (-en), riem die
als gordel dient, band om het middel : de sabel wordt
gedrr gen aan een gordelriem van leder met gesp voor
sluiting; ...RIF, o. (-fen), ringvormig rif, inz koraal

dat een eiland als een gordel omgeeft -rif,;
...ROOS, V. zekere huiduitslag waarbij het middel, de borst enz. als - met een gordel van roode
puistjes is omgeven, St.-Antoniusvuur; ...SLANG,
V. (- en), (nat. hist.) zekere slangensoort (dryophis
madagascariensis); ...SPIN, v. (-nen), (nat. hist.)
, eene soort van spin (saltirus scenius); ...STAAF,
v. (...staven), (bouwk.) staaf die van een of meer
ringen vporzien is; ...STAART, m. (-en), eene soort
van hagedis in Z. Afrika, 18 c.M. lang (zonurus
cordgylus); ...WERVEL, m. (-s), (oral.) benaming
van den 12den ruggewervel; ...ZUIL, v. (-en),
, (bouwk.) zuil die van een of meer ringen voorzien is.
GORDEN, (gordde, heeft gegord), met een gordel
vastmaken : het golvende kleed, met een zilveren lint
om haar lendenen gegord; gordt ut' zwaard aan de
heup; --- een gordel omdoen; gor-it uwe lendenen en
neemt mijnen staf in uwe hand (2 Kon. 4 : 29); —
(bijb.) iemand gorden, hem kracht geven, sterken:
ik zal u _oorden; — zich ten strijde gorden, zich tot
den strijd toerusten; — (zeew.) een schip gorden

,

(als de inhouten dreigen los te gaan), het steunen
door er kabels onder te brengen; — (zeew.) een
zeil gorden, een deel ervan door middel van de gor.dings ophalen, en zoodoende inkorten.
GORDIAANSCH, bn. de Gordiaansche knoop, de
kunstig gelegde knoop aan den wagen an den
Phrygischen koning Gordius, die door niemand kon
losgemaakt worden en die door Alexander den
Grooten met zijn zvNaard werd doorgehakt; (fig.) den
(Gordiaanschen) knoop doorhakken, door eene beslissende daad, eene gewelddadige handeling, een
voortvarend optreden eene zwarigheid uit den weg
ruimen.
GORDIJN, (gew. ook GARDIJN), o. en v. (-en),
een voorhangsel voor deuropeningen, vensters,
boekenkasten, om ledikanten, voor een tooneel,
enz. ter afsluiting of bedekking : een gordijn voor iets
schuiven, (ook fig.) iets bedekken, er niet verder over
spreken; (evenzoo) het gordijn laten vallen; rolgordijn,
schuifgordijn, valgordijn; — achter de gordijnen zijn,

te bed zijn; — gordijntjes, zekere dracht van het
haar (van vrouwen), waarbij dit schuin over de
slapen is weggesëreken (zoo genoemd wegens de
overeenkomst met halfopgenomen venstergordijnen); —.
(vest.) de hoofdwal die twee bolwerken of bastions verbindt, eourtine.
GORDIJNFRANJE, v. (-s), boordsel van dunne
geweven tressen aan een gordijn; ...KANT, V. (- en),
eene strook kant, dienende als tusschenzetsel bij
effen linnen venstergordijnen; ...KOORD, o. (-en),
koord om een staatsiegordijn mede open of toe te

GORS.

trekken; soort van koord of touw, zooals gebruikt
wordt voor ophaalgordijnen.
GORDIJNLAT, v. (-ten), lat waaraan een venster gordijn is opgehangen; — (vaak met lood bezwaarde)
lat onder in eene schuif van een ophaalgordijn gestoken, om dit recht en glad te houden; ...LINNEN,
o. (-s), soort van linnen waarvan men ophaalgordijnen maakt; .,.PREEK, v. (-en), bedsermoen;
...RING, m. (-en), ring boven aan een gordijn genaa.id, waarmede het over de roede schuift; ...RINGETJE, o. (-s), ringetje waarvan er een aantal in
evenwijdige rijen tegen een ophaalgordijn genaaid
zijn en waardoor de trekkoorden loopen; ...ROEDE,
V. (-n), latje, of ijzeren of koperen staaf waaraan
een gordijn door middel van ringen is opgehangen
en waar het langs heen en weer kan schuiven;
...S AA.I, o. soort van saai waarvan men gordijnen
maakt; • ...SLUITER, m. (-s), (phot.) zeker toestelletje, gebruikt bij het doen van momentopnamen;
...STOF, v. (-feri), geweven stof voor gordijnen.
GORDING, v. (zeew.) het gorden, opkorten Tan
een zeil; —, (-en, -s), (bouwk.) een dwarshou' dat
dient tot koppeling van twee gebinten, van eene
rij palen enz., (ook) een gebogen stuk hout of ijzeren
ring, waarmede een samenstel van deelen in verband
gehouden wordt (als de berghouten van een schip,
de ring die de armen en schoepen van een
scheprad in den juisten stand houdt enz.); —
(houth.) rib, spier, geschikt om voor gording te
dienen; — (zeew.) een loopend touw, waarmede
men zeker gedeelte van ra- of gafielzeilen tegen
hunne rondhonten ophaalt, om den windvang te
verminderen; --- (ook wel) een hijschtouw, dat niet
dient om te gorden.
GORDINGBLOK, o. (-ken, -s), (zeew.) katrol
waardoor eene gording loopt.
GORDRIEM, m. (-en), (w. g.) riem om zich mede
te gorden, gordel.
1. GOREN, (goorde, is en heeft gegoord), zuur,
ransig worden; — zuur maken, tot bederf doen overgaan.
2. GOREN, (goorde, heeft gegoord), (Zuidn.)
baggeren, modderen : eenen vijver Boren.
GORGEL, m. (-s), het strottenhoofd, de zetel der
stem : mijne krachtelooze stem die in mijn gorgel
beeft; — (w. g.) den gorgel reppen, luidkeels zingen; —
slokdarm; keel : ik voelde op dit gezicht mijn gorgel
toeqeknepen. GORGELTJE, o. (-s).
GORGELDRANK, m. (-en), oplossing van samentrekkende of kiemdoodende stoffen, waarmede men
gorgelt, de keel spoelt.
GORGELEN, (gorgelde, heeft gegorgeld), eene
vloeistof achter in de keel in beweging houden, een
klokkend geluid doen maken, om zoodoende de
keel te spoelen : met aluin, met chloorzure kali gorgelen; -- (dicht. van vogels) rollend kweelen : het
woud weergalmt van 't schateren, fluiten, gorgelen;
hoor, hoe de vogelen een hartelijk deuntje gorgelen.

GORGELING, v. (-en).
GORGELPIJP, v. (-en), (veroud.)luchtpijp; (nat.
weekdier, eene soort van pijppoliep (tuba-hist.)zekr
laria larynx) om de gelijkenis met eene luchtpijp;
... WATER, o. gorgeldrank.
GORGONEN, v. mv. (fab.) drie vrouwelijke monsters in de onderwereld : Stheno, Euryale en Medusa,
met slangen haren, ontzaglijke tanden en metalen
klauwen, wier aanblik den beschouwer in steen
deed veran deren.
GORGONISCH, bn. ijzingwekkend, wat iem. doet
versteenen van schrik.
GORIG, bn. een weinig goor, onzindelijk, smerig;
-- (gew.) gorrig, gurg, onwel, onpasselijk, ziek.
GORIGHEID, v. (...heden).
GORILLA, m. (-'s), een aap van de grootste soort,
1.75 M. hoog, in Afrika, die veel op een mensch gelijkt (gorilla gina).
GORREL, tw. (Z. A.) basterdvloek, uitroep van
verbazing.
GORRIG, bn. zie GORIG.
1. GORS, v. (gorzen), (nat.) het vogelgeslacht
emberiza, waarvan 8 soorten in Ned. worden aangetroffen : de grauwe gors, de geelqors, de ortolaan,
de cirlgors, de dwerggors, de rietgors, de ijsgors en de
sneeuwgors. De gorzen hebben in grootte en gedaante
veel overeenkomst met de vinken.
2. GORS, v. (gorzen), buitendijks aangeslibd
land, dat bij gewone vloeden niet meer onderloopt
(inz. langs de monden der groots rivieren in Zuid
schorren, kwelders en kardoezen ge--Hol.;edrs
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noemd); — rijpe gors, voor inpoldering geschikt;
—DIJK, m. (-en), kleine, lage dijk op eene gors, om
de aanslibbing te bevorderen; —LAND, o. (-en),
aanwas, aangeslibd land.
I. GORT, v. gepelde gerst, haver of boekweit,
die door den grutter op den molen gebroken wordt,
grut, grutten (ter onderscheiding ook wel fijne gort
genoemd) : boekweitegort, haverdegort; -- (gewoonlijk)
gepelde gerst : Alkmaarsche gort, beste N.-Holl.
gort; -- wintergort, Donaugort enz., gort die van
wintergerst, Donaugerst enz. is gemaakt; — parel
geparelde gerst; — (ook) kooksel, gerecht van-gort,
gepelde gerst : we eten gort met rozijnen: —, (- en),
Bene gepelde gerstkorrel; — zoo droog als gort, zeer
droog (ook van personen die in gezelschap niet zeer
vermakelijk zijn); -- het in de gort jagen, of het in de
gorten laten loopgin, alles in het honderd sturen, het
te bont maken; --- iets van haver tot gort vertellen, van
stukje tot beetje; — ik ken zijne familie van haver
tot gort, door en door; — (w. g.) hij heeft een kop gort
noodig om hunne verwantschap uit te rekenen,

zij zijn familie van elkander, doch het is heel
ver; — een Jan -Gort, een Jan-Hen, een keuken
— de gort is gaar, er is ruzie, de poppen zijn aan-piet;
het dansen; — zij heeft gort gegeten, die zwelt in den
buik, zij is zwanger. GORTJE, o. (-s).
2. GORT, o. benaming caner ziekte van het varken
of van Bene slechte hoedanigheid van varkensvleesch,
waarbij korrels in het vetweefsel voorkomen, ver
blaasworm, de larve van den-orzaktden
lintworm; gortigheid, vinnigheid.
3. GORT, tw. basterdvloek, eene opzettelijke
vervorming van God : och gort l; gort, ja.
GORTBEULING, m. (-en), gortworst; -- (fig.)
domkop; ...BUIK, m. ziekelijke opzwelling van den
buik, door het eten van gort; ...BUS, v. ( -sen),
blikken bus om de gort die als ontbijt genuttigd
wordt in te koken.
GORTEBRIJ, v. van gort gekookte brij; ...MEEL,
,o. meel van boekweit gemalen.
GORTENTELLER, m. (-s), vrekkige, krenterige
kerel; (ook) Jan-Hen.
GORTEPAP, v. dunne gortebrij.
GORTER, in. (-s), grutter; (ook) pelmolenaar.
, GORTERIJ, v. (-en), grutterij.
GORTEWATER, o. aftreksel van gepelde gerst,
:als licht verteerbaar voedsel voor jonge kinderen en
zieken.
GORTGEZWEL, o. (-len), (heelk.) een beursgezwel,
waarvan de inhoud uit kleine korreltjes of klompjes bestaat.
GORTIG, bn. ( -er, -st), (van varkens en hun
vleesch) aan den blaasworm lijdend, garstig,
vinnig : een gortig varken, dat aan het gort lijdt; —
.dat spek is gortig, garstig; -- (ook) vuil, smerig
(van varkens en van personen); — hij maakt het al
.te gortig, of hij heeft het gortig laten liggen, hij maakt
het al te bont. GORTIGHEID, v. garstigheid.
GORTKETEL, m. (-s), ketel om gort in te koken,
inz. de groote ketel aan boord van zeeschepen,
waarin gort voor de bemanning wordt gekookt:
.zijn bloed kookt alsof de groote gortketel te vuur stond;

...MOLEN", m. (-s), gruttersmolen; ...PELLER,
m. (-s), fabrikant van gepelde gerst; ...PELLERIJ,
V. (- en), gerstpellerij; ...RIJST. v. (gew.) tweekor- relige tarwe, emer (triticum dicoccum); ... SPAAN,
V. (...spanen), een driehoekig plankje met korten
steel, dat door de matrozen wordt gebruikt om de
gekookte gort fijn te wrijven; ...WINKEL, m. (-s),
grutterswinkel; ...WORM, m. (-en), (gew.) meel
waarin gekookte-worm;.WORST,v(en)worst
-gort gestopt is; ...ZAK, m. (-ken), zak om gort in
te bewaren of te verzenden.
GORZERIJ, v. gorzing.
GORZING, v. (-en), (Zuidn.) grasland, weide; -•(Noordn.) buitendijks gelegen grasland, aanwas,
gors.
GOSPODAR, m. (tot voor eenigen tijd), titel
van den vorst van Montenegro.
GOTELING, In. (- en), gietijzer; een voorwerp
van gegoten ijzer (een groote ketel van gegoten
metaal; eene soort van licht geschut op schepen;
gieteling, geus); — (Zuidti.) zekere soort van pannekoek, die uit den lepel op het ijzer gegoten wordt; -(Zuidn.) kleine pennetjes voor de schoenmakers.
GOSSIEMIJNE, tw. uitroep van verbazing, inz.
bij kinderen.
GOTENBURGER, bn. uit, van, als in Gotenburg;
het Gotenburger tapperijstelsel, in 1865 in Goten-
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burg ingevoerd : het tappen van sterke dranken
in Bane gemeente wordt in monopolie aan Bene
maatschappij gegeven, die van de gemaakte winst
slechts 5 °/ o mag behouden en de rest moet ten
algemeenen nutte worden aangewend : door het
Gotenburger tapperijstelsel heeft men zeer veel nuttige
instellingen kunnen bekostigen en is tevens het drankmisbruik sterk verminderd.

GOTHIEK, bn. tot de Gothiek, den Gothischen
stijl behoorende of daarin vervaardigd : een Gothieke kerk.

GOTHIEK, v. de Gothieke of Gothische bouwstijl,
de spitsbogenstijl.
GOT(H)ISCH, bn. aan de Got(h)en eigen, van de
Got(h)en: de Got(h)ische taal; -- de Gothische bouw
zekere bouworde, die ten onrechte aan de-stijl,
Got(h)en werd toegeschreven, de ogivaal- of spitsbogenstijl, in de 12de eeuw in N. -Frankrijk ontstaan:
eene kerk in Gothischen stijl; eene Gothische kerk

spitsbogenstijl; ---kron,Gthiscedjwrkn
Goth ische letters, benaming voor het hoekige, opgesierde monnikenschrift, dat in de latere middel
gebruik kwam en ook in de oudere ge--euwni
drukte boeken werd gebezigd, Duitsehe letter,
bijbelletter : Gothisch schrift; een bijbel net Gothische letter.

GOTHISCH, GOTISCH, o. de Got(h)ische taal:
de klankleer van het Got(h)isch.

GOTTEGOT, GOTTEKES, tw. bastaardvloek,
uitroep van schrik, verbazing, van wanhoop cur.
GOUACHE- SCHILDERKUNST, v. eene wijze van
schilderen, waarbij de met gomwater gewreven
verven (waterverf) zoodanig worden aangebracht,
dat de ondergrond (papier, zijde enz.) geheel onzichtbaar wordt gemaakt.
1. GOUD, o. het voornaamste der edele metalen:
goud graven; — goud, wasschen, door spoelen het
goud uit het goudhoudende zand afscheiden; -een klomp, eene baar, eene staaf goud; — gedegen

goud, zuiver, niet vermengd met andere metalen; —
fijn, goed, louter goud, van zeer zuiver gehalte; —
goud van 14, van 18 karaat, dat 14, 18 karaat zuiver
goud bevat op het mark van 24 karaten, ook goud
van 583, van 750 duizendsten genoemd; — rood
goud, goud dat naar verhouding met meer deelen
koper dan zilver is gelegeerd of gekarateerd; —
geel goud, riet meer zilver dan koper; — Engelsch
goud, eene legeering van 14 deelen goud met 6
zilver en 4 koper; — b'ransch (of Parijsch) goud,
bleekgeel bladgoud; — Mannheimer goud, Bene
soort van tombak; — geslagen goud, met den hamer
uitgesmeed goud, (ook) tot zeer dunne blaadjes
uitgeklopt goud, bladgoud; -- gemunt goud, goud
— gemaakt en ongemaakt goud, al of niet tot-gzld;
voorwerpen of sieraden verwerkt; -- in goud
werken, gouden voorwerpen vervaardigen; — (iets)
in goud vatten (of zetten), het met een rand, Bene
kas van goud omgeven; — als een parel(tje) in 't
goud zitten, (fig.) eene uitnemende plaats hebben:

ik zat tusschen mijne nichten als een pareltje in 't

goud; — (iets) in goud beslaan, het in een gouden of
met goud versierd omhulsel sluiten, gelijk men relicuieën doet; -- iem. in goud beslaan, hem vereeren
als een reliek, hen) in eere houden; — (ook) ik

zou je in goud beslaan, als het een dubbeltje het pond
kostte, schertsend gezegd als men iem. zijne dankbaarheid wil toonen; — al was zij ook in goud besla
stond zij ook in 't goud), ik zou toch niets-gen(ofal
van haar willen weten; -- (spr.) het is al geen
goud, wat er blinkt, schijn bedriegt; — (Zuidn.)
hij doet, gedraagt zich, alsof zijn hals van
goud ware, alsof hij schatrijk was, alsof zijn
geld niet op kan ; — een hart als (of van)
goud, Bene voortreffelijke inborst; — zoo eerlijk,
zoo trouw als goud, ten volste vertrouwbaar; — iets
tegen goud (moeten) opwegen, er een zeer hoogen
prijs voor (moeten) betalen; -- (spr.) eigen haard
is goud waard, men moet het huiselijk leven op
hoogen prijs stellen; — dat is goud waard, daar
mag men wat voor over hebben; — men kan ook
het goud te duur betalen, iets begeerlijks, iets kostbaars kan te duur gekocht worden; — (spr.) de
morgenstond h ifi goud in den mond, vroeg opstaan
is profijtelijk; — er is geen goud zonder schuim,

niets is volmaakt, alles heeft zijne schaduwzijde; —
spreken is zilver, zwijgen is goud, zwijgen is soms
nog veel beter dan spreken; —
wat uit goud bestaat of daarvan gemaakt is:

zij pronkte met een schat van goud en juweelen; haar
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costuu7n was stijf van het goud. van gouden boord eels, gouddraad enz.; iemands naam met goud boek
goud in het marmer schrijven, met gulden-staven,m
letteren; — (van boeken) goud op snede, op de
snede verguld; —
goudgeld : zijn papieren geld tegen goud inwisselen;
honderd gulden aan goud; eene ton gouds, 100.000
gulden; — (ook) geld in 't algemeen, rijkdom,
schatten : voor geen goud zou hij het willen doen,
voor niets ter wereld; — het is met geen goud te betalen,
onbetaalbaar; — het goud vermag alles; —
gouden kleur : (wapenk.) een der zoogienoemde
metalen, vaak door geel voorgesteld : in goud (op
een veld van goud) een roode leeuw; ( dicht.) het
goud zijner haren; — het golvende goud, een koren
— vloeibaar (vloeiend) goud, van de stralen-veld;
der zon, (ook) van fonkelenden rijnwijn.
2. GOUD, bn. (in de volkstaal bij onz. woorden)
gouden : een goud horloge, een goud oorijzer, naar
analogie va.t een goed horloge, goed brood enz.
GOUDAARD, bn met goudkleurige aderen:
goudaard may mer.
GOUDAARDE, v. aarde, grond die goud
bevat
GOUDACHTIG, bn. ( -er, -st), naar goud zweemende, op goud gelijkende: goudachtig, blond haar.
GOUDADER, v. (-en, -s), met goud gevulde
adervormige holte in de aardkorst; ...AFZETTING,
v. (-en), rijke goudafzettingen zijn daar gevonden;
...AGIO, o. het agio van goud; ...AMALGAMA, o.
Bene legeering van goud met kwikzilver; ...APPEL,
m. (-s, -en), goudkleurige, goudgele appel, inz. de
gele guldeling, de gouden pippeling en de tomaatappel; ...AREND, m. (-en), arend met goudkleurige vederen, steenarend (aq'uila ch.rysaëtod);
...BAAR, v. (...baren), prismatisch stuk goud,
zooals het in den handel voorkomt; ...BAARS,
m. (...baarzen), (w. g.) goudvisch (cyprinus auraties); ...BAD, o. (-en), (phot.) onderdompeling
in Bene oplossing van goud; ...BERG, m. (-en),
berg die goudmijnen bevat; eene aanzienlijke
hoeveelheid goud; ...BEURS, v. (...beurzen),
beurs met goudgeld gevuld.
GOUDBLAD, o. (-en), zeer dun uitgeslagen
goud, bladgoud ; —ELECTROSCOOP, m. (...scopen), (nat.) electroscoop met twee smalle reepjes
goudblad. GOUDBLAADJE, o. dun blaadje goud;
gouden loovertje.
GOUDBLIK, o. uitgeplette of uitgehamerde
staven goud.
GOUDBLOEM, v. (Zuidn.) zie GOUDSBLOEM.
GOUDBLOND, bn. goudkleurig, glanzig blond
(vooral van hoofdhaar gezegd).
GOUDBOEKJE, o. (-s), boekje, bundeltje bladgoud ten gebruike van boekbinders en suiker bakkers; ...BORDUURSEL, o. (-s), borduurwerk
van gouddraad; ...BORSTJE, o. (-s), eene soort
an vink; ...BRASEM, m. (-s), een goudkleurige
brasem (spares aurata); ...BROKAAT, ...BROCADE, o. eene met goud doorweven gebloemde
stof.
GOUDBRONS, o. met honing fijngewreven
afval van bladgoud; (ook) een mengsel van tin
en zwavel; — bn. van eene naar goud zweemende
bronskleur.
GOUDBRUIN, bn. glanzig, goudkleurig bruin:
goudbruine lokken; een goudbruin paard.

GOUDCHLORIDE, o. (scheik.) eene tot droog
goud-wordenstuigampodlsnv
in koningswater; ...DELVER, m. (-s), iem. die
goud uit de mijnen delft, goudgraver; ...DISTEL,
v. (-s), een op de distel gelijkend gewas in Z. -Europa
en Afrika; ...DORST, m. onmatige begeerte naar
rijkdom.
GOUDDRAAD, o. (als voorwerpsnaam m.),
tot draad getrokken goud, inz. draad verkregen
door het uitrekken van eene met goud bekleede
staaf zilver (echt gouddraad) of koper (valsch goud
— MOLEN, m. (-s), waarop men gouddraad-dra);
vervaardigt; —TREKKER, m. (-s), de arbeider
die goud tot draad uitrekt; (ook) de eigenaar eener
gouddraadtrekkerij; -- TREKKERIJ, v. (-en),
gouddraadfabriek.
GOUDDROPJE, o. (-s), (nat. hist.) benaming
van twee soorten van kapellen, met gouden stipjes
op de vleugels; ...DUIF, v. (...duiven), goudkleurige duif; ...DUIVEL, m. geldduivel, geldzucht : de goudduivel is in hem gevaren, hij is zeer

gierig geworden; (Zuidn) vrek.

GOUDELINGSPEPPING, m. (-en), zekere soort
van appel, goudpepping, goudappel.
GOUDELIXER, o. (bij de alchimisten) de vloeistof door middel waarvan men onedele metalen in
goud meende te kunnen veranderen.
GOUDETHER, m. eene oplossing van goud chloride in ether, gebruikt om staal te vergulden.
GOUDEN, bn. van goud vervaardigd, uit goud
bestaande : een gouden ring, een gouden beker;
gouden en zilveren werken; een gouden tientje, tien
— een gouden vijfje, vijfguldenstuk; —-guldenstk;
de gouden standaard, uit goud geslagen standpenning als grondslag van een muntstelsel, (ook)
muntstelsel met gouden standaardmunt; — dc
gouden bul, een staatsstuk dat van een gouden
zegel voorzien is, inz. de door den Duitschen Keizer
Karel IV in 1356 uitgevaardigde rijkswet, waarbij
de keizerskeuze geregeld en het aantal keurvorsten
op zeven gesteld werd; — de gouden roos, of deugd roos, eene sedert de 12de eeuw door den Paus op
Rozenzondag gewijde roos als zinnebeeld van
Christus, inz. aan vorstelijke personen geschonken;
-- (spr.) iem. gouden bergen (of koeien met gouden
horens) beloven, hem rijkdommen of begeerlijke
zaken voorspiegelen; — het gouden kalf aanbidden,
den Mammon, het geld vereeren, rijke lieden naar
de oogen zien; — door een gouden keten verbonden
zijn, van echtgenooten die elkaar om het geld genomen hebben; — met een gouden net (of een gouden
hengel) visschen, pogingen doen om iets gedaan te
krijgen met geld of geschenken; — zich toegang ver
middel van een gouden sleutel, door-schafendor
geschenken, omkooping; — een eerlijk handwerk
heeft een gouden bodem, levert altijd een bestaan
op; — de Gouden Ploeg, eene vereeniging van zeer
rijke aannemers van waterstaatswerken; -- een
huis met gouden balken, met eene hypotheek; —
met goud doorweven, van gouddraad vervaardigd:
gouden tressen, epauletten; — eene schilderij in
gouden lijst; glasmozaïek op een gouden grond ; -(van vergulde uithangteekens enz.) de gouden
Druif, in den gouden Wagen; — (wapenk.) van gouden of gele kleur : in rood een gouden arend; een
zwarte leeuw in een gouden veld; — ( van hetgeen
uiterlijk op goud gelijkt) een gouden weerschijn;
de gouden zonnestralen; gouden vlieg, gouden vlinder,
gouden tor, zekere glanzige insecten; —
(fig.) de gouden eeuw, (myth.) het tijdperk toen
Saturnus op aarde gebood en allerwegen vrede,
geluk en voorspoed heerschten, (bij uitbr.) tijdperk
van bloei en welvaart; — ergens gouden dagen
doorbrengen, dagen van onbezorgd geluk; — uitnemend, kostelijk : gouden raadgevingen; eene
gouden spreuk; —
de gouden bruiloft, het gouden feest, feestelijke
herdenking van een voor vijftig jaren gesloten
huwelijk : zijn gouden bruiloft vieren; (ook) het
gouden paar, de gouden bruid en bruigom; — het
gouden feest, (ook) vijftigjarig jubileum in 't algemeen. — Vgl. verder GOUD (2de art.) en GULDEN.
GOUDENREGEN, m. (-s), een boom met goudgele bloemtrossen, die veel als sierplant wordt
gekweekt (cytisus laburnum).
GOUDERTS, o. (-en), goudhoudend erts; ...ESSAAI, o. (-en), onderzoek of proef ter bepaling van
het goudgehalte; ...FAZANT, m. (-en), goudlakensche fazant; ...FOELIE, v. aan eene zijde vergulde
zilverfoelie; ...FOREL, v. (-len), zekere visch,
ridderforel; ...FRANJE, v. (-s), gouden franje;
...GAAS, o. zekere stof, waarop een goudglans ligt.
GOUDGEEL, bn. goudachtig geel van kleur :
het goudgele graan; goudgele lokken; goudgele sier steen (in tegenst. met lichtgele).
GOUDGEHALTE, o. de hoeveelheid zuiver of
fijn goud in een allooi, gewoonlijk in duizendste
deelen uitgedrukt : werken wier goud cƒ zilvergehalte
beneden de 250 duizendsten blijft, worden niet als
gouden of zilveren werken aangemerkt; (ook) het
goudgehalte van den bodem loont de ontginning
niet, er is niet zooveel goud in den grond te vinden,
dat het de moeite loont, het er uit te graven;
...GELD, o. gouden munt; ...GEWICHT, o. gewichtseenheid om de zwaarte van het goud te
bepalen : vroeger was het goudgewicht het halve pond
Trooisch of de mark; — stel van gewichten, waarmede goud gewogen wordt; — goudbalans;
...GLANS, m. gouden gloed; ...GLIMMER, o.
(delfst-) goudkleurig glimmer of mica; ...GLIT,
o. zie GLIT; ... GRANAAT, o. (delfst.) goudkleurig
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granaat; ...GRAVER, m. (-s), gouddelver;
...GROEF, ...GROEVE, v. (-n), plaats waar goud
uit de aarde gegraven wordt, goudmijn.
GOUDGROEN, bn. groen met een gouden glans,
goudachtig groen : hij droeg een goudgroen ondervest.
GOUDGULDEN, m. (-s), (hist.) een gouden munt
Overlandsehe, Beiersche goudguldens; (ook)-stuk:
zekere zilveren munt, ter waarde van f 1,40, florijn,
achtentwintig.

GOUDHAANSETEN, o., ...VOEDER, o. (gew.)
de doove netel (larium album) (zoo genoemd omdat
daarop zekere soort van goudhaantjes (het insect)
leeft).
GOUDHAANTJE, o. (-s), (nat. hist.) zeker zeer
klein vogeltje (regulus cristatus), ook gGudsbloemen St.-Maartensvogeltje geheeten; — (ook) zeker
insect (chrysomela), een bladkever met als goud
glanzende dekschilden; — hij blinkt als een goud
hij ziet er keurig uit.
-hantje,
GOUDHAAR, o. (plantk.) volksbenaming voor
stroobloem (helichrysum arenas-turn), ook wel immortelle of papierbloem geheeten.
GOUDHARIG, bn. met gouden, goudkleurige
haren.
GOUDHOUDEND, bn. goud bevattende (van
ertsen en grondsoorten).
GOUDISABEL, m. (-len), een paard met goud
glanzend haar en witte manen en staart;-gel,
...KALK, v. goudpurper; ...KAM, m. (-men),
(nat. gist.) zeker weekdier, een kamkieuwworm
(pectinaria auricoma); ...KARPER, m. (-s), goud
...KAS, v. ( -sen), ...KAST, v. (-en), kast(je)-visch;
waarin goud of kleinoodiën bewaard worden; (ook)
de uitstalkast van goudsmeden en kashouders;
...KEVER, m. (-s), zekere bladsprietige bloemkever,
rozenkevertje (phyllopertha horticola); ...KIEVIT,
m. (-en), (-en), zekere soort van kievit (squatarola
squatarola).
GOUDKLEUR, v. goudgele kleur; zekere verf of
kleurstof. GOUDKLEURIG, bn. in kleur op goud
gelijkende.
GOUDKLOMP, m. (-en), klomp of stuk goud;
...KOKERTJE, o. (-s), een kokertje voor goudgeld;
...KOORD, o. koord dat met een platsel of laan van
gouddraad is omwonden; ...KOORTS, v. koortsige
opgewondenheid bij goudzoekers en beursspeculanten, overdreven zucht om spoedig rijk te zijn;
...KORNET, v. (-ten), plaatje goud voor het essaai;
...KORREL, v. (-s), korrel goud; ...KRUID, o.
(plantk.) goudwortel; ...KUSSEN, o. (-s), juchtlederen kussen dat de boekbinders bij het op de
snede vergulden gebruiken om er het bladgoud op
te snijden; ...KUST, v. (een deel der westkust van
Afrika, waar goud wordt gevonden); ...KUUR, v.
geneeswijze voor drankzuchtigen, waarbij dezen
met eene goudoplossing worden ingespoten;... LAAG,
V. (...lagen), eene laag van goud waarmede iets wordt
bedekt, b. v. bij het vergulden; ...LAK, v. goud
lakvernis en zegellak; — (plantk.) volks--kleurig
benaming voor de muurbloem (cheiranthus cheiri)
ook wel goudlaken, gele violetten en gele violieren
gelieeten.
GOUDLAKEN, o. laken dat met goud doorweven
is; —, (-s), soort van goudlaken; goudlak, muur
gele, purper- of bruinrood gevlekte-bloemt
bloemen; — goudkever : wat zijn hier een goudlakens.
GOUDLAKENSCH, bn. van goudlaken gemaakt:
een goudlakensch kleed; -- (ook van vogels wier
vederkleed aan goudlaken doet denken) : goudlakensche fazanten.
GOUDLAND, o. (-en), land waar men goud zoekt;
(ook) eene fabelachtige streek in Zuid -Amerika,
waar goud en edelgesteenten in overvloed zouden
te vinden zijn, (el)dorado.
GOUDLEDER, ...LEER, o. verguld leder, of
leder met vergulde figuren, tot behangsel van vertrekken. GOUDLEDEREN, ...LEEREN, bn. van
goudleder : een goudlederen behangsel; — (van ver
goudleder behangen : het goudleeren-trekn)m
kabinetje.

GOUDLEGEERING, v. (-en), een metaalmengsel
waarin goud voorkomt; ...LIJM, v. lijm met goud
vermengd, goudsoldeersel; ...LIJSTER, v. (-s),
goudmerel of wielewaal.
GOUDMAKER, m. (-s), alchimist, iem. die goud
maakt of tracht te maken; ...MAKERIJ, v. alchimisterij .
GOUDMAKREEL, m. (-en), goudkleurige soort
van makreel (coruphaena hippurus); ...MEERLE, v.
Van Dale.

(-n), ...MEREL, v. (-s), wielewaal; ...MES, o. ( -sen),
mes met een lang, zeer buigzaam tweesnijdend
lemmer, dat de boekbinder gebruikt voor het op
snee vergulden.
GOUDMIJN, v. (-en), mijn waaruit gouderts
gegraven wordt : de goudmijnen van Peru; — iets
dat groot voordeel, rijke winst oplevert : t is
eene goudmijn; de haringvisscherij werd eene goudmijn voor de Nederlanders; — (fig.) schatkamer,
bron waaruit men naar hartelust putten kan :
dat boek is eene goudmijn voor wie citaten noodig
heeft; — (Zuidn.) zeker bloemkruid (sedum acre).
GOUDMOL, m. (-len), soort van mol (chrysochloris) in Zuid -Amerika en op Madagaskar voorkomende; ...MOND, m. (-en), (nat. hist.) zeker weekdier
(turbo chrysostomus); ...MOP, v. (-pen), zeker
gebak : bekroonde Steenwijker goudmoppen; ...00G,
m. (-en), (nat. hist.) gaasvlieg met gouden of goud groene oogen (chrysopa perla); (ook) zekere visch,
goudbrasem; ...00GST, m. opbrengst van goud
'lit Bene goudmijn; --- (fig.) zeer groote winst;
..00M, m. (-s), rijke erfoom; ...OPAAL, m. (..palen), (delfst.) goudglanzige opaal; .. .OPLOS SING, v. (-en), goud in koningswater opgelost-,
...OXYDE, o. (scheik.) verbinding van goud met
zuurstof; ...PAPIER, o. papier dat aan ééne zijde•
verguld is : loovertles van goudpapier; ...PEER, v..
(...peren), goudkleurige peer, benaming van een
paar peersoorten.
GOUDPELDE, bn. (van kippen) met goudachtige vlekken : een toom goudpelde kippen.
GOUDPEPPING, ook ...PIPPELING, m. (-en),
zekere appelsoort, gouden pippeling; ...PLEET, o.
koperblik waarop eene dunne laag goud is bevestigd
en dat daarmede te zamen is uitgeplet.
GOUDPLETTER. m. (-s), die goud tot dunne
plaatjes slaat; ...PLETTERIJ, v. het goudpletten;
-- (-en), plaats waar goud wordt geplet.
GOUDPLUVIER, v. (-en), (nat. hist.) zekere
vogel (charadrius auratus) de grootste in Europa
voorkomende soort van pluvieren; ...POEDER, o.
goud in poeder; goudzand, goudkleurig strooizand;
...PROEF, v. onderzoek naar het goudgehalte
van gouden waren; ...PURPER, o. zekere kleur
verbinding van eene goudoplossing met-stof,en
Bene tinoplossing, veelal naar den ontdekker in
1685 goudpurper van Cassius genoemd; ...RANONKEL, v. (-s), boterbloem; ...RENET, v. (-ten),
benaming van twee soorten van appelen.
GOUDRIJK, bn. rijk aan goud.
GOUDROEDE, V. (-n), (plantk.) zekere samengesteldbloemige heideplant, Guldenroede (solidago virga
aurea), ook geheeten heidensch wormkruid; ...RUPS,
v. (-en), zekere kieuwdragen de worm; ... SAFFRAAN, v. knalgoud.
GOUDSBLOEM, v. (-en), sierplant met oranje
uit Zuid -Europa afkomstig-kleurigbomn,
(calendula officinalis); — volksbenaming voor de
gele ganzenbloem (chrysanthemum segetum); - -VO GELTJE, o. (-s), goudhaantje.
GOUDSCH, bn. van, uit Gouda afkomstig: Goudsche pijpen; Goudsche kaas.
GOUDSCHAAL, v. (...schalen), zeer gevoelige
nalans om goud te wegen; — (fig.) zijne woorden
op een goudschaaltje wegen, zeer voorzichtig zijn
in hetgeen men zegt; ...SCHEIDING, v. de langs
scheikundigen weg uitgevoerde scheiding van goud
uit de vergezellende metalen; ...SCHEIWATER,
o. goudglit; afval (vijlsel, schraapsel) bij de bewerking van goud; bladgoud.
GOUDSLAAN, o. het uitkloppen van goud tot
zeer dunne blaadjes.
GOUDSLAGER, m. ambachtsman die bladgoud
vervaardigt. GOUDSLAGERIJ, v. het goudslaan.
GOUDSLAGERSHUIDJE, o., ...VLIES, o. het
van alle vetdeelen ontdane buitenste vlies van den
blinden darm der runderen, gebruikt bij het goudslaan.
GOUDSLIJP, o. het stof dat met puimsteen
van goudsmidswerk afgewreven wordt.
GOUDSMEDEN, o. het bewerken van goud
met den hamer: een jongen op het goudsmeden doen,
hem bij een goudsmid in de leer doen. GOUDSMEDERIJ, v. het goudsmeden; —, (-en), werkplaats
van den goudsmid.
GOUDSMID, m. (...smeden), iem. die gouden en
zilveren voorwerpen maakt en verkoopt; — (spr.)
het fatsoen hangt bij den goudsmid, bits antwoord
aan iem. die er te veel op aandringt het fatsoen
44
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meer op te houden en (vaak) daartoe kosten te
maken.
GOUDSMIDSGEZEL, m. (-len), knecht die bij
een baasgoudsmid werkt; ...JONGEN, m. (-s),
leerling bij een goudsmid; ...KNECHT, m. (-s),
goudsmidsgezel; ...KUNST, v.; ...MERK, o. (-en),
eigen kenteeken dat iedere goudsmid op zijne waren
moet aanbrengen; ...OVEN, m. (-s), smeltoven
van den goudsmid; ...STEMPEL, m. (-s), stempel
om het goudsmidsmerk mede te stellen; ... WERK,
o. het fabrikaat van den goudsmid; ...WINKEL,
m. (-s), winkel van den goudsmid.
GOUDSOLDEER, o. stof om goud (of zilver) te
soldeeren, gewoonlijk eene legeering uit goud, zilver
en koper.
GOUDSPINNER, m. (-s), die goud spint; ...SPINI*I ERIJ, v. het goudspinnen, het omwikkelen van
zijdedraad met gouddraad; -, (-en), plaats waar
goud wordt gesponnen.
GOUDSTEEN, m. en o. (-en), steen om het goud
op te keuren, toetssteen: - zeker op goud gelijkend
groenachtig-geel gesteente, chrysoliet, inz. topaas;
- (ook) zekere compositie van glas, die bruinrood
van kleur en vol gouden stippen is. GOUDSTEENTJE, o. (-s).
GOUDSTOF, o. met goud doorweven stof of laken;
brocaat; (ook) stofgoud; ...STROOM, m. (-en),
rivier op wier bodem stofgoud gevonden wordt;
(fig.) een stroom van goud; ...STUK, o. (-ken),
gouden muntstuk; ...TINCTUUR, v. zekere goud oplossing; ...TOPAAS, m. Bene soort van edelsteen imitatie; ...TREKKER, m. (-s), gouddraadtrekker.
GOUDVAAL, bn. goudvale paarden, paarden niet
:goudgeel, glanzend haar, zwarte manen en staart
en een aalstreep.
GOUDVEIL, o. (plantk.) zekere plant met goud
bloemen (chrysospleniiu.m): wisselbladig en paar --gel
bladig goul.dveil; ...VELD, o. (-en), veld, vlakte
waar goud gevonden wordt : de goudvelden van
fl'itwatersrand in Afrika; ...VERF, v. gouden
kleur; - tot poeder gewreven tombak, dat bij het
bronzen en het vergulden van lijsten gebruikt wordt;
- (bij vergulders) grond, verfstof om het bladgoud
te doen hechten; ...VERNIS, o. zeker heldergeel
gekleurd, glanzig vernis; ...VINGER, m. (-s), benaming van den vierden vinger, omdat men er den
ring aan draagt.
GOUDVINK, m. (-en), zekere vogel, een vink
met roode borst (pyrrhula vulgaris), ook bloedvink
geheeten; --- (ook) Bene soort van sierduiven;
(scherts.) officier van de rijdende artillerie, van
wege de gouden uitmonstering; - (scherts.) een
rijke vrijer of vrijster : 't is een goudvink ; - (ook)
een goudstuk : zijne goudvinken zijn gevlogen, zijn
geld is op; - dat is de goudvink, (bij eene openbare
verkooping) het beste perceel.
GOUDVISCH, m. (. . .visschen), zekere uit China
afkomstige goudkleurige zoetwatervisch (carassius
auratus) : men heeft gevlekte, bruine en zilverwitte
goudvisschen; - (fig.) het is een goudvischje, Bene
rijke vrijster; -GLAS, o. (...glazen), glazen kom
om goudvisschen in te houden; -KOM, v. (-men),
goudvischglas; (ook) goudvischvijver; -VIJVER,
m. (-s), vijver waarin men goudvisschen houdt.
GOUDVISSCHER, m. (-s), die in -het zand eener
rivier goud zoekt; ...VLIEG, v. (-en), zekere goudachtig glanzende vlieg (lucilia); ...VLIES, o.
goudslagersvlies; (heelk.) stukje goudvlies, dat als
liechtmiddel wordt gebruikt : leg een goudvliesje
over de wond; ...VLINDER, m. (-s), zekere vlinder
met goudachtige vleugels; ...VOGEL, m. (-s),
(Zuidn.) wielewaal; ...VOS, m. ( -sen), goudkleurige
vos; (ook) een paard met donkerrood haar met
meUaalglans en manen en staart van dezelfde kleur;
...VUIL, o. vijlsel, schraapsel en ander afval van
't goud bij het bewerken.
GOUDWASSCHER, m. (-s), werkman die door
spoelen het goud uit het goudhoudende zand of
uit het geklopte gouderts afscheidt; ...WASSCHE11IJ, V. (- en), plaats waar goud gewasschen wordt.
GOUDWERK, o. (-en), een uit goud vervaardigd
voorwerp, (ook collectief) gouden werken; ...WERKER, m. (-s), die in goud werkt, gouden werken
vervaardigt; ...WESP, v. (-en), (nat. hist.) eene
wesp met gouden glans (chrysididen) ; . .WIN KEL, m. Zuidn.) goudsmidswinkel ; ...WOLF, m.
(...wolven), jakhals; ...WORM, m. (-en), (nat. hist.)
zeker insect ,prachtkever; ... W O RT EL, m. (plantk.)
witte affodille (asphodelus tenuifolius); (ook) schel-
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kruid, stinkende gouwe (chelidonium majus), een
plant waarvan de wortels en . stengels een goudgeel
sap bevatten; ... ZAK, m. (-ken), zak om goud of
goudgeld in te bewaren; ...ZAND, o. met goudstof
of goudkorrels vermengd rivierzand; - (ook)
goudkleurig zand om over versch geschreven schrift
te strooien; ...ZOEKER, m. (-s), alchimist; goud
fortuinzoeker, avonturier; ...ZOUT, o.-grave;
(in de apotheek) sal auri I'iguieri; ...ZUCHT, v.
dorst naar goud; ...ZUUR, o. (scheik.) in water
opgelost goudhydroxyde (een geelrood poeder uit
goudoxyde en verdund salpeterzuur verkregen);
...ZWAVEL, v. zeker antimonium, roode zwavel.
GOULARD-WATER, o. (heelk.) zeker verkoelend
en opdrogend middel, een mengsel van 2 deelen
loodazijn, 8 deelen alcohol en verdund met 90
deelen water, eau de Goulard (zoo geheeten naar
den uitvinder), Bene zwak troebele vloeistof aangewend bij oppervlakkige huidontsteking, brandwonden en kneuzingen.
GOURMAND, (Fr.), m. (-s), iemand die gaarne
veel en goed eet. GOURMANDISE, v. vraatzucht;
lekkerbekkerij .
GOURMET (Fr.), m. (-s), fijnproever; wijnexpert.
GOUT (Fr.), m. smaak.
GOUTEEREN, (gofiteerde, heeft gegofiteerd),
proeven : den wijn goïteeren; - goedkeuren, met
iets ingenomen zijn : dat kan ik niet ggoûteei- en.
GOUVERNANTE, v. (-s), landvoogdes : Margaretha van Parma was Gouvernante der Spaansche
Nederlanden; -- (ook) als titel van meer dan Bene
Prinses -Weduwe van Oranje als voogdes over een
minderjarigen Prins; - (ook) vrouw van den gouverneur eener provincie; (inz.) onderwijzeres aan wie de opvoeding en
het onderwijs van kinderen is toevertrouwd : zij
is gouvernante bij de familie A.
GOUVERNEEREN, (gouverneerde, heeft gegouverneerd), besturen, beheeren, regelen.
GOUVERNEMENT, o. (-en), regeering, bestuur,
inz. dat over de Noden. Overzeesche bezittingen: militair commando over Bene stad; - provinciaal
bestuur : surnumerair bij het gouvernement van
Groningen; -- (ook) het gebouw waar dit zetelt:
op het gouvernement schrijven; -- landstreek, provincie : de 60 gouvernementen van Rusland; --- (in
de Oost) grondgebied door een gouverneur bestuurd:
liet Gouvernement van Celebes en Onderhoorigheden.
GOUVERNEMENTEEL, bn. van het gouvernement.
GOUVERNEMENTSAMBTENAAR, m. (...naren),
ambtenaar in N. O.-I.; ...BESLUIT, o. (-en),
besluit van de hooge regeering in N. O. -I.; ... BLAD,
o. (-en), het officieel orgaan der Regeering in
West- Indië; ...GEBIED, o. dat onder de souvereiniteit van de Nederlandsche regeering staat:
Java is verdeeld in het Gouvernementsgebied en de
Vorstenlanden; ...GEBOUW, o. (-en), waar de
zetel van het provinciaal bestuur gevestigd is;
...HOTEL, o. paleis van den Gouverneur- Generaal
te Batavia; ...KLEP, v. (-pen), veiligheidsklep
aan een stoomwerktuig, onder toezicht can en
verzegeld vanwege de regeering; ...CULTUUR,
v. verbouwing van sommige gewassen door het
Gouvernement; ...LAND, o. (-en), dat tot het
gouvernementsgebied behoort; ...MARINE, V.
marine van de hooge regeering in N. O.-I ; ...ORGAAN, o. (...ganen), blad, krant waarin de regeering hare denkbeelden laat ontwikkelen, of waaraan
zij hare berichten zendt; ...PAKHUIS, o. (...huizen), waarin de waren van het gouvernement
worden opgeslagen; ...SECRETARIS, m. (-sen),
secretaris van het algemeen bestuur in Ned. Oost of West-Indië; ...SOLLICITEUR, m. (-s), (Z. A.)
procureur die voor den Staat optreedt; ...VAAR TUIG, o. (-en), regeeringsvaartuig.
GOUVERNEUR, m. (-s), bestuurder, landvoogd; --- militair opperbevelhebber in Bene stad
of vesting; -- titel van den vertegenwoordiger des
Konings in Bene provincie, aldus nog in
België ; in Nederland sedert 1848 officieel ver vervangen door Commissaris des Konings; - (in
de overzeesche bezittingen) de vertegenwoordiger
van het koninklijk gezag in Suriname en op Curacao;
-- titel van sommige hoofden van het gewestelijk
bestuur in de Oost; - (ook) verkorting yan den
titel Gouverneur- Generaal; - (Z. A.) hij verbeeldt
zich dat de gouverneur zijn hond zijn oom is, hij heeft
een hoogen dunk van zich zelf; -
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men herhaalt deze bewerking een'ige malen, naar
gelang van den graad van zuiverheid dien men wenscht
te verkrijgen; hij heeft typhus in een hevigen (een lichten) graad; zuinigheid en gierigheid verschillen slechts
in graad, niet in wezen; — (algebra) de graad van eene
stelkunstige vergelijking wordt bepaald door den
hoogsten exponent van den onbekende of van een der
onbekenden; eene vergelijking van den derden graad; —
(spraakk.) een bijwoord (eene bepaling) van graad,

persoon, die belast is met de opvoeding en het
onderwijs van kinderen of jongelieden : de jonkers
gingen met hun gouverneur op reis; —
(stoomw.) e ene inrichting om den stoomtoevoer
van eene machine zoo te regelen, dat deze eene eenparige snelheid behoudt, centrifugaal -regulator.
GOUVERNEUR - GENERAAL, m. (-s generaal),
titel van het hoofd van het bestuur der Ned. bezit
-tinge
Oost-Indië.
GOUVERNEURSCHAP, o. het gouverneur zijn.
GOUVERNE URSI3OONTJE, o. (-s), (Z. A.) groote
boonen, roomsche boonen.
GOUVERNEURSCHE, v. (-n), (gemeenz.) (Ind.)
vrouw van den gouverneur (-generaal).
GOUVERNEURSPLAATS, v. (-en), plaats, betrekking als gouverneur.
GOUVERNO, in de uitdr. a gouverno, per gouverno
of tot uw gouverno, (kooph.) tot nanicht, tot richt
-snoer,t
einde u daarnaar te richten.
1. GOUW, ook GOUWE, v. (gouwen), landstreek,
landschap : Nederland was in vroegere eeuwen in
gouwen verdeeld; in de Dietsche gouwen, de Nederlanden. (In Friest. komt het woord voor in de vormen
goo en ga, elders vindt men in vele plaatsnamen

waardoor de mate van het voorhanden zijn eener
hoedanigheid of van de kracht, waarmede gene
handeling plaats heeft, bepaald wordt; een bijzin
van den tweeden graad, een bijzin van een bijzin.
GRAADJE, o. (-s).
GRAADBOEK, o. (zeew.) boek met kaarten en
tabellen voor de berekening van plaats en koers op
zee.
GRAADBOOG, m. (...bogen), een werktuig tot
het meten of construeeren van hoeken, bestaande
uit een halven cirkel van hoorn, koper, hout enz.,
waarop de graadverdeeling van den cirkel is aan
(ook) de in graden afgedeelde boog van-gebracht;—
een quadrant, sextant of octant; — (eert.) een
houten werktuig, waarmede men op zee de hoogte
van hemellichamen mat, ten einde eene breedte bepaling te doen (ook St. - Jacobsstaf genoemd) :

gooi).

2. GOUW, v. (-en), (gew.) weg langs eene watering of sloot; (ook) dat water zelf.
3. GOUW, v. (-en), (gew.) gele gouw, zekere vogel,
goudmerel, wielewaal.
4. GOUW, ook GOUWE, v. (plantk.) naam van
verëchillende planten : stinkende (of groote) gouwe,
goudwortel, schelkruid (chelidonium majus); kleine
gouuu, speenkruid (chelidonium minus).
GOUWENAAR, m. (-s), Goudsche of lange pijp; -soort van buikloop, in Gouda zoo geheeten, wanneer
vreemdelingen ongesteld worden door het drinken
van IJselwater; — (fig.) dat is de gouwenaar, dat
is beroerd slecht.
GOUWSPRAAK, v. (...spraken), dialect, gewestelijke spraak.
GOVER, m. (-s), (scheepst.) gei, loopend touw
waarmede het zeil wordt aangehaald en ingekort.
GOVERT, m. mansnaam; ook eertijds als naam
van zekeren reidans (waarbij een liedje behoort,
beginnende : hier hebben wij den Govert in dezen
dans) : een Govertje dansen, een Patertje dansen.
GOVERZEIL, o. (scheepst.) zeil met een gover.
GOVIE, v. (-s), (nat. bist.) grondel (gobio), een
kleine bijna rolronde riviervisch; (ook) eene soort
van knorhaan.
GRAAD, m. (graden), onderdeel van de schaalverdeeling van een thermometer, evenzoo van baro-

meters, vochtmeters, vochtwegers enz.; een graad
wordt aangeduid door het teeken ° : de thermometer
wijst 80° Fahrenheit (d. i. naar de schaalverdeeling van F.); het is tien graden kouder dan gisteren; —
hij heelt 41 ° koorts, als de koortsthermometer dat
aantal graden als de lichaamstemperatuur aanwijst;
— (meetk.) ' /o deel van den cirkelomtrek of
1 190 deel van een rechten hoek: een hoek van 45 graden ; — (aardr.) '/360 deel van den evenaar of een
der parallellen (lengtegraad) of van een der middag
(breedtegraad) : Amsterdam ligt op 53° Noor -cirkels
Oosterlengte van Greenwich; -- -derbtn4°
rang, trap : de vrijmetselaars onderscheiden drie
graden, die van leerling, gezel en meester; — (mil.)
hij heeft den graad van sergeant-majoor; — alle
graden doorl000pen hebben, van den laagsten tot den
hoogsten rang zijn opgeklommen; — trap van bloed
zwagerschap : twee broeders bestaan-verwantschpof
elkander in den tweeden graad, ooms en neven in den
derden, volle neven in den vierden; — de overledene
heeft geen nabestaanden in den erfelijken graad,
binnen den graad waarop men erven kan, d. i.
den twaalfden graad; -- zij bestaan elkaar in verboden
graad, bestaan elkaar zoo na, dat volgens de wet
, een huwelijk tusschen hen onmogelijk is, of dat zij
voor liet bekleeden van sommige ambten of bedieningen niet tegelijk mogen aangewezen worden; -(bi) de hoogescholen) rang die na afgelegd examen,
verdedigde stellingen enz. aan een studeerende
wordt toegekend : de graad van candidaat, van doctor
in de letteren; hij heeft een academischen (of weten schappelijken) graad; — trap, punt, stadium in

Bene reeks van gebeurtenissen of eene orde van
zaken : bij de meeste insecten neemt men verscheidene
graden van ontwikkeling waar; de vader is pedant,
maar de zoon is het nog een graadje erger; — hoogte,

mate : hij is in den hoorsten graad onbeschaamd:

dat is eene ladder met
zag een graadboog.

rare sporten, zei de boer, en hij

GRAADMETER, m. (-s), persoon die Bone graadmeting doet; — werktuig om het aantal graden te
bepalen : schaal, graadboog, enz.; — (fig.) werktuig
om de mate van iets te bepalen; ...METING, v.
(-en), opmeting van een boog van een meridiaan;
...VERDEELING, v. (-en), de afdeeling in graden
die op het een of andere instrument is aangebracht.
1. GRAAF, m. (graven), hoogste adellijke titel
hier te lande; -- (bist.) ambtenaar vanwege den
vorst, belast met de opperste rechtspraak in een
landschap, later ook met het bestuur daarover:
de graven van Holland; in den Frankischen tijd werd
ons land bestuurd door gouwgraven; — (in samenst.)

ambtenaar die met het toezicht over iets is belast:
dijkgraaf, pluimgraaf. GRAAFJE, o. (-s).

2. GRAAF, m. (graven), (gew.) GRAVEN, (-s),
breede waterloop, gracht, stadsgracht, burgwal;
uitgegraven diepte, sloot, greppel; (veroud. spr.)

^

als 't aas ligt in den graven, dan lachen alle raven.
3. GRAAF, v. (graven), ijzeren spade : Haarlernsche graaf, die naar onderen spits toeloopt;
Delftsche graaf, met vierkant blad. GRAAFJE, o. (-s).

GRAAFIJZER, o. (-s), houweel, spit.
GRAAFJES, o. mu. (gewest.) eene soort van beste,
vroege aardappelen.
GRAAFLIJK, bn. GRAAFLIJKHEID, v. zie
GRAFELIJK, GRAFELIJKHEID.
GRAAFMACHINE, v. (-5), machine om snel zand
of aarde weg te graven, excavateur, door 't volk
ook Jan- Allemachtig geheeten; ...NAGEL, m, (-s),
benaming voor de bijzonder gevormde nagels aan
de voorpooten der mollen; ...POOT, m. (-en), de
eigenaardig gevormde voorpoot der mollen.
GRAAFSCHAP, o. (-pen), landschap, gebied dat
onder een graaf staat : het graafschap Holland;
(soms v.) de Graafschap, het graafschap Zutfen:
hij komt uit de Graafschap; —, v. de waardigheid
van graaf.
GRAAFSCHOP, v. (-pen), soort van spade.
GRAAFSTER, v. (-s), zij die graaft.
GRAAFTIJD, m. tijd waarin men het hoogveen
vergraaft, gewoonlijk van Maart tot November;
...WERK, o. delfwerk, grondwerk : het graafwerkis aan een ploegbaas uitbesteed; ...WESP, v. (-en),
(nat. hist.) zekere soort van wespen (sphegida of
crabronea) die buizen in den grond graven.
GRAAG, bn. bw. (grager, -st), hongerig, begeerig
(naar spijs), gretig : gezonde kinderen, die veel
loopen en springen, zijn graag; honger maakt grage
magen ; hij .dronk niet grage teugen; hij is graag op
visch, er op belust; — is de een traag, de andere
graag, wat de een niet wil, daar is de ander happig
op; — iem. graag (naar iets) maken, begeerig, kooplustig; — iemand graag houden, zijne begeerte niet

terstond bevredigen, de lust in hem levendig houden : wou-je net mij op reis ? ik zal je graag houden,
hoor, ge behoeft niet te denken, dat het gebeuren
zal; — een grage vrijer, een vrijer die gewild is; —
bw. op gretige wijze, gretig : het eten ging graag
naar binnen; gaarne, met genoegen, met lust : hij
doet een ander graag plezier; zij is niet frO(I(/ alleen

GRAAGHEID.

692

thuis; ik wil het graag hebben; — niet of graag, met

lust of in 't geheel niet (niet met een halven zin of
bij wijze van gunst); -- ik ga dol graag mede; ik ging
wel zoo graag naar bed, liever; -- hij zou graag
zien, dat... wenschen dat het zoo geschieden mocht;
-- iemand graag mogen (lijden), met hem ophebben,
hem goed kunnen zetten; — iets graag lusten, er
veel van houden, het lekker vinden; — graag (of
niet graag) hebben, al of niet gesteld zijn op : ik heb

graag, dat ge een praatje bij mij komt maken; —

zonder tegenstreven, gewillig : dat wil ik graag
geboren, zonder tegenspraak aannemen; ik erken

.graag, dat ik mij heb vergist.

GRAAGHEID, v. honger, etenstrek, appetijt.
GRAAGTE, v. graagheid : hij at met Graagte; —
gretig genoegen, begeerige ijver : de graagte waarmede

het aanbod werd aangenomen; zijne romans werden
met graagte gelezen.
1. GRAAIEN, (graaide, heeft gegraaid), (gemeenz.)
met de handen ergens in rondtasten, rommelen :

wat zit je in die kist te graaien; (ook) wegkapen :
hij zoekt altoos iets te graaien; — (gew.) schoonma-

ken in den nazomer. uithalen; (ook) de visschersschuiten afschrapen en schoonmaken; (ook) het
innemen van tonnen, zout, vleet en proviand.
2. GRAAIEN, (graaide, heeft gegraaid), (gew.)
greien, schreien.
GRAAIIG, bn. (gew.) graag, een flinken eetlust
hebbende.
GRAAITIJD, m. (-en), (gew.) schoonmaaktijd in
den nazomer; (ook) de graaitijd der haringschepen,
het in orde brengen en uitrusten voor de vaart.
GRAAL, m. (in middeleeuwsche sagen en romans)
de schaal of schotel, waarvan Christus zich bij het
laatste avondmaal bediende en waarin Jozef van
Arimathea het bloed uit Jezus' zijde opving;
—BURG, m. (in de graalromans) het kasteel waarin
de heilige graal bewaard werd; —RIDDER, m. (-s),
ridder die uittoog om den graal te zoeken; —RO MAN, m. (-s), (in de middeleeuwsche letterkunde)
(berijmde) verhalen., handelende over het zoeken en
vinden van den graal (eene afdeeling der Keltische
of Arthurromans).
GRAAN, o. (granen), de zaadkorrel van de eene
of andere korensoort : (spr.) met graantje bij graantje
krijgt de hen de krop vol; — een graantje pikken, een
borreltje drinken; —
koren : een zak met graan; marktschoon graan, gewand en gezuiverd, geschikt om aan de markt te
worden gebracht; — het graan op den halm ver
als het nog te veld staat; — (spr.) alle graan-kopen,
heeft zijne zemelen, alles heeft zijne schaduwzijde; —
het te veld staande gewas : het graan heeft van
den hagelslag geleden; -- het gemaaide koren aan
sehooven : het graan optassen; —
graansoort : een handelaar in granen en zaden; in

den handel rekent men ook boonen en erwten onder de
granen; —
(w . g.) korrel (in 't algemeen) : een graantje zout;

men breekt het diamant door zijn vergruizeld graan.

GRAANTJE, o. (-s).
GRAANAKKER, m. (-s), stuk bouwland waar
graan op groeit; ...BAK, m. (-ken). bak onder den
wanmolen waarin het gezuiverde graan valt; (ook)
bak waarin men het graan giet dat gemalen
moet worden ; ...BERG, m. (-en), bewaarplaats
van het graan, graanschuur; ...BEURS, v. (.. .beur zen), overdekte graanmarkt, korenbeurs; ...BOUW,
m. het verbouwen van graan; ...BOUWER, m.
(-s), die graan verbouwt; ...BREKER, m. (-s),
werktuig om het graan te breken, en daardoor beter
tot veevoeder geschikt te maken.
GRAANDER, m. (-s), (veroud.) graanzolder; -(Zui dn.) haverkist.
GRAANELEVATOR, m. (-s), graanzuiger; .. .FACTOOR, m. (-s), gemachtigde, tusschenpersoon bij
den graanhandel; ...GEWAS, o. ( -sen), eene plant
die graan voortbrengt; het graan op den akker;
...HALM, m. (-en), stengel der graangewassen,
gewoonlijk met de aar; ...HANDEL, m. koop en
verkoop van graan; ...HANDELAAR, m. (-s),
koopman in granen; ...HARP, v. (-en), staande zeef
om het graan te ziften, korenbarp; ...KEVER, m.
(-s), ... KLAN D E R, v. (-s), zekere kever (calandra
granaria) die op het graan leeft, de larve ervan is
bekend onder den naam van zwarte korenmot;
...KIEKEN, o. (Zuidn.) piepkuiken ; ...KLEED,
o. (-en), een groot linnenkleed waarop men
het gezuiverde graan giet ; ...KNEUZER. m.

GRAAT.

(-s), werktuig dat de zaadhuid van het koren
kneust, om het beter te doen ontkiemen; ...KOO PER, m. (-s), graanhandelaar.- ...KORREL, v. (-s).
vruchtkorrel van het een of andere graangewas.
GRAANLAND, o. graanveld.
GRAANLOOPKEVER, in. (-s), een 1 cM. lange,
groene, behaarde kever (anisoplia fructicola) die
de roggearen uitvreet; — (ook) een 1 1 / 2 cM. lange
zwarte loopkever (zabrus gibbus), die 's avonds
langs de graanhalmen naar boven klimt en de aren
uitvreet.
GRAANMAAIER, m. (-s), persoon die graan
maait; (ook) zeker landbouwwerktuig dat dit maaien
verricht; ...MAAIWERKTUIG, o. (-en), graan maaier; ...MAGAZIJN, o. (-en), graanpakhuis;
...MAKELAAR, m. (-s), makelaar in granen;
...MARKT, v. (-en), plaats waar de koop en verkoop
van granen plaats vindt; -- (ook) de marktprijs
van het graan : de graanmarkt bleef rijzende; ...METER, m. (-s), beëedigd persoon die graan meet;
...MIJT, v. (-en), stapel van ordelijk gevlijde schooven graan; ...MOLEN, m. (-s), molen om graan te
malen en te breken; ...MOT, v. (-ten), zeker insect
(tinea granella) dat op en van het graan leeft; (ook)
mot der graanklander; ...00GST, m. (-en), het
inoogsten van graan; (ook) de opbrengst van den
oogst, het geoogste graan; ...OPPER, m. (-S),
graanmijt; ...OPSLAGPLAATS, v. (-en): . . .PAARD,
o. (-en), (gew.) graanbarp; ...PACHT, v. vaste
hoeveelheid graan, die als pacht voor het land
opgebracht moet worden; ...PAKHUIS, o. (...huizen), een gebouw waarin granen worden opgelegd;
...PRIJS, M. (...prijzen), marktprijs van het graan:
de graanprijzen zijn gedaald; ...PRODUCTIE, v.
de graanproductie van Rusland, de hoeveelheid
graan die Rusland in een jaar voortbrengt, graanoogst; ...RECHT, o. (-en), belasting op den invoer
van koren.
GRAANRIJK, bn. rijk aan graan.
GRAANSCHOOF, v. (. . .schooven), schoof, garf
van eenig graangewas; ...SCHUUR, v. (...schuren),
schuur waarin de graanschooven liggen opgetast;
...STAPEL, m. plaats, stad, haven met stapelrecht
voor graan.
GRAANTJESPIKKER, m. (-s), (gew.) drinke-

broer.
GRAANVEILING, v. (-en), publieke verkoopin.g
van gemaaid of te veld staand graan; ...VELD,
o. (-en), veld waarop graan groeit, korenveld;
...VLIEG, v. (-en); ...VLOOT, v. (...vloten), vloot
van met graan beladen schepen; ...VRUCHT, v.
(-en), Bene droge, niet openberstende, enkelvoudige
vrucht, met ééne zaadkorrel, die geheel en al met
het zaadhulsel is samengegroeid; ...WERKER, m.
(-s), werkman op de graanzolders; ...WET, v. (-ten),
wet op den in- en uitvoer der granen, tot bescherming van den inlandschen graanbouw; ...WORM,
m. (-en), larve van de graanklander, korenbijter,
korenbout; ...ZAK, m, (-ken); ...ZEIL, o. (-en),
graankleed ; ...ZOLDER, m. (-s), zolder, waar
men graan bewaart ; ...ZUIGER, m. (-s), machine
om graan uit het ruim der schepen op te zuigen
en op die wijze graanschepen zeer vlug te los sen; ...ZUIVERAAR, m. (-s), ...ZUIVERINGSMACHINE, v. (-s), zeker landbouwwerktuig, machinale wan.
GRAASDE, bn. (w. g.) graasde boter, grasboter.
GRAAT, v. (graten), scherp of kantig gebeente,
inz_ van visschen : ik zal den haring schoonmaken

en er de graten uithalen; pas op, dat er geen graatje
in je keel schiet; — ( fig.) een graat in de keel hebben,
schor zijn; — er zitten geen graten in, (scherts.)
van spijs die gemakkelijk en snel naar binnen gaat;

— (fig.) geen graten in iets vinden, elders geen been

in iets zien, er geen zwarigheid in zien; — (Zuidn .,
er zijn graten in, het is niet volmaakt; — aeen
visch zonder graten, geen koren zonder kaf; -- (ook)
het geheele geraamte van een visch, behalve de
kop : rood (of niet zuiver) op de graat, van visch
die niet volmaakt frisch meer is, (fig.) van personen
die niet geheel eerlijk, niet volkomen te vertrouwen
zijn; (ook) tot de roode partij behooren; — hij is
nog al fijn op de graat, streng rechtzinnig (in het
geloof, in de leer); — men weet niet of men visch of
graat aan hem heeft, wat men aan hem heeft, of hij
al of niet"van zekere partij is; — er is visch noch graat
aan hens, hij is tot niets geschikt; — zoo mager als
een graat, zeer mager; — van de graat vallen, sterk
vermageren, (ook) van honger omkomen : eet
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flog wat, anders val je van de graat; - ( Zuidn.) te
kale grate, heelendal, tot het laatste : te kale grate
iets opeten, verslijten; GRAATJE, o. (-S); -

scherpe kant van bekapt hout of behouwen
steen; - diagonaalrib of kant van een kruisgewelf;
- braam of draad op de snede van een mes.
GRAATACHTIG, bn. (van het beendergestel)
week, kraakbeenig; - (van visch) gratig, vele graten
hebbende : snoek is een, graatachtige visch; - ( van
personen) zoo mager als een graat : een graatachtige
kerel.

GRAATBALK, m. (-en), graatspar; ... BOOG,
bogen), (bouwk.) boog waaraan eene graat,
graatrib of diagonaalrib in een kruisgewelf hangt;
... BIB, v. (-beu), (bouwk.) diagonaalrib aan een
kruisgewelf; ...SPAR, v. (-ren), (bouwk.) hoekkeper
bij een schilddak
GRAATTANG, v. (-eis), (heelk.) tang om graten
uit de keel, beensplinters enz. te verwijderen,
splintertang; . . .VISCH, M. ( ... visschen), visch die
(veel) graten heeft; . . .VLECIIT, v. (-en), haarvlecht
uit vijf strengen, die op eene vischgraat gelijkt; (heelk.) zeker instrument, gratenvanger.
GRAATVORMIG, bn. in vorm op eene graat gelijkende: graatvormig verband, (mets.) zekere wijze
van schikking der steenen van eene hallsteensrollaag.
GRABAT, o. (timm.) rabat.
GRABBEL, v. iets te grabbel gooien, het op den
grond werpen, uitstrooien om er door anderen naar
e laten grabbelen (van geld, suikergoed enz.):
M. ( ...

hi de kroning des konings werden strooipenningen
te grabbel gegooid; - (ook) kwistig met iets leven,

er zonder maat of beperking mede omspringen:
zijn geld te grabbel gooien, verkwistend leven; zijne eer, zijn goeden naam, zijn fatsoen te grabbel
gooien, zichzelven niet ontzien, zich in opspraak

brengen.
GRABBELAAR, rn (-s), iemand die grabbelt;
(Zuidn.) vrek ; (ook) benaming van zeker gezelschapsspel. GRABBELAARSTER, v. (-s)
GRABBELEN, (grabbelde, heeft gegrabbeld), grijpen naar iets dat in den hoop is of wordt gegooid:
d# kinderen grabbelden naar de pepernoten; zijn geld
te grabbelen gooien, te grabbel gooien; - rondtasten,
met de handen in iets woelen : met haar kleine
kandjes grabbelde ze in het trommeltje; - ( Zuidn.)

vrekkig zijn. GRABBELING, v.
GRABBELSPEL, o. (-en), spel waarbij gegrabbeld
wordt. GRABBELSPELLETJE. o. (-s).
GRACELIJK, bn. bw. (-er, -st), bevallig, gracieus:
eene gracelijke beweging; -, bw. op bevallige, aanvallige wijze, met gracie : zij boog zeer gracelijk; (ironisch) ergens gracelijk voor bedanken, er stichtelijk voor bedanken, het niet willen doen. GRACELIJKHEID, V. bevalligheid in houding en manieren.
GRACHT, V. (-en), uitgraving in den grond:
(hub.) indien nu de blinde eenen blinde leidt, zoo zullen
zij beiden in de gracht vallen; - ( Zuidn.) geen
twee grachten tegelijk springen. niet dom zijn,
uit zijne oogen zien; - met water gevuld
kanaal, verbindings-, spuikanaal; - ringkanaal
rondom eene sterkte, cane vesting enz. als verdedi
gingsmiddel : natte en droge (of doove) grachten; kanaal om of door eene stad : Amsterdam Ls van
grachten doorsneden; - (ook) de straat langs de
gracht : een grachtje omgaan, een straatje omloopen,
eene kleine wandeling doen; - (ook) de bewoners
cener gracht : de geheele gracht liep uit; - (ook) (te
Amsterdam) gedeelte van eene der hoofdgrachten,
tusschen twee awarsstraten of bruggen in : hij
woont nog eene gracht verder; - ( gew. en Zuidn.)
1oot in het land, tot afscheiding of tot ontwatering; - dat is van den oever in de gracht, minder
gebruikelijk dan: van den wal in de sloot. GRACHTJE, o. (-s).
GRACHTBIES, v. ( ... biezen), (Zuidn.) soort van
groote biezen, die in slooten groeien; . .GALERIJ,
V. (-en), (vest.) eene overdekte, tot verdediging
ingerichte gang, die tot gemeenschap over eene
vestinggracht en tevens tot hare flankverdediging
dient; . . .PAAL, m. (...palen), (Zuidn.) paal aan
clan slootkant.
GRACHTSBOORD, m. (-en), (vest.) rand van cane
vestinggracht : binnen- en buitengrachtsboord, escarp
en contrescarp.
GRACHTVAREN, v. (-s), (plantk.) (gew.) eene
soort van varenkruid, dubbelloof (blechnum spicant);
WATER, 0. water uit de stadsgrachten.
—WATER,
GRACIE, v. bevalligheid, bekoorlijke zwier in

beweging , houding en manieren: hare bewegingee
zijn vol grade; aantrekkelijkheid door innerlijk of
uiterlijk schoon: zij mist alle gracie; —, ( ... ciën), (myth.) benaming van drie godinnen, gezellinnen van Venus : de drie graciën, Aglaja,
Euphrosyne en Thalia; zie GRATIE.
GRACIEUS, bn. ( ... euzer, -t), bevallig, behoorlijk, innemend: een gracieus meisje; zij heeft een
gracieus figuurtje; - bw. met gracie : gracieus
buigen; op beleefde, hoffelijke wijze: eene uitnoodiging gracieus aannemen. GRACIETJSLIJK, bw.
gracieus : iets gracieuslijk van de hand wijzen, er

beleefd voor bedanken.
GRADATIE, v. (-s, . . .tiën), trapswijze opklimming.
GRADEEREN, (gradeerde, heeft gegradeerd),
(zoutz.) het zeewater op het voor de verdamping
in de zoutpannen vereischte gehalte brengen (van metalen) het gehalte verbeteren door legeering : het goud gradeeren, het eene hoogere kleur
geven; - (bij steen- en beeldhouwers) fijne ribbetjes
op den steen aanbrengen, frijnen. GRADEERING,
v. het gradeeren; eene nieuwe gradeering van het
zegelrecht, opklimming, trapsgewijze verhooging.
GRADEERHUIS, 0. ( ... huizen), (zoutz.) verdampingshuis, huis, ingericht voor de gradeering van
zouthoudend water; ... IJZER, o. (-s), (beeldb.)
zeker werktuig, om steen te gradeeren; . . .MACHINE, v. (-s), ... TOESTEL, 0. (-len), (zoutz.) machine
ten einde zout water te gradeeren; . . .WERK, o.
(-en), de geheele toestel van gebouwen, pompwerktuigen enz. vereischt voor het gradeeren van
zouthoudend water.
GRADENDAG, m. (Z. A.) promotiedag van de
Kaapsche Universiteit.
GRADIËNT, m. (-en), (nat.) barometrische gradiënt, de in mM. uitgedrukte verhooging of verlaging van den barometerstand, die men verkrijgt
als men zich, loodrecht op de isobare, een geographische mijl van een punt verwijdert; geothermische
gradiënt, zie GEOTHERMISCH.
GRADINEN, v. mv. oploopende rijen van zitplaatsen in schouwburgen.
GRADINO, (-'s), (R. K.) verhooging achter
het altaar, voor het kruis en de kaarsen bestemd
GRADUALE, 0. (R. K.) gradueel.
GRADUATIE, v. verdeeling in graden; (spraakk.) het plaatsen in de trappen van vergelijking; - (op hoogescholen) de verleening van
een graad.
1. GRADUEEL, bn. bw. opklimmend; trapsgewijze,
bij opklimming; - er is slechts een gradueel verschil,
een verschil in graad, geen essentieel verschil.
2. GRADUEEL, rn (. . . duelen), ookGRADUALE,
0. (-n), (R. K.) korte tussehenzang, die bij de mis
gezongen of door den prieeter gelezen wordt na
het voorlezen van de epistel (tekst uit de Brieven),
terwijl voorheen de voorzanger zich op de trappen
(Lat. gradus) van het altaar of het koor bevond;
(ook) het boek waarin de door het koor gedurende
de mis voor te dragen gezangen staan.
GRADUEEREN, (gradueerde, heeft gegradueerd),
buizen of vaten van cane schaalverdeeling voorzien.
in graden afdeelen , om er vloeistoffen tot elke verlangde hoeveelheid in te kunnen afmeten;. - het
verleenen van een graad (inz. aan cane hoogeschool).
GRAECISME, 0. (-n), cane uitdrukking of zinswending die uit het Grieksch in acne andere tan]
Is overgenomen of nagevolgd.
GRAECOMANIE, v. overdreven voorliefde voor
al wat Grieksch is.
GRAF, 0. (graven), ruimte waarin een lijk begraven wordt, grafkuil, (ook) grafkelder : een enkel,
een dubbel graf, voor eene of voor twee lijkkisten,
naast elkander geplaatst; - een eigen graf, dat
het eigendom is van iemand of van acne familie;
een graf koopen; een graf openen, roeren, schenden; -naar zijn graf gaan, sterven, het hoofd neerleggen;
hij ligt in het graf, is gestorven; - (fig.) zijn eigen
graf delven of graven, zijn eigen ondergang ongeluk
of mislukking bewerken; - een geheim in het graf
medenemen, het niet openbaren; - als hij dal zag
(of wist), zou hij zich in zijn graf omkeeren, zou

hij er zich in hooge mate aan ergeren; - (Zuidn.)
de sleutels op het graf leggen, van de erfenis
afstand doen; plaats waar lam. begraven ligt, grafstede: hij

ging dikwijls naar het graf zijner moeder; het Heilige

GRAFAKKER.

Graf, de grafstede vau Jezus : eene bedevaart doen
naar het Heilige Gr f; — ( w. g. zegsw.) bij het
.Heilige Graf waken, vergeefsche moeite doen; —
Mozes' graf, twisten over eene zaak
(w. g.) kijven
die aan beide partijen onbekend is; — er loopt
iemand (of een hond) over mijn graf, gezegd als men
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eene plotselinge rilling over den rug voelt gaan ; —
grafsteen, graftombe : het graf van TVitlem den

Zwijger; de kinderen speelden tvsschen de graven; —
de laatste rustplaats : rusten in het koele graf; —
een graf in de golven vinden, op zee omkomen; —
iemand ten grave (of naar het graf) dragen, begraven;
— ten grave dalen, gaan, begraven worden, (ook)
overlijden; - — iemand in het graf voorgaan, vóór
hem overlijden ; — iemand (spoedig) in het graf
volgen, kort na hem overlijden ; — hij heeft een
zoontje in het graf, door den dood verloren ; —
eene kortstondige ziekte rukte hem ten grave, ver
zijn dood; — een ontijdig, een vroegtijdig-orzakte
graf vinden, een vroegen dood sterven; — eene
hevige ziekte bracht hem aan den rand van het graf,
in de nabijheid van den dood; -- met den eenen
voet in het graf staan, hoogbejaard, den dood nabij
zijn; — over het graf, aan gene zijde des grafs, hier
— van de wieg tot aan het graf, van de-namls;

geboorte tot den dood, de geheele levensloop: —
(fig.) de dood : het graf alleen kan ons scheiden; —
de ondergang, het einde van iets : de vriendschap

van twee meisjes vindt dikwijls haar graf in het
huwelijk van een van haar; —

het graf als het toonbeeld van stilte, stilzwijgendheid, van duisternis enz. : eene stilte als van
het graf; zwijgen als het graf, volkomen zwijgen;
vooruitzichten zoo duister als het graf, duistere
vooruitzichten; hij is zoo gierig als het graf, zeer
gierig; —
(Zui dn.) put om aardappelen in te kuilen; (ook)
de put vóór het fornuis in Bene zoutziederij . GRAFJE, o. (-s).
GRAFAKKER, m. doodenakker, kerkhof;
...BLOEM, v. (-en), bloem op of bij een graf geplant; (fig.) de graf bloempjes komen bij hem al
voor den dag, hij begint al grijs te worden; ...BOEK,
o. (-en), register van de graven in eene kerk of op
Bene begraafplaats; ... BORD, o. (-en), ruitvormig
wapenbord, boven of nabij een graf in de kerk
opgehangen; ...BOUQUET, m. (-ten), tuil van
gedroogde bloemen om op een graf te plaatsen;
...BRUILOFT, v. (-en), (veroud.) vroolijke, luidruchtige maaltijd na eene begrafenis, doodmaal;
... DELVER, m.(-s), doodgraver; ... DICHT, o.
(-en), berijmd grafschrift, (ook) lijkdicht; ...DIEF,
m. (...dieven), persoon die een graf of de lijken
daarin besteelt; ...DOEK, m. (-en), windsel, dat
een lijk in het graf omgeeft.
GRAFELIJK, ook GRAAFLIJK, bn bw. aan
een graaf toekomende : het grafelijk bewind; grafelijke goederen; een grafelijke titel; — door een graat
aangesteld, uitgevaardigd enz.: een grafelijk
ambtenaar; een grafelijke vrijbrief; — het grafelijk
tijdperk, toen de graven regeerden, onder de graven; — van een graaf afstammende : hij is van
grafelijk bloed. GRAFELIJKHEID, V. de gra-

felijke macht; — het grafelijk bewind ; — het
geheel der grafelijke rechten.
GRAFFILO, o. het maken van figuren op een
zwarten muur, door dien met witte kalk te besmeren en daarin dan lijnen te krassen, zoodat
de zwarte achtergrond te zien is : te Pompeji vindt
men opschriften in graffito.

GRAFGANG, m. plechtig bezoek aan eene graf stede; ...GEDICHT, o. (-en), grafdicht; ...GEDIERTE, o. de dieren die in de graven der menschen
leven; ...GESTEENTE, o. (-n), graftombe,grafsteen,
grafzerk; ...GEWELF, o. (...ven), grafkelder;
...HEK, o. (-ken), hek om een graf; ...HEUVEL,
m. (-s), heuvel die over een graf is opgeworpen;
...KAPEL, V. (- len ), eene kapel in eene kerk waarin zich Bene graftombe bevindt; ...KELDER, m.
(-s), gemetseld graf; ...KRANS, m. (-en), immortellenkrans die op een graf wordt gelegd;
...KROON, v. (Zuidn.) grafkrans ; ...KRUIS,
o. (-en), houten of ijzeren kruis op een graf; ...KUIL,
(-en), kuil die tot graf dient; het graf; ...LAMP, v.
(-en), lamp die bij eene grafstede, in een grafkelder
brandt; (bist.) aarden lampje dat de Ouden aan de

lijken in het graf medegaven; ...LEGGING,
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teraardebestelling, inz die van Jezus; — (-en),
schilderstuk dat dit voorstelt; — (R.K.) plech-

tige handeling in de kerk met het Kruisbeeld op
den morgen van Goeden Vrijdag, als men de graf
Jezus wil verzinnelijken; ...LUCHT,-leginva
v. de onaangename geur die uit een graf opstijgt;
...MAAL, o. (...malen), doodmaal ; ...MADE, v.
(-n), made die in de graven op de lijken leeft;...MAKER, m. die een grafkuil maakt of spit; — (Luide. )
doodgraver : met grafmakersgeld in de hand loop , n,
niet lang meer te leven hebben.
GRAFMONUMENT, o. (-en), gedenkteeken op
een graf; ...NAALD, v. (-en), naaldvormig graf
een obelisk; ...NIS, v. ( -sen), holte-tekn,iz.
in een kerkmuur boven een graf; ...PLAAT, v.
(...platen), marmeren plaat voor een graf;
...PLAATS, v. (-en), graf; de plek waar iemands
graf is; (ook) begraafplaats; ...REDE, v. (-nen),
rede bij 't geopende graf uitgesproken; ...RUIMTE,
v. (-n), de plaatszuimte die voor een graf benoodigd is; ...SCHENDER, m., ...SCHENNER, m.
(-s), iem. die op baldadige en moedwillige wijze
een graf beschadigt, vernielt of openbreekt;
...SCHRIFT, o. (-en), opschrift op (of voor) een
grafsteen of grafmonument; ...SPELONK, v.
(-en), in de rotsen uitgehouwen grot, waarin lijken
worden bijgezet; ...STEDE, v. (-n), ook ...STEE,
v. (-ën), grafplaats; grafmonument; ... STEEN,
m. (-en), grafzerk; grafmonument; ...STEM, V.
dof en somber stemgeluid, alsof de stem uit het
graf kwam : hij sprak met eene akelige grafsteen.
GRAFSTIL, bn. doodstil.
GRAFSTILTE, v. stilte als in het graf, doodsche
stilte.
GRAFT, v. (-en), (gew.) gracht.
GRAFTEEKEN, o. (-s), gedenkteeken op een
graf; — gedenktafel die bij een graf is opgehangen;
...TERP, v. (-en), kleine aardheuvel, over een gra f
opgeworpen; ...TOMBE, v. (-s, -n), steepen grafmonument, inz een waarop de daaronder begravene levensgroot ligt afgebeeld; ...TUIN, in. (-en),
aanleg of plantsoen op een graf; ...URN, v. (-en),
lijkurn; ...VAAS, v. (...vazen), lijkurn; — (ook)
sieraad op een grafteeken in den vorm eener vaas.
GRAFWAARTS, bw. naar het graf : zij droegen
hun vader grafwaarts.

GRAFWORM, m. (-en), grafmade (dikwijls fig. );
...ZANG, m. (-en), lijkzang; .ZERK, v. (-on),
zerk, steen die een graf sluit of dekt; ...ZUIL, v.
(-en), grafteeken in den vorm eener zuil.
GRAGEN, (graagde, heeft gegraagd), hongerig
maken : wat graagt toch die buitenlucht; --- gragen
op iets, er op vlassen.
GRAHAMBROOD, o. ongezuurd brood bereid
van grofgemalen graan (volgens recept van den
Amerikaanschen arts Graham, zou dit de spijsvertering en den stoelgang bevorderen).
1. GRAM, " on. bw. (-mer, -st), boos, verstoord,
(ook) toornig, verbolgen : hij was gram te moede;
gramme blikken, zoo gram als een leeuw, zoo fel,
zoo hardvochtig ; — (gew.) zijn geld, zijn leven
gram zijn, het beu zijn, er genoeg van hebben.
GRAMHEID, v.
2. GRAM, m. (w. g.) gramschap, toorn : rol
gram zag hij rond; bitterheid, wrevel; — (gew.)
hij kan zijn gram niet halen, zijne grande, zijne
woede niet koelen, hij is vol machtelooze woede.
3. GRAM, o. (-men of gram), eenheid van ons
stelsel van gewichten : de zwaarte van 1 cM { gedistilleerd water op den hoogsten graad van dichtbeid, wichtje : 5 gram kinine.
GRAMCALORIE, V. (- ën), eenheid van warmte,
zooveel warmte als noodig is om 1 gram water l' C.
in temperatuur te doen stijgen.
GRAMMAIRE (Fr.), v. (-s), grammatica, spraakkunst.
GRAMMATICA, v. (-'s), spraakkunst, spraakleer.
GRAMMATICAAL, bn. bw. de spraakleer betreffende : hij schrijft grammaticaal, overeenkomstig
de taalregelen; — (muz.) grammaticaal accent, het
accent van het woord. GRAMMATICUS, m. (..ci),
spraakkunstschrijver of -geleerde.
GRAMMATISCH, bn. grammaticaal; een gram.matisch onderwerp, gezegde,. naar den vorm, niet in
wezen.
GRAMMOEDIG, bn. bw. ( -er. -st), gram., verstoord, knorrig : er kwam eene grammoedige uitdruk
zijn gelaat. GRAMMOEDIGHEID, v.
-kingop

GRAMMOPHOON, v. (-s), spreekmachine, toestel

tot het opnemen en later weer voortbrengen van
de menschelijke stem en andere geluiden (in 1887

GRAMMOTTIG
door den Duitsoher Emil Berliner uitgevonden);
—FABRIEK, v. (-en); —GELUID, 0. (-en);
—HOORN, rn (-en), hoorn aan eene grammopiloon 0111 het weergegeven geluid te versterken;
—NAALD, V. (-en), stalen naald die de verdiepingen in eene grammohpoonplaat volgt en zoodoende
het geluidviies in trilling brengt, waardoor het
geluid weergegeven wordt; —OPNAME, v. (-n);
—ORKEST, 0. (-en); —PLAAT, v. ( ... platen),
ebonieten plaat waarin het geluid als het ware
vasgel3gd is; —WINKEL, uh. (-s).
GRAMMOTTIG, bn. (gew.) grammoedig : wees
nu niet zoo grarnrnottiij.

GRAMPEL, v. (-s), (gew.) benaming voor de
korte kettingen die ter wederzijde aan den halsboog
(klaaf) van op stal staand rundvee bevestigd zijn,
en die niet ringen om de koestijlen schuiven.
GRAMSCHAP, v. toom, verstoordheid, wrevel:
zijne gramschap was geweken; edele gramschap,
rechtmatige toom.
GRAMSTORIG, bn. bw. tot toorn geneigd,
opvliegend, korzelig; boos, kwaad : gramstorig
worden; iemand gramstorig maken; toornig, grimmig: een gramstorige blik. ORAMSTORIOHEID, V.
GRANAAT, v. ( ... naten), granaatappel; -, m.
granaatboom; —, V. een hol, bolvormig projectiel, dat met
eene springlading wordt gevuld, en met de hand
weggeslingerd of uit een vuurmond geschoten
wordt; (ook) een met eene springlading gevuld
puntprojectiel voor getrokken geschut; —, rn (als stofîi. o. gmv.), zekere delfstof, die
in verschillen de kleuren voorkomt en waarvan
de meest doorschijnende ,donkerroode soort tot
de edelsteenen wordt gerekend : een snoer granaten;
bruine granaat of ijzergranaat; groene of genceene

granaat; kunstmatig granaat, een als granaat gekleurde glasvloed. GRANAATJE, o. (-s)
GRANAATAPPEL, m. (-en, -s), de vrucht van
den granaatappelboom; (ook) de boom zelf; (nat. hist.) zekere schelp uit het geslacht der stekelhorens (murex erinaceus); —BOOM, M. (-en),
granaatboom.
GRANAATBOOM, rn (-en), een struik of heester
(punica granatum) in het zuiden van Europa en
in Azië, met fraaie boogroode bloesems en eene appelvormige vrucht, die een groot getal roode zaadkorrels
bevat.
GRANAATBUIS, v. ( ... buizen), (art.) met sas
gevulde koker, die door het buisgat in de granaat
gestoken is en dient om de ontbranding van den
inhoud te bewerken; . . .FOTJGAS, v. (-sen), open
granaatmijn; ... HAAK, rn ( ... haken); ... HOK,
0. (-ken), hok aan boord van een schip waar de
gevulde projectielen geborgen zijn; . . .KANON,
0. (-nen), vuurmond waaruit granaten geschoten
worden ; . . .KARTETS, v. (-en), cili ndrisch, naar
boven puntig toeloopend projectiel, dat behalve
de springlading nog een aantal kogels bevat.
GRANAATKERN, rn (-en), pit van een granaatappel.
.
GRANAATKIST, v. (-en), (art.) kist tot bewaring
van één of meer al of niet gevulde granaten;. . KLOS,
m. (-son), een houten klos, waarmede men aan de
granaat in den vuurmond de goede richting geeft;
. . .KRABBER, m. (-s), krabber waarmede de
ledige granaat van ingevallen stoffen en roest
gezuiverd wordt; ... LEPEL, m. (-s), (eert.) eene
soort van lepel dienende om handgranaten voort
te werpen; ... MIJN, v. (-en), met granaten gevulde
mijn of gedekte kuil; ... PIJP, v. (-en), granaatbuis;
... PLAAT, v. ( ... platen), zware gewalste platen,
waarin een groot aantal gaten geboord zijn, op
de gepantserde hoofden van een pantserschip;
ook roosters genoemd.
GRANAATSCHIL, v. (-len), schil van den granaatappel, waaruit looistof bereid wordt.
GRANAATSCHOT, o. (-en), schot met eene
granaat; ... SPLINTER, m. (-s), gedeelte van eene
gesprongen granaat: een granaatsplinter trof hem
aan het hoofd.

GRANAATSTEEN, rn (-en), zekere edelsteen,
granaat. GRANAATSTEENTJE, a. (-s).
GRANAATTASCH, v. ( ... tasscben), (art.) tasch
van zeildoek met draagband, waarin de kanonniers
hunne granaten bergen.
GRANAATVINK, rn (-en), zeker Braziliaansch
vogeltje.
GRANAATVRIJ, bn. (van versterkingen of onder-
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deelen daarvan) gedekt tegen de uitwerking van
granaten : eene granaatvrije wacht; granaatvrije
aarddekking, zoo dik dat geene granaat er door-

dringt.
GRANAATVUUR, 0. (art.) beschieting met granaten.
GRANAATWIJN, in. een van den granaatappel
bereid geneesmiddel.
GRANATEN, bn. uit geslepen granaten bestaande
of daarmede versierd : een granaten halsketting;
eene granaten haarspeld.

1. GRANDE, ook GARANDE, GRAND, v. (gew.)
wat men rechtmatig te vorderen heeft, het iemand
toekomende deel: hij komt iedere week zijns jarande
ophalen, zijn pensioentje; -- (gew.) zijn premIe
halen, den lust om zich te wreken bevredigen, zijn
moed koelen: ik zou aan jou wel mijn grande willen
ophalen; hij kan zijn grande niet krijgen, hij is vol

machtelooze woede.
2. GRANDE, m. (-s), titel van den hoogsten adel
in Spanje: een Spaansche grande; —SCHAP, o.

de waardigheid van grande.
GRANDIOOS, bn. bw. grootsch, prachtig, schitterend : eene grandiooze verlichting; zijn buis is grandioos ingericht.

GRANEN, (graande, is en heeft gegraand), (Zuidn.)
(van graangewassen) vrucht zetten, korrels krijgen

de tarwe begint te granen; - ( Zuidn.) (van vee en

hoenders) met graan voederen.
GRANIET, o. (delfst.) zekere kristallijnen, korrelige steensoort, uit kwarts, glimmer en veldspaat
bestaande : rood, grauw, groen graniet; eene ruil van
graniet; -, (-en), soort van graniet; eene soort van gebakken aardewerk, blauwachtig
wit van kleur, en harder en fijner dan het gewone
steengoed (Eng. granite-ware) : tafelborden van
graniet.

GRANIETACHTIG, bn. op graniet gelijkende ;
granietachtige gesteenten.

GRANIETBLOK, o. (-ken), ruw of bebouwen
stuk graniet.
GRANIETEN, bn. van graniet: een standbeeld
op granieten voetstuk.
GRANIETMARMER, o. een granietachtig gevlekt kalkgesteente uit de Zuidbeiersche Alpen; —
kunstmatige gevormde steenmassa uit portlandcement en marmer ter nabootsing van graniet, enz.
GRANIETPAPIER, 0. granietachtig gevlekt
sitspapier.
GRANIETROTS, v. (-en), rots van graniet;
. . . STEEN, o. het gesteente dat graniet genoemd
wordt; -, m. (-en), stuk of brok graniet; ...ZAND,
0.; ... ZEIL, o. granietachtig gevlekt zeildoek of
linoleum.
GRANITO, ook GRANITTO, o. kunstmatige
steen, uit marmer en cement vervaardigd : Italsaansche granito-vloeren.

GRANULATIE, v. (-s), (gen. oatl.) alle weefselvormingen, woekeringen enz. die eene korrelige
structuur vertoonen; inz. het jonge korrelige
weefsel op wonden enz. dat de genezing bewerkt.
GRANULEEREN, (granuleerde, heeft gegrauu
leerd), (metaaiw.) korrelen, een metaal in een korrelig poeder veranderen : om gietijzer te granuleeren
smelt men het, en giet het daarna uit in water dal
in beweging is; (gray.) greineeren; - (gen.) verkorrelen; het ontstaan van granulatie op de oppervlakte
eener wonde. GRANULEERING, v.
GRANULEUS, bn. korrelig.
GRANULIET, o. een gesteente dat het midden
houdt tussehen gneis en graniet.
GRAP, v. (-pen), malle gril, kuur: we zullen je
de grappen wei afteei-en; - een snaaksch gezegde,
een kwinkslag: hij zocht er zich met eene grap van
af te maken; gij moet het zoo hoog niet opnemen, 't
was maar een grapje, er werd niets kwetsends snee
bedoeld; - iets vermakelijks : dat is lang geen grap,

daar valt niet mede te spotten, 't is hooge ernst; een guitenstreek : grappen uithalen; - eene grap
met iemand hebben, hem tot voorwerp maken van
cone onschuldige fopperij; - eene flauwe grap; uiting van vroolijkheid of dartelheid, pots : hij
zit vol grappen; grapjes maken met de kinderen,
met ben stoeien en schertsen; de grappen en geestigheden van een paljas; - een vermakelijk voorval,
iets geks : ge zult er grappenvan beleven, vermakelijke,

malle dingen van ondervinden, (ook) allesbehalve
aangename ondervindingen opdoen; - plagen,
onhebbelijk gedrag : schei nu uit niet die grappen; -
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een geval, geschiedenis : die grap is me duur te staan
agekomen; – dat is eene mooie grap, eene onaangename historie; — iets dat men op het oogenblik
niet kan of wil noemen : wil je niet nog een taartje ?
wel ja, geef mij nog zoo'n grapje; — geslachtsdeel ;
ding, gevalletje : zij lag reet haar heele grapje
bloot; —
dat wat iets voor iemand aantrekkelijk, pleizierig
maakt, de aardigheid : als hij niet meegaat, is er
voor mij de grap af; -- uit (of voor) de grap, uit
kortswijl, zonder ernstige bedoeling, voor de aar digheid : ik zei het maar uit de grap; laten we ons
voor de grap verkleeden. GRAPJE, o. (-s).
GRAPHICA, GRAPHIEK, v. schrijf- en teekenkunst.
GRAPHIEK, v. (-en), graphische voorstelling
van iets : graphieken van den loop der treinen.
GRAPHIET, o. (delfst.) zeker dicht, schubbig of
aardachtig gesteente, bestaande uit koolstof, ver
ijzer, kiezelaarde en leem : van graphiet.-mengdt
maakt men o. a. potlooden; graphiet voor het poetsen
van ijzerwerk, voor het smeren van machinedeelen
ter vermindering der wrijving.
GRAPHIETCEMENT, o. eene kitsoort voor ijzeren
voorwerpen, bestaande uit 2 deelen graphiet,
1 krijt, 3 zwaarspaat en 1 deel lijnolievernis.
GRAPHIETKROES, v. (...kroezen), vuurvaste
kroes uit klei met veel graphiet vermengd; ...OLIE,
v.; ...POEDER, o. ;...SMERING, v.
GRAPHISCH, bn. op de graphica betrekking
hebbende : de graphische kunsten, kopergravure,
lithographie, houtsnijkunst, stereotypie; -- schriftelijk, teekenend : eene graphische voorstelling, de
afbeelding van bepaalde statistieke gegevens door
middel van lijnen of vlakken; (ook) de voorstelling
van het verband tusschen tv ee van elkaar afhankelijke grootheden door eene lijn, of die tusschen
drie grootheden, waarvan een afhankelijk is van
de beide anderen, door een vlak.
GRAPHOLOGIE, v. de wetenschap die het karakter van een persoon bepaalt uit zijn schrift.
GRAPHOLOOG, m. (...logen), schriftkundige.
GRAPHOPHOON, v. (-s), verbeterde phonograaf.
GRAPHOTYPIE, v. eene methode om cliché's
voor de boekdrukkers te vervaardigen, thans door
de zincographie verdrongen.
GRAPPENMAKER, m. (-s), iemand die grappen
maakt, snakerijen zegt of doet. GRAPPENMAAKSTER, V. (- s). GRAPPENMAKERIJ, v. (-en),
het maken van grappen; vermakelijke vertooning.
GRAPPIG, bn. bw. ( -er, -st), (van personen)
vermakelijk, vol grappen : hij is altijd zoo grappig; —
lachwekkend, potsierlijk, kluchtig, koddig : 't was
een grappig gezicht; een grappig boek; eene grappige
vergissing; --- bw. op kluchtige, vermakelijke wijze.
GRAPPIGHEID, v. (...heden).
GRAS, o. zeker gewas, dat het begroeide oppervlak onzer weiden vormt : er is dit jaar veel gras;
de koeien eten gras; -- het land aan gras leggen,
het met gras bezaaien, er grasland van maken; —
het regent gras (of gras en boter), schertsend gezegd
bij een malschen voorjaarsregen; — naar gras
smaken, geen smaak hebben ; -- hij is nog zoo
groen als gras, in alles onervaren; -- er geen gras
over laten groeien, iets terstond ter hand nemen,
niet uitstellen; -- hij kan het gras hooren groeien,
(iron.) hij is verwaand, beeldt zich veel in; — nu
kan men het gras hooren groeien, gezegd wanneer
er een warme regen valt; — hij luistert of het gras
groeit, (scherts.) van iemand die ligt te luieren; —
het gras groeit er in de straten, er is weinig drukte
en vertier; -het gras op het veld, het grasgewas : de kinderen
spelen in het gras; het gras maaien; gras pachten,
-verhuren; -- te hooi en te gras, (eig. als middeleeuwsche tijdsbepaling voor rechtsdagen) in den hooitijd
en in de grasmaand, dus tweemalen 's jaars, (thans)
hoogst zelden, zoo nu en dan : te hooi en te gras
komt hij eens bij mij; ik lees die courant maar te
hooi en te gras, niet geregeld; — onder het groene
gras, in toepassing op het graf; -- in het gras bijten,
ter aarde storten in het gevecht, sneuvelen; —
iemand het gras voor de voeten wegmaaien, juist
dat zeggen wat de ander ook wilde zeggen, iemand
met iets voor zijn, hem een voordeel afsnoepen; —
(scherts.) houd u aan 't gras, hou je maar aan 't
gras vast, (als afscheidsgroet) houd u flink, hou je
maar taai. geef den moed niet op ; — zijn laatste
!tras eten, op zijn laatste gras loopen, niet lang
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meer te leven hebben; — vroeg gras, vroeg hooi,
w. g. voor : vroeg rijp, vroeg rot; —
—, ( - sen), als soortnaam, de familie van gewassen (gramineae) waartoe, behalve de grassoorten
in de weilanden, ook de voornaamste granen
behooren : de graanvrucht is eigen aan de grassen;
het rosgegras is een der allerbeste grassen op onze
weilanden; baardgras, borstelqras, vlotgras enz.;
wild gras. (gew.) egelgras, (ook) duist; -- Spaansch
gras, zandzegge, helmdraad (ccrex arenaria); (ook)
zeestrandgras en hanepoot (panicum); — Engelsch
gras, zeestrandgras (arrneria maritima en a. vulgaris);
— (ook) rietgras (phalaris arundinacea); —
halm van Bene grassoort, grasspriet : iemand geen
grasje in den weg leggen, geen stroobreed, hem in
niets hinderen of overlast doen; -- grasjes binder,
(of knoopen), (eert.) een spelletje onder jongelieden,
om te zien welke paren het eerst zouden huwen of
welke elkaar niet trouw zouden blijven, en waarbij
men een paar grashalmen aaneenknoopte; GRASJE,
o. (-s); ---, (grazen), (gew.) zekere vlaktemaat voor gras
als er voor het weiden van-land,eig.zov
Bene koe noodig is, geers : men rekent twee grazen
doorgaans op een bunder.
GRASACHTIG, bn. op gras gelijkend : grasachtig
galigaan, zekere plant (scrirpus silvaticus); tot de
grassen behoorende : grasachtige planten.
GRASANJELIER, v. (-en), (plantk.) de gepluimde
anjelier (dianthus plumarius); ...BAND, m. (-en),
(in tuinen) de rand van graszoden om de perken
en langs de paden; ...BEEMD, m. (-en), grasvlakte;
...BEEST, o. (-en), (Zuidn.) koe of os die vetgeweid
wordt; ...BEZODING, v. het bekleeden met gras zoden; ...BIES, v. (...biezen), (plantk.) eene soort
van cypergras (rhynchospora), die vrij algemeen
op vochtige, veenachtige gronden groeit : witte
en bruine grasbies; ...BIJTER, m. (-s), de beide
middelste snijtanden van een paard; — (gew.)
graskalf ; ...BLOEM, v. (-en), bloem die in het
gras groeit, veldbloem, inz. de kleine madelief
(bellis perennis); (ook) debloem dergrassen;...BOOM,
m. (-en), zeker gewas in Nieuw -Holland (xaníhorrhoea); ...BOTER, v. boter, gemaakt van de
melk van vee dat in de weide loopt (in tegenst.
met hooiboter, stalboter); ... BUIK, m. (-en), (van
een paard) een buik die aan beide zijden sterk
uitsteekt (ten gevolge van het eten van meer gras
of hooi dan korenvoedsel), hooibuik; (ook) een haas
die, in de weiden huizende, zich met gras voedt en
wiens vleesch minder geacht wordt dan dat der
duin- en heihazen; ...DROGER, m. (-s), (landb.)
een werktuig om het gemaaide gras te drogen;
...DUIKER, m. (-s), (Zuidn.) menschendrek; —
soort van vogel, groenvink.
GRASDUINEN, v. m-v. met gras begroeide duinen
of hoogten, in de verouderde uitdr. in grasduinen
gaan, (eig.) (van vee) op het gras van eene goede
weide te gast gaan, (vandaar) zijn hart ophalen:
wij zullen er eens recht in grasduinen gaan, de oor
-sprongvahetw.
GRASDUINEN, (grasduinde, heeft gegrasduind.),
naar hartelust toetasten, te werk gaan : zich er
geheel in verdiepen : hij zit weer in die kist rost
boeken te grasduinen; voor liefhebberij studeeren :
in geschiedenis grasduinen.
GRASEGGE, v. (-n), zeker landbouwwerktuig.
GRASETEND, bn.. zich met gras voedende : gras etende dieren (in tegenst. met vleeschetende).
GRASETTING, v. het recht om het gras van
dijken, wegen enz. door het vee te doen afgrazen;
...GANS, v. (...ganzen), zekere vogel, rietgans;
... GAREN, o. eene soort van garen (van blauw
vlas), waarvan vischnetten (b. v. schakels) gebreid worden; ...GELD, o. de geldsom waartegen
weiland wordt verhuurd; ...GEWAS, o. het te
velde staand gras, al het gras van één jaar : eer pachting van grasgewas; —, ( -sen), eene plant die
tot de grassen behoort.
GRASGROEN, bn. zoo groen als gras : eens
grasgroene japon; (fig.) zeer groen, jong en onervaren, nieuwbakken : een grasgroen luitenantje.
GRASGROND, m. (-en), grond die geschikt
is om gras op te teelen, met gras begroeide grond:
goede en slechte grasgronden; (wapenk.) benaming
voor de afbeelding van wezenlijker grond aan den
schildvoet : het wapen van Monnikendam is roan
zilver met een monnik op een qrasgrond; ...HALM,
m. (-en), stengel van eens grasplant; ... HARING,

GRASLINNEN.697
in. (-en) (als stofn. v. gmv.), haring die dicht bij
de kust gevangen wordt; . . .HEGGE, v. (-n), (gew.)
de lager gelegen zoom van bouwland, die met gras
begroeid is; . . .UOEN, o. (-ders), zekere in ZuidAmerika voorkomende hoendersoort; . . HOPPER,
HUPPER, m. (-s), (gew.) sprinkhaan; . . JAAR,
0. ( ... jaren), het jaar beschouwd ten opzichte van
het al of niet voordeelige beschot aan gras : een
goed, een schraal grasjaar; ...JONKER, m.
(-s), (Zuidn) groenvink; ...KAAS, v. ( ... kazen),
kaas, gemaakt van melk van weidend vee (integenst.
met hooikaas); ... KALF, o. ( ...kalveren), een
kalf, zoo oud dat het in de weide loopt (in tegenst.
met nuchtere kalveren); ... KAMP, m. (-en), afgepaald
stuk weiland; ... KANT, m. (-en), met gras begroeide
walkant langs een water; - (Zuidn.) de met gras
begroeide zoom rondom een akker; . . .KARSOETEN,
V. mv. (gew.) madeliefjes (bellis perennis); . . .KIKVORSOR, m. (-en), zekere soort van kikvorsch;
... LAND, 0. (-en), grond voor grasteelt geschikt,
wei- of hooiland (in tegenst. met bouwland.);
...LEEUWERTK, m. (-en), (Zuidn.) boompieper.
GRASLINNEN, 0. zeker op gewoon linnen gelijkend weefsel van de vezels van het zoogenaamde
Cliineesche gras (boehmeria nivea); (ook) sommige
soorten van gewoon linnen; -, bn. uit graslinnen
gemaakt : graslinnen beddelakens.
GRASLOOK, 0. (plantk.) bieslook (allium schoen-

oprassum).

GRASMAAIEN, o. het afsnijden van gras met
de zeis : uit grasmaaien gaan: . . . MAAIER, m. (-s),
iem. die gras maait, bannekemaaier, inz. bovenlanders die daartoe tegen den hooitijd overkomen;
(ook) maaimachine voor gras; . . .MAAIWERKTUIG,
0. (-en), maaimachine.
GRASMAAND, v. de maand waarin bet nieuwe
gras uitspruit, April; ... MEST, m. zekere mestsoort voor grasland; . . .MOF, m. (-fen), schimpnaam voor de grasmaaiers; . . .MUSCH, V. ( ... musschen), (nat hist.) zeker vogelgeslacht (sylvia),
inz. de hiertoe behoorende gewone grasmusch
sylvia cinerea), ook erwtenpikkerje en koewachtertie genaamd.
GRASNERF, v. de door grasplanten gevormde
bovengrond van grasland; ... OOGST, m. hooioogst;
...PARKIET,m. (-en), zekere groene siervogel;
...PEEN,v. ( ... penen), (gew.) graswortel.
GRASPERK, o. (-en), een met gras begroeid vak
in een tuin, gazon; (ook) grasveld; -SCHEERDER,
in. (-S), werktuig waarmede een grasperk gelijkelijk
wordt afgeschoren.
GRASPIEPER, m. (-s), zekere vogel, veldleeuwerik (anthus pratensis); ...PLANT,v. (-en),
afzonderlijk plantje van eene grassoort; gras;
...PLEIN, 0. (-en), grasveld; . . .POEP, m. (-en),
grasmof ; ... PREEK, v. (-en), (hist.) hagepreek
... RAND,fl1. (-en), rand van graszoden langs
een wandelpad, om een bloemperk.
GRASRIJK, bn. (-er, -st), rijk aan gras; met
welig gras begroeid: grasrijke weiden.
GRASROL, v. (-len), zware cilinder (meestal
van hardsteen) om de gemaaide grasperken effen
te rollen; . . .RUPS, v. (-en), (nat hist.) eene gladde
glanzend donkerbruine rups (van heliophobus
graminis), met vijf lichtbruine strepen in de lengte,
die zich aan de wortels van het gras of koren ophoudt; ... SCHAAR, v. ( ... scharen), groote schaar
der tuinlieden om het gras te knippen; . . .SCHEUT,
m. (-en), . . .SCHEUTJE, o. (-s), jong grassprietje.
GRASSEEREN, (grasseerde, heeft gegrasseerd),
zich allerwege verspreiden, woeden, heerschen (van
ziekten en epidemieën) : de koorts grasseert.
GRASSNIJDER, m. (-s), (Ind.) inlander die gras
snijdt en verkoopt; ... SOORT, v. (-en), soort,
variëteit van gras; . . .SPIER, V. (-en), grasspriet;
...SPRIET, m. (-en), ...SPRIETJE,o. (-s), de
stengel of balm van gras; . . .SPROEIER, m. (-s),
tuinsproeier; ...TAPIJT,o. (dicht.) het graskleed
der aarde, grasveld; ... VEILING, v. (-en), verkooping van het te veld staande grasgewas; . . .VELD,
0. (-en), uitgestrektheid gronds waar gras groeit.
GRASVELLIG, bn. (gew.) dit is grasvellig, dit
moet voor schulden verkocht worden.
GRASVERPACHTING, v. (-en), verhuring van
het grasgewas; ...VILT, v. grasnerf; . . .VLAKTE,
V. (-n), met gras begroeide vlakte, (ook) savanne,
poesta, toendra; ... VOGEL, m. (-s), zekere vogel,
poelsnip; . . .WANTS, v. (-en), zeker insect (coreodes),
een parasiet die op grashalmen leeft; ... WEDUWE,
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v. (-n), onbestorven weduwe, gehuwde vrouw wier
echtgenoot tijdelijk afwezig is; ... WORM, m. (-en),
(w- g.) grasrups; . . .WORTEL. m. (-s), wortel
eener grasplant; (ook) de worstelstok van het
kruipend tarwegras of kweekgras (triticum repens),
dat in de geneesk. als een losmakend en eenigszins
purgeerend middel wordt aangewend; ... ZAAD,
0. zaad van grasplanten, gewoonlijk hooizaad
genoemd; . . .ZODE, v. (-n), vierkant afgestoken
stuk van den met gras begroeiden bovengrond.
GRATENBORD, o. (-en), bordje waarop men
bij het visch eten de afgekloven graten legt; ... VANGER, m. (-s), zeker chirurgisch instrument.
GRATIAS, v. (veroud.) dankzegging na het H.
Avondmaal; dankgebed na het eten : korte benedictie,
lange gratias, eene korte zegenspreuk vOOr, maar
een lang dankgebed na den maaltijd; - (op somruige gymnasia) dankbetuiging aan Heeren Curato
ren voor een ontvangen prijsgeschenk : eene gratie-s
van buiten leeren.
GRATIE, v. bevalligheid, gracie, zie aldaar; goedgunstigheid, welwillende gezindheid, gunst:
bij iem. in de gratie zijn, komen, bij hem in de
gunst zijn, komen; - uit de gratie raken, in ongenade
vervallen; - hij de gratie, door gunst: hij is bij
de gratie door zijn examen gekomen, ternauwernood; - het jaar van gratie, het tijdperk na het
overlijden van een predikant, gedurende hetwelk
zijne weduwe of kinderen de inkomsten der vacee
(annus gratiae):-rendplatsmogbijven
gedurende het jaar van gratie moet de ring voor d
predikantsweduwe in de vacature preek-en; - genade,
goedertierenheid : koning bij de gratie Gods, van
Gods genade; - een kunstenaar bij de gratie Gods,
een geboren kunstenaar; - de slag van gratie, die
genadeslag; - geheele of gedeeltelijke kwijtschel
ding van straf : gratie vragen; de koning heeft het
recht van gratie; dankgebed: (Zuidn.) de gratie zeggen, danken
(na den maaltijd).
GRATIEUS, zie GRACIEUS.
GRATIFICATIE, v. (.s, ...tiën), geschenk, vereering in geld boven het bedongen loon, als bewijs
van tevredenheid van den patroon over de werkzaamheden zijner ondergeschikten, toelage.
GRATIFIEEREN, GRATIFICEEREN, (grati.
fleerde of gratificeerde, heeft gegratifleerd of gegratificeerd), genade schenken: (ook) iem. iets
vereeren.
GRATIG, bn. (-er, -st), vol graten: gratige vise/c.
GRATIGHEID, v.
GRATIS, bw. om niet, zonder betaling, zonder
geldelijke vergoeding: entrée gratis, vrije toegang;
het boek is gratis verkrijgbaar; - VERSPREIDING,
v. kostelooze verspreiding (van brochures, advertentie-bladen enz.); -VOORSTELLING, v. schertsend voor een of ander kluchtig voorval dat men
toevallig bijwoont.
1. GRAUW, bn. (-er, -st), vaalwit, grijs: heb
eerbied voor mijn grauwe haren; - (fig.) het grauw
verleden, het grijs verleden, lang vervlogen tijden; vaal, vaaizwart, donkergrijs: eene grauwe lucht;
de grauwe schemering; - grauwe monniken, Franciskanen, Kapucijners; - grauwe zusters, Klarissen
(zoo genoemd omdat zij kleederen van eene grauwe
stof dragen); - (zegsw.) bij nacht zijn alle katjes
grauw, in den donker komt het er niet op aan met
wie men vrijt, alle meisjes en vrouwen zijn dan
even mooi; - grauwe erwten, zekere soort van erwten; - grauw papier, ongelijmd papier van donkergrijze kleur, pakpapier; - grauwe steen, de hardste
soort van baksteen; - grauwe turf, eene lichte
soort van turf; - (nat. hist.) de grauwe hagedis,
muurhagedis; grauwe lijster, zanglijster (turdus
musicus); grauwe barns, fratertje, barmsijsje (cannabina flavinostris); - (geneesk.) de grauwe loop,
eene soort van diarrhee; - de grauwe staar, zekere
oogziekte, cataract; - grauwe schildering, het
schilderen in verschillende tinten van eenzelfde
kleur, niet in de natuurlijke kleuren; - het is
grc uw en blauw, van iets met onzekere, doffe kienren; - (Zuidn.) iemand grauw en blauw slaan,
hem bont en blauw slaan; - (Zuidn.) het is, ziet
er grauw van het volk, er is zeer veel volk.
groezelig, niet recht schoon : dat linnengoed is
slecht gewasschen, het ziet grauw.
2. GRAUW, 0. grauwe kleur: in het grauw, grijsgekleed; uit den grauwe, in grauwachtige tint; zekere grauwachtige soort van metselsteen : onder
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grauw verstaat men de hardste soort van baksteen;
boerengrauw, gevelgrauw, hardgrauw, enz.; —
het gemeen, het g epeupel : het grauw riep hem op
straat na; —
(veroud.) het Grauw op iemand (of aan iets) hebben,

het land, een hekel hebben aan iem. of iets, op iem.
gebeten zijn.
3. GRAUW, m. (-en), een paard (of ezel) met
grauwe haren : dat kan grauw niet trekken (daar
moet een bruin voor wezen), dat is mij te duur, daar
moet men rijker voor zijn; vgl. GRAUWTJE.
4. GRAUW, m. (-en), onvriendelijk, bits woord,
snauw : ik kreeg een grauw tot antwoord.
5. GRAUW, o. (gew.)hetgeen overblijft bij het uit
kanen.
-bradenvt,
GRAUWACHTIG, bn. ( -er, -st), naar het grauwe
zweemende. GRAUWACHTIGHEID, v.
GRAUWACKE, ook GRAUWAK, v. (delfst.)
zeker congl.omeraatachtig puimgesteente, bestaande
uit kwarts, kiezel en kleischiefer; een zeer vaste
zandeteen, van meestal grauwe kleur, korrelig en
van min of meer schilferachtige structuur.
GRAUWBAARD, m. (-en), grijsbaard; ...BROEDER, m. (-s), Franciskanermonnik.
GRAUWBRUIN, bn. vaal -, dofbruin.
1. GRAUWEN, (grauwde, is gegrauwd), grijs,
-grauw worden : al grauwde zijn. haar, zijn levenslust
was niet verminderd; de avond begint te grauwen,

allengs te verduisteren.
2. GRAUWEN, (grauwde, heeft gegrauwd),
op onheuschen, grommenden of snauwenden toon
spreken : grauw zoo niet; ik hoor den heelers dag
niets dan grouwen en kijven. GRAUWER, m. (-s),
GRAUWSTER, v. (-s), die grauwt.
3. GRAUWEN, (grauwde, is gegrauwd), (bij dia
springen of barsten van.diamanten-mantslijper)h
gedurende de bewerking.
GRAUWERWTEN, v. mv. gedroogde grauwe
erwten, als spijs : een maal van grauwerwten en
ossevleesch.

GRAUWGEEL, bn. grijsgeel, vaalgeel.
GRAUWGORS, v. (...gorzen), zekere vogel,
grauwe gors (emberiza calandra), 19 cM. lang.
GRAUWHEID, v. grauwe kleur.
GRAUWIG, bn. grauwachtig. GRAUTWIGHEID, v.
GRAUWKEELTJE, o. (-s), zekere vogel, het gestreepte vliegenvangertje (muscicapa grisola);
...KOP, m. ezel; ...LINNEN, o. grauwachtig linnen ; ...PIEPER, m. (gew.) bastaardnachtegaal
(accentor modularis); ...SCHILDERING, v. (-en),
het schilderen in verschillende tinten van eene
zelfde kleur; schilderstuk in die manier gedaan;
...SCHIMMEL, m. (-s), een grauw geschimmeld
paard; ...SPECHT, m. (-en), zekere vogel, spechtmees of kleine groene specht (pieus canus);
...STAART, m. (-en), grauwgors; ...STAMMEN, m.
mv. (gew.) eene soort van aardappelen.
GRAUWTJE, o. (-s), benaming voor den ezel:
alle ezels heeten geen grauwtje, er zijn ook ezels op
twee beenen; (ook) grijs paardje; (ook) zekere vogel,
grauwe lijster; —
eene schilderij, die niet in de natuurlijke kleuren,
maar in verschillende tinten van eene zelfde kleur
is geschilderd.
GRAUWVINK, m. (-en), zekere vogel, ringmusch
(fring - lla montana).

GRAUWWIT, bn. vaalwit; ...ZWART, bn. zwart.
achtig grauw.
GRAVAMEN (Lat.), o. (...mina), (rechtst.) bezwaar, zwarigheid.
GRAVAMINEEREN, (gravamineerde, heeft gegravamineerd), bezwaren maken.
GRAVE, buv. (muz.) ernstig, deftig, largo.
GRAVEEL, o. zekere ziekte, de steen, een kalk
gruis dat zich in de nieren en de blaas vormt;-achtig
(w. g. zegsw.) het graveel aan iets hebben, iets zeer
onaangenaam vinden.
GRAVEELACHTIG, bn. ( -er, -st), aan het graveel
lijdende.
GRAVEELHOUT, o. nierhout, eene houtsoort
die men eertijds dienstig oordeelde om het gra,veel af te driiven.
GRAVEELIG, bn. ( -er, -st), graveelachtig : hij
is graveelig; — ( van spijzen en dranken) bevorder lijk om het graveol te krijgen, niet dienstig voor
lijders aan het graveel; — (fig.) (veroud.) kostbaar,
duur : dat is wel wat graveelig. GRAVEELIGHEID,
v. toestand van iem., die het graveel heeft; — (fig.)
kostbaarheid, duurte.

GRAVEELSTEEN, m. (-en), steen zooals hij
lijders aan het graveel in nieren of blaas gevormd
wordt; —, o. zekere steensoort, groenachtige jaspis,
die naar men meent dienstig is om het graved af
te drijven; ...ZAAD, o. aveelzaad (brassica cornpestris); ...ZAND, o. (gew.) niergruis.
GRAVEERDER, m. (-s), plaatsnijder, graveur.
GRAVEEREN, (graveerde, heeft gegraveerd),
met de graveernaald in hout, steen, metalen enz.
teekenen, figuren griffen, snijden of steken : iets
in marmer graveeren; een wapen graveeren, in metaal
of steen uitsnijden voor een cachet of zegelring: —
eene munt graveeren, den stempel voor de matrijs
daarvan vervaardigen; — met de graveernaald
teekeningen op houten blokken of metalen platen
insnijden, om daarmede vervolgens prenten te
drukken : op hout, in koper graveeren. GRAVEEREN,
o. de kunst van graveeren. GRAVEERING, v. (-en).
GRAVEERIJZER, o. (-s), gereedschap van den
stempel- en plaatsnijder : eene stalen staaf met in
een schuinsch vierkant afgeslepen punt, waarmede
het raveeren geschiedt; — (ook) een werktuig
der smeden voor het uitslaan van groefvormige
of andere versieringen en het afslaan, openhakken
enz. van dunne stukken ijzer; ...KUNST, v. de
kunst van graveeren; ...MACHINE, v. (-s); ...MANIER, v. (-en); ...NAALD, v. (-en), fijn graveer staal.
GRAVEERSEL, o. (-en, -s), wat gegraveerd is,
gegraveerde figuur; prent.
GRAVEERSTAAL, o. werktuig van den graveur,
graveerijzer; ... STIFT, v. (-en), (dicht.) graveer naald.
GRAVEL, o. (Z. A.) kleine soort van keien die
dient tot het aanleggen van straten.
1. GRAVEN, (groef, heeft gegraven), met eene
spade of ander gereedschap in den grond delven,
spitten : de poldergasten zijn druk aan het graven
voor het nieuwe kanaal; een gat graven; — ( zegsw. )
die een kuil graaft voor een ander, valt er zelf in,

die den ondergang van zijn naaste bedoelt, veroorzaakt zijn eigen val; -- (fig.) de ijverzucht groef eene
kloof tusschen de beide vrienden, verwijderde hen
van elkaar: — uitgraven. opgraven : goud graven; -veen graven, er turf van steken; — (ook) met klan-

wen (of handen) of met den snuit in de aarde wroeten : de mollen graven gangen onder den grond;
uithollen, uitgraven : de zorg groef rimpels in zijn
voorhoofd; -- (Zuidn.) begraven : eenen hond graven;
rapen en wortels graven, inkuilen. GRAVING,

v. (-en).
2. GRAVEN, in de uitdr. jassen en graven., een
zeker kaartspel, klaverjassen.
3. GRAVEN, m. zie GRAAF (2de art.).
GRAVENHOED, m. (-en), het hoofddeksel dat
d droeg,
een graaf ten teeken zijner waardigheid
eene soort van baret met gouden band en hermelijnen pluim; (ook) het zinnebeeld van de grafelijke
macht; ...HUIS, o. (...huizen), geslacht waarin
de grafelijke waardigheid erfelijk ie : over Holland
hebben vijf verschillende gravenhuizen geregeerd;

...KROON, v. (...kronen), kroon gelijk graven die
gerechtigd waren te dragen; -- (fig.) de grafelijke
waardigheid en macht; -- afbeelding caner gravenkroon boven het wapen van den adel met het praedicaat van Graaf (in ons land een gouden, met edel
versierde ring, waarop drie gouden bladeren-sten
en daartlzsschen twee paarlen; soms ook een ring
met negen paarlen).
GRAVER, m. (-s), grondwerker, aardwerker; -(krijgsw.) mineur of sappeur, schansgraver ; —
(in veenderijen) hoofdman van eene ploeg van wal dijkers; --- (w. g.) doodgraver. GRAVERIJ, v. (-en),
het graven naar of het vergraven van iets, inz. het
vergraven van veen; de plaats waar gegraven wordt.
GRAVEUR, m. (-s), zegelsnijder, stempelsnijder;
plaatsnij der.
GRAVIDITEIT, v. zwangerschap.
GRAVIMETER, m. (-s), (nat.) zwaartemeter,
areometer, toestel om het soortelijk gewicht van
vloeistoffen te bepalen.
GRAVIN, V. (- nen), regeerende of tot de regeering
gerechtigde vorstin met den rang van een graaf :
Jacoba van Beieren was gravin van Holland en

Zeeland; (ook) echtgenoote of weduwe van een
graaf; — (in den hedendaagschen Ned. adel) titel
der vrouwelijke nakomelingen van een graaf; (ook)
de echtgenoote van een graaf.
GRAVINNEKRUID, o. (plantk.) de vindeelige
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weegbree of hertshoorn (plantago coronopus); (ook)

de greep van een pistool, dat gedeelte van de lade

varkenskers (coronopus).

dat in de hand komt; (als benaming van allerlei gereedschap waarmede
men grijpt of steekt) meertandige vork : men heeft

GRAVINNENTOOI, rn tooi, feestgewaad eener
gravin.
GRAVITATIE, v. (nat.) zwaartekracht, algemeene
aantrekkingskracht.
GRAVITEEREN, (graviteerde, heeft gegraviteerd), (w. g.) tengevolge der zwaartekracht zich
in zekere richting voortbewegen; (ook) door de
zwaartekracht een ander lichaam aantrekken.
GRAVITEIT, V. ernst, plechtigheid, deftigheid.
GRAVURE, v. (-s), het graveeren; - wijze van
graveeren; - gegraveerd stuk werk (camee, zegel,
stempel, gesneden plaat enz . ); - (inz.) de afdruk
van eene gegraveerde houteis of metalen plaat,
gegraveerde prent: eene fraaie gracure. GRAVIJ

RETJE, 0. (-s).
GRAZELEN, (grazelde, heeft gegrazeld), (gew.)
grazen.
GRAZEN, (graasde, heeft gegraasd), in het gras
weiden : het vee laten grazen; grazende schapen;
( zegsw.) in eens anders land graven, zich ruim
bedienen van iets dat aan een ander toebehoort; naar hartelust te werk gaan, zijn hart ophalen; (w. g.) (dieren) met gras voeden; (gew.) iem.
in het hooiland, onder het afgemaaide gras bedelVen, zeker vermaak; - (gemeenz.) iemand te grazen
nemen, hem te pakken nemen, bedotten. GRAZING, v.
GRAZIG, bn. (-er, -st), welig met gras begroeid,
grasrijk : grazige weiden; - ( van zuivel) naar gras
smakende, afkomstig van weidend vee; grazige
boter, grasboter. GRAZIGHEID, v. grasrijkheid;
grazige smaak.
GRAZIOSO, bw. (muz.) lief, bevallig, met grade.
GREB, GREBBE, v. (-n), smalle sloot of greppel,
dienende tot landscheiding, ontwatering enz.; (ook)
als naam van eene kleine rivier bij Rhenen : de
Grebbe; -LINIE, v. fortenlinie tusschen Spakenburg en de Grebbe.
GREED, v. (-en), zie GREID.
GREEN, m. (grenen), (w. g.) greneboom (plaits
silvestris), gewoonlijk grove den, grove spar of mastspar
genoemd.
GREENHOUTEN, bn. grenenhouten.
GREENWICH-TIJD, m. de tijd van Greenwich,
in tegenst. met den plaatselijkeii tijd (dien van
Amsterdam), en daarbij 20 min. ten achter; gedurende eenige jaren de officieele spoortijd gweest.
GREEP, m. en v. (grepen), het grijpen; eene grijpende beweging, inz. om iets te omvatten, te bemachtigen : met eene snelle wending ontging hij den
creep der uitgestoken handen; hij deed een greep
in den zak met geld; - een blinde greep, een greep
in het wilde, op goed geluk af; - (muz.) de beweging waarmee men de snaren of toetsen van een
speeltuig aanslaat, (ook) bepaalde vingerzetting:
daar zijn veel grepen op de luit, die nog nooit gespeeld
zijn, (fig.) een schelm weet altijd iets nieuws (een
nieuwe kunstgreep) te bedenken; - in de greep
liggen, (van muziekstukken voor de viool enz.)

geen bijzondere vingerzetting vereischen; (fig.) de redenaar deed slechts hier en daar een greep
in de rijke stof, bepaalde zich tot het aanroeren
van slechts enkele punten; dat was een gelukkige

greep van den schrijver, een greep ook in het hart
zijner lezers, eene wending zoo treffend, dat zij den
lezer aangrijpt; - met een (of een enkelen) greep,

zonder mistasten, terstond; wijze van aangrijpen, manier van aanvatten, b. v.
van het hanteeren van het geweer, het manuaal,
de handgrepen: de greep leeren; - ( gymn.) wijze
van aanvatten van de werktuigen: bovengreep,
ondergreep; - vaardigheid, handigheid: de(n)
greep van iets weten (of weg hebben), de handigheid
beet hebben, het kunstje kennen; - 't is maar
een greep, een gauwigheid, gen slag; - iemand de(n)
greep afzien, de kunst afkijken; - listige grepen,
boze streken; -, v. de hoeveelheid die men in één keer kan
grijpen : neem maar eene goede greep, een handvol;
eene greep hooi; een greepje zout; - ( boekdr.) eenige
door den zetter te : gelijk opgevatte regels die
uit den zethaak of van de galei worden opgenomen ; datgene waarbij men een voorwerp aanvat,
-,v. heft enz. : de greep van eene zeis, van een
handvat,
beitel; de greep van een degen, het gevest; - de greep
van een geweer, het dunne gedeete van de kolf; -

grepen met drie en met vier tanden; - (gew.) van
de gavel in de greep loopen, van kwaad tot erger ko-

men; - (Zuidu.) een roostervormige schop der
brouwers om het mout in de brouwkuip om te roeren; - roostervormige schop der stratenmakers; (in veenderijen) een eigenaardge turischop voor
het diepspitten. GREEPJE, o. (-s)
GREEPEEUGEL, m. (-s), beugel of staart aan
den loop van een pistool waard or deze aan de
greep of lade wordt bevestigd; .. RUIS, o. ( ... Luizen), het huis (d. i. de schacht of koker) van een
mestvork, waarin de steel steekt; ... PLANK, v.
(-en), de toets, het plankje op den hals van eene
viool, gitaar enz., waarboven de snaren liggen en
waarop zij met de vingers van de linkerhand neergedrukt worden; . . .SCIIROEF, v. (. . schroeven),
klemschroef aan het luchtpompjuk; (ook) zekere
schroef aan een vuurwapen; ... STEEL, m. ( ... stelen),
steel aan eene greep of mestvork.
GREETNEUS, m. ( ... neuzen), (gew.) iemand
die hegeerig is, die alles wil hebben. GREETNEIJZIG, bn. begeerig, gretig, hebberig : ik houd niet
van zulke greetneuzige kinderen.
GREGORIAANSCH, bn. Gregoriaansch jaar,
Gregoriaansche kalender, Gregoriaansche of nieuwe stijl, het jaar 0hz. volgens de tijdberekening

welke in 1582 door paus Gregorius XIII werd
ingevoerd ter vervanging van den Juliaanschen
kalender; - (muz.) Gregoriaansch kerkgezang,
het door paus Gregorius I in de zesde eeuw ingevoerde eenstemmige koraalgezang (cantus planiis)
met noten die allen evenlang zijn, de zoogenaamde
acht kerktoneii.
GRE!, m. (Zuidn.) Just, begeerte, welgevallen:
geld en goed dat is de grei van den vrek; het is geen
grei, het is kwa grei, het is niet aangenaani, er is

geen reden tot vreugde.
GREID, ook GREED, v. (-en), (gew.) grasland,
weiland; -BOER, m. (-en), boer die greidland bezit
of in pacht heeft, veehouder; - GROND, m
(-en), weidegroiid, grasland; -HOEK. rn (-en),
dat deel der provincie Friesland waar uitsluitend
grasland gevonden wordt (in tegenst. met den
bouwhoek, de streek der hoogere bouwgronden);
-PLAATS, v. (-en), boerenplaats waarbij weiland
behoort.
1. GREIEN, (greide, heeft gegreid), ook GRAAIEN, (gew.) schreîen.
2. GREIEN, (greide, heeft gegreid), (Zuidn.}
behagen, bevallen : dat antwoord greide hem niet.
1. GREIN, 0. (-en), (veroud.) graankorrel
greintje bij greintje maakt allengs een grooten hoop,

thans : veel kleintjes maken een groote; (ook als
benaming van andere zaadkorrels of daarop gelijkende stoffen) paradijskoren, eene kleine, geneeskrachtige pepersoort; (ook) scharlakenbes (de
verdroogde lichaarnpjes van de cochenille, waaruit
eene schoone roode verfstof wordt bereid); (ook)
kleine stukjes, van wolken vorm ook : een greintje
zout; -(suikerfabr.) de korrelige substantie die bij
kristalliseeren uit de zede in de koelpan gevormd
wordt; - korrel : het marmer was grofvait grein; (op eene gegraveerde plaat of gravure) de uitwerking der elkander kruisende sneden, kom, korrel:
het grein van eene plaat; - ( ook) de ruwe of geribde
oppervlakte van teekenpapier, van den lithographischen steen en de daarvan gemaakte afdruk
ken enz. : dat papier heeft te weinig grein voor teekenpapier -

kleine gewichtseenheid, een onderdeel van het
medicinale pond, /20 scrupel: drie grein kinine; (ook) een onderdeel van het mark Trooisch, bij de
bepaling van het gehalte van goud en zilver, 1 12 u
daarvan : gond van 21 karaat, 6 grein; eene geringe hoeveelheid: hij heeft geen grezntje
gezond verstand, niets. GREINTJE, 0. (-s).
2. GREIN, o. zekere stof, een weefsel van kernelsof geitenhaar en wol; wollen grein, dat geheel uit
wol vervaardigd is, kamelot.
GREINACHTIG bn. korrelachtig : die suiker

is greinachtig.
GREINEERBEITEL, m. (-s), (gray.) kartelbeitel.
GREINEEREN, (greineerde, heeft gegreineerd),
(gray.) eene oppervlakte ruw of oneffen maken,
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korrelen, nerven, kartelen : een lithographischen
steen greineeren. GREINEERING, v.
GREINEERSTEEN, m. (-en), (gray.) steentje
om den lithographischen steen mede te greineeren.
(greinde, heeft gegreind),
1.
GREINEN,
(gray.) korrel op iets brengen, greineeren; korrel
krijgen, oneffen worden : teekenpapier zoolang
wasschen tof het begint te greinen; — (Z. A.) aderen,
aderen van marmer of hout in verf nabootsen.
2. GREINEN, bn. van grein, kamelot vervaardigd:
een greinen mantel.
3. GREINEN, bn.. GREINENHOUT, o. zie
GRENEN, GRENENHOUT.
GREINENBAARD, m. (gew.) korrelige uitslag om
den mond, rozijnenbaard.
GREINIG, bn. ( -er, -st), korrelig : broodsuiker
('ie helder en greinig is; — ruw van oppervlakte,
korrelig : greinig teekenpapier; — (schild.) zoo geschilderd dat er als 't-ware een grein op ligt: het stuk
is hoogst uitvoerig, greinig, korrelig gedommeld.
GRELING, m. (-en), (zeewv.) eene soort van touw,
olie in zwaarte op het kabeltouw volgt en b.v. bij
liet boegseeren gebruikt wordt.
GREMELD, bn. zie GEGREMELD.
GREMELEN, (gremelde, heeft gegremeld ), (Zuidn. )
grinniken; (ook) pruttelen, grommelen : zit niet
zoo te gremelen.
GREMELNEUS, m. (...neuzen), (gew.) gremelskop.
GREMELSKOP, m. (-pen), (gew.) schaap met
bonten neus, met zwart Bevlekten kop.
GREMIALE, v. (-n), (R. K.) zijden doek die den
bisschop op den schoot wordt gelegd als hij plaats
heeft genomen op den bisschoppelijken troon.
GRENADIER, m. (-s), (eert.) een soldaat, die de
handgranaten wierp; keursoldaat der infanterie; —
(later) een legerkorps dat met de jagers vereenigd
was : de muziek van de grenadiers en jagers; thans
zijn het 2 afzonderlijke regimenten ; — (gew.)
hutspot, rats van aardappelen met wortelen; —
(Zuidn.) Jan zijn vrouw is een echte grena2ier,
groote, struische vrouw.
GRENADIERSMUTS, v. (-en), hoofddeksel door
de grenadiers gedragen; ...SABEL, v. (-s); ...UNI FORM, V. (- en), enz.
GRENADILHOUT, o. naam van verschillende zeer
harde houtsoorten, bruin of zwartbruin van kern, afkómstig uit West-Indië en Oost -Afrika.
1. GRENADINE, v. verfrisschende limonade,
roodbruin van kleur, oorspr. uit granaatappelpitten
bereid.
2. GRENADINE, o. een halfzijden, gaasachtig
weefsel; — (ook) stevige zijde voor zwarte kanten
en passement; — (ook) Bene soort van damastachtig
linnen.
GRENDEL, m. (-s, -en), ijzeren schuifbout ter
sluiting van poorten, deuren of vensters : hij sloeg
de deur dicht en schoof den grendel er op; — achter
de grendels, achter slot en grendel zitten, in verzekerde
bewaring, in de gevangenis zijn; — (veroud.) de
grendels dooreten, (van een schuldenaar) zoolang op
kosten van zijne schuldeischers in gijzeling zitten
tot zij tot het onderhoud niet langer gelieven te
betalen. GRENDELTJE, o. (-s).
GRENDELBOOM, m. (-en), sluitboom over eene
deur, over vensterluiken enz.
GRENDELEN, (grendelde, heeft gegrendeld),
met een grendel sluiten : eene deur grendelen.
GRENDELGAT, o. (-en), gat in een muur, een
post enz., waar de bout van een grendel inloopt;
...KNOP, m. (-pen), de knop aan een grendel,
waarmede men dezen verschuift; ...SRAM, v.
(-men), Bene der boogvormige krammen waartusschen een grendel ligt en verschoven wordt; ...SLOT,
o. (-en), eene sluiting bestaande uit een grendel
of een grendelboom; een grendel die door een
slot kan worden vastgezet; ...STEEN, m. (-en),
(bouwk.) gehouwen steen met een gat, waarin
cie grendel van een deur of venster wordt vastgezet.
GRENEBOOM, m. (-en), eene soort van pijn
(pinus silvestris), gewoonlijk grove den, grove-bom
spar of mastspar geheeten.
GRENEN, ook GREINEN, bn. van grenenhout:
,grenen balken.
GRENENHOUT, ook GREINENHOUT, o. het
hout van den greneboom : grenen- en vurenhout;
, 00k wel afgekort tot grenen. GRENENHOUTEN,
<)ok GREINEN- en GREENHOUTEN, bn. van
renenhout.
GRENIER, ook GARNIER, o. (scheepst.) de
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planken die in het scheepshol onder, om en op
de lading van stortgoederen geplaatst worden;
(ook) de beplanking op de lading of den ballast
om daarop andere goederen te stouwen, garniering.
1. GRENS, v. (grenzen), door palen of op andere
wijze aangeduide lijn die het eene land van het
andere scheidt, akkerscheiding, grensscheiding
tusschen het gebied van staten, volken, gemeenten
enz. : waar eene sloot twee erven scheidt, loopt de grens
ter kalver sloot; de grenzen van Nederland; de burgemeester werd aan de grens der gemeente door eene
eerewacht ingehaald; — eene natuurlijke grens,
eene grens die als het ware door de natuur is aan
bergketen, eene rivier, eene-gewzn,b.v
zee; — politieke, staatkundige grens, die het gevolg
is van staatkundige gebeurtenissen, niet van de
natuurlijke gesteldheid van den bodem; — de
grenzen, de lands- of rijksgrenzen : iem. over de
grenzen brengen, zetten, hem uit het land verwijderen; -- iem. over de grenzen helpen, zijne vlucht
bevorderen; —
uiterste rand of kant : zij kwanten aan de grens
van het woud; — de grens der altijdgroene loofboo'nen,
de denkbeeldige lijn die dezen plantengordel bepaalt: -- de grenzen van dit begrip zijn moeilijk te trekken, het is moeilijk te bepalen waar het eindigt,
wat het wèl en wat niet omvat; - -- het punt waar
het gebied van het eene ophoudt en dat van het
andere begin : zijne vrijmoedigheid stond soms op
de grens der brutaliteit; hij stond op de grens van
dit leven, was zijn einde nabij; —
afscheiding, scheiding : de grenzen tusschen het
goede en het kwade; --- beperking : zijne menschlievendheid kent geen grenzen; kiesrechtuitbreiding voor
zoover die binnen de grenzen der grondwet mogelijk
is; -- de grenzen zijner macht te buiten gaan, zijne
macht of bevoegdheid overschrijden; — (Z. A.)
dat gaat de grenzen over, dat gaat te ver; — alles
heeft zijne grenzen, er is éénmaal een einde aan
iemands geduld, toegevendheid enz., het uiterste
moet niet gevergd worden; —
(meetk.) punt waarin eene lijn, lijn waarin een
vlak, vlak waarin een lichaam eindigt; — (wisk.)
Bene standvastige grootheid waartoe eene veranderlijke grootheid zoo dicht mogelijk kan naderen,
maar waaraan deze nooit gelijk kan worden : 1 is
de grens van O,9 ; — ( nat.) grens van veerkracht,
waar de veerkracht niet meer in staat is het lichaam
den vroegeren vorm te doen hernemen.
2. GRENS, v. in de gew. uitdr. ergens eene grens
aan hebben, zie GRIJNS.
GRENSBEELD, o. (-en), beeld van den grensgod
Terminus, op eene grensscheiding geplaatst; ...BEPALING, V. (-en), het vaststellen, uitbakenen
eener grenslijn (ook fig.); ..BEWAKER, m. (-s),
grenswachter; ...BEWAKING, v.; ...BEWONER,
m. (-s) : iem. die op de grenzen van een land woont;
...BOOM, m. (-en), boom die tot grenspaal dient;
... DIJK, m. (-en), dijk die tevens tot grensschei
ding dient; ... DRAAD, o. (Z. A.) draadafscheiding,
draadheining.
GRENSGEBERGTE, o. (-n), gebergte op de
grenz3n; ...GEBIED, o. (-en), landstreek in de
nabijheid der grenzen; ...GEMEENTE, V. (- n),
op de landsgrenzen gelegen gemeente; ...GESCHIL,
o. (-len); ...GEVAL, o. (-len), zekere gevallen,
inz. in de ziekteleer, die niet tot zekere rubrieken
te brengen zijn, maar op de grens ervan staan;
... GOD, m. een door de Romeinen als beschermer
der ;grenzen vereerde godheid, Terminus.
GRENSHOEK, m. (-en), (art.) (bij het richten
van geschut aan boord van een schip) de grootste
hoek dien de richtlijn maken kan met het vlak van
opstelling van den vuurmond; -- (nat.) de grootste
hoek dien een invallende lichtstraal met de normaal
kan maken, zonder terug te kaatsen.
GRENSKANTOOR, o. (...toren), kantoor der
douane aan de grenzen ; ...KORDON, o. (-s), kordon van gren.swachters; ...LAAG, V. (nat.) bovenste
of buitenste laag van een lichaam, eene stof, eene
vloeistof; ...LAND, o. (-en), land dat aan de grenzen
(1). v. van een werelddeel) ligt; ...LEEFTIJD, ni.
(-en), generaals die den grrensleeftijd bereiken, den
leeftijd waarop zij gepensionneerd worden; ...LIJN:
V. (- en). lijn die de grensscheiding van iets aangeeft;
grens: (fig.) afscheiding, scheiding; ...LINIE, V.
(...niën), grenslijn; ...MERK, o. (-en), grensteeken;
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... MUUR, in. ( ... muren), muur die als afscheiding
dient; (fig.) scheidsmuur, afscheiding.
GRENSPAAL, rn (...palen), paal die tot grensscheiding dient: een grenspaal die Gelderland em
Utrecht scheidde; - (fi g.) grens, keerpunt : die
gewichtige grenspaal, waar de rozenklevrige jeugd
vereekt en de plicht des levens aanvangt; - grens:
binnen de grenspalen blijven, de grenzen niet overschrijden; de grenspaal van het menschelijk verstand;
. . .PLAATS, V. (-en), stad, dorp, vesting of boerderij in de nabijheid der landsgrenzen gelegen;
. . .PUNT, o. het punt, de plaats waar de grens
tusschen twee zaken is gelegen-,... REGELING,
V. (-en), het regelen of bepalen der grenzen tusschen
twee staten, gemeenten enz.
GRENSREGELINGSCOMMISSIE, V. (-s, . . .siën),
commissie aan wie het onderzoek naar en de vaststelling van betwiste of niet juist aangegeven
grenzen is opgedragen.
GRENSRIVIER, v. (-en), rivier die de grens
vormt tusschen twee staten; ... SCHEIDING, v.
(-en), de lijn die het eene grondgebied van het
andere scheidt, grenslijn; (ook) het bepalen eener
grensscheiding, grensregeling; . . .SLOOT, v. (-en),
sloot die eene grens vormt; ... STAD, v. ( ... steden),
stad aan de grenzen; ...STATION, o. (-s), spoorwegstation op de grenzen; ... STEEN, m. (-en),
stuk steen of steenen paal ter afbakening van
vane grens; . . .STRIJD, m. ( fi g.) strijd over de
grens, de juiste beteekenis van een begrip: zulk

een wetsartikel zou een eindeloozen grensstrijd geven;

. . .TEEKEN, o. (-s), het een of ander merk ter
aanwijzing eener grens; . . .TRACTAAT, 0. (. . . taten),
akte van overeenkomst tusschen aangrenzende staten ten opzichte der gemeenschappelijkegrens; ... UITBREIDING, v. (-en. uitbreiding van het gebied
bij de grenzen, grensverlegging naar buiten; ... VERANDERING, v. (-en), de wijziging der bestaande
grenzen van een grondgebied; ... VESTING, v. (-en),
versterkte plaats aan de grenzen; . . .VLAK, 0. (-ken),
(nat.) buitenvlak van een lichaam enz.; ... VLAKTE, v. (-n), (nat.) het denkbeeldige vlak dat de
grens tusschen twee lichamen vormt; ...VOLK,
0. (-en, -eren), volksstam die in de nabijheid der
rijksgrenzen woont; (ook) de grensbewoners;
...WAARDE, v. (-n), (stelk.) acne standvastige
waarde waartoe acne veranderlijke waarde zoo
dicht mogelijk kan naderen, maar waaraan deze
nooit gelijk kan worden; ... WACHT. v. de personen
die de landsgren moeten bewaken; ... WACHTER,
m (-s), bewaker van de landsgrens; (ook) ambtenaar
der douane; - (voetbalspel) hij die met een 'dagje
in de hand langs de e ren s van het speelveld loopt
en het sein geeft, dat een bal uit is; ...WEER,
V. middel tot beveiliging en verdediging der landsgrens; ... WEG, m. (-en), weg die tevens tot grensscheiding dient; . . .ZUIL, v. (-en), grenspaal.
GRENZELOOS, greazenloos.
1. GRENZEN, (grensde, heeft gegïensd), tegenaan
gelegen zijn, palen aan, belenden: hunne bezittingen grenzen aan elkaar; Nederland grenst ten
Zuiden aan België; - (fig.) dat grenst aan het
ongelooflijke, is bijna ongelooflijk; zijne smart
grenst aan wanhoop, komt de wanhoop nabij.
GRENZING, v.

2. GRENZEN, (graasde, heeft gegrensd), (Z. A.)
huilen, grienen, inz. van kinderen gezegd.
GRENZENLOOS, ook GRENZELOOS, bn. bw.
zonder grenzen, onmetelijk, eindeloos groot: eene
grenzenlooze zee van zand, van cane woestijn gezegd;
grenzenlooze ellende; eene grenzenlooze verwarring;
in iem. een grenzeloos vertrouwen stellen, onbeperkt
vertrouwen; - het was er grenzeloos vervelend,
Dntzettend vervelend.
GREP, GREPPE, v. (greppen), gew. ook GRIP
en GRIJP, lange en smalle yore in den grond;
greppel, smalle sloot; - (Zuidn.) open goot of
riool langs de straat of in den stal; - (gew.) reet,
spleet (b. v. in eene tafel); (ook) spleet, split in eene
broek.
GREPPEL, (gew.) ook GRIPPEL, GRUPPEL,
v. (-s), smalle en ondiepe uitgraving in landerijen,
tot afleiding van het overtollige water: greppels
steken; - ( ook) droge sloot; - (ook) goot in een
stal, groep. GREPPELTJE, o. (-S).
GREPPELEN, (greppelde, heeft gegreppeld),
greppels maken, steken, slaan : kwelderland
wordt gegreppeld om de aan- en opslibbing te bevorderen.
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GREPPELGRAS, o. (plantk. ) volksbenaming
voor greppeirusch; .. .RUSCH, v. (plantk.) eene
soort van bloembiezen, ook paddengras en mothaar
geheeten (juncus bufonius).
GRETEN, (greette, heeft gegreet), (Zuidn.) tergen:
met iemand greten, den draak met hem steken.
GRETIG, lvi. bw. (-er, -st), begeerig, belust op
iets : een vorst, zoo eerzuchtig, zoo gretig naar macht;
gretige toehoorders; met een ,retig oor toeluisteren; bw. op gretige wijze : hij tastte gretig toe, at suet
gretigheid; hij greep de hem aangeboden gelegenheid
gretig aan, met begeerigen ijver; het boek werd
gretig gekocht en gelezen. GRETIGHEID. v. begeerigheld, gulzigheid: met de gretigheid van een wild dier
viel hij op het eten aan; - ijverige begeerte : hij
nam het voorstel met gretigheid aan. GRETIGLIJK,
her. gretig.
GREUMELEN, (greumelde, heeft gegreumeld),
(gew.) gremelen, grommen, pruttelen.
GRIBI3EL, v. (gew.) in (of op) de gribbel gooien,
te grabbel gooien.
GRIBES, GRIBUS, v. (-sen), (gemeenz.) bouwvallig of onooglijk verblijf : hij woont in eene gribus;
(ook) slecht huis, hoerenkast; (ook) gevangenis,
cachet : in de gribns zitten; (ook) beruchte buurt:
dat is de gribus van Den [laag; (ook) douw maar
in de gribes, pak het maar in, snaai het maar (van
onbeheerd goed, waar toch geen haan naar kraait)
GRIEBELS, m. mv. (gew.) fratsen, kunsten.
grimassen : maak toch zulke malle griebels niet.
GRIEt), v. (gew.) grasnerf, bovenkant van
grasland.
GRIEF, GRIEVE, v. (grieven), (thans ongewoon)
leed, kommer : bezint eer gij begint; de grieve volgt
de grap; - smartel ij ke ervaring, kwelling, ergernis:
het gedrag van zijn zoon is hein eene dagelijkschc
grief; - kreniring, beleediging van iemands teederste gevoelens : het verkoopen der voorvaderlijke
bezittingen was de hardste grief zijne eerzucht aangedaan; bezwaar dat men tegen iets heeft : dit zijn mijne
voornaamste grieven tegen het voorstel; - reden tot
rnisnoegdheid of ontevredenheid: de inwoners
verzochten om herstel van grieven, om wegneming
daarvan ; zij hadden rechtmatige grieven tegen den
landheer; wezenlijke en vermeende grieven; - eene
persoonlijke grief, grond van persoonljken tegenzin
of wrok; - iem. eene grief van iets maken, het liens
ten kwade duiden, verwijten; riinpel, vore: de gelatenheid, waarmede zij haar
lot droeg, had de grieven der smart van haar gelaat
weggevaagd. GRIEFJE, o. (-s).
1. GRIEK, iTs. (-en), een bewoner van Griekenland, iem. die uit Griekenland afkomstig is; - (veroud.') (fig.) een Griek, een stuursch menseh, een
knorrepot; - (thans nog bekend) een bedrieger,
valsche speler; een oude Griek, een schalk; een rare
Griek, een zonderling, een rare Chinees; schuldbekentenis ten laste van den Grieksehen
staat : blauwe, roode Grieken.
2. GRIEK, v. (gew.) de bovengrond van grasland,
grasnerf.
GRIEKENLAND, 0. het land waar de Grieken
wonen.
GRIEKSCH, ba van de Grieken: de Grieksche
geschiedenis; de Grieksche bouwkunst; Grieksche
letters, de letterteekens van bet Grieksch; een
Grieksche bijbel, bijbel in het Grieksch; - een
Grieksch testament, (stud.) een kurketrekker; uit Griekenland afkomstig: Grieksche wijn; Grieksch
marmer. -- Grieksch vuur, zeker fel brandend sas,
dat zelfs in het water brandt en in de 7de
eeuw Ii. C. door den Grieksehen ingenieur
Calihzieus wêrd uitgevonden ; --- Grieksche
ronden, soort van randversiering hij liet teekenornament; - de Grieksche kerk, de Oosterschorthodoxe kerk (in tegenst. met de HoomschKatholieke of Latijnsche kerk), waarvan de Czaarvan Rusland hat hoofd is; - een Grieksch kruis, een
knus met vier even lange armen (in tegenst. met
het Latijnsche kruis); - de Grieksche kalender,
de tijdrekening met het maanjaar, Juliaansche
kalender.
GRIEKSCH, 0. de Grieksche taal; - dat was
Grieksch coor hem, dat verstond, begreep hij niet.
1. GRIEL, v. (-e i ). (pap.)' langwerpige rooster
met dunne koperen staven in den maalbak.
2. GRIEL, v- (-en), (nat. hist.) zekere 'a zomers
in de duinen voorkomende vogel (ocdienemvs
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„crep'itans), ook doornsluiper en scharlu p geheeten,

die veel overeenkomst heeft met de pluvier.
3. GRIEL, GRIELE, v. (grielen), (gew.) een zot,
kinderachtig meisje; — (Zuidn.) een nijdig vrouwspersoon.
1. GRIELEN, (grielde, heeft gegrield), (Zuidn.)
-grabbelen : de kinderen grielen naar de pepernoten.
2 GRIELEN, (grielde, heeft gegrield), (gew.)
krioelen.
3. GRIELEN, (grielde, heeft gegrield), (gew.)
, onophoudelijk lachen, kinderachtig zijn.
GRIELIG, bn. ( -er, -st), (gew .) zot, mallotig.
GRIELIGHEID, V.
GRIEN, m. en v. (-en), iem. die dikwijls, om eene
kleinigheid grient, uitsl. van kinderen gezegd.
GRIEND, V. (- en), eene in of aan het water gelegen
zandige of kiezelachtige strook gronds, waard; —
waard waarop rijshout geteeld wordt : de grienden
.langs den HIollandsehen IJsel; -- (ook) bosch van
rijshout : de zoogenaamde grienden of wi.lgenhakbossehen; — rijshout : een schuit met griend; griend
koopen; —BAAS, m. (...bazen), eigenaar of huurder
van griendland; — GEWAS, o. het hout dat op eene
griend groeit; —HOUT, o. rijshout, teen, hoephout;
—KADE, V. (- n), kade of zomerdijk om eene griend;
—LAND, o. (-en), laag stuk land, dat men met
rijshout laat begroeien; —WAARD. v. (-en), uiterwaard waar rijshout wordt geteeld.
GRIENEBALK, m. en v. (-en), kind dat telkens
grient, huilebalk.
GRIENEN, (griende, heeft gegriend, schreien,
-dwingend pruilen (inz. van knorrige kinderen).
GRIENER, m. (-s), een kind dat veel grient; (ook)
iem. die zeurt en lamenteert.
GRIENERIG, GRIENIG, bn. ( -er, -st), (van
kinderen) dikwijls schreiende, huilerig, pruilerig :
een ondeugend, grienerig kind.

1. GRIEP, v. (-en), (gew.) greep, meertandige
mestvork.
2. GRIEP, v. zekere ziekte : influenza, eene epidemische aandoening der ademhalingswerktuigen;
(ook benaming voor) met koorts en andere ver
gepaard gaande, doch niet epidemische-schijnel
verkoudheid; — gastrische griep, als ook het darm
-kanlis
aangedaan.
GRIEPERIG, bn. (van eene ongesteldheid) op
griep gelijkende; (van personen) eenigermate aan
griep lijdende
de : ik ben wat grieperig.
GRIES, o. (veroud.) grof kiezelzand, gruis; vandaar een griesje, een griezel, eene kleinigheid : geef
me een griesje saffraan; — ( ook) gebroken, maar
niet geheel fijngemalen graan, ina. van gerst en
rijst : een paar balen gries; rijstegries.
GRIESMEEL, o. niet geheel fijngemalen gepelde
tarwe of spelt; (ook) het daarvan gemaakte gerecht; —PODDING, v. (-en), podding, van gries meel gekookt, ook wel griesje genoemd.
1. GRIET, o. (w. g.) grofzand, steengruis.
2. GRIET, v. (-en). GRIETJE, o. (-s), de verkorte
vrouwennaam Margareta; — (spr.) we moeten
elkander geen Grietje (gewoonlijk : Mietje) noemen,
elkander geen kool verkoopen, maar de dingen bij
hun rechten naam noemen; — 't is eene booze
(Zuidri. dolle) Griet, een boos, kwaad wijf; —
(ook) basterdvloek, eene opzettelijke vervorming
van God : wel groote Griet !; —
eene soort van appel, ook Margriet genoemd
Zeeuwsche Grieten; —
(scheepst.) grietje, het bramzeil van den bezaans-

mast, bovenkruiszeil.
3. GRIET, m. (-en), zekere vogel, grutto (limosa
aegocephale).

4. GRIET, V. (- en), eene zeer breede soort van
platvisch (rhombus), met een rugdin die vóór de
oogen begint en een afgeronden staartvin, ook wel
kaan of snoever geheeten : tarbot is eene groote
soort van grieten.

5. GRIET, v. (-en), (scheepst.) (gew.) smalle rib
onder langs de luiken voor het ruim (van een binnenvaartuig).
GRIETENIJ, V. (- en), (luist.) (in Friesland) eene
vereeniging van dorpen met hunne aanhoorigheden,
die gezamenlijk door een grietman werden bestuurd;
eene Friesche landgemeente; —BESTUUR, o.
(...sturen), het bestuur der grietenij, sedert 1851
door een gemeentebestuur vervangen; —HUIS, o.
(...huizen), raadhuis ir. eene grietenij; —RAAD, m.
( ...raden), de raad die met den grietman het grietenij bestuur vormde.
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GRIETJE, o. zie GRIET (2de art.).
GR IETJE SBRA S, m. (-sen), (scheepst.) bras van
de grietjesra; ...PARDOEN, V. (- s), pardoen van
de_ grietjessteng; ...RA, v. (...raas), de ra waaraan
het bovenkruiszeil is aangeslagen; ...STAG, o.
en v. (-en), stag van de grietjessteng; ...STENG, v.
(-en), de bramsteng van den bezaansmast, boven
-kruisteng;.TOPENA,v(-en)topa
van de grietjesra; ...VAL, o. (-len), het val van de
grietesra; ...ZALING, v. (-s), bramzaling van de
bezaansmast.
GRIETMAN, in. (-nen), (hist.) (tot aan 1795)
de hoogste rechterlijke en burgerlijk -administratieve
magistraatspersoon in eene grietenij; — (van 1815
tot 1851) titel van het hoofd eerier Friesche landgemeente; — (zegsw.) hij haalt voor niemand uit, al
was het ook de grietman, gezegd van iem. die koppig
op zijn recht blijft staan.
GRIEVE, v. zie GRIEF.
GRIEVEN, (griefde, heeft gegriefd), iem. bekom
veroorzaken, verdriet aandoen, krenken -mernis :
hij heeft mij diep gegriefd; eene grievende teleur
grievende verdenking, die iem. in zijne-steling;
eer. krenkt; — het grieft mij, doet mij leed; — het
griefde hem in de ziel, dat hij haar zoo onrechtvaardig
had behandeld, het speet hem innig; —
kwellen, plagen, pijnigen : de wanhoop die mij
griefde; grievend zelfverwijt; --- (dicht.) kwetsen,
verwonden : het grievend staal. GRIEVING, v.

GRIEVEND, bn. bw. ( -er, -st), smartelijk, pijnlijk:
grievende gebeurtenissen; -- krenkend, beleedigend:
grievende woorden; •— (Zuidn.) hartroerend, hartverscheurend : een grievende kreet; -- bw. op grie-

vende wijze.
I. GRIEZEL, m. rilling van ontzetting of afkeer:
er gaat mij een griezel door de leden; — afkeer,
gruwel : ik heb er een griezel voor.
2. GRIEZEL, v. (-s), gruizel, kleinigheid : geen
griezel, geen ziertje : onder al dat gepraat loopt wel
eens een klein, klein griezeltje kwaadsprekerij.

GRIEZELEN, (griezelde, heeft gegriezeld), hui
rillen, ijzen (tengevolge van ontzetting,"-vern,
schrik of afkeer) : ik griezel er van; het is om van te
griezelen. GRIEZELING, v. (-en).
GRIEZELIG, bn. bw. ( -er, -st), huiveringwekkend,
ijzig : een griezelig gezicht; — een gevoel van afgrijzen, walging verwekkende : eene griezelige
woad: — huiverig : 't is om er griezelig van te worden:
het is griezelig weer, koud, grillig; — bw. : 't is griezelig koud, om er van te huiveren. GRIEZELIGHEID, V. (...heden).
1. GRIF, in. griffel, schrijfstift van. leisteen; —
(dicht.) schrijfstift, graveernaald.
2. GRIF, bn.. bw. vaardig, vlug, spoedig gereed:
zij is heel grif met haar tranen, heeft die terstond
bij de hand; (w. g.) hij is er niet grif in, niet bekwaam, onhandig; iets grif hebben, er den greep,
den slag van beet hebben; — bw. vaardig, vlug:
zijne vraag werd grif beantwoord, terstond; — zij
stemde grif toe, zonder tegenwerping; — het gaat
haar grif van de hand, zij is er vaardig in; — de
geheele partij werd grif verkocht, glad, vlot,
vlug.
GRIFFEL, v. (-s), schrijfstift, inz. eene stift van
leisteen om daarmede op de lei te schrijven, grift :
eene punt aan eene griffel slijpen; gekleurde, gouden
griffels, die met gekleurd papier, goudpapier zijn
omplakt; — (tuinb.) entlot, entrijs. GRIFFELTJE,
o. (-s).
GRIFFELBEEN, o. (- deren), (nat. hist.) priem
beenderen in de achtervoeten van een-vormige
paard; ...DOOS, v. (...doozen), doos voor griffels;
doos met griffels.
GRIFFELEN, (griffelde, heeft gegriffeld), met eene
metalen schrijfstift schrijven, inkrassen, griffen :
daar griffelde de dood zijn Memento Mori, op den
wand; zijne beeltenis was in haar hart gegriffeld; —
(tuinb.) enten : appelboomen griffelen; peren op
appelen griffelen. GRIFFELING, v. enting.

GRIFFELKOKER, m. (-s), koker om griffels in
te bewaren; ...LEI, v. zachte - leisoort, waarvan
men de griffels maakt.
GRIFFELMES, o. ( -sen), entmes.
GRIFFEN, (grifte, gegrift), griffelen : er waren
letters in gegrift; die gebeurtenis is onuitwischbaar in
zijn geheugen gegrift; -- (ook) enten.
1. GRIFFIE, v. (-s, ...fiën), schrijfstift : de ouden
schreven met ijzeren grifjiiën op boden of wassen
tafeltjes; -- leien schrijfstift : wie heeft er een griffie
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vo'ir mij ? (zeer algemeen in gebruik, ook in Z.

Afrika).
2. GRIFFIE, v. (-s, . . .fiën), de secretarie van het
een of ander college of lichaam (de Kamers der
Staten-Generaal, de Provinciale Staten en de
rechterlijke colleges) : de Provinciale Griffie in
Utrecht ; klerk, commies ter griffie; een verzoekschrift ter griffie nederleggen (of deponeeren),
ier inzage van de leden, aan de leden der Kamers

van de Staten-Generaal gelegenheid geven er
nader kennis van te nemen, (ook) het stuk ter
zijde leggen, de zaak ,,in den doofpot" doen;
eene akte, een register ter griffie nederleggen (overbrengen, plaatsen), in het archief (van de rechtbank)

deponeeren.
GRIFFIER, rn (-s), secretaris van een college of
van een bijzonder persoon, inz. bij de Generale en
Provinciale Staten, bi) een gerechtshof, eene rechtbank, een kantongerecht enz., chef der griffie; —
coininies - griffier, ambtenaar onder den griffier van
eene der beide Kamers der Staten-Generaal; substituut - griffier, ambtenaar onder den griffier
van een rechtscolleg e, met een deel van diens bezigheden belast en aangewezen om hem bij ontstentenis of afwezigheid te vervangerr.
GRIFFIERSCHAP, o. (-pen), het ambt van
griffier.
GRIFFIERSPLAATS, v. (-en), plaats, betrekking
van griffier.
GRIFFIOEN, gewoonlijk GRIFFOEN, m. (-en),
grijpvogel, een fabelachtig dier, niet het bovenlijf
van een adelaar en het benedenlijf van een leeuw,
fel en wreed van aard (thans vooral nog bekend
als heraldische figuur.)
GRIFFO (Sp.), in. (-'s), afstammeling van een
neger en eene mulattin.
GRIFFON, rn (-s), eene soort van honden, ook
.s-inousbaardea geheeten.
GRIFHEID, v. het grif zijn, promptheid, vlugheid,
vlotheid : de grif/teid waarmede alles aan een spoor.
we,station iiordt uitgevoerd.

GRIFMESJE, o. (-s), entmesje.
1. GRIFT, v. (-en), (gew.) eene gegraven watergang, vaart of kanaal: de Zeister Grift.
2. GRIFT, v. (-en), griffel : griften slijpen, punten,
nene punt aan griffels slijpen. GRIFTJE, GRIEJE.
0. (-s), een stukje grift, acne kleine griffel.
GRIFTENDOOS, v. ( ... doozen), ... KOKER, rn
<-s), doos, koker om griften in te bewaren.
GRIFWEG, bw. zonder moeite, met gemak, vlot
ik kreeg het grifweg van hem gedaan.

GRIJM, 0. (Zuidn.) los, poederachtig roet uit den
schoorsteen, aanslag van het vuur : de ijzeren pot
was zwart van het grijm.

GFIIJMIG, bn. (Zuidn.) roetig, vol roet.
1. GRIJN, iii. (-en), kniezer, knorrepot, inz. een
knorrig oud inensch; - huilebalk, kind dat telkens
grijnt.
2. GRIJN, rn (-en), (gew.) rozijn; (ook) zweer
aan den mond.
GRIJNEN, (grijnde, heeft gegrijnd; ook: green,
heeft gegrenen), grienen.
GRIJNIG, bn. (-er, -st), grienig, knorrig
GRIJNS, v. (grijnzen), eene onaangenarrie vertrekking van het gelaat, grijnslach: er kwam eens
akelige grijns op zijn gelaat; hij zag er naar met
eene grijns; - ( ook) mombakkes, masker : eens
grijns voor het gezicht hebben, (fig.) niet oprecht,
niet te vertrouwen zijn; - (geur.) ergens eene grijns
grins, grens) aan hebben, er een hekel aan hebben,
met tegenzin iets doen : werken, daar heeft hij eens
grins aan.

GRIJNSBEK, m. (-ken), iemand met een grijnzend gezicht.
GRIJNSLACH, rn. eene hatelijke, schampere vertrekking van het gelaat, bittere, satirische lach:
Len akelige grijnslach. GRIJNSLACHJE, o. (-s).
GRIJNSLACHEN, (grijnslachte, heeft gegrijnslacht), het gelaat tot een grijnslach vertrekken,
spottend, hatelijk lachen.
GRIJNSMUIL, rn (-en), (niinachtend voor)
grijnsbek.
GRIJNZAARD, m. (-s), grommer, knorrepot; (ook) zekere visch, behoorende tot de hoornvisschen, in welks bek zich ontbloote tanden vertoonen (bulistes ringens).
GRIJNZEN, (grijnsde, heeft gegrijnsd), het gelaat
tot eene grijns vertrekken, inz. valsch lachen:
toen hij dit gezegd had, begon hij te grijnzen; grijnzend

lachen; (zegsw.) (w. g.) hij grijnst als de drommel
tegen den dageraad, gezegd van iem. die leelijk
kijkt; - de hond grijnsde, toen de bedelaar naderde,
liet de tanden zien; - (fig.) van alle kanten grijnst
het gevaar ons aan, het dreigt van alle kanten,

GRIJZING, Ir. (-en).
GRIJNZEND, bn. (plantk.) diep tweelippig,
met open keel.
GRIJP, in. (-en), griffoen, grijpvogel: de vogel
grijp; - (fig.) een hebzuchtig, gierig rnensch.
GRIJPACHTIG, bn. (-er, -st), geneigd om te
grijpen, begeerig.
GRIJPBAAR, bn. gegrepen kunnende worden,
bereikbaar.
GRIJPEMMER, m. (-s), bak of emmer aan eene
baggermachine, waarmede de modder wordt opgeschept.
GRIJPEN, (greep, heeft gegrepen), de hand uitstrekken om iets te vatten, iets met de hand beetpakken, om het vast te houden, te bemachtigen:
hij greep naar het mes, dat op tafel lag, de wouw
schoot neer en greep het kieken; - voor het grijpen
liggen, in overvloed voor de hand liggen; - iets voor
het grijpen hebben, (fig.) het zonder de minste moeite
kunnen verkrijgen; - dat bericht is uit de lucht gegre
pen, verzonnen; - al wat hij grijpen en vangen
kon, nam hij mee, al wat hij maar bemachtigen
kon; - de dief werd gegrepen, gevat, gevangen genomen; - de machinist werd door de machine gegrepen en onmiddellijk gedood, medegesleurd en ver-

pletterd; - beetpakken, om het gegrepene tegen
te houden : hij greep het paard bij den teugel; plot-

seling werd ik bij den arm gegrepen; de gelegenheid
bij de haren grijpen, zie GELEGENHEID; - (fig.)
het greep hem in de ziel (in het gemoed), deed hem

krachtig aan, ontroerde hem diep; - vastgrijpen,
om iets te redden of voor een gevaar te behoeden:
het kind was te water gevallen, als ik het niet gegrepen
had; de drenkeling greep de sloep, om zich drijvende
te houden; - iets aanvatten, met of zonder een
bepaald doel: hij greep zijn hoed en ging heen;
hij greep haar hand en hield die langen tijd in de
zijne; - naar het zwaard grijpen, zich tot den

aanval (of tot zelfverdediging) gereedmaken; -

naar de pen grijpen, zich tot schrijven zetten; het publiek grijpt begeerig naar eiken nieuwen roman
van dezen schrijver, koopt on leest het boek gretig;
in iets grijpen, ergens in tasten, (ook) bij vergissing
er de hand in slaan : hij greep in de modder; -- aanrake. beroeren : nan kam den regen haast grijpen,

gezegd a het zal g i an regenen en de regenwolken
zoo laag hangen, dat men zou meenen, ze met de
hand te kunnen aanraken; eene tastende beweging met hand of arm maken:
de kleine begint al te grijpen; hij greep om zich heen,

tastte in het ronde; - de ziekte grijpt steeds verder
om zich, woekert voort; vatten : het anker grijpt, vat grond; - (van deden
van werktuigen) de tanden der raderen van eens
machine grijpen in elkaar; — (van paarden) bij
het draven met den toon van den achterhoef het
ijzer of de ballen van den voorvoet raken: het
aanslaan, grijpen of in de ijzers slaan kan verschillende kwetsuren veroorzaken; - ( Zuidn.) vatten,
pakken, houden : inkt grijpt niet op geölied papier,
(fig.) noch smeeking, noch bedreiging grijpt op zijn
hart; - ( Zuidn.) (van bier) beginnen te gisten,
te gijlen: zoo/iaast het hier gegrepen is , doet men het
in tonnen; moed grijpen, moed vatten: grijp moed, mijn
kind; - uit /1st leven gegrepen, aan de werkelijkheid
ontleend : dat tafereeltje is uit het leven gegrepen; stand grijpen, ontstaan : de verwarring die sedert
had stand gegrepen; - plaats grijpen, plaats hebben,
geschieden : eens vreeselijke gebeurtenis heeft hier
plaats gegrepen. GRIJPING, v.

GRIJPEND, bn. verscheurend, roofzuchtig: (bijb.)

de valsche profeten, dewelke in schaapskleederen tot u
komen, maar van binnen zijn ze grijpende wolven.
GRIJPER, m. (-s), iemand die grijpt, hebzuchtig

of vrekkig menach ; (ook) roover, dief; — (scherts.)

de vingers : hij zit met zijne kleine grijpers
overal aan.

GRIJPERIG, bn. grijpachtig.
GRIJPIJZER, 0. (scheepsb.) zeker stuk gereedschap : eene korte dikke ijzeren staaf met aan de
eene zijde een breeduitloopend omgebogen blad
met tanden.
GRIJPSTAART, in. (-en), een staart, waarmede

GRIJPSTUIVER.
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men zich vast kan grijpen, gelijk b. v. verschillende
apen bezitten.
GRIJPSTUIVER, m. het kost maar een grijpstuiver,
bijna niets.
GRIJPVOGEL, m. (-s), griffioen; -- (fig.) heb zuchig, scliraapzuchtig persoon; --- (gew.) krak eend.
1. GRIJS, bn. (grijzer, -t), lichtgrauw, witachtig
vaal van kleur : grijs haar; grijs teekenpapier; grijze
kousen; het weiland was grijs van de rijp;
p; een grijze
&g, een nevelachtige dag; — (spr.) zich over iets
geen grijze haren laten groeien, er zich geene zorgen
over maken, zich iets niet aantrekken; — grijs
haar van iets krijgen, door schrik bevangen wor-

den , (ook) ongeduldig zijn ;
grijsharig : een grijs hoofd; de grijze landvoogd ;,
de hoogbejaarde; — hij is in den dienst grijs geworden, heeft er zijn leven in doorgebracht, er zijn
beste krachten aan gewijd; -- overoud, aloud:
het grijs verleden; — de grijze oudheid, langvervlogen eeuwen - het grijze Keulen, het eeuwenheugende
Keulen; — het grijze slot; (w. g.) grijze verhalen,
uit den ouden tijd afkomstig.
2 GRIJS, o. de grijze kleur; — grijze kleederen:
zij was in 't grijs.

GRIJSAARD, m. (-s), iemand met grijs haar,
oud man : een afgeleefde grijsaard; — een frissche,
een groene grijsaard, die nog helder en opgewekt
van geest is; — een jeugdig grijsaard, (scherts.)
iemand die grijs is voor den tijd.
GRIJSACHTIG, bn. ( -er, -st), een weinig grijs,
naar het grijze zweemende : grijsachtige oogen.
GRIJSACHTIGHEID, v.
GRIJSBAARD, m. (-en), iemand die een grijzen
baard heeft, inz. een oud krijgsman.
GRIJSBLAUW, bn. grijsachtig blauw van kleur.
GRIJSBOK, m. (-ken), (nat. hist.) eene soort
an Zuidafrikaanschen bok met grijze huidkleur
(antilope melaenotis).

GRIJSBONT, bn. grauwgevlekt : eene grijsbonte
koe; ...BRUIN, bn. grijsachtig ],ruin; ...GEEL,

bn.; ...GESPIKKELD, bn.; ...GRAUW, ba. vaal giauw; ...GROEN, bn. zeegroen.
GRIJSHARIG, bn. grijze haren hebbende:
grijsharige mannen.

GRIJSHEID, v. het grijs zijn, grijze kleur; —
hooge ouderdom : de grijsheid nadert met haar
pie qen.

GRIJSHOUT, o. zekere soort van grijskleurig
hout.
GRIJSKOP, m. (-pen), scheldnaam voor een oud
man met een wit hoofd.
GRIJSKRUID, o. (plantk.) eene vrij algemeen
op droge, zonnige gronden voorkomende kruisbloemige plant (berteroa incana), ook knoflookkruid
geheeten; -- ook benaming voor het kruiskruid
(senecio), zekere welriekende plant.
GRIJSWIT, bn. vaalwit; ...ZWART, bn.
GRIJZEKOM, V. (plantk.) volksnaam voor de
gemeene duivenkervel (fumaria officinalis).
1. - GRIJZEN, (grees, heeft gegrezen), (Zuidn.)
een leelijk gezicht trekken, schreien, huilen : hij
grees van spijt.

2. GRIJZEN, (grijsde, is gegrijsd), grijs worden:
zijn haar, hij begon reeds te grijzen; een grijzende
baard; (dicht.) langzaam grijsde de dageraad, weldra
blauwde de morgen. GRIJZING, v.
GRIJZIG, bn. grijsachtig : eene grijzige lucht.

GRIJZIGHEID, v. grijsheid.
GRIJZORIE, v. (Zuidn.) akkerplant, aardrook

(fumaria officinalis).

GRIKWA, ('s), (Z. A.) stam van inboorlingen,
kruisras van blanken en Hottentotsche vrouwen.
1. GRIL, V. (- len), plotselinge inval, onberedeneerde gedachte, zonderling idee : stel die grillen
uit uw hoofd; — plotseling opkomende lust of begeerte : 't is maar eene voorbijgaande gril; vlaag
van willekeur, eigenzinnigheid of wispelturigheid,
kuur : ik ben niet van plan mij naar zijne grillen te
schikken; de dwaze grillen van jonge meisjes; grillen
en grollen, zotte invallen, dwaasheden. GRILLETJE

o. (-s).
?. GRIL, m. (-len), rilling, huivering : bij die

gedachte raat mij een gril over het lijf, alsof er iemand
over m#i;,; n graf liep.

3. GRIL, bn. bw (gew.) huiveringwekkend, griezelig, schril : 't is een gril gezicht; een grille man; —
1}uiverig, guur (van het weder) : 't is gril vandaag; —
schei, schril (van kleuren) : eene grille kleur; -----

bw. op eend grille wijze: gril kijken, met wijd opengesperde oogen staren.
GRILKIJKER, m. (-s), (plantk.) (gew.) het drie
wilde viooltje (viola tricolor).
-kleurigof
GRILLEN, (grilde, heeft gegrild), rillen, huiveren;
-- van iets grillen, er van gruwen, er een afkeer
van hebben. GRILLING, v. (-en), huivering,
rilling.
1. GRILLERIG, bn. bw. grillig, nukkig, vol
luimen.
2. GRILLERIG, bn. rillerig, huiverig : ik ben zoo
grillerig, ik heb zeker koorts; — 't is grillerig weer,

huiverig, vochtig en koud.
1. GRILLIG, bn. bw. ( -er, -st), aan luimen en
nukken toegevende, ongestadig : zij is zeer grillig:
ik kon het niet weigeren zonder grillig te schijnen; —
de grillige fortuin, de wisselvallige, veranderlijke
fortuin; — onvoorzien, willekeurig : eene grillige
speling der natuur; — ongewoon, zonderling van
vorm, fantastisch : grillige lijnen, grillige figuren; —

bw. op grillige wijze.
2. GRILLIG, bij. rillerig : grillig zijn van koude:
het is grillig weer, huiverig, vochtig en koud.
GRILLIGHEID, v. eigenzinnigheid, luimigheici :
eene kleine grilligheid staat aan mijn sekse vrij; —,
(...heden), nuk, kuur : hij gaf aan al haar grillig
grilligheden der mode.
-hednto;

GRILWERK, o. (-en), (w. g.) grillig, grotesk
schilderwerk.
GRILZIEK, bn. ( -er, -st), lastig, vol nukken en
kuren.
1. GRIM, v. woede, toorn, grimmigheid.
2. GRIM, v. (-men), (gew.) momaangezicht,
grijns; (ook) lederen halster met touw of ketting.
3. GRIM, bn. bw. grimmig, onvriendelijk : de
grimme Noordzeebaren.

GRIMAS, v. ( -sen), grijnzende vertrekking van
het gelaat, ongewone lichaamswending, zonderling
gebaar : grimassen maken; — allerlei onoprechtheid, geveinsdheid, kunstenarij : dat zijn maar
grimassen, kunsten waarvan men niets meent.
GRIMASSEN, (grimaste, heeft gegrimast), gezichten trekken, leelijke gebaren maken.
GRIMASSENMAKER, m. (-s), ...MAAKSTER,
v. (-s), die grimassen maakt.
GRIMBEK, m. en v. (-ken), knorrig, korzelig
mensch; — (w. g.) huilebalk.
GRIMBEKKEN, (grimbekte, heeft gegrimbekt),
schamper grijnzen (inz. van ingehouden, verbeten
woede).
GRIME, v. (-s, -n), (toon.) beschildering van
het gezicht en verdere middelen om op de planken
een zeker persoon of type voor te stellen.
GRIMEEREN, (grimeerde, heeft gegrimeerd), het
gelaat van tooneelspelers enz. kleuren en betcekenen, en van pruik of baard voorzien, om er de
voor de rol vereischte uitdrukking aan te geven:
de oude vrek was uitstekend gegrimeerd.

GRIMEUR, m. (-s), de persoon die grimeert.
GRIMLACH, m. kwaadaardige grijnslach.
GRIMLACHEN, (grimlachte, heeft gegrimlacht),
het gelaat tot een onaangenamen, hatelijken,
valschen lach vertrekken. GRIMLACHER, m. (-s),
...LA.CHSTER, v. (-s), die grimlacht.
BRIMMELD, bn. (gew.) gestippeld, gevlekt (van
koeien en schapen); vgl. GEGREMELD.
1. GRIMMELEN, (het grimmelde, heeft gegrimmeld), (w. g.) wriemelen, krioelen, wemelen : het

grimmelt overal van kraaien met twee beenen; mijn
kop grimmelt van zorgen.

2. GRIMMELEN, (grimmelde, is gegrimmeld),
(Zuidn.) (van melk) hotten, schiften.
GRIMMELKOP, m. (-pen), (gew.) schaap met
bonten neus, gremelneus; ...POOT, v. (-en), koe
met zwarte stippels op de pooien, grimmelde koe.
GRIMMEN, (grimde, heeft gegrimd), toornig zijn,
grimmig zien : de vorsten grimmen van verwoedheid,
bleek en stom; een grimmende beer; — knorrige woorden uiten, grommen : de mannen moeten altijd grim-

men, is het niet over de kinderen, dan is het over het
schoonmaken; — (w. g.) onvriendelijk kijken, schrei-

en, pruilen (van kinderen). GRIMMER, m. (-s),
die altijd grimt, knort en pruttelt, knorrepot.
GRIMMIG, bn. bw. ( -er, -st), hevig vertoornd,
zeer boos, woedend : zij werden door hun grimmige

vervolgers van alle zijden bestookt; grimmig van spijt
bonsde hij tegen de deur; — vreeselijk om aan te
zien : een grimmig monster; -- het grimmig Noorden,
het barre Noorden; het grimmig noodlot; een grim-

tR1M il(iHEID
enige beer kwam op hem af; — toornig, onvriendelijk:
een grimmige blik; een grimmig gelaat; —, bw. op
Gene wijze die van woede blijk geeft : grimmig
kijken; hij zag mij grimmig aan; -- fel, hevig : 't
is grimmig koud, vinnig koud.
GRIMMIGHEID, v. heftige toorn, verbolgenheid;
(O. T.) de heilige verontwaardiging des Heeren:
daarom heeft hij over haar uitgestort de grimmigheid
zijns toorn.
GRIND, ook GRINT, o. en v. de kleine keitjes,
,die in groote menigte in diluviale gronden en op
eden bodem der rivieren worden aangetroffen,
,kiezels : grind in den tuin laten brengen; — (gew.)
grof meel dat, na de bloem, van de zemelen wordt
gebuild : het grind van tarwemeel; -- (ook) het tweede
meel van boekweit; — (ook) gemalen doppen van
rogge; — (ook) fijne zomelen.
GRINDBAGGEREN, o.; ...BAGGERMOLEN, m.
°(-s), baggermolen die grind uit onze bovenrivieren
,opbaggert; ...BANK, v. (-en), opeenhooping van
-grind in of onder het diluviale zand; ...BETON,
o.; ...DELVEN, o. het delven van grind.
GRINDDEPOT, o. (-s), hoeveelheid grind, van
.afstand tot afstand langs een grindweg neergelegd,
tot onderhoud en herstel van den weg; (ook) plaats
waar zoodanige voorraad ligt; ...DILUVIUM, o.
diluvium dat uit grind bestaat.
GRINDEN, ook GRINTEN, (grindde of grintte,
heeft gegrind of gegrint), met grind bestrooien : een
weg grinden; — (ook) grind delven, uitgraven.
GRINDEWAL, m. (-len), ook GRIND, een 6 tot
7 M. lange soort van rondkopdolfijn (globiocephalis

,

-

melas).

GRINDFILTER, m. (-s), filter van grind, voor
drinkwater; ...GROND, m. (-en), streek grond
waar de grind in heuvels of banken ligt; ..,HORDE,
V. (- n), ...HOR, V. ( - ren), houten met dik ijzerdraad
bevlochten raam om grond door te ziften.
GRINDHOUDEND, bn. (van grond) veel grind
bevattende.
GRINDKIST, v. (-en), baanbed of laag grind op
spoorwegen.
GRINDKRUID, o. (plantk.) volksbenaming voor
,kruiskruid (senecio).
GRINDPAD, o. (-en), pad dat met grind is bestrooid; ...SCHIPPER, m. (-s), schipper die zijn
beroep maakt van het varen en verkoopen van
-grind; ...STEEN, o. conglomeraat van kiezel steentjes; ...WEG, m. (-en), weg die begrind, die
met grind hard gemaakt is; ...ZAND, o. zeer fijn
-grind.
GRINNIKEN, (grinnikte, heeft gegrinnikt), zenuwachtig lachen : al grinnikende kwam zij nader; —
van genoegen glimlachen, lachen met zeker knorrend
keelgeluid : hij grinnikte over zijn eigen aardigheid.
GRINT, GRINTEN, enz., zie GRIND, GRINDEN
enz.
GRIOTTE, o. eene soort van roodachtig marmer:

,griotte d' Italie.

GRIP, GRIPPE, v. zie GREP.
GRIPPEL, v. zie GREPPEL.
GRISAILLE, v. (-s), schilderwerk waarbij men
alleen grijze tinten aanbrengt; —pruik van dooreengemengd blond en bruin haar.
GRISETTE, v. (-s), naaistertje, werkmeisje, los
- van zeden (in Parijs).
GRISOL, o. middel tegen bet roesten van ijzer,
bestaande uit aluminiumsilicaat, zinkoxyde en
mangaanvernis.
GRISOU, o. ontvlambaar gas in de kolenmijnen,
uit koolwaterstof met eenige stik- en zuurstof bestaande.
GRIS-PERLE (Fr.), bn. parelgrijs: eene gris perk

japon.

GRISSEN, (griste, heeft gegrist), met snellen greep
iets bemachtigen, inz. het aan een ander afhandig
maken : hij griste mij he potlood uit de hand; —
hoimelijk wegnemen, wegkapen : hij zoekt altijd
wat te grissen. GRISSER, ir#. (-s), GRISTER ; V.
(-s). die grist.
1. GRIT, m. (-ten), (gew.) zekere vogel, grutto.
2. GRIT, o. fijngemalen schelpen (voor kippen , houders).
GROBAK, m. (-'s), (op Java) tweewielige kar tot
vervoer van landbouwproducten, handelsartikelen
enz., —VOERDER, m. (-s), inlander die den
grobak ment of leidt; VRACHT, v. (-en), de
4ading van den grobak, (ook) het vervoerloon.
GROBBELEN, (grobbelde, heeft gegrobbeld),
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(gew.) grabbelen, op goed geluk tasten : wat grobbel
je toch, is er wat weg I; in iets grobbelen, er in woelen,
wroeten, rommelen.
GROEDE, ook GROED, v. (gew.) groen buitenland, begraasde aanwas, gors. GROEDLAND, o.
(gew.) grond die uit groede bestaat, poldergrond;
—, (-en), stuk polderland.
GROEF, ook GROEVE, v. (groeven), greppel,
sloot : groeven om het water af te leiden; --- kuil of
put : (inz.) grafkuil, graf : de kist in de groeve neerlaten; bij de geopende groeve hield de predikant eene
treffende lijkrede; — (gew.) te groef gaan, mede ter
begrafenis gaan; — te groef bidden, ter begrafenis
noodigen; -- (gew.) begrafenismaal; —
open ruimte waaruit de eene of andere delfstof
gewonnen wordt, (ook) onderaardsehe mijngang,
mijnschacht : eene groeve waar zandsteen gehouwen
wordt; steengroef, zoutgroef enz.; —
uitholling, inkerving : eens groef in iets maken; de
groeven op eene vijl; een pilaar met groeven; de zorg
had diepe groeven in haar voorhoofd geteekend; —
(timm.) ingeschaafde sleuf in den kant eener plank,
waar de messing van Bene andere plank insluit,
sponning. GROEFJE, o. (-s).
GROEFAFSTAND, m. (-en), afstand tusschen
twee groeven; ...BEITEL, m. (-s), (bij draaiers)
beitel om groeven in de oppervlakte van hout te
draaien, puntijzer.
GROEFBIDDER, m. (-s), (gew.) noodiger ter
begrafenis, aanspreker.
GROEFBODEM, m. (-s), ...BREEDTE, v. (-n),
... DIEPTE, v. (-n), bodem, breedte, diepte eener
groef.
GROEFLATJE, o. (-s), (timm.) latje met eens
groef, dat als mal wordt gebruikt voor het afschaven
der stootborden van eens trap.
GROEFLEGER, o. de ligging van het gesteente
in de groef; -- (van gehouwen steen) het vlak
waarop en de richting waarin de steen in de groef
gelegen heeft : het is volstrekt noodzakelijk den
Maastrichtschen bouwsteen steeds op zijn groefleger
te plaatsen, daar anders zijn samenhang spoedig
verbroken wordt.
GROEFMES, o. ( -sen), (schoenm.) mes om langs
den zoom van de zool eene reet te snijden, waar
het spinaal in genaaid wordt; ...PLOEG, v. (-en),
(timm.) groefschaaf; ...RAILS, mv. rails met eens
groef of holte, zooals in bestrate wegen, voor tramlijnen in de steden, ...SCHAAF, v. (...schaven),
(timen.) eene ploegschaaf waarvan de beitel is
ingericht om groeven te schaven; ...VERBAND,
o. (-en), (timm.) een houtverband, verkregen door
middel van groeven en messingen : het zwaluwstaarts-

groefverband.

GROEFWATER, o. het vocht dat aanwezig is
in gehouwen steen die pas uit de groef komt.
GROEFWERK, o. gecanneleerd werk; ...ZAAG,
V. (...zagen ), (timm.) eene zaag die gebezigd wordt
bij het inzagen van zwaluwstaartvormige groeven.
GROEI, m. het groeien, het toenemen in grootte :
de groei der planten; die knaap is in zijn groei, in
zijn wasdom, de periode waarin hij groeit; — eene
broek die op den groei gemaakt is, te groot en te
wijd genomen, ten einde ook bij toenemenden
wasdom te kunnen dienen; --- hij heeft den groei in
de beenen, zeker pijnlijk gevoel in de ledematen,
dat men aan het groeien toeschrijft; — die boom
komt niet tot zijn vallen groei, tot volkomen ontwikkeling; -- groeikracht : er zit geen groei in dat
kind, het gedijt niet, groeit niet; -- wat door groeien
ontstaat, uitspruitsel, schot (van planten) : snoei
den wilden groei van dien heester maar af; — de
groei in 't water, ontwikkeling van algen in 't duinwater.
GROEIBAAR, bn. hetgeen groeien kan.
GROEIBOOG, m. (...bogen), toestel bestaande
uit een in graden verdeelden boog, waarlangs
een wijzer loopt, om den groei van planten te meten.
GROEIEN, (groeide, is gegroeid), in grootte
(lengte of omvang) toenemen, wassen : dat boompje
wil niet groeien; het gras is de laatste week hard gegroeid; hij groeit als kool, van een kind dat flink
gedijt; — die jongen is uit zijn kracht gegroeid,
overmatig lang geworden, buiten verhouding tot
leeftijd en lichaamskrachten; -- uit zijn kleeren
groeien, te groot worden voor zijn kleeren; --- iem.
over het hoofd groeien, langer worden dan deze is,
(fig.) hem geestelijk de baas worden; — het kind
moet er nog van groeien, m. a. w. laat het maar
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eten als het trek heeft; — hij groeit tegen de verdruk
in spijt van tegenspoed, leed of vermoeienis-king,
ziet hij er steeds welgedaner uit; — ergens in groeien,
in eens anders leed groeien, zich verheugen over
andermans leed : ik groei er in, dat hij zijn zin niet
heeft gekregen; — door zijn haar groeien, (scherts.)
kaal op de kruin beginnen te worden; (Zuidn.)
gijn haar grote door rijn mutse (of klak). hij ziet
er kaal uit ; —• daar groeit een degelijk mensch
(enz.) van die knaap wordt mettertijd een degelijk
man enz. ; -•-- die jongen is veel te lui : daar groeit
nooit iets goeds van; —
(van planten) wassen, opschieten, uit de aarde
te voorschijn komen : er groeit niets dan onkruid;
bramen groeien in het wild; al het graan dat in. Neder land groeit is voor de eigen behoefte niet toereikend,
het graan dat de Nederlandsche bodem voortbrengt;
— (zegsw.) dat is niet in uw tuin gegroeid, dat
komt niet uit uw eigen brein, dat hebt gij niet
uit u zelven; -- tieren, aarden : rogge groeit op hooge
gronden; -- (van vruchten enz.) hier groeien heer
appels; op die bergen groeit de Rijnwijn; —-lijke
het geld groeit mij niet op den rug, ik heb het geld
maar niet voor het grijpen, er moet hard genoeg
voor gewerkt worden; —
toenemen, meer worden, aangroeien : het aantal
nieuwsgierigen groeide voortdurend; men zag den
stapel groeien, allengs hooger worden; mijne achting
voor u groeit met iederen nieuwen brief. GROEI -

ING, V.
GROEIKOORTS, v. (-en), koortsachtige aandoening bij kleine kinderen, die, werkelijk of vermeend,
met den groei in verband staat : 't is maar een groei
...KRACHT, v. kracht van een levend-kortej;
organisme om te groeien; het vermogen der natuur
oen te doen groeien; ...LAAG, v. (..Jagen), bet
laagje waarmede een boomstam jaarlijks in omvang toene imt, jaarring.
GROEISEL, o. (-s). wat gegroeid is; al wat groeit.
GROEISTEEN, o. (delfst.) zeker doorschijnend
gesteente waarin eene fijne mosachtige plant besloten is. mosagaat; ...STUIP, v. (-en), stuip ten
gevolge van den groei (bij jonge kinderen) : de
kleine heeft last van groeistuipjes; ...WORTEL, m.
(-s), groeiwortels der planten, in tegenst. met de
voedingswortels.
GROEIZAAM, bn. bw. (...zomer, -st). groei
hebbende : groeizaam zaad; — vruchtbaar:-kracht
groeizame akkers met welig gras; -- den groei bevorderende : een groeizaam regentje; groeizaam
weer. GROEIZAAMHEID, v.
1. GROEN, bn. ( -er, -st), de kleur hebbende
die in het zonnespectrum tusschen geel en blauw
in ligt : zoo groen als gras; de smaragd is een groene
edelsteen; een groen gordijn; groene oogen; de groene
zee; alles wordt mij groen en geel voor de oogen, zie
GEEL (late art.); een groene jager, soldaat van
het korps der Jagers (die eene groene uniform
dragen); groene erwten, groene zeep, groene thee,
zie ERWT, ZEEP, THEE; groen meel, zekere
meststof, eene soort van beendermeel met 5 ° /s
stikstof en 17°!, phosphorzuur; —
(inz. van planten en doelen daarvan) het groene
gras; hij rust onder de groene zoden, in het graf;
het groene veld, dat met gras is begroeid; — groen
land, grasland, (ook) niet ingepolderde, des winters
gemeenlijk overstroomde landen; — (waterst.)
groene rivier, rivierbed dat in gewone tijden droog
ligt en met gras is begroeid, doch dat bij hoogen
waterstand een deel van het water eener rivier
kan ontvangen ter bevrijding van de dijken, gevormd door het water van een overlaat; — groene
goot, zie GOOT; -- eene groene sloot, die met kroos
enz is volgegroeid; — (waterst.) groen duin met
helm begroeid duin; -- (landb.) groene bemesting,
bemesting door middel van daartoe gezaaide,
den grond met stikstof verrijkende (groene) gewassen
(lupinen, brem enz.), die vóór het bloeien worden
ondergeploegd; — groen moes, moes, spijs van groene
kruiden; — groene bladerent het groene woud; de
boomen worden weer groen, krijgen bladeren; — een
groene Paschen, als de boomen dan reeds blad heb ben; — het altijd groene Oosten, waar het geboomte
nimmer bladerloos staat; -- eens groene veiling
(van bloembollen), verkooping van te veld staande
bolgewassen; — groen smaken, groen rieken, smaken,
rieken als groene plantendeelen , er is een groen
,

smaakje aan; —

(van het loof van planten) friseh, onverwelkt :

GROEN.,
een groene krans, een krans van verscll geplukte
bladeren; -- (zegsw.) een oude bok lust nog wel een
groen blaadje, van een oud man gezegd die met
een jong vrouwtje trouwt of vrijen wil, of nog naar de meisjes kijkt; -- (van hout) nog groen van bast,.
nog niet dor : groen hout brandt slecht; — ( van vruchten) nog groen van kleur, onrijp : groen ooft; die
groene peren moeten nog een poos liggen, voor zè
rijp zijn; — (fig.) rijp en groen, goed en slecht
door elkaar, ongesehift : 't is rijp en groen; hij leest
al wat hem in handen komt : rijp en groen; — nog,
groen koren op zijn veld hebben, niet weten wat
er van komen kan; — zijn korentje groen eten, zijn
verdienste van te voren verteren; versch : groen voeder, veevoeder in verschen
staat (in tegenst. met droog voeder); — (gew.)
groen spek, rauw, ongekookt spek; — groen vleesch,
versch vleesch (in tegenst. met gepekeld en gerookt
vleesch) : groene hammen; — groene haring, groene
zalm, versche visch, haring en zalm die in verschen
(niet gezouten) staat wordt aangebracht; — groene
huiden, (leerl.) niet gedroogde of gezouten huiden; — (metaalw.) groen vormzand, zand dat nat,.
vochtig is; — (Zuidn.) de metserije (het metselwerk)
is nog groene, nog niet gedroogd; — (suikerfabr.)
groene stroop, de eerste stroop die van zelf uit de
met suiker gevulde vormen lekt, ongedekte stroop;.
-- groene suikerbrooden, die zich in de vormen
gekristalliseerd hebben, maar nog geen verdere
bewerking hebben ondergaan; -(fig.) nog niet rijp (van den geest) : (Zuidn.)
groene klap, malle praat; — jong, onervaren : in
iets nog geheel groen zijn, ergens nog geheel groen
voor staan, er geen ervaring van hebben, niet weten
hoe te handelen; — hij is nog erg groen (of zoo groen
als gras), onnoozel, linkceb; -- (van studenten
die pas aan de academie komen) nog niet ontbolsterd, vgl. GROEN (2de art.); -- de groene d eugd,.
de groene tijd, de tijd waarop men jong is; -- groen
van jaren, grijs van zeden, van jongelieden die zich
als oude mannetjes gedragen; — jong en levens
dartel.: eene groene bui, een aanval van jeug--lustig,
digen minnelust bij bejaarde lieden; — (ook) minziek : hij is zoo groen; — ergens niet groen op zijn,
er niet op belust of gesteld zijn : ik ben er niet groen
op om alleen in huis te blijven; — tem. groen op het
lijf vallen, twist zoeken; -- - iem. groen op het lijf
zijn, hem haten; — het wordt mij groen genoeg (of
dat is te groen), het gaat te ver, is te erg, te
grof; —
aan iemands groene zijde, aan de linkerzijde, inz,
in toepassing op de zijde van geliefde of vrouw; —
de groene bruiloft (in tegenst. met koperen, zilveren
en gouden bruiloft), het feest bij het sluiten van een
huwelijk; — (w. g.) groene Donderdag, witte Donderdag voor Paschen; — de groene tafel, (eig.) een
met groen laken bekleede tafel, inz. de tafel waaraan de ministers of de bestuursleden eener vereeniging zetelen; (ook) de speeltafel; — een groen zaal?
krijgen, met paard en al in eene sloot vallen (en ervol kroos uitkomen).
2. GROEN, m. (-en), iem die nog onervaren en
linksch is, inz. pas aan de academie gekomen student, die zich van de oudere leden van het studentencorps allerlei plagerijen moet laten welgevallen,
novitius: de groenen donderen, hen duchtig plagen;
hij is nog groen, heeft zijn proeftijd nog niet,
doorstaan. GROENTJE, o. (-s).
S. GROEN, o. de groene kleur : het groen is de
kleur der hoop; zij was in 't groen (gekleed), droeg
groene kleederen; --- (plantk.) Juffertjes in 't groen,
zeker sierplantje (nigella damasten); —
groene verf : Bremer groen, blauw koperhydroxyde, vervaardigd uit keukenzout an koper vitriool; Friesch groen, bereid uit salammoniak en
koper; Spaansch groen. azijnzuur koperoxyde;
Parijsch groen, bereid uit Spaansch groen met
arsenicum; Zweedsch groen of groen van Scheele,
arsenikzuur koperoxyde; —
het gebladerte der boomen : het onweder was
afgetrokken : het groen stond weer Frisch; — zij
wandelden in 't groen, onder het lommer; -- loof,
takken met bladeren : de kamer was met groen
versierd; — loof van knol- en wortelgewassen :
hei groen van wortelen; --- groene kruiden, gras:
alles was met groen begroeid; — (plantk.) Spaansch
groen, zeker gewas op kleigrond, roode muur of
guichelheil (anagallis arvensis); — ( ook) de groene
takken en meien van Spaansch hout of ijf (taxus
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baccata) : eene hooge triumfpoort van Spaansch
groen. Vgl. GROENTJE.
GROENAARDE, v. (delfst.) benaming van
zekere door ijzeroxydule gekleurde silicaten, sela doniet, groene verfaarde
GROENACHTIG, bn. ( -er, -st), een weinig groen,
naar het groen zweeniende.
GROENBLAUW, bn. groenachtig blauw.
GROENBOER, m. (-en), warmoezier, buitenman
die groenten teelt en die op de markt of aan de
huizen verkoopt; (ook wel alleen) koopman in

groente.
1. GROENEN, (groende, heeft en is gegroend),
groen zijn of worden (van boomen, bladeren, velden
enz.) : het bosch groent al; het groenend grastapijt: —
krachtig, fleurig zijn, tieren : (bijb.) de rechtvaardigen zullen groenen als loof; — groen verven • een

huis groenen.
2. GROENEN, (groende, heeft gegroend), iemand
behandelen zooals men een groen aan de academie
doet : plagen, negeren, donderen.
GROENENKROEG, v. (stud.) 'plaats tot min
of meer gezellige bijeenkomst van de groenen
(novitii).
GROENERWT, v. (-en), groene erwt, zekere
soort van erwt. GROENERWTENSOEP, v.
erwtensoep.
GROENGEEL, bn. groenachtig geel.
GROENGLAS, o. eene soort van gemeen Duitech
glas; ...GROND, m. (-en), begraasd oeverland langs
de kleinere rivieren en beken in ons diluvium; (ook)
de zavelachtige kleigrond, waaruit de groengronden
bestaan; ...HARING, m. (-en), (als stofn. v. ging.),
versche haring, panharing. GROENHART, o. het hout van een in WestIndië groeienden boom (nestandra rodiaci), zoo
geheeten naar de kleur van het hart of binnenste
van den boom; —HOUT, o. groenhart.
GROENHEID, v. het groen zijn, groene kleur,
frischheid; — onervarenheid, linkschheid; —
wrangheid (van onrijp ooft).
GROENHOUT, o. levend hout, (al te) versch,
niet droog hout.
GROENIG, bn. groenachtig. GROENIGHEID, v.
groenheid, iets groens._
GROENING, m. (-en), (gew.) groenvink (,fringzlla
chloris); — (ook) eene soort van groene kookappel.
GROENINGER, GRONINGER, m. (-s), (nat.
hist.) zekere vogel, groenvink.
GROENINKEL, m. (-s) ; (gew.) groeninger,
groenvink.
GROENKAUWER, m. (-s), (van vee) een dier
dat bij het kauwen groen vocht uit den mond
laat loopen; ...KELDER, m. (-s), kelder waar
groenten verkocht worden.
GROENKLEURIG, bn. eene groene kleur hebbende.
GROENLAK, o. groen zegellak; — (ook) fleech
wijn waarvan de kurk met groenlak verzegeld is,
een vrij goed merk.
GROENLAND, o. gras- of weiland (ink' tegenat.
met bouwland) : een stuk groenland; (ook) groen
(ook.) zeker land nabij de Noordpool, welke-grond;
kust allerwegen met groen mos en kruid begroeid is.
GROENLANDSVAARDER, m. (-s), schip dat
op de Groenlandsche vaart is uitgerust, dat ter
walvischvangst naar Groenland vaart.
GROENLING, m. (-en), (nat. hist.) groenvink; —
(gew.) de groene boomkikvorsch (hyla arborea).
GROENLOODERTS, o. (delfst.) phosphorzuur
loodoxyde.
GROENLOOPEN, (liep groen, heeft groengeloopen), (stud.) groen zijn, in het tijdperk van het
novitiaat zijn.
GROENMAKEN, (maakte groen. heeft groen
straten, huizen, vertrekken) met-gemakt),(vn
groene takken en meien tooien, opsieren.
GROENMAN, m. (...lieden), groenboer; ...MAND,
v. (-en), mand, waarin groenten bewaard of vervoerd
worden; ...MARKT, v. (-en), openbare verkoop
voor groenten; ...MEISJE, o. (-s), dat-plats
groente vent.
GROENMOES, o. zeker gerecht : eene brijachtige
soep van karnemelk, waarin gort, worst, versehillende groenten, kervel, aalkruid, het blad van
zwarte bessen en rozijnen gekookt zijn.
GROENOOG, o. zeker gebrek aan het oog van
een paard, als de oogappel een groenachtigen weer-

GROEP.
schijn heeft; —, m. en v. iemand die groene oogen
heeft. GROENOOGIG, bn. met groene oogen.
GROENPACHT, v. pachtsom die men voor
groenland of grasland betaalt.
GROENPOOT-RUITER, m. (-s), zekere vogel
met groene pootera (totanus glottis).
GROENROK, m. (-ken), iem. die een groenen rok
aanheeft, b. v. een jager.
GROENSEL, o. (-s), wat groen is; — (Zuidn.)
groente, moeskruid : groenel koken; -- iets om
groen mede te verven, inz. groene verfaarde: !-(Zuidn.) groenvink.
GROENSELBED, o. (-den), (Zuidn.) groentebed;
...BOER, m. (-en), (Zuidn.) groenteboer. p ^M1
GROENSELHOF, m. (...hoven). (Zuidn.)moestuin; ...SOEP, v. ...SPIJS v., (Zuidn.) soep met
gekorven moeskruiden; ...WIJF, o. (...wijven),
(Zuidra.) groenvrouw. =
GROENSPAAN, m. en o. (w. g.) zekere verfstof,
Spaansch groen; —FABRIKANT, m. (-en), die
groenspaan bereidt.
GROENSPECHT, m. (-en), zekere vogel,groene
specht (picas viridis); ...STEEN, m. (als stofn.
o. ), (delfst.) zekere uitbarstingsgesteenten, die
op eene versche breuk eene groene kleur vertoonen,
dioriet, doleriet enz.
GROENTE, v. het groen zijn, de groenei kleur;
het groen van boomen en velden : gelijk de os de
groente des velds oplekt; de met groen gewas begroeide
grond, inz. begroeid buitenland : het vee laten logpen
op de groente; een goot in de groente, eene soort van.
sloot in den begroeiden buitengrond; --, (-n), plantaardig voedsel voor den mensch r
moeskruid i rauw en gekookt): wat voor groente eten
we vanmiddag I ; de meid is bezig de groente schoon
te maken; groenten zaaien, telen; jonge groenten;
ingemaakte, gedroogde, verduurzaamde groenten.
GROENTE - AFVAL, m. hetgeen bij het schoonmaken der groenten afvalt; ...BED, o. (-den) ; tuinbed, waar groenten op geteeld worden; ...BOER,
m. (-en), groenboer; ...ETER, m. (-s), (Z. A.) vege
...LEPEL, m. (-s), groote zilveren lepel-tarië;
om groente uit de schaal op het eetbord te schep
...MARKT, v. (-en), groenmarkt; ...PIL, v.-pen;
(-len), (Z. A.) purgeerpil van plantaardige bestand
...SCHUIT, v. (-en), schuit waarin groente-deln;
wordt aangevoerd; ...SOEP, v. soep waarin ver
groenten gekookt zijn; ...VEILING, v.-sehilnd
(-en); ...VROUW, v. (-en), groenvrouw. .
GROENTIJD, m. (stud.) het tijdperk van het

groenloopen, novitiaat.
GROENTJE, o. (-s), groene kleur : wat een helder

groentje; — wat Bene groene kleur heeft : ik zal
mijn groentje maar aantrekken, mijne groene japon;
— een sappig (sapperig, sapperde, sopperde) groentje,
zekere soort van peer, bergamot; -- groen loof,
Ins. van de stelen of blaadjes van rapen, wortelen,
peterselie : als je de groentjes niet lust, leg ze dan
maar op den kant van je bord; — iem. die groen,
d. i. onervaren is, nieuweling bij het leger of aan
boord, pas aangekomen student.
GROENTUIN, m. (-en), warmoezierderij.
GROENVINK, m. (-en), zekere groene vogel
(fringilla clitoris); ...VLIEG, v. (-en), Spaansche
v ieg (cantharis vesicatoria); ...VOEDER, ...VOER,
o. gras, lof van knollen. spurrie en ander veevoeder,
dat groen aan het vee wordt gegeven (in tegenst.
met het gedroogde hooi) : groenvoeder inkuetlen,t in
een kuil inzouten.
GROENVROUW, v. (-en), vrouw die groente
verkoopt; — (spr.) hij is er gezien als eens rotte
kool bij eene groenvrouw, in 't geheel niet gezien.
GROENWERKER, m. (-s), mandenmaker die
manden vlecht van ongeschilde twijg of teen (in
tegenat. met witwerker); ...WIER, o. (-en), (plantk.)
Bene bepaalde soort van gewassen, wieren van
helder groene kleur; ...WIJF ; v_ (...wijven), groen

-vrouw.
GROENZAND, o. (delfst.) eene zandsoort waarin
de kwartskorrels met korrels van glauccaniet (een
groenkleurig mineraal) vermengd zijn; —STEEN,
o. groenzand dat door een kalkachtig of kleiachtig
cement tot een hard gesteente verbonden is.

1. GROEP, v. (-en), (gem..) groeve, greppel; —
(gew.) de gemetselde goot in den stal achter de
koeien, waarin de uitwerpselen worden opgevangen;
-- (gew.) de bak onder de maalsteenen in een pelmolen, waarin het pelmeel wordt opgevangen.
2. GROEP, v. (-en), (schild.) onderscheidene, tot
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één harmonisch geheel bijeengeschikte figuren :
elk beeld eener groep dient op zich zelf een afgesloten
geheel te vormen; --- (beeldh.) twee of meer plas tische figuren die te zamen eerie voorstelling vormen : eene groep, voorstellende Amor en Psyche; -=
min of meer schilderachtige verzameling (hoop,
klomp, troep) van personen of zaken : de spelende
kinderen vormden eene aardige groep; een groepje
pratende heeren; zij stonden op eene groep bij elkaar;
-- eene groep bommen; — eene verzameling, een
troep van bij elkander zijnde of behoorende zaken:
eene groep visschen, eene school; — de groep der
]lolukken, de bij elkaar gelegen eilanden der Molukken; — (in de aardkunde) als benaming voor
wegens overeenkomstige eigenschappen of hoedanigheden bijeenbehoorende vormingen : de primaire, de secundaire groep, groep van primaire,
-secundaire vormingen; — (plantk.) als benaming
voor bijeenbehoorende afdeelingen van planten:
zeker aantal klassen vormen eene afdeeling, zeker
aantal afdeelingen eene groep; — (bij het classiflceeren van volken en talen) kleinere of grootere
vereeniging van volken of talen die zekere kenmerkende hoedanigheden of eigenaardigheden gemeen
hebben : de groep der Maleiers; de Indo-Germaansche talengroep; -- afdeeling, onderdeel van een
geheel : de conservatieve groep der liberale partij; —
(mil.) Bene verzameling van forten in eene verdedigingslinie; — (in O.-I.) zeker aantal bijeenstaande
manschappen, een onderdeel van eene sectie,
escouade : de manschappen nummeren en in groepen
indeelen; — (muz.) notengroep ter versiering eener
melodie. GROEPJE, o. (-s).
GROEPEEREN, (groepeerde, heeft gegroepeerd),
(schild.) figuren tot Bene groep bijeenschikken:
wanneer de schilder groepeert, draagt hij zorg dat
het motief van zijn stuk zoo goed mogelijk uitkomt; —
in groepen vereenigen, afdeelen : de cijfers groepeeren, getallen, sommen, (b. v. in begrootingen, in
statistieken) zoodanig schikken, dat zij in het
gunstigste licht komen; —
zich groepeeren, zich om iemand of iets heenplaatsen : de toehoorders groepeerden zich om den
verteller; — zich tot Bene groep, tot Bene vereeniging van gelijkgezinden aaneensluiten : de ontevreden arbeiders begonnen zich te groepeeren en vereenigen. GROEPEERING, v. (-en).
GROEPEN, (groepte, heeft gegroept), in groepen
plaatsen, bijeenschikken, groepeeren : om den hoofd
zijn een aantal anderen gegroept.
-person
GROEPSCOMMANDANT, m. (-en), (mil.) bevel—
(ook)
commanBene
groep
forten;
hebber over
dant van Bene groep (de helft of een vierde van Bene
sectie) soldaten.
GROEPSGEWIJS, ...GEWIJZE, bw bij, in,
met groepen: de gasten kwamen groepsgewijze binnen.
GROEPSVERGADERING, v. (-en), bijeenkomst
van Bene groep b. v. van kiezers. t. w. van de in
eene bepaalde stadswijk wonende leden eener kies
...VERTEGENWOORDIGING, v. ver--vernig;
tegenwoordiging van zekere groepen van personen.
GROES, v. zie GROEZE.
GROESKANT, m. (-en), (gew.) graskant langs
bouwland doorgaans dienende om over te rijden;
...TURF, v. (gew.) turf die in broekland gestoken
wordt.
GROET, m. (-en), deftig ook GROETE, v. (-n),
betuiging van beleefdheid, vriendschap of eerbied
door woord of gebaar, begroeting : hij beantwoordde
mijn groet met eene stijve buiging; een groet tot afscheid; een beleefde, een vriendelijke, een koele groet;
een lief groetje krijgen, een vriendelijke hoofdknik
(van een vrouw of meisje); — een groet komen brengen, een kort bezoek brengen, even aanwippen; —
een laatsten groet brengen (aan een doode), een laat
blik op het lijk, op de lijkkist slaan, — iemands-sten
groeten overbrengen, zijne complimenten doen;
gij moet de groeten hebben van mijn vader; — (als
formule aan het slot van brieven) na beleefde groete
verblijf ik...; met vriendelijken groet noem ik mij
enz.; — een groet uit den . vreemde, Bene betuiging
van toegenegenheid, uit den vreemde toegezonden.

GROETJE, o. (-s).

GROETEN, (groette, heeft gegroet), eenheilwensch
tot iem. richten : wees gegroet, heil u !; — met een
gebaar (hoofdknik, het lichten van den hoed enz.)
iemand eerbied of de burgerlijke beleefdheid betoonen : den pastoor groeten; bij het voorbijgaan
groette hij mij niet; met het vaandel groeten; --

GROF.

goedendag wenschen : hij groette mij vriendelijk; —
vaarwel zeggen : ik heb de eer u (of het gezelschap)
te groeten, beleefdheidsformule bij het afscheidnemen; — ik groet je !, ik wil niet verder met u
praten; — groet ze maar, die u te machtig zijn,
gezegde bij het kaartspel als men een ingelegde
troef niet kan overtroeven; — (aan het slot van
een brief) gegroet van uw zuster A.; -- iem. doen;
laten groeten, hem door bemiddeling van derden
de groeten laten doen, ten blijk dat men hem of
haar in liefde of met belangstelling gedenkt : wees
zoo goed uw moeder van mijnentwege te groeten;
vader laat u groeten; -- (Zuidn.) iem. groeten
met handen en voeten, hem een pak slaag
toedienen ; — (dicht.) begroeten, aanschouwen : men groette dra den mond der Maas; —
iemand als (of voor) koning groeten, als zoodanig
begroeten, erkennen : u groeten we als Monarch
des aardrijks; zalig zijn die vrede maken : treft hen
ook der menschen spot, voor zijn kinderen groet hen
God; --- (w. g.) eene zaak voor zoo of zooveel groeten,
in het ruwe op zekere maat, op zekere waarde
schatten. GROETING, v. (-en).
GROETENIS, v. ( -sen), groet, inz. aan of van
iemand die afwezig is * iemand de groetenis doen;
de groetenis thuis, beleefdheidsformule bij het afscheidnemen; — (R. K.) engelsclie groetenis, begroeting van Maria door den engel, het Ave Maria.

GROETLAND, o. zie GROEDLAND.
GROEVE, v. zie GROEF; —BIER, o. (-en).

(gew.) drinkgelag na Bene bearafenisplechuigheid;
—BOL, m. (-len), (gew.) rond brood dat bij een
begrafenismaal genuttigd wordt; —BROOD, o.
(gew.) kleine aan elkaar gebakken vierkante tarwebrooden, gelijk die bij Bene begrafenis worden
(of werden) gegeten.
GROEVEN, (groefde, heeft gegroefd), (w. g.)
graven : zij groeft met haar nagels voor 't lijkje een
graf; — (timm.) Bene groef of sleuf in den kant
van Bene plank schaven; — graveeren, ingriffen:
daar groeft de stift der folterende smarte steeds dieper
nog haar harde levenswet; de zorg had diepe rimpels
in zijn voorhoofd gegroefd.
GROEVER, m. (-s), (steenh.) zeker gereedschap
om groeven of cannelures te maken, groefdrijve r.
GROEVING, v. (-en), (timen.) groef, uitholling
in houtwerk; — PLOEG, v. (-en), soort van schaaf
om groeven te schaven.
GROEZE, ook GROES, v. (groezen), (gew.) met
groen of gras bewassen land.. (ook) begroeid bui
gors; (gew.) grasnerf : de Broes afsteken,-tenlad,
zoden steken; — (gew.) gescheurd en tot bouwland
gemaakt weiland, driesch : eene groeze blijft jaren
lang vruchtbaar zonder gemest te worden; —
(gew.) groen gewas, te veld staande of gemaaid:
de groeze, het jonge groen, het nieuwe gras; —
(Zui dn.) lof, loof : de groeze van beten en rapen
wordt gretig door het vee gegeten; de groeten van de
aardappelen waren door de ziekte geheel verdroogd,
de struiken, het groen.
GROEZELACHTIG, bn. vuil, morsig : een smal,
groezelachtig straatje.
GROEZELIG, bn. ( -er. -st), vuil, smoezelig beduimeld, niet schoon : een groezelige boezelaar; wat
is dat papier groezelig geworden; groezelige handen;
wat ziet die meid er groezelig uit; morsig, onzindelijk :
nauwe, groezelige achterstraten; -- vaal van kleur :
wat heeft hij een groezelige, ongezonde kleur; —
(van Bene (gladde) oppervlakte) ruw, korrelig:
de etser moet voorkomen dat er stof of zand op den
etsgrond valt, daar dit onder het bijten in het koper
zou dringen, waardoor dit groezelig zou worden.
GROEZELIGHEID, v.
GROEZIG, bn. ( -er, -st), vuilgrauw, vaal: de
tabak gaf een slecht gewas, kort van blad en groezi
van kleur; —
(gew.) gruizig, schrokkig, gulzig : snoezige bargee
groeien best, (het tegenovergestelde van) vieze
varkens worden niet vet.
GROF, bn. bw. (grover, -st), groot, zwaar, niet
tenger of rank : een grove jongen; hij is grof van
handen; — (zeggw.) niemand is dik en grof, of hij
weet waarof, gezegd van iemand die veel eet, maar
bij wien men zien kan waar het blijft; — grof wild,
de grootere wildsoorten; -- grof geschut, grove
artillerie, groot, zwaar geschut; — grof bosch, hoog
geboomte, opgaand hout - (in tegenat. met kreupel
hakhout); — grof geld, groot geld, zie-bosehn
GELD (iste art.); — trove winst, grove verdien ste,
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groot, overmatig voordee 1 : er zit grove winst op; —
grove verteringen maken buitensporig veel geld
verteren; — grof spel spelen, om grof geld, om
groote sommen spelen; — er met de grove bijl op
inhakken, ruw (driest, verkwistend enz .) te werk
gaan; — op een groven kwast heeft men een scherpen
beitel noodig, tegen ernstige gebreken harde maatregelen; —
niet dun, niet fijn, dik, groot enz. : breed van
schouders en grof van beenderen; grof garen; een
grof weefsel ; dat van grove vezels of draden geweven i; grof linnen; grove kousen; — grof papier,
grof van vezel. ruw van oppervlakte; — niet fijn,
dik, groot: eene zaag met grove tanden, met groote,
breede tanden; -- eene grove vijl, met ver uit elkander liggende, diep ingesneden groeven; — eene
grove houtsnede, die grof van snede is; — grove
suiker, die niet fijnkorrelig is; — grove cokes, ongeklopte . cokes; —
niet van fijne grondstoffen bereid, gewoon,
ordinair : grof brood, van grof meel, niet van bloem
van meel; — grove kost, gewoon eten; — ruw van
makelij : grof aardewerk; eene grove muurschildering,
schilderwerk dat niet met zorg is behandeld; —
grove bloemen, die niet teer van deelen zijn; —
(fig.) niet fijn : eene grove stem, eene doffe, zware,
diepe stem; — ruw: eene werkmeid voor het grove
werk; — log, plomp, onbe$cbaafd : het grof gemeen; —
een grof woord, een vloek; — onbeleefd, onbeschoft:
hid werd grof; -- ongodsdienstig, losbandig (in
tegenst. met fijn, kwezelachtig) : de fijnen zijn de
mijnen, zei de duivel, en de groven komen van zelf; —
ruw, plomp : een grof verstand; — een grove smaak,
die niet ontwikkeld is; — grove aardigheden en
gezochte beelden; — een grof bedrog, plomp, in het
oog loopend; — grof in zijn eischen zijn, buiten
veel eischep; — groot, buitengemee.o : de-sporig
grove reparatiën aan een huis komen ten laste van
den eigenaar, niet van den huurder; -- eene grove
te ienstelling, kras, schril; — iemand grof onrecht
aandoen, schreeuwend onrecht; — grove zinnelijkheid; — eene grove dwaling, eerre schromelijke
vergissing; — eene grove fout, eene erge fout; — grove
nalatigheid, onvergeeflijke, strafbare nalatigheid; —
het volk pleegde de grofste buitensporigheden; — dat
is al te grof, dat is kras, onbeschaamd, hoe durft
iemand het te zeggen (of te doen); een grove lekgen,
een dikke leugen; — grof en groot, hevig, verbazend,
ontzettend : hij verteert zooveel geld dat het grof en
groot is; het grof en groot hebben, alles in overvloed
hebben; —
bw. op niet dunne wijze, dik, niet fijn : grof
schrijven, zoodat er dikke letters ontstaan; — hij
is grof gesponnen en los gedraaid, van iemand die
er uiterlijk sterk uitziet, maar innerlijk zwak is; —
grof geslooten peper, niet tot poeder gestampt; —
op ruwe, lompe, onbehoorlijke wijze : nu maakt hij
het te grof, te erg, te bont, gaat hij te ver; —
in hevige mate. danig, deerlijk : zich grof vergissen;
grof liegen; grof spelen, om veel geld spelen.
GROFAAL, m. (...alen), (als stofn. v. gmv.),
eerre soort van aal met stompen kop (anguilla

latirostris).

GROFACHTIG, bn. min of meer grof, niet zeer
fijn.
GROFBAAN, v. lijnbaan waar grof touw wordt
gemaakt : hennep voor de. grofbaan: ...BAND, o.
grof, dik hoephout, zware kuipershoepels; (ook)
vaatwerk dat met grof band beslagen is; ...BOON,
v. (in den koffiehandel) koffie die grof van boon
is; ...BOTTER, m. (-s), iemand met grove botten,
grof gebeente; — (ook) iemand die los in den mond
is, die onvertogen taal spreekt.
GROFDRAADSCH, bn. grof van draad, uit een
groven draad bestaande : grofdraadsch breikatoen.
GROFDRADIG, bn. uit grove draden bestaande:
grofdradige weefsels.
GROFFELEN, (groffelde, heeft gegroffeld), (Zuidn.)
graaien, grabbelen.
GROFFELSNAGEL, m. (Zuidn.) giiofelnagel,
kruidnagel.
GROFGEBOUWD, bn. van een groven lichaamsbouw, stevig gebouwd; ...GEPAKT, bn. (van een
gewoonlijk achtvoets-register in een orgel) eene
wijde mensuur hebbende; ...GEKARTELD, bn.
(plantk.) (van een blad) aan den rand van grove
kartels voorzien; ...GESPIERD, bn. grove, stevige

spieren hebbende, krachtig : grofgespierde leden;
...GETAND, ...GEZAAGD, bn. (plantk.) (van

GROMMELEN,
een blad) aan den rand grove (zaag)tanden hebbende; ...GREIN, o. zeker soort van zijden weefsel.
GROFHEID, v. het grof zijn, in verschillende
opvattingen : zwaarte (van garens); niet-fijnheid
(van weefsels); forschheid, kloekheid; ruwheid,
plompheid; onbeschaafdheid; onbeschoftheid; ---, (...heden), iets grofs, eene grove, onbeschofte
uitlating : zij zeiden elkander allerlei grof heden.
GROFIJZER, o. groot ijzerwerk; ...KALK, v.
(delfst.) zeker tertiair kalkgesteente.
GROFKORRELIG, bn. ( -er, -st), uit grove kor
bestaande : grofkorrelig buskruit; — grofkorrelig-rels
ijzer, dat veel koolstof bevat benevens kiezel,
phosphorus en zwavel. GROFKORRELIGHEID, v.
GROFLIJK, ook GROVELIJK, bw. grof, op
hevige wijze : hij voer grovelijk tegen haar uit; —
schromelijk : groflijk dwalen; het onderhoud van
dien dijk is grovelijk verwaarloosd.
GROFMEEL, o. grof, ongebuild meel; ...NAGEL, m. (Zuidn.) kruidnagel; ...SCHILDER,
m. (-s), huisschilder, verver ; ...SMEDERIJ,
v. (-en), werkplaats waar de grofsmid werkt; (ook)
fabriek van groote, zware smeedwerken; ...SMID,
m. (...smeden, -s), smid die de grovere, grootere,
zwaardere ijzeren voorwerpen (ankers, bouten enz.)
vervaardigt (in tegenst. met kleinsmid); ...SNIJDER, m. (-s), diamantsnijder die de grootere stukken diamant bewerkt; ...SPINNER, m. (-s), arbeider in eene spinnerij die het grovere garen
spina*.
GROFTE, v. dikte, zwaarte, mate van fijnheid:
bij het koopera van linnen moet men letten op de
grofte; linnen garens van onderscheidene grofte.
GROFTIEND, o. (-en), tiend die in de opbrengst
van veldvruchten bestaat (in tegenst. met smal
...TREK, m. (-ken), (draadtr.) benaming-tiend);
van eene groote draadtrekbank met sleeptangen;
...WERK, o. uitgeplozen oud touw (in tegenat.
met witwerk); ...WERKER, m. (-s). raffinadeur
die alleen grovere suikersoorten in den handel
brengt; ...WILD, o. (jag.) groot wild, zooals wilde
zwijnen, herten en reeën; ...ZAND, o. uit grove
korrels bestaand zand; ...ZEE, v. zware deining;
...ZINNELIJK, bn. in hooge mate zinnelijk, ruw
materialistisch.
GROG, m. zekere drank bestaande uit rum, arak,
cognac of jenever enz. met heet (ook wel met koud)
water (vaak met suiker en een schijfje citroen) :
grog van cognac; rumgrog; punchgrog; een grogje,
een glas grog; —GLAS, o. (...glazen), glas om grog
uit te drinken; —STEM, v. (-men), eene stem die
ten gevolge van het overmatig gebruiken van grog
heesch of schor is geworden, schor stemgeluid.
1. GROL, m. (-len), (Zuidn.) iem. die grolt, een
knorrepot.
2. GROL, V. (- len), dwaas vertelseltje, gebeuzel:
grollen vertellen (of verkoopen); — dwaze kunst,
frats (inz. in toepassing op tooverkunsten en duivels
de grollen van een duivelbanner; —-kunstearij):
koddig gezegde, grap, aardigheid : ik moet lachen
om zijn grollen; — ( gew.) gril kuur : 't is maar
eene grol van hem; — dwaze inbeelding : grillen
en grollen, zotte, onzinnige invallen; — beuzeling; —
slecht, onbeduidend boek.
GROLLEN, (Zuidn.) (grolde, heeft gegrold) : een
dof, brommend of knorrend geluid maken : een
grollend zwijn; wat grolt (krolt) die kat; — grollen
in den slaap, snorken; (ook) morren, pruttelen:
hij zit heele dagen te grollen; — (ook) rommelen
(van den donder), rollen (van de zee), enz. : de
donder grolt; de wind grolt in de schouw; het grollen

van de zee.

GROLLENMAKER, m. (-s), (Zuidn.) grappen
-maker.
GROLLIG, bn. ( -er, -st), (Zuidn.) grappig, drollig,
snaaksch : een grollige vent.
GROLPOT, m. (-ten), (Zuidn.) brompot.
1. GROM, o. en v. het ingewand van visch; (ook)
het afval dat men bij het schoonmaken van visch
wegwerpt; — (gew.) bezinksel, drab. moer, dik.
2. GROM, m. een grommend geluid, inz. ten
teeken van afkeuring of ontevredenheid : toen ik
hem wat vroeg, kreeg ik een grom tot antwoord.
GROMBAARD, m. (-en), iemand die in den baard
gromt, inz. een oudgediende, een veteraan.
GROMMELEN, (grommelde, heeft gegrommeld),
rollen (van den donder) : in de verte grommelde de
donder; (w. g.) mompelen : wat grommelt hij toch?;
knorren, mopperen : je moet niet zoo grommelen.

GROMMELIG.
1. GROMMELIG, bn. ( -er, -st), (w. g.) mopperig,
knorrig, gemelijk : eene oude grommelige dienstbode.
2, GROMMELIG, bn. ( -er, -st), (gew.) vuil, leelijk,
morsig.
I. GROMMEN, (gromde, heeft gegromd), visch
van het grom ontdoen, schoonmaken.
2. GROMMEN, (gromde, heeft gegromd), een dof
brommend geluid maken : de donder gromt; orkanen
gromden uit de wolken; -- (van dieren) knorren:
een grommende beer; de hond begon bij onze nadering
te grommen; -- (van menschen) binnensmonds
morren, pruttelen : hij liep grommend weg; — iets
zeggen op grommenden toon, brommen : hij gromde
wat tusschen de tanden; op iemand grommen, op
hem knorren, hem berispen, bekijven.
1. GROMMER, m. (-s), iem. die visch voor de
koopers schoonmaakt.
2. GROMMER, GROMMERD, m. (-s), grompot.
GROMSTER, v. (-s); GROMMES, grommes krijgen,
een standje krijgen.
1. GROMMIG, bn. vuil: grommige visch, die
niet goed schoongemaakt is; — (gew.) gronunig
water, dat troebel is.
2. GROMMIG, bn. ( -er, -st), knorrig, gemelijk:
delmeid was grommig; een grommig gezicht zetten,
zuur kijken; — bw. op grommige, knorrige wijze:
grommig kijken. GROMMIGHEID, v. knorrigheid,
kwade luim.
GROMPARTIJ, v. (-en), grombui, gegrom, gekijf:
daar zit straks weer een grompartijtje op.
GROMPOT, m. en v. (-ten), iem. die veel gromt,
knorrig mensch, brompot.
GROND, m. (-en), de bodem waarop wij leven,
de oppervlakte der aarde : eeuwenoude beuken met
takken, die neerhingen tot den grond; de grond was
met bloemen bedekt; -- laag bij den grond blijven,
zich laag bij den grond houden, (fig.) geen buitensporige dingen doen, (ook) geen hoogvlieger zijn; —
de begane grond, de natuurlijke oppervlakte van
het terrein, het maaiveld; -- iets met den grond
gelijk maken, het slechten, sloopen; -- een gebouw
voor (of tegen) den grond gooien, het afbreken,
sloopen; — de kerk brandde tot den grond toe af,
geheel; — het vlak waarop men gaat of staat (de
aardoppervlakte, of de vloer van een gebouw,
een vertrek enz.) : de grond, waarop de kerk staat,
is wat hooger dan het omringende land; hij viel met
een bons op den grond; het kind zit op den grond te
spelen; — (Zuidn.) ten gronde, op den grond, naar
den vloer, ter aarde : hij wierp zich met een blijden
schreeuw ten gronde; zij staarde ten gronde; — hij
stond als aan den grond genageld, onbeweeglijk
door ontzetting of verbazing; — hij meende door
den grond te zinken, van ontzetting, schaamte
enz.; —
(schild.) benaming van de verschillende, telkens
schijnbaar verder weg gelegen onderdeelen van het
grondvlak eener schilderij of teekening, die gezamenlijk het wijken van het verschiet (de diepte) te
weeg brengen : een landschapje met vijf diepten of
gronden; —
een begrensd gedeelte van het aardoppervlak
(een veld, akker, terrein enz.), land : grond koopen,
verkoopen, verhuren; afstand van grond; ingepolderde,
verdronken, woeste gronden: een stuk gronds; een
mooie lap grond, een flink of vruchtbaar stuk land;
geen duimirreed gronds willen afstaan; — wij bevinden ons op Stichtschen grond, op het _ grondgebied
van het Sticht; — de vaderlandsche grond, de vaderlandsche bodem- — neutrale grond, onzijdig gebied;
— stuk land dat iemand in eigendom of in gebruik
heeft, erf : vruchten, aardappelen van eigen grond;
niemand mag zonder toestemming vee drijven over
andermans grond; — liggende gronden, vaste goederen, goederen die bestaan in landeigendom; —
.grond verliezen, (fig.), terrein verliezen, de kans
-op slagen zien verminderen, zijne positie niet kunnen
,handhaven; —
de opperste, vruchtbare laag van de aardschors:
in den grond graven; den grond ontginnen, openen,
eden bodem ontginnen; h4 gezaaide komt uit den
grond, komt op; — zij verrijzen als paddenstoelen
uit den grond, (fig.) komen overal in groot aantal
te voorschijn; — de aardappels zijn al uit den grond,
zijn reeds gerooid; — hij is reeds tien jaar onder den
grond, dood en begraven; — (gemeenz.) iemand
.onder den grond stoppen, hem begraven; — de vaste
grond, het land, de aarde (in tegenst. met het beweeg
vlak dat de bodem van een schip oplevert),-lijk
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hij is blij dat hij eindelijk weer vasten grond onder
de voeten heeft, (van een zeevarende) dat hij aan
land is: — een slappe, een harde grond; — de koude
grond, de onbeschutte moes- of tuingrond (in tegenat
met kunstmatig verwarmd terrein, als broeiramen
of trekkassen) : aardbeien van den kouden grond; —
(fig.) 't is een Latinist van den kouden grond, die
niet veel beteekent; -- gewijde grond, aarde die
gewijd is, het kerkhof voor hen die als goede Katholieken gestorven zijn : hid rust in gewijden
grond; — aardlaag van eene bepaalde grondsoort •
rotsgrond, zandgrond; primaire, secundaire ; aliuviale gronden; —
de stof waaruit de aardschors bestaat, aarde :
grond vergraven; grond kruien; schrale, vette, vrucht
grond; -- (zegsw,) rood haar en elzenhout-bare
wordt op geen goeden grond gebouwd, iem met rood
haar kan niet deugen; grond voor één (voor twee
enz.) man, aldus onderscheiden naar de mate van
het gemak waarmede de grond zich laat vergraven :
de soort van grond waarvan één man per dag 15M 3 .
kan ontgraven, noemt men grond voor Mn man, —
het vlak waarop een gebouw staat, datgene
waarop het steunt, de fundamenten : en de diepe
kolken der wateren werden gezien en de gronden
der wereld werden ontdekt (Ps. 18 : 16); — den
grond va r& een huis le, gen; — een grond slaan, eene
fundeering van palen inslaan; -- de grond is (on)bestorven, als het metselwerk er van (nog niet) gedroogd
en hard is geworden; — grondslag : het geloof is
een vaste grond der dingen die men hoopt; -- de
gronden van eene rechterlijke uitspraak , de overwegingen waarop de uitspraak steunt; -- dat
steunt op losse gronden, gaat niet van een degelijk
beginsel uit; — die zaak heeft een grond van waarheid,
een beginsel van waarheid, er ligt iets waars aan ten
grondslag; — iets op goede gronden beweren, met degelike bewijsmiddelen; — gronden voor iets aanvoeren, argumenten bijbrengen; — er bestaat grond
om te meenen dat..., rechtmatige aanleiding; —
uwe verdenking is van allen grond ontbloot, is ongegrond, daarvoor is geene aanleiding; -- niet zonder
grond was hij ontevreden, met reden; — op grond
van, om reden van, wegens : op grond van de ongenoegzaamheid der stukken en verklaringen kan de
ambtenaar weigeren een huwelijk te voltrekken; —
afgunst is de grond van veel verdriet, de oorzaak; —
ik weet niet uit welken grond hij zoo handelt, uit
welke beweegreden; -- zijn vader onderwees hem
de gronden der scheikunde, de eerste beginselen; —
ondergrond, dat wat onder of achter iets anders
is : den grond van eens schilderij leggen, eene schil
aanleggen, doodverven, de eerste verf leggen;-derij
— (verg.) de kleefstof die op de zaak, welke verguld
zal worden, wordt aangebracht; — (bij etsers)
vernis op de platen die men etsen wil; — vlak
van zekere kleur, waarop figuren van eene andere
kleur of tint zijn aangebracht : heldere kleuren
komen het meest uit op een donkeren grond; -- goudborduursel op een satijnen grond; — ondergrond
van een weefsel : (bij fluweelachtige stoffen, tapij ten enz.) het weefsel waar de overeindstaande
draadjes (de pool) in worden aangebracht, ingeklemd of -geknoopt, (bij piqué) het weefsel dat
de rechte kant vormt, (bij weefsels met een patroon) het effen weefsel in tegenst. met de daarin
geweven figuren; --- de oorspronkelijke kleur van
iets, inz. de oorspronkelijke witte kleur van waschgoed : het goed was zoo vuil, dat er geen grond in te
krijgen was, dat het niet meer schoon te wasschen
was; — (wev.) het patroon, het plan waarnaar de
wever werkt; —
de bodem onder het water, de bedding van eene
rivier, een meer, de zee enz .: een in het water geworpen steen zinkt naar den grond; het peillood laten
zakken tot men grond voelt; — het schip is aan den
grond geraakt, is in te ondiep vaarwater vast komen
te zitten; -- aan den grond zitten, Lvan een schip)
op gene ondiepe plaats onbeweeglijk vast zitten,
(fig. van een persoon) in benarde omstandigheden
verkeeren; -- het schip raakt grond, raakt met
de kiel den bodem van het water; — aan den grond
zuigen, (van een schip) door de nabijheid van den
grond vertraging in de vaart ondervinden : platte
stoomschepen, die weinig diep gaan, zuigen soms
zoo hard aan den grond dat ze in het geheel niet sturen
willen; -- grond peilen, met peillood of stok de
diepte van het vaarwater onderzoeken; -- grond
krijgen, hebben, met het dieplood den bodem bereis
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ken, bereikt hebben (op eene ondiepe plaats); —
grond voelen, (van zwemmende of varende personen)
den bodem van het water onder den voet, onder
het vaartuig voelen, (fig.) genoeg gegeten en gedronken hebben, voelen dat men verzadigd is,
(ook) bespeuren dat men zich niet verder moet
wagen; — een schip in den grond boren, hot doen
zinken door er gaten in te boren of te schieten,
door het aan te varen enz.; — (fig.) iemand (of iets)
in den grond boren (of helpen), ruïneren, ten val,
ten ondergang brengen; — iemand (of iets) te gronde
richten, bederven, ruineeren; -- te gronde gaan,
zinken : het lichte kurkje staat boven, maar het geloode
net gaat te gronde; — (inz.) (van drenkelingen en
schepen) verdrinken, vergaan, (fig.) ondergaan,
in het verderf storten, te niet gaan : door zijn
Bpeeuleeren zal hij nog te gronde gaan; de eens zoo
bloeiende stad ging te gronde; — zich in den grond
werken, zich ruineren, naar den kelder gaan; —
de bodem of een gedeelte van den bodem van
de zee of van andere wateren : schoone grond, zonder
klippen, riffen, ondiepten, wrakken enz.; -- vuile
grond, het tegenovergestelde daarvan : vuile gronden bederven de kabels, (fig.) kwaad verkeer bederft
de zeden; — diepe grond, die diep gelegen is :
(spr.) stille waters hebben diepe gronden, in lieden,
die zich weinig uitlaten, zit vaak meer (verstand,
ondeugd, valsohheid, arglistigheid enz.) dan men
naar den uiterlijker schijn vermoeden zou; -de gronden, het ondiepe gedeelte van den Atlantisohen oceaan bewesten het Kanaal; — die wist
of hij een vasten grond had, eer hij het anker liet
vallen die was de slechtste schipper niet, secuur
te werk gaan is nog het slechtste niet; — grond
houden, (van een anker) vatten, pakken, niet
doordreggen; — (fig.) die bewering houdt geen grond,
mist alle vastigheid, houdt geen steek; — grond
breken, het anker lichten, onder zeil gaan; -- goede
ankergrond is de beste grond, men moet zijn hoop
en verwachting stellen op hetgeen vast is; —
(w. g.) het is noch grond noch staal, noch vleesch
noch viseb, men weet niet wat men aan hem heeft; —
het diepste, onderste gedeelte van iets : den
grond der dingen verstaan, het wezenlijke, de kern; —
dat komt uit den grond zijns harten, uit het diepste
van zijn gemoed, is oprecht gemeend; — iemands
grond peilen, zijne mooning zoeken te weten te komen, (ook) zijne geheime bedoeling doorgronden; —
in den grond, in het innerlijke wezen der zaak:
in den grond ben ik het met hem eens, in de hoofd
-- in den grond heeft hij gelijk, in hoofd -punte;
— iets in den grond verstaan, het door en door,-zak;
volkomen machtig zijn; - eene zaak in den grond
onderzoeken, grondig; -- iem. in den grond bederven,
geheel en al; - in den grond is hij goedhartig, hij
Is goedhartig van inborst, van karakter; -- die
wil kennen des mans grond, die sla zijne vrouw
of zijnen hond; —
het onderste, het ondervlak van iets dat diep
of hol is, de bodem : (w. g.) een glas tot op den grond
ledigen, geheel en al ledigen, schoon uitdrinken; —
(spr.) op den grond van het vat vindt men de hef,
de kwade gevolgen komen achteraan; 'die kuil
is zoo diep, dat men met geen stok den grond kan
Taken.
GRONDACHTIG, bn. bw. ( -er, -st), gronderig.
GRONDADER, v. (-en), smalle aardlaag van
Bene bepaalde grondsoort- ...AKKOORD, o. (-en),
(muz.) stamakkoord : het akkoord, waarin de
grondtoon der toonsoort het onderst ligt; ...ANGEL, m. (-s), (vissch.) een met lood bezwaarde
vischhaak; ...ARK, v. (-en), (gew.) opening naast
eene molenstuw om het overtollige water af te voeren; ...ARTIKEL, o. (-en), fundamenteel artikel,
hoofdartikel, hoofdpunt : het geloof aan de onsterfelijkheid is een grondartikel van den godsdienst;
...BAK, m. (-ken), drijvende bak voor den uitgegraven grond bij het baggeren; ...BALK, m. (-en),
(bouwk.) een balk die op den bodem (van het
water) ligt, die den grondslag van iets uitmaakt;
...BEDRIJF, o. koop en verkoop van bouwgrond:
het gemeentelijk grondbedrijf; ...BEELD, o. (-en),
oorspronkelijk beeld, prototype.
GRONDBEGINSEL, o. (-en, -s), beginsel waarop
iets berust of dat als regel of richtsnoer wordt
aangenomen : de bij de Unie van Utrecht aangenomen grondbeginselen; -- dogma van een godsdienst, een kerkgenootschap : zij was opgevoed
volgens de grondbeginselen van het Protestantisme; —
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grondslag voor 's menschen daden, stelregel voor
het levensgedrag : goede, edele grondbeginselen; ik
eerbiedig uw vaste grondbeginselen; in grondbeginsel
ben ik er tegen, in principe; — de eerste regelen,
de hoofdpunten van eenig stelsel of eenig vak van
wetenschap of kunst : de grondbeginselen der staat
hij meent heel wat van de muziek-huisodkne;
te weten en kent er niet eens de (eerste) grondbeginselen
van.
GRONDBEGRIP, o. (-pen), eerste, oudste begrip,
primitieve voorstelling aangaande iets; - begrip dat
aan andere begrippen ten grondslag ligt.
GRONDBELASTING, v. (-en), belasting die van
grondeigendom geheven wordt.
GRONDBESCHOUWING, v. (-en), beschouwingswijze waarvan men bij het beoordeelen van andere
zaken uitgaat; ...BETEEKENIS, v. ( -sen), oudste,
oorspronkelijke beteekenis (van een woord) : de
grondbeteekenis van slecht is : glad, effen, gelijk.
GRONDBEZIT, o. het in eigendom hebben van
landerijen : gemeenschappelijk grondbezit; grond die
in eigendom bezeten wordt; (ook) de gezamenlijke
grondbezitters : de verminderende macht van het
groot grondbezit en den adel; ...BEZITTER, m. (-s),
grondeigenaar; ...BEZITTING, v. (-en), stuk land,
landerijen.
GRONDBOEK, o. (-en), openbaar register waarin
alle binnen een bepaald gebied gelegen onroerende
goederen worden beschreven, met vermelding
van den eigenaar en de zakelijke rechten daarop
gevestigd; ...BOOR, v. (...boren), boorvormig
werktuig tot het onderzoeken van den bodem;
...BORING, v. (-en), een onderzoek naar de hoedanigheid van den bodem door boren met de grondboor; — (gew.) nagras en hooi van eene weide;
...BRAAK, v. (...braken), het instorten of eene
instorting van grond, inz bij een dijk: het herstel
vallen of grondbraken in dijken;-lenvazogmd
...BRIEF, m. (...brieven), bewijs van eigendom
(van onroerend goed); (ook) akte van hypotheek;
...CIJNS, m. (...cijnzen), grondrente; ...DEKKING,
v. (-en), (in de veldversterkingskunst) aarden hoogte
oir zich te dekken tegen vijandelijk vuur; ...DENK
denkbeeld dat aan andere denk--BELD,o.(en)
beelden of voorstellingen ten grondslag ligt, of
waarvan wordt uitgegaan; ...DEPOT, o. (-s),
voorraad of stapelplaats van aarde bij verdedigingswerken, dijken enz.
GRONDDICHT, bn dat geen grond doorlaat:
een gronddicht werk.
GRONDDRAAD, m. (...draden), (wev.) draad in
of bestemd voor den grond van een fluweelachtig
weefsel (in tegenst. met pooldraad).
GRONDDRUK, m. zijwaartsohe druk van den
grond (bij grondwerken) : den gronddruk bij sluis
kaaimuren kan men met betonwerk zekerder-hofden
bedwingen.
GRONDDUIKER, m. (-s), koker of buis om water
onder een dijk, onder de bedding van een kanaal
of rivier enz. door te leiden; ...EEKHOORN, m.
(-s), eene soort van eekhoorn in Noord - Amerika,
die meest op den grond leeft.
GRONDEEREN, (grondeerde, heeft gegrondeerd),
(bij het bedrukken van behangselpapier) het geven
van de vereischte kleur aan den grond, waarop
daarna de strepen of figuren worden gedrukt; —
(Zuidn.) den bodem van het water met den peilstok
onderzoeken, peilen.
GRONDEIGENAAR, m. (...naren, -s), de eigenaar van een stuk grond (in tegenst. met den huurder of pachter); iemand die vaste goederen bezit;
...EIGENDOM, m. het eigendomsrecht op grond;
het in eigendom hebben van grond, grondbezit; —,
o. (-men), een stuk grond, dat iemand in eigendom
heeft, landerijen.
GRONDEIGENSCHAP, v. (-pen), eigenschap
waarop andere berusten en die niet bewezen wordt,
agioma.
GRONDEL, m. (-s), (nat hist.) zekere familie
van zeevissehen, de gobii : de kleine grondel, de
inheemsche soort dezer visschen (gobius minutus),
ook meun of zeegrondel geheeten; — (ook) zeker
zoetwatervischje dat tot de familie der kar
schen behoort (cyprinus gobio of gobio fuviatilis),
15 eM. lang.
GRONDELING, m. (-en), (nat. hist.) grondel;
(ook) rivierdonderpad (coitus gobio).
GRONDELOOS, bn. (...loozer, -t), zonder grond,
bodemloos, oneindig diep : eene grondelooze diepte;
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de grondelooze oceaan; — bij hem verzinkt het geld
als in een grondeloozen put, hij heeft nooit genoeg,
komt altijd te kort; — de grondelooze goedheid

Cods, Gods onuitputtelijke goedheid; — zonder

vasten ondergrond : de modderwegen, op het punt
van grondeloos te worden, heeft de winter hard ge-

maakt. GRONDELOOSHEID, v.

GRONDEN, (grondde, heeft gegrond), den bodem
van het water peilen : eindelooze diepten die niet te
gronden zijn; (fig.) iem. of iets doorgronden; —
(timm.) met de grondschaaf uitdiepen, verdiepen,
(van sponningen of groeven); —
grondvesten : een rijk, een troon gronden, vestigen; het huis is niet gevallen, want het was op de
steenrots gegrond; — baseeren : de Protestanten
grondden hunne leer op het uitsluitend gezag van den
bijbel; hij grondt zijn gevoelen op de uitspraak van
verschillende gezaghebbende personen; mijn eisch
grondt zich op vroeger door u gedane beloften, vindt
daarin zijn grond; —
(schild.) de eerste laag verf op het doek, op het
papier aanbrengen; — (bij huisschilders) grond
(bij leerbereiders) de grondkleur aan-vern;—
het leder geven; -- (bij het etsen) eene laag vernis,
den etsgrond op de plaat, waarop men etsen wil,
aanbrengen. GRONDING, v.
GRONDERF, o. (...erven), (recht.) stuk grond.
GRONDERIG, bn. ( -er, -st), gronderig water,
waarin aarddeeltjes zweven, naar grond smakende;
gronderige visch, die zeelt smaakt gronderig, smaakt
naar aarddeeltjes. GRONDERIGHEID, v.
GRONDFILTRATIE, v. filtratie van water, terwijl het door den grond zakt.
GRONDGAT, o. (-en), (zeew.) het gat dat door
een anker of een aan den grond zittend schip in
den bodem van het water wordt gemaakt; — (ook)
gat in -den binnen- of buitengrond van een dijk.
GRONDGEBIED, o. (w. g.) heerschappij over
den grond; — eene uitgestrektheid gronds waar
bewind wordt gevoerd : een rijk, eene heer -over
jurisdictie enz. : hij werd buiten het-lijkhed,n
grondgebied der stad gebracht; wij bevonden ons op
Pruisisch grondgebied; afstand of ,tiling van grond
van een stuk rijksgrond; — vreemd grond--gebid,
gebied, waar een vreemde meester is; — neutraal
grondgebied, dat niet in een strijd betrokken mag
worden; — (fig.) terrein, veld : de huishouding
behoort rechtens tot het grondgebied der vrouw; —
de redenaar kwam vervolgens op militair grondgebied,
handelde over krijgszaken.
GRONDGEDACHTE, v. (-n), denkbeeld dat aan
andere denkbeelden ten grondslag ligt, hoofdgedaehte : de grondgedachte van het Christendom is
liefde; — gronddenkbeeld in voortbrengselen van
kunst : de grondgedachte van menig kunstwerk is
van mathematischen aard; ...GESTELDHEID, v.
toestand van den bodem van een land.
GRONDGEWAS, o. ( -sen), de planten, de plantengroei op den bodem der zee; -- (ook) veldgewas
(in tegenst. met boomgewas); ...GOED, o. (vissch.)
oosters bestemd om op den grond van het water
te worden gezaaid, zaaigoed; ...GOLF, v. (...golven), golvende beweging in de onderste waterlagen
(b. v. in ondiep water); -- (ook) grondgolving;
...GOLVING, v. (-en), golvende beweging van den
grond (bij aardbevingen); ...HAAK, m. (...haken),
schuitenvoerdershaak, kloet; ...HEEL, o. (plantk.)
zekere plant op moerassige weilanden, Jakobs kruiskruid (senecio jacobaea).
GRONDHEER, m. (-en), (bist.) bezitter van een
allodiaal goed en gebieder over de daarop gezetenen, landheer; — (scherts.) grondheer zijn, dood
en begraven zijn. GRONDHEERLIJK, bn. aan
een grondheer behoorende : het grondheerlijk goed
was een staat in het klein. GRONDHEERLIJKHEID, v. (...heden), het gebied van een grondheer
of het land waarop grondheerlijke rechten gevestigd
zijn.
GRONDHOEK, m. (-en), (meetk.) hoek aan de
grondlijn, inz. in driehoeken.
GRONDHOORIG, bn. (bist.) hoorig aan, behoorende op den door hen bewoonden grond (zekere
toestand van onvrijen onder het leenstelsel).
GRONDHOORIGHEID, v.
GRONDHOUT, o. (schrijnw.) het hout van geringere hoedanigheid waar men het fineer op bevestigt;
—, (-en), (gew.) balk op den bodem van een veestal,
vóór het vee; — (zegew.) (w. g.) hij zit aan het
grondhout, hij is aan lagerwal.

GRONDHOUW, m. de eerste, onderste houw of
reeks van insnijdingen die op eene vijl wordt aan
welke de kruis- of bovenhouw-gebracht,nov
wordt ingesneden om de vijl te voltooien.
GRONDHUUR, v. (...huren), huursom voor
grond; het bedrag dat een in huur gegeven stuk
land opbrengt.
GRONDIG, bn. bw. ( -er, -st), niet oppervlakkig,
diepgaande, , degelijk : grondig onderricht; een
grondig kenner en beoefenaar onzer letteren; een
grondig onderzoek; — het wezen der zaak rakende,
ingrijpend : eene grondige verbetering was daarvan
het gevolg; —
op goede gronden steunende, deugdelijk : hij heeft
er grondige redenen voor; —
(van water) met gronddeeltjes bezwangerd, troebel : wat ziet dat water grondig; — ( van visch) niet
genoeg gespeend, naar grond smakende : de zeelt
is wat grondig; — ( Zuidn.) de grondige dag, nacht
enz., de geheele, de godganschelijke dag enz. : zij
hebben den grondiger nacht gedronken en geklonken; - bw. op grondige wijze, degelijk : hij verstaat
zijn talen grondig; de wiskunde grondig leeren; —
(w. g.) diep, innig : het speet hem grondig; —
(Zuidn.) in zeer hooge mate : het is grondig
valsch; ik was toch zoo grondig kwaad. GRONDIGHEID, v.
GRONDIJS, o. ijs dat op den bodem der rivieren
gevormd wordt : het water zal morgen wel toegevroren
zijn, het grondijs loopt al.
GRONDKAP, m. (van eene vijl) grondhouw.
GRONDKEEREND, bn. in staat of bestemd om
den zijwaartschen druk van den grond te keeren :
beschoeiingen en bekleedingsmuren zijn grondkeerende
werken; — de zijde die aan den gronddruk moet
weerstand bieden : de grondkeerende zijde der polen,
van den kaaimuur.
GRONDKLEUR, v. (-en), de eerste kleur die op
iets gebracht wordt om vervolgens door andere
verflagen te worden bedekt; — de hoofdkleur,
de ondergrond van een behangsel, een tapijt, enz.;.
— (ook) de meest in 't oog vallende kleur (bij vogels
en visschen); — oorspronkelijke kleur : een vaat
behangsel waarvan de grondklevren moeilijk waren
te herkennen.

GRONDKRACHT, v. (-en), fundamenteele of
elementaire kracht, hoofdkracht, waarvan andere
krachten slechts uitingen of werkingen zijn.
GRONDKREDIET, o. het krediet door grondeigenaars genoten; inz het krediet dat aan landbouwers verleend wordt tegen onderpand van hun
grond en waarbij de staat of een vennootschap
als bemiddelaar optreedt; — (ook) de instelling
die zoodanig grondkrediet verleent of administreert.
GRONDKWEKWE, v. (gew.) zeker lastig onkruid:
kweek, grondpein (tritieum repen) ; — ( zegsw. ).
hij heeft grondkwekwe in zijn land, er staat eens
hypotheek op.
GRONDLAAG, v. (...lagen), de onderste laag
(van een stapel kogels, in eene geologische formatie,
enz.); — ' (ook) de onderste laag verf, de grond
-verf;—
laag van de aardkorst, eene laag die uit eens
bepaalde soort van grond bestaat.
GRONDLASTEN, m. mv. grondbelasting, belasting op de gebouwde en ongebouwde eigendommen.
GRONDLEERSTUK, o. fundamenteel leerstuk,
voornaamste leerstuk.
GRONDLEGGER, m. (-s), die de fundamenten
van iets legt, oprichter, stichter : Willem de Zwijger
is de grondlegger onzer vrijheid. GRONDLEGGING,
V. (- en), het leggen van den grondslag van iets,
het tot stand brengen of gebracht worden van
rijken, staten en andere instellingen : de grond
wereld; de grondlegging van ons volks -legindr

-bestan.

GRONDLIJN, v. (-en), (meetk.) die zijde eener
figuur, die gerekend wordt horizontaal te loopen,
basis; — ( bouwk.) eene der hoofdlijnen van een
bouwkundig ornament; — (art.) de koorde der
boog, die de kogel moet beschrijven; — (fig.) hoofd trek (in een karakter), hoofdlijn (in een plan), enz.
GRONDLOOD, o. (-en), (zeew.) dieplood, peillood.
GRONDLUCHT, v. de in den bodem aanwezige
lucht; zij is armer aan zuurstof en rijker aan kool=
zuur.
GRONDMAL, m. (-len), mal voor het grondvlak
van een molen.
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GRONDMIJN, v. (-en), militaire mijn in den
grond; slapende torpedo.
GRONDMUUR, m. (...muren), muur van een
gebouw in den grond, fondament.
1. GRONDNOOT, v. (...noten), (muz.) de laagste
noot van een akkoord.
2. GRONDNOOT, ,v. (...noten), aardnoot, Curaeaosche amandel de onder de aarde groeiende vrucht
van arachis hypogaea; GRONDNOTENKOEK, m.
(-en), veekoek van grondnoten; ...OLIE, v. olie
uit grondnoten geperst.
GRONDONDERZOEK, o. onderzoek naar de
grondgesteldheid, inz. van de diepere lagen : bij
het grondonderzoek heeft men op verschillende plaatsen
in ons land steenkolen aangeboord.
GRONDOORZAAK, v. (...zaken), eerste oorzaak,
eerste aanleiding
GRONDPAAL, m. (...palen), heipaal, paal voor
de fundeering van een gebouw, die geheel in den
grond wordt geslagen; ...PACHT, v. erfpacht;
pachtsom voor het gebruik van land; ...PAND, o.
(-en), onroerende goederen, die een schuldenaar
aan den schuldeischer tot zekerheid der schuld
heeft verpand.
GRONDPAPIER, o. het papier dat de kamerbehangers op den muur of op het tengeldoek
plakken en waarover het behangselpapier wordt
geplakt, ook voerpapier geheeten.
GRONDPEILWEZEN, o. (Ind.) bestuursafdeeling
met het onderzoeken van den grond, het boren
van Artesische putten enz. belast.
GRONDPEIN, v. (plantk.) zeker lastig onkruid,
kweek, kweekgras (triticnm regens).
GRONDPIJLER, m. (-s), ...PILAAR, m. (...laren), een tot grondslag van een gebouw dienende
pilaar; --- (dicht.) steunpilaar; -- (fig.) dat waarop
eene meening enz. steunt.
GRONDPLAAT, v. (...platen ), vlak van steen of
planken als grondslag (van eene stoommachine
enz.), fundatieplaat; -- (ook) de horizontaal onder
den grond geplaatste gegoten ijzeren plaat ; waarop
een telegraafpaal enz. rust; — (electr.) de in den
grond liggende plaat voor de geleiding van den
aardstroom; ...PLAN, o. (-s, -nen), groudteekening,
plattegrond; (ook) oorspronkelijk plan of ontwerp;
...POLITIEK, v. eene gezonde grondpoliliek volgen,
opvatting van het gemeentelijk grondbedrijf;
...POMP, v. (-en), (gew.) grondduiker.
GRONDPRIJS, m. (...prijzen), die prijs die aan iets
ten grondslag wordt gelegd, b. v. van ijzerwerk de
prijs van de grondstoffen en de ruwe bF werking,
in tegenst. met den verhoogingsprijs voor de verdere
afwerking, betere qualiteit enz.
GRONDPUNT, o. (-en), fundamenteel punt,
hoofdpunt.
GRONDRECHT, o. (-en), het recht, de rechts
waarop het overige of latere recht-instelg
steunt; die rechten welke niet voortvloeien uit
de Grondwet, maar anterieur aan deze bestaan,
rechten van den mensch; — recht tot het gebruiken
van den grond.
GRONDREGEL, m. (-en, -s), voornaamste regel
of voorschrift, hoofdregel : als een eerste grondregel
op reis geldt, dat men zich schikken moet naar de
gewoonten van het vreemde land; — grondbeginsel :
liefde is een der grondregels van de leer van Christus; — hoofdbeginsel van het levensgedrag : hij is
gewoon naar grondregels te handelen; — grond
-steling,
axioma.
GRONDRENTE, v. eene jaarlijksche opbrengst
in geld of in voortbrengselen aan den grondeigenaar
voor het in gebruik hebben van zijn grond; —
(staathuish.) de zuivere winst die de grondeigenaar
gerekend wordt boven rente en loon te behalen als
vrucht van de voortbrengende kracht van zijn
grond.
GRONDROERDER, m. (-s), landbouwwerktuig
om den grond dieper dan met den ploeg kan geschieden om te woelen.
GRONDROEREN, (grondroerde, heeft gegrond
grond omwoelen, omwerken.-roed),(lanb.
GRONDROERING, v.
GRONDSAP, o. grondsop.
GRONDSCHAAF, v. (...schaven ), (timm.) schaaf
tot het schaven en opzuiveren van den bodem
van diepe sponningen, horletoet of varken genoemd.
GRONDSCHARING, v. de verdeeling van in 't
gemeen bezeten grond of land; ...SCHEIDING, v.

GRONDTAL.
(-en), heg, raster, sloot enz. waardoor erven van
elkaar worden afgescheiden.
GRONDSCHOT, o. (-en), schot in een schip
onder de waterlijn; — (zegsw.) dat is een grondschot,
eene onherstelbare ramp; — (wev.) de inslag
voor den grond, het grondweefsel bij sommige geweven stoffen.
GRONDSCHUIF, v. (...schuiven), (stoommach.)
verdeelschuif.
GRONDSLAG, m. (-en), metselwerk in den grond
waarop een gebouw moet rusten, het fundament:
het leggen van de grondslagen; het huis beefde op zijn
grondslagen; — (ook) de ondergrond waarop gebouwd of aangehoogd wordt; — (fig.) oprechtheid
is de grondslag van alle deugden; aan het verhaal
ligt eene ware gebeurtenis ten grondslag, het is op
eene ware gebeurtenis gebaseerd; — de Vrije
Universiteit op Gereformeerden grondslag, op de
beginselen der Reformatie gevestigd; — de (zes)
grondslagen voor de belasting op het personeel, de
zes onderscheiden middelen van beoordeeling van
iemands betrekkelijken welstand waarop de afzonderlijke aanslagen in die belasting gevestigd zijn; —
de Meter is de grondslag van ons metrieke stelsel,
de eenheid, waarop het stelsel rust, en waarvan
alle andere maten afgeleid zijn; — de algemeene
grondslagen van eene vereeniging, de statuten; —
datgene waardoor iets wordt in stand gehouden :
de grondslagen van godsdienst en deugd worden
ondermijnd; -- datgene waarmede men begint:
den grondslag (de grondslagen) leggen tot (van, voor)
iets, de eerste werkzaamheden verrichten die noodzakelijk zijn voor het tot stand komen eener zaak;
(w. g.) teekening van den grondslag van een gebouw.
grondteekening.
GRONDSLOOF, v. (...sloven), (waterb.) de onder
sloof of gording, die tegen Bene rij ingeheide-ste
palen is aangebracht en tot steun dient van daar
ingeslagen damplanken, ook watersloof ge--langs
beaten.
GRONDSOORT, v. (-en), soort van grond of
aarde.
GRONDSOP, o. het vocht dat zich op den bodem
van iets bevindt, het bezinksel van een drank (in
een vat, eene flesch enz.), droesem, moer; -- (fig.)
iets bitters of onaangenaams dat op het aangename
volgt : het grondsop is voor de goddeloozen, vgl.
GODDELOOS.
GRONDSPANNING, v. ongelijke gronddruk.
GRONDSPECIE, v. (-s, ...ciën), grondsoort.

GRONDSPECULANT, m. (-en), iem. die in grond

speculeert, inz. op de vermoedelijke waa:rdevermeerdering van bouwgrond ; ...SPECULATIE,
V. (- s).
GRONDSPETING, v. het spitten, steken van
den grond : het recht van grondspeling ten behoeve
der kadijken.
GRONDSTEEN, m. (-en), een steen, behoorende
tot den grondslag van een gebouw, hoeksteen (ook
fig.), eerste steen.
GRONDSTELLING, v. (-en), fundamenteele stel
hoofdwaarheid; -- (ook) stelregel,-linger,
grondregel; — (wisk.) stelling die geen bewijs
behoeft, axioma.
GRONDSTEM, V. (- men). (muz.) de baspartij of
laagste partij; -- (org.) het geluid van de zwaarste
pijpen van een orgel; — (ook i de pijpwerken waardoor de grondstemmen worden voortgebracht.
GRONDSTEUN, m. wat iets als een grondslag
ondersteunt, de grondslag van iets.
GRONDSTOF, v. (-fen), onbewerkt, ruw materiaal : vlas is de grondstof van linnen; klei of was is de
grondstof waaruit de beeldhouwer zijne modellen
vervaardigt; — het hoofdbestanddeel van iets :
meel, boter en eieren zijn de grondstoffen van het
meeste gebak; -- (scheik.) een lichaam dat in geene
andere stoffen kan ontleed worden. element.
GRONDSTROOM, m. (-en), (electr.) aardstroom.
GRONDSTUK, o. (-ken), (nat. bist.) onderdeel
van den mond bij sommige insecten.
GRONDTAAL, v. de oorspronkelijke taal. de
taal waarin het eene of andere vertaalde werk
oorspronkelijk geschreven is; -- (ook) de taal die
de oorsprong is van sere bepaalde groep van
talen.
GRONDTAKEL, tn. en o. (zeew.) alle ankers,

kettingen, touwen, enz. waarmede een ten anker

liggend schip aan den grond wordt vastgelegd.
GRONDTAL, o. (-len), (rek.) het getal, dat den

GRONDTALIE.
grondslag van een tai stelsel vormt
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tien is hel

grondtal van het tientallig siehsei.

GRONDTALIE, v. (-s), (zeeg ) talie die in
geval van nood bezijden het roer wordt aan
om dit in bedwang te kunnen houden,-gebracht,
noodtalie.

GRONDTEEKENING, v. (-en), horizontale projectie van een gebouw of eene reeks van gebouwen,
plattegrond, situatie -teekening.
GRONDTEKST, m. (-en), oorspronkelijke tekst,
inz. de Hebreeuwsehe en Grieksche tekst van den
bijbel.
GRONDTOON, m. (...tonen), (nat.) de laagste
toon die eenig lichaam kan voortbrengen; --- (muz.)
de laagste toon van een akkoord; -- (ook) de toon
op welken de scala eener groote of kleine tertstoonsoort gebouwd is; — (ook) de toon welks
schaal den grondslag van een muziekstuk vormt; —
(fig.) uit een anderen grondtoon spelen, van wat
nieuws, wat anders spreken; --- de leidende gedachte
of het motief van een dichtstuk, van een betoog,
een gesprek enz., dat wat als het ware onder en
door alles heen wordt gehoord : de grondtoon van
een gedicht, boete was de grondtoon van zijn prediking; -- de grondtoon onzer eeuw, het wezenlijke,

eigenaardige, kensehetaende in de denkwijze van
onzen tijd- — (schild.) de algemeene toon, hoofd toon van eene schilderij : de grondtoon is bruin.
GRONDTREK, m. (-ken), hoofdlijn : de grondtrekken van iets aangeven, het in hoofdzaken scheten, zonder in bijzonderheden te treden; — hoofdtrek van iemands gelaat, kenmerkende ge]aatstrek : men vindt bij de dochter de grondtrekken van
het gelaat harer moeder weer; -- hoofdtrek van
iemands gemoed : de grondtrek van zijn karakter
was zelfzucht, zelfzucht straalde in al zijne han
-delingor.
GRONDVAST, bn. stevig, hecht in den grond
gevestigd of bevestigd : het anker grondvast maken,
In den bodem doen vatten.
GRONDVERBETERING, v. verbetering van een
alappen bodem voor fundeeringen enz. door het
inbrengen van steviger specie; -- (ook) verbetering
van teelgrond door bemesting, ploegen enz.; -- inz.
die werkzaamheden en maatregelen welke een
blijvende verhooging van do productiviteit van den
bodem teweegbrengen. ORONDVERBETERINGSWERKEN, o. mv. hiertoe behooren ontginning,
bevloeiing, drooglegging, mergelen, kalken, regeling
van den grondwaterstand enz.
GRONDVERF, v. (...verven), (schild.) de verf
waarmede eene schilderij wordt aangelegd; -- de
eerste verf waarmede hout- of ijzerwerk bestreken
wordt en waarop later de eigenlijke kleur wordt
aangebracht.
GRONDVERGADERING, v. (-en), (kist.) (bij de
staatsregeling'jvan 1798) vergadering van stemmende
burgers, waarin de kiezers aangewezen werden,
die de Volksvertegenwoordigers moesten kiezen; —
teoherts.) naar de grondvergadering gaan (of zijn),
van alles wat ter aarde valt of gevallen is, te water
geraakt enz.: indien gij u vandaag in zee durft
wagen. is er alle kans om naar de grondvergadering
be gaan, te verdrinken.

GRONDVERSCHUIVING, v. (-en), verschuiving,
schuivende verzakking van den grond : de grond-

verschuivingen aan de Zeeuwsche kust.

GRONDVERVEN, (grondverfde, heeft gegrond
iets in de grondverf zetten; (van eene schil--verfd),
derij) doodverven.
GRONDVERZAKKING, v. (-en), verzakking
van den grond, inz. onder dijken en groots gebouwan; ...VERZET, o. het verzetten of verplaatsen
van aarde door graven en kruien : de kosten

van grondverzet bij een diepen fundeeringsput worden te hoog, ...VERZETTING, v. (-en), de grondverzettingen geschieden thans sneller en beter dan
vroeger.

GRONDVEST, v. (-en), grondslag, fondement :

Hij heeft de aarde gegrond op hare grondvesten; de
hevige slag deed het gebouw op zijn grondvesten
wankelen.

GRONDVESTEN, (grondvestte, heeft gegrond
grondslagen van of voor een gebouw-vest),d
leggen; een gebouw stichten; — (6g.) iets tot
stand brengen, in het leven roepen : hij wilde een
onafhankelijken staat grondvesten; -- op (of in)
iets gegrondvest zijn, steunen op : hun verbintenis
was op genegenheid gegrondvest. GRONDVESTER,

m (-s), stichter, grondlegger; ...VESTING, v. (-en),
het grondvesten; (ook) grondslag, fundament.
GRONDVLAK, o. (-ken), ondervlak, bodemviak
van iets: -- (meetk.) ondervlak of basis van een
lichaam; — het vlak onder een gebouw dat met
den beganen grond gelijk ligt; --- (landmeetk.)
situatieplan; — (ook) vergelikingevlak ten opzichte
waarvan men de hoogte van verschillende punten
aangeeft ; -- (vest.) vlak waarop achter Bene
borstwering, het geschut of de manschap komt
te staan.
GRONDVLAKTE, v. (-n), grondvlak, ondervlak:
de grondvlakte van een paardenhoef.

GRONDVOORWAARDE, v. (-n), hoofdvoorwaarde.
GRONDVORM, m. (-en), oudste vorm waaruit
zich jongere vormen hebben ontwikkeld: -- kenmerkende. eigenaardige, typische vorm; -- type,
voorbeeld, model.
GRONDVRAAGSTUK, o. eerste, voornaamste
vraagstuk, — vraagstuk betreffende het grond bedrijf.

GRONDWAAL, v. (...walen), kolkvormig gat
in of achter een dijk, ten gevolge van Bene doorbraak.
GRONDWAARHEID, v. (...heden), waarheid die
ten grondslag ligt aan andere waarheden; hoof dstelling, hoofdpunt eener leer : ds leer der erfzonde

is eens der grondwaarheden van den Gereformeerden

godsdienst.

GRONDWATER, o. water dat zich onder of in

den grond bevindt, zakwater, welwater, kwel
bij den stortregen drong het grondwater in-water:
de kelders; —SPIEGEL, m. hoogte van het grond

—STROOM, m. beweging van het grond -wa-ter,

water.
GRONDWEERSTAND. m. (-en., weerstand dien

de grond kan aanbieden voor hij in beweging za
geraken (bij muren en fundeeringen).
GRONDWERK o. de fondamenten van een ge;

bouw; —

de arbeid in of met den grond, het graaf- of

delfwerk; ••– (ook) een werk dat in den grond wordt
tot stand gebracht, b. v. het graven van een kanaal, het maken van dijken, of vestingwerken enz.
GRONDWERKER, m. (-e), arbeider die grond
verricht.
-werk
GRONDWERKSTUK, o. (-ken), (meetk) bet
stellen eener figuur met behulp van passer of
liniaal, zonder dat men daarbij Done eigenschap

behoeft te gebruiken.
GRONDWET, v_ (-ten), wet, die tot grondslag
dient voor d;; overige wetten; ---algemeene staats wet, staatsregeling, constitutie : de grondwet van
het koninkrijk der Nederlanden, (fig.) s'paarzaamheid
is de grondwet gaan zijn bestuur.

GRONDWETGEVER, m. (-s), die macht in den
constitutioneelen staat, welke bevoegd is tot het
geven, h -:t vaststellen van de grondwet.
GRONDWETSARTIKEL, o. (-en), afzondu.lijke
bepaling van Bene grondwet; ...HERZIENING, v.
(-en), deTherziening van de grondwet met het doet
om die door wijziging te verbeteren; ...SCHENNIS,
v. verkrachting van Bene of meer bepalingen der

grondwet.
GRONDWETTELIJK, bn. tot de grondwet behoorende, in de grondwet omschreven, bij de grondwet
vastgesteld, enz.: de uitvoering van grondwettelijke
voorschriften; — constitutioneel : eens grondu etttlijke sonvereini.eit.

GRONDWETTIG, bn. hetgeen met de gronde at
in overeenstemming is, constitutioneel: het grond
koningschap. GRONDWETTIGHEID, v. -wetig
GRONDWOELER, m. (-a), (landb.) werktuig om
den grond los te maken en van onkruid te zuiveren.
GRONDWOORD. o. (-en), (taalk.) oorspronkelijk woord, woord of woordvorm waarvan andere
woorden zijn afgeleid, dus stamwoord, woordstam
of wortel; -- (in Bene vertaling) het woord dat in
den grondtekst staat.
GRONDWORTEL, m. (-s), plantenwortel die in
den grond dringt.
GRONDZEE, v. (-ën), golf die tegen Bene ondiepe
plaats breekt en opstuift : door eens grondzee werd
de reddingboot omgeworpen.
GRONDZEEP, v. de zeep die de voornaamste
grondstof voor alle andere zeepen vormt.
GRONDZUIL, v. (-en), steunpilaar : recht is de
grondzeil van den staat.
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1. GRONINGER, tin. uit Gioningen afkomstig,
iemand zijn, zeer bevriend met hem zijn; — in
Groningsch : Groninger koek; de Groninger richting,
samenst. met den naam van een ambtenaar of
leer die der zoogenoemte Groningers.
waardigheidsbekleeder staat groot- gelijk met opper -,
2, GRONINGER, m. (-s)_ iem. die uit de stad of
de hoogste dignitaris van de aangeduide soort: groot
provincie Groningen afkomstig is; — verbreider,
grootadmiraal, grootdignitaris (groot --almoeznir,
voorstander of aanhanger der voorstellingen en
waardigheidsbekleeder, bekleeder van een der hooge
begrippen aangaande den persoon en het schuldhofambten), grootkamerheer, grootkeukenmeester (opverzoenend sterven van Jezus, de waarde van den
perkok ten hove) grootmaarschalk, grootstalmeester
Bijbel enz., die omstreeks 1837 het eerst door eenige
enz.); —
(van zaken) van meer dan gewone, van eene
Groninger godgeleerden werden verkondigd, en
die nogal van de leer van de Nederduitseh Heraanmerkelijke grootte : een groote steen; hij woont
vormde Kerk afwijken.
in een groot huis; een groot vuur; eene groot schilderij;
3. GRONINGER, m. (-s), (nat hist.) groenvink
schoenen met groote zilveren gespen; hij droeg eene
jas, die veel te groot was. te wijd, te ruim; — eene
(fringilla chloris ).
GRONSEN, (gronste, heeft gegronst), ook GRONgroote letter, een kapitale letter, hoofdletter; — de
groote deur, de hoofddeur (van eene kerk, schouw ZEN, (Zuidn.) knorren; (ook) iets op ontevreden
toon uitbrengen.
burg, enz.); — groote deuren, openslaande deuren
GRONT, ook GRUNT, v. (-en), zekere visch,
(b. v. eener suite); — de groote klok, de omvang
grondel of grondeling (gobius Jiuviatilis). GRUNkerkklokken, die bij begrafenissen, brand-rijksted
TJE, o. (-s),
enz. wordt geluid; — (zegsw,) iets aan de groote
GRONTENZAK, ook GRUNTENZAK, m. (-ken),
klok hangen, het aan iedereen vertellen, het overal
(vissch.) zeker zakvormig sleepnet om diepe gaten
rondbazuinen; — (van liehaamsdeelen) hij heeft
of kuilen af te trekken.
een grooten neus; zij zette groote ooggin op, keek zeer
GROOM (Eng.), m. (-s), bediende, stalknecht;
verbaasd; — een grooten mond (of bek) opendoen,
inz. rijknecht.
opzetten, onbeschaamd, brutaa zijn; — op een
1. GROOT, bn. bw. ( -er, -st), van meer dan
grooten voet leven, op royale, op rijkelijke wijze
middelmatige afmeting, niet klein : een olifant is
leven, (ook scherts.) groote voeten hebben; — (van
een groot dier; ik heb liever een grooten appel dan
plaats en ruimte) uitgestrekt : een huis met groeten
een kleinen; een groote boom; — (van personen)
tuin; een groot landgoed; Rusland is een groot rijk;
niet kort, lang van gestalte : hij is groot en forsch.;
de groote plas, de zee; -- eene groote stad, eene
rij is een hoofd grouter dan ik; die jongen is zoo lui
uitgebreide stad, inz. eene hoofdstad, een middel
als hij groot is, zeer lui; — hij is groot voor zijn
beschaving, van handel enz.: het leven-puntva
jaren, langer dan iemand op dien leeftijd gewoon
in eene groote stad; de bevolking van het platteland
— kleine kinderen worden groot, de mengehen-lijks;•
trekt meer en meer naar de groots steden; een groote
veranderen, alles blijft niet zooals men zich dat
afstand; — met groots schreden ?iep hij op en neder,
in de herinnering voorstelt; -- te groot voor iets zijn,
met wijde, lange stappen: — een groote weg, een
te oud zijn voor t. w. voor iets dat alleen kleinen
hoofdweg; -- de groote weg, de koninklijke weg, de
kinderen past : kom, schrei nu niet, omdat je je
heerweg; — (van tijdsruimten) van langen duur,
bezeerd hebt, daar ben je te groot voor; — volwassen :
lang : de groote vacantie, de zomervacantie (in
als ik groot ben, koop ik een paard; haar kinderen
tegenst. met de overige kortere vacanties); —
zijn reeds groot; — iemands groote broer, zijn vol
aanmerkelijk, niet gering : een groot verschil; eene
broeder; — de groote menschen, de volwas--wasen
groote hoeveelheid; een groot gezelschap, een talrijk
senen : als groote menschen spreken, moeten kinderen
gezelschap; — de groote hoop, de overgroote meer
zwijgen; — (gew.) de groote knecht (of meidl. (op
gros, (ook) het groote publiek, Jan-derhi,t
eene boerderij) de eerste, voornaamste knecht (of
en Alleman; — eene groote som, een groot inkomen
meid); — ' t is een groot kind, gezegd van een vol
hebben; groote winst maken; voor een groot deel,
persoon, die zoo kinderachtig of zoo onver--wasen
voor het grootste gedeelte, grootendeels, meerendeels;
standig ia als een kind; — kloek, zwaar, dik : eene
— uitgebreid : de groote uitgave (van een boek),
groote vrouw; hij is groot van stuk; — (gew.) groot
de (meer) volledige uitgave; — het Groote Woorgaan, zwanger zijn : zij gaat groot; -denboek, het door De Vries gestichte Woordenboek
in hooge mate datgene zijnde wat door de bepader Nederl. Taal (in tegenst. met de bestaande
li ng wordt uitgedrukt : hij is een groot liefhebber
minder uitgebreide woordenboeken); — ruim:
van paardrijden; een groot kenner van het Arabisch;
een groot uur, ruim een uur; het groot honderd (van
een groot eter, iemand die veel eet- een groote schelm;
maat en gewicht), 104 (soms 120) stuks, pond enz.:
hij is een groot vijand van ruzie; 't is de grootste gek,
het groot honderd pond aal, 104 ti ; —
die op twee beenen rondloopt; — in zijne soort boven
voornaam, belangrijk (mil.) het groote hoofd
anderen uitmuntende, uitnemend : een groot redehet algemeen, het voornaamste hoofd -kw-artie,
naar; Rembrandt is een der grootste schilders, die
k ,vartier van een leger; — de groote kerk, de voor
geleefd hebben; sen groot koning; een groot held; —
kerk, de hoofdkerk; -- de groote mast-namste
een groot koopman, die uitgebreider zaken doet
(op een schip), de voornaamste mast; (spr.) er is
dan andere kooplieden; — grootti patroons (in
maar één groots mast op een schip, een moet de
tegenst. met kleine bazen), die met uitgebreid
voornaamste zijn, de leiding hebben; (ook het want,
personeel werken: -- een groot man, iemand die
de zeilen enz. van den grooten mast worden groot
om de eene of andere voortreffelijke hoedanigheid
genoemd, ter onderscheiding van de gelijknamige
vermaard is : de groote mannen der wetenschap; —
deelgin der fokke- en bezaansmasten, b. v. het groots
hij is de groote man, de man aan wiens beleid of
zeil, het grootbarkzeil, de grootbramboelijn, de groot
optreden iets te danken is, de ziel van eene onderenz.); — de grootti schoonmaak,-bovenrams
neming, de spil waar alles om draait enz ; — hij
de schoonmaak waarbij alles eene flinke beurt krijgt;
is groot van moed, uitstekend in moed; --- groote — de groots visscherij, de zoutharingvisscherij; —
zielen, verheven, edele naturen; — (als bijnaam
de groote vaart, de koopvaardijvaart op of naar alle
van vorsten) de uitmuntende, de voortreffelijke:
wereiddeelen; -- gewichtig : de grootti dag, de dag
Karel de Groote: — in rang boven anderen verheven,
waarop iets belangrijks plaats zal hebben : de grootti
machtig : de Heer uw God is een groot en vreeselijk
dag nadert; — de grootti gebeurtenis, (vaak) eene
God; — de groote Heer (of de grootti Turk), de
aanstaande bevalling ; hebt ge het grootti nieuws
Sultan van Turkije; — hooggeplaatst : met groote
reeds gehoord ?; hij heeft grootti plannen; hij heeft
heeren is 't kwaad kersen eten; (zij kiezen de grootste,
groots dingen tot stand gebracht; — aanmerkelijk,
en schieten met de steenen); — aanzienlijk, voor
van groeten omvang : eens grootti verkooping van
: haar dochter is kamenier bij eenti grootti dame;-nam
schilderijen; grootti opruiming; groot concert; groots
— de groots lui, het groote volk, de , voorname lieden,
parade; een groot feest, een luisterrijk feest; — hevig,
de rijken, — hij verkeert in de groote wereld, in de
buitengemeen : een groot misbaar; er heerschte groots
aanzienlijke kringen ; — groot zijn (of worden), in
stilte in de zaal, het was doodstil; ik heb grootera
hoogera staat, in aanzien zijn (of tot aanzien en
dorst; hij doet zijn ouders groot verdriet aan; met
vermogen geraken) : Mordechai was groot zn het I groot genoegen, met zeer veel pleizier; die tijding
huis des konings (Esther. 9 : 4) ; — hij is in 't
verspreidde een groeten schrik; hij heeft een grootgin
klein begonnen, maar langzamerhand is hij groot
afkeer van werken; het gras is verdord door de grootti
geworden; — zich te groot voor iets achten, zich te
droogte; zij leden groot gebrek; hij is aan een groot
voornaam achten om dat te doen- — (hist.) groot
gevaar ontsnapt; — buitengewoon, bijzonder : Mi
burger, y:^ ►t poorter, iemand die het volle burgeris iemand van grootti bekwaamheden; men heeft groots
of poorterrech+, eener stad bezat ; — groot met
verwachtingen van hem; het is eens zaak van groot
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belang; het was een groot geluk, dat er iemand in de
buurt was om het kind te redden; een groot wonder,
een buitengemeen, een verbazingwekkend iets; —
een groot geheim, een diep geheim, iets dat in hooge
mate verborgen is; -- de groote vraag, de vraag
bij uitnemendheid; — voortreffelijk : een man van
groote verdienste voor de medische wetenschap; eene
groote daad, eene edele daad; hij was in staat tot
alles wat groot en goed i.5, — aanzienlijk, voornaam:
hij voert een grooten staat, leeft op bijna vorstelijke
wijze; -- een groote naam, een voorname, (ook)
een beroemde naam; —
de grootte van iets wordt uitgedrukt door eene
bepaling in den 4den nv. vóór of achter het bn. :
het stuk land is een half bunder groot; een schip groot
40 tonnen; een wissel groot f 1000; (wisk.) grooter
dan wordt uitgedrukt door het teeken > ; —
bw. op groote wijze : groot schrijven, met groote
letters; — er groot van leven, he er ruim van nemen;
-- groot denken en diep voelen. op verheven, edele
wijze; — het gaat weer groot, het gaat er weer erg
op los, het loopt de spuigaten uit; —
(gew. ) in aanzienlijke mate, zeer - het bevalt mij
niet groot, het staat mij niet bijzonder aan; —
(w. g.) groot van iem. houden, veel houden van,
gek zijn op; — Ik heb het niet groot op hem, ben niet
erg op hem gesteld; — groot met iem. zijn, veel
met iem. op hebben, zeer bevriend met hem zijn; —
ik heb dat groot noodig, zeer noodig.
2. GROOT, m. (-en), het bn. zelfst. gebezigd:
klein en groot, kinderen en volwassenen, oud en
jong : de bleeke dood spaart klein noch groot; van
den kleinste tot den grootste, allen, niemand uitgezonderd; vgl. verder GROOTE; -o. het groote, het belangrijke, het gewichtige enz.:
die getrouw is in 't minste, die is ook in 't groote
getrouw; die 't kleine versmaadt is het groote niet
waard; — vele kleintjes maken een groot; — in het
groot, op groote, ruime schaal, op breede, niet
kleinzielige wijze : in het groot handel drijven, groothandel drijven; hij verkoopt koffie in 't groot; hij
doet alles in 't groot; — (w. g.) ik wil er noch in 't

groot, noch in 't klein mede te maken hebben, in 't

geheel niet.
3. GROOT, m. (-en), (hist.) zekere vroegere munt,
ter waarde van een halven stuiver; drie groot, vijf
groot, de waarde van anderhalven stuiver, van
12 1 /2 cent; (hier en daar in de volkstaal nog gebruikelijk en zeer aan te bevelen voor het tegen
twee-en-een -halve-eentstuk); — een pond-wordige
groot, een pond Vlaamsch, f 6.
GROOTAALMOEZENIER, m. (-s), hoofdaalmoezenier.
GROOTACHTBAAR, bn. groote achting of eer
wekkende, als eeretitel van de leden der-bied
Gerechtshoven en van die colleges zelf : dit Edel
(ook) van de Curatoren eener-grotachbCle;
Hoogeschool: de Edelgrootachtbare Heeren Curatoren dezer Universiteit. GROOTACHTBAAR REID, v.
GROOTACHTING, v. (w. g.) hoogst gunstige
meaning die men jegens iemand koestert : zijne
daden vervullen allen met grootachting voor zijn
persoon.
GROOTAMBTENAARSEXAMEN, o. (-e), examen
voor hoofdambtenaar in Indië.
GROOTBAZUIN, v. (org.) 32-voets stem in het
orgel (in tegenst. met de bazuin van 16 voet).
GROOTBEDRIJF, o. bedrijf in het groot, in
fabrieken.
GROOTBEK, m. (-ken), iem. met een grooten
mond, (ook) iem. die een grooten mond opzet,
brutaal is; — (nat. hist.) een vogel met een bij zonder grooten snavel, zekere soort van toekan
(tucanus).
GROOTBLOEMIG, bn. (plantk.) groote bloemen
dragende : grootbloemige violen.
GROOTBOEK, o. (-en), (boekh.) een der hoofdboeken van den koopman, het boek waaruit geregeld kan worden nagezien de stand der rekening
van ieder met wien hij zaken doet : de linkerzijde
van het grootboek is bestemd voor de ontvangsten,
de rechterzijde voor de uitgaven; — een register
waarin de schulden van een staat zijn ingeschreven,
inz. het Grootboek der nationale schuld, de boeken
waarin de schuld van het konin>rijk der Nederlanden staat ingeschreven; kapitaal op het Grootboek
zetten, een bedrag in de registers der nationale
schuld doen inschrijven; --- eene inschrijving op het
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Grootboek, bet aangeteekende bedrag, (of) het artikel in het Grootboek, bevattende den naam van
den schuldeischer en het aan hem door den Staat
verschuldigde bedrag; — het Grootboek, (ook) de
administratie, de kantoren, het gebouw enz. van
het Grootboek : ik moet op het Grootboek wezen.
GROOTBOEKKIEZER, m. (-s), iem. die kiezer
is, wijl hij eene zekere som op het Grootboek heeft

staan.
GROOTBRENGEN, (bracht groot, heeft groot
kinderen) ze door gestadige zorg-gebracht),(vn
van zuigelingen tot volwassen persoon doen opgroeien : van al hare kinderen heeft zij er maar één
mogen grootbrengen. al de andere zijn vroeg gestorven; er behoort wat toe voor eene weduwe om hare
kinderen alleen groot te brengen; hij was grootgebracht
in het Katholiek geloof, daarin opgevoed.
GROOTBURGER, m. (-s), (hist.) iemand die
de volle burgerrechten eener » stad deelachtig was.
GROOTBURGERSCHAP, o. de hoedanigheid of
waardigheid van grootburger : Amsterdam bood
aan De Ruyter het grootburgerschap aan.
GROOTDADIG, bn. ( -er, -st), (w. g.) vermaard
door groote daden : grootdadige helden; (w. g.)
heerlijk, indrukwekkend : tot lof en glorie van
Gods grootdadigen naam. GROOTDADIGHEID,
v. (w. g.) heerlijkheid, grootheid : zij werden allen
verslagen over de grootdadigheid Gods.
GROOTE, m. en v. (-n), het bn. groot zelfst.
gebezigd : de grooten (in tegenst. met de kleintjes),
de oudere leerlingen op eene school; — (ook) de
groote lui, de aanzienlijken : (zegsw.) wanneer
het op de grooten regent, druipt het op de kleinen,
de kleine man lijdt in ruime mate van den tegenspoed der grooten; — (inz.) de adel, de regeerders
van een rijk : de koning beraadslaagde met de grooten
zijns rijks; --- de grooten der aarde, de machtigen
of aanzienlijken naar de wereld.
GROOTEDELACHTBAAR, bn. omzetting van
edelgrootachtbaar, zie GROOTACHTBAAR.
GROOTELIJKS, bw. (w. g.) in groote mate, ten
zeerste, hevig : het strekt u grootelijks tot eere; zijn
antwoord verbaasde mij grootelijks; gij doet mij
grootelijks onrecht.
GROOTELUISKIND. o. (-eren), een kind van
groote, aanzienlijke, rijke lieden (in tegenst. met
armeluiskind).

GROOTEMENSCHACHTIG, bn. bw als een groot
mensch: zij doet al zoo grootemenschachtig.
GROOTEMENSCHENBEDTIJD, m. de tijd waarop
groote menschen (volwassenen) naar bed gaan (in
tegenst. met kinderbedtijd); ...KOST, m. de spijs
die voor volwassenen (niet voor kinderen) deugt;
...WERK, o. werk voor groote menschen en niet
voor kinderen geschikt.
GROOTENDEELS, bw. uitdr. voor het grootste
gedeelte : de Hollanders zijn grootendeels Protestant;
het eertijds woeste veld is thans grootendeels bebouwd;
--- voornamelijk, hoofdzakelijk : het ongeluk is
grootendeels zijne eigen schuld.
GROOTERD, m. (-s), iemand of iets dat groot
of lomp van afmetingen is, (inz. in kindertaal):
ik heb een appel gekregen; kijk eens wat een

grooterd.
GROOTGRONDBEZIT, o. bezit van groote stukken grond; de bezitters van groote stukken grond;
...BEZITTER, m. (-s).
GROOTHANDEL, m. handel in het groot, koop
en verkoop bij groote (of althans bij grootere)
partijen : hij drijft groothandel in suiker. GROOT
iemand die in het groot-HANDELR,m.(s)
handel drijft.
GROOTHANS, m. (...hanzen), groote hans, aan
onthoud geen' klein/ions 't recht-zienljk:(gsw.)
als groothans onrecht doet, klein Hansken boet wat
Hans misdoet; — (ook) trotschaard.
GROOTHARTIG, bn. bw. ( -er -st), een verheven,
edele inborst hebbende, edelaardig, edelmoedig:
een groothartig man; groothartige zelfverloochening; —
bw. op groothartige wijze : hij stelde het algemeen
welzijn groothartig boven zijn eigen belang. GROOT HARTIGHEID, v. grootheid van gemoed, ziele grootheid.
GROOTHEER, m. (-en), (Zuidn.) grootvader.
GROOTHEID, v. bet groot zijn : grootheid van
lichaam gaat dikwijls gepaard met kleinheid van.

verstand; ik zal door de grootheid uwer goedertieren -^

heid in uw huis ingaan; — hoogheid, verhevenheid,
aanzien : de aardsche grootheid is onbestendig; —
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heerlijkheid, luister : de grootheid Gods; — ver
hoogheid van geest of gemoed : ware-hevnid,
grootheid had hij nooit bezeten; -- niets is grooter
dan zedelijke grootheid, dan nobelheid van karakter; —
—, (...heden), (wisk.) iedere zaak, in zooverre
die voor vermeerdering en vermindering vatbaar
is : indien men bij gelijke grootheden gelijke of dezelfde
grootheden optelt, dan zijn de sommen gelijk; negali e en positieve grootheden; gelijk- en ongelijk
grootheden; — eene bekende grootheid, eene-sortige
grootheid wier waarde men kent; — eene onbekende
grootheid, die uit gegeven bekende grootheden
moet berekend worden; — (fig.) een of ander weinig
bekend, obscuur personage.
GROOTHEIDSWAAN, v. inbeelding van grootheid, ziekelijke zelfoverschatting. GROOTHEIDSWAANZIN, m. die vorm van waanzin of krankzinnigheid die zich uit in grootheidswaan.
GROOTHERTOG, m. (-en), titel van sommige
vorsten, die in rang tusschen den hertog en den
koning staan : de Groothertog van Luxemburg.
GROOTHERTOGDOM, o. (-men), het gebied van
een groothertog. GROOTHERTOGELIJK, bn.
van een groothertog : de groothertogelijke kroon is
slechts door een andere voering van de koninklijke
kroon onderscheiden. GROOTHERTOGIN, v. (-non),
de gemalin of weduwe van een groothertog; vrouw
die over een groothertogdom regeert.
GROOTHOEKIG, bn. een groeten hoek hebbende
of makende : eene groothoekige lens (b v. voor een
photographietoestel).
GROOTHOUDEN (ZICH), (hield zich groot,
heeft zich grootgehouden), zich kloek gedragen
(bij lichamelijk leed of ongemak) : de operatie deed
zeer veel pijn, maar hij hield zich groot; — zich
houden alsof men iets niet bespeurt of het zich niet
aantrekt : hi, bemerkte wel dat die opmerking als
eene hatelijkheid bedoeld was, maar hij hield zich
groot; tegenover anderen doen alsof men tot de
grooten behoorde, stand ophouden, zich royaal
betoonen : hij kon wel niet anders doen dan zich
groothouden en gc: f ook een rijksdaalder voor het
goede doel.
GROOTHOUT, o. (gew.) gekloofde blokken hout
ter lengte van 36 cM., dus dubbel zoo lang als
gewone kachelblokken.
GROOTIGHEID, v. (...heden), (scherts.) iets
groots, iets belangrijks (in tegenst. met eene kleinigheld) : met zulke kleinigheden houdt hij zich niet óp,
hij bemoeit zich alleen met grootigheden.
1. GROOTJE, o. (scherts.) iets groots (in tegenst.
met kleintje) : vele kleintjes maken een grootje.
2. GROOTJE, o. (-s), grootmoeder: grootje is ziek; —
iernand naar zijn grootje sturen, hem van kant
helpen, hem daarheen sturen waar zijn voorgeslacht
reeds is; — loop naar je grootje !, schertsend voor:
maak dat anderen wijs; — (ook) oude vrouw, oud
moedertje, bestje : een oud, knorrig grootje; — het
oude grootje, benaming van zekeren visch, de
geharnaste donderpad of harnasman.
GROOTKANSELIER, m. (-s), titel van den opper
bij sommige ridderorden : de groot -zeglbward
-kanselirvht
Legioen van Eer.
GROOTKNECHT, m. (-s), (gew.) de voornaamste,
eerste knecht op eene boerderij.
GROOTKOP, m. (-pen), iemand of iets met een
grooten dikken kop, b. v. eene soort van Goudsche
pijp : twee manden grootkoppen; — de grootkop kikvorsch, een kikvorsch op Java en Sumatra met
bijzonder grooten kop (rana hasseltii).
GROOTKORRELIG, bn. uit groote korrels bestaande: eene grootkorrelige soort van Turksche tarwe.
GROOTKRUIS, o. (...kruisen), het versiersel
verbonden aan de hoogste klasse (onder den Grootmeester) van verschillende ridderorden; — (ook)
iemand die met het grootkruis eener orde begiftigd
is : Grootkruis van den Nederlandschen Leeuw,
(ook) Ridder - Grootkruis.
GROOTLUIK, o. (-en), (scheepst.) het luik vlak
voor den grooten mast in elke der dekken; de
opening door al die luiken afgesloten en dat door
alle dekken tot in het ruim doorgaat.
GROOTMACHTIG, bn. ( -er, -st), zeer groot in
macht of aanzien : grootmachtig Opperwezen.
GROOTMAJOOR, m. (-s), (hist.) (in de 18de e.)
een niet-commandeerend hoofdofficier In eene
garnizoensplaats, die met de administratieve zorgen
van den dienst was belast; -- (bij de Belgische
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troepen omstreeks 1830) commandeerend hoofdoficier, bataillonscommandant; — (ook) benaming
bij minderen in gebruik voor den officier die offieieel majoor heet (ter onderscheiding van den
sergeant-majoor).
GROOTMAKEN, (maakte groot, heeft grootgemaakt), tot macht en aanzien brengen : de handel
heeft Holland grootgemaakt; — verheerlijken, ver
: komt ! maakt God met mij groot ! GROOT --hefn
MAKING, v.
GROOTMAMA, ook GROOTMA, v. (-'s), groot
-moedr.
GROOTMEESTER, m. (-s), titel van de opper
sommige geordende vereenigingen,-besturdvan
b. v. de hoogste waardigheidsbekleeder bij Bene
ridderorde : de Koning der Nederlanden is Grootmeester der Nederlandsche orden; evenzoo bij eene
moederloge van de orde der Vrijmetselaren : Provinciaal Grootmeester; Grootmeester- Nationaal, de
grootmeester der gezamenlijke loges in eene zelfde
rijk of land; — (veroud.) Grootmeester der artillerie
(of van het geschut), opperbevelhebber der artillerie;
(ook) een der grootofficieren bij het huis des Konings; — (fig.) de voornaamste persoon in een bepaalden kring, de toongever naar wiens voorbeeld
de anderen zich richten; (ook) het hoofd en voor
beoefenaars van eenig vak van weten -beldvano
kunst : Vondel, de Grootmeester der Neder -schapof
taal. GROOTMEESTERES, v. ( -sen).-landsche
opperbestuurderes eener geordende corporatie;
erste vrouwelijke beambte bij de hofhouding van
een vorst of Bene vorstin; — (scherts.) de groot
kleedkamer, de kamenier. GROOT -mestrvand'
waardigheid, het-MESTRCHAP,o.(pen)d
ambt van grootmeester.
GROOTMES, o. ( -sen), (Z. A..) voorsnijmes.
GROOTMOEDER, v. (-s), ook GROOTMOE,
GROOTMOES, OPOE enz iemands vadersmoeder
of moedersmoeder : mijne grootmoeder van vaders
zijde is overleden; de kleinkinderen komen grootmoeder gelukwenschen; -- je grootmoeder !, gezegd
om te kennen te geven dat men er volstrekt
niet aan denkt bet te doen : hem geld lenen 3
ja, zijn grootmoeder !, dat kan hij denken !; --took) oude vrouw, moedertje. GROOTMOEDERTJE, o. (-s).
GROOTMOEDERLIJK, bn. bw. van eene of
als Bene grootmoeder : met grootmoederlijken trots
beschouwde zij haar eerste kleinkind.
GROOTMOEDIG, bn. bw. ( -er, -st), edelmoedig,
onzelfzuchtig : eene grootmoedige daad; de overwin
inas grootmoedig en liet den gevangene leven; —-nar
bw. op grootmoedige wijze : hij schonk haar groot

vergiffenis. GROOTMOEDIGHEID, v.-moedig
edelmoedigheid. GROOTMOEDIGLIJK, bw. groot
-moedig.
GROOTMOEI, v. (-en), (gew.) oudtante.
GROOTMOGEND, bn zeer machtig, inz. eertijds
als titel van de leden (en van het college) der
Staten van Holland en West-Friesland : de Edel
Grootmogende ieeren Staten.
GROOTMOGOL, m. (-s), titel van den beheer
gestichte-schervanti150Hdosan
Mongoolsche Keizerrijk, ook de groote mogol
genoemd.
GROOTMOND, m. en v. (-en), iota. met een grooten mond; (ook) zeker weekdier, Bene soort van
platworm (macrostoma).
GROOT-NEDERLAND, o. het gebied waar Neder
gesproken wordt, omvat dus ook een deel-landsch
van België, de Kaapkolonie enz.; naam van een
bekend letterkundig tijdschrift.
GROOTNEUS, m. ell v. (...neuzen), iemand die
een grootera neus heeft. GROOTNEUZIG, brr, met
een grooten neus.
GROOT -OCTAVO, o. groot papierformaat.
GROOTOFFICIER, m. (-en), eon der grootwaar
bij het huis van een vorstelijk-dighesbklr
persoon (de Opperkamerheer, Opperceremonie
Opperjagermeester enz.); — (ook) titel-mestr,
van de opperste waardigheidsbekleeders bij de
orde der Vrijmetselaren (de Groot-Opzieners,
Groot-Redenaar, Groot-Secretaris enz.); — (ook)
benaming van een der hoogste rangen bij sommige
ridderorden, tusschen grootkruis en kommandeur
in : Groot-officier van de Oranje- Nassau-orde.
GROOTOOG, m. en v. (-en), tem. die groote
oogen heeft. GROOTOOGIG, bn. groote oogen
hebbende.

GROOTOOM.

718

GROSLIJST.

GROOTOOM, m. (-s), (gew_) oudoom.
GROOTVADERLIJK, bn_ bw. van (iemands)
GROOTOOR, m. en v. (-en), iem. die groots
grootvader, zooals een grootvader eigen is : grootooren heeft; — (ook) groote soort van vleermuis
vaderlijke manieren.
(plecotus auritus), die zich kenmerkt door zeer
GROOTVERBRUIK, o. verbruik bij groote hoegroote ooren.
veelheden : electrische stro,,m voor grootverbruik.
GROOTOUDERLIJK, bn. van (iemands) groot•
GROOTVISSCHERIJ, v. de zoutharingvisscherij,
ouders afkomstig, aan (iemands) grootouders
(bij uitbr.) de zeevisscherij.
toebehoorende : de grootouderlijke nalatenschap.
GROOTVIZIER, m. (-s, -en), titel van den hoogGROOTOUDERS, m. mv. iemands grootvader
sten ambtenaar in Turkije en sommige andere
en grootmoeder : zijn grootouders van vader zijde
Mohammedaansche rijken, minister-president en
leven nog; (ook) iemands voorouders, zijn voor
zegelbewaarder.
-geslacht.
GROOTVORK, v. (-en), (Z. A.) voorsnijvork.
GROOTPAPA, ook GROOTPA[en OPA, m. (-'s),
GROOTVORST, m. (-en). een vorst die in macht
grootvader.
boven andere vorsten staat, opperste beheerceher
GROOTPROVOOST, m. provoost-generaal.!
van een rijk; --- (fig.) de grootvorst van Europa's
GROOTSCH, bn. bw. ( -er, meest -), heerlijk,
stroomen, de Rijn; — (inz.) eertijds de titel van
prachtig, luisterrijk : een grootschen staat voeren, 1 sommige souvereine heerschers in doelen van Rus
weelderig leven; — verheven, indrukwekkend:
thans de titel van den Czaar in sommige-land,
een grootsche waterval; in Zwitserland is de natuur
doelen van zijn gebied : de grootvorst van Moscovië;
weel grootscher dan in ons vlakke land; eene grootsche
— titel der prinsen en prinsessen tot in deu tweeden
plechtigheid; eens grootsche gedachte; eens grootsche
graad van het keizerlijk huis in Rusland : de groot
onderneming; -- trotsch, fier, (ook) hooghartig:
troonopvolger, de Russische kroonprins; —-vorst
hij is grootsch op zijn zoon; ik ben niet weinig grootsch
(ook) de prins in eenig vak van kunst of wetenschap:
op mijn nieuwen hoed; hij is te grootsch om iemands
Rembrandt, de grootvorst onzer schilders. GROOT hulp te vragen, is daartoe te fier, heeft te veel eergeVORSTENDOM, o. (-men), het gebied van een
voel, (ook) is te hooghartig; zij is te grootech om met
grootvorst : het voormalige grootvorstendom Moskou'.
haar minderen om te gaan; — 't is grootech volk,
GROOTVORSTIN, v. (-nen), gemalin van een
het zijn lieden die zich op hun rijkdom, stand enz.
grootvorst; keizerlijke prinses in Rusland; — (fig.)
laten voorstaan; — bw. op grootache wijze : een
o Java, grootvorstin dier landen, die als met saam grootsch aangelegd park.
gevlochten handen zich 8ling'ren over d' Oceaan.
GROOTSCHEEPS, bw. op deftige, statige of
GROOTVUUR, o. (Z. A.) de hel.
prachtige wijze : hij heet zijn huis grootscheeps
GROOTWAARDIGHEID, v. (...heden), (w g.)
ingericht; bij hem gaat alles grootscheeps, zeer royaal.
hooge waardigheid, hoog aanzien; (als titel) zijn
GROOTSCHEEPSCH, bn. statig, zwierig, op grooGrootwaardigheid de Kanselier. GROOTWAARten voet ingericht : eens grootscheepsche huishouding;
DIGHEIDSBEKLEEDER, m. (-s), dignitaris,
op zijn grootscheepsch leven, op deftigen voet.
hof- of staatsambtenaar van den eersten rang; —
GROOTSCHHEID, v. het grootsch zijn, weelderig(R. K.) titel der bekleeders van de hoogste geestehei d : drommen van geluk en grootschheid; — indruk
lijke waardigheden (kardinalen, aartsbisschoppen
: de stille, plechtige grootschheid van-wekndhi
en bisschoppen). .,
dit wintergezicht; — fierheid, trots, hoogmoed : zij
GROOTWATERSCHAP, o. (-pen), Bene vereenidoet het uit grootschheid.
ging van polders of waterschappen, die gemeen
GROOTSCHIG, bn. grootsch, trotsch. GROOT
belangen hebben : het grootwaterschap-schapejik
-SCHIGED,v.
van Toerden.
GROOTSCHILD, o. (-en), (nat. hilt.) zekere faGROOTWERKER, m. (-s), een kleermaker die
milie van insecten, met een groot schild op het
alleen jassen of rokken maakt.
achterlijf, schildwants (scutaíi).
GROOTWOORD, o. (-en), (Z. A.) vloekwoord,
GROOTSCHRIFT, o. schrift waarvan de letters
vloek, inz. in kindertaal.
grooter zijn dan die van het gewone schrift (kleinGROOTZEGEL, o. (-s), het groote, voornaamste
schrift); ...SPANT, o. (-en), (scheepst.) het spant
zegel van een persoon, lichaam of staat. GROOT dat de grootste wijdte van het schip bepaalt, geZEGELBEWAARDER, m. (-s), een der hoogste
woonlijk omtrent het midden van het schip;
ambtenaren in den staat, de bewaarder van het
...SPLIT, o. (vissch.) benaming van een der jonen
grootzegel of staatszegel.
(bakentonnen) bij de beugvisscherij, waarop Bene
GROOTZEIL, o. (-en), (scheepst.1 het grootste
splitvlag staat.
zeil op een schip.
GROOTSPRAAK v. grootsprekende taal, snoeGROP, v. (-pen), (gew.) groep, greppel, stalgoot.
verij : wat hij zeide was geen grootsprv.ak; zonder
1. GROS, o. het grootte aantal, de meesten:
grootspraak mocht hij zeugen, dat dit alles voornamehet gros van het publiek was zeer voldaan; hij verhief
lijk zijn werk was; — overdrijvende taal, overdrijzich niet boven het gros zijner bekenden, stond in
ving : de schrijver vervalt dikwijls tot grootspraak.
ontwikkeling enz. niet boven hen; --- de groote
GROOTSPRAKIG, bn. vol grootspraak : ten groot
hoop : men.3chen die . zich boven het gros pogen te
-sprakige
heildronk.
onderscheiden door het gebruik van Franeche woorden;
GROOTSPREKEN, o. snoeven, pochen : hij kan
— het voornaamste gedeelte van eene ' strijdmacht,
het grootspreken niet laten. GROOTSPREKER, m.
in tegenst. met de daarvan met een bepaald doel
(-s), pocher, bluffer : ik stopte den grootspreker den
afgezonderde detachementen : het gros van een
mond; (zegsw.) ik heb alles van goud en zilver, zelfs
leger, van eens vloot (in tegenat. met de legerkorpmijn koperen krtels, zei de grootspreker. GROOT sen of smaldeelen die afzonderlijke operaties volSPREEKSTER, v. (-s).
gen); het gros eener colonne (in tegenst. mot hare
en achterhoede); —
steden
voorGROOTSTEEDSOH, bn. zooals in groote
gebruikelijk is (in tegenst. met kisinsteedsch) : het
een groot, onbepaald aantal van eandidaten voor
grootsteedsche leven; de straten en winkels zijn
Bene betrekking, wier namen men bijeenbrengt,
fraai, maar zonder karakter, op zijn modern groot
om daaruit een twaalftal, zestal of drietai op te
-stedh.
maken : een gros maken; hij komt op het gros voor; —
GROOTTE, v. (-n), omvang, (breedte, lengte s
(w. g.) in het gros, in het groot . een koopman in 't
dikte, oppervlakte enz.) : de polder heeft gene
gros (Fr. en gros), groothandelaar; -- in het geheel,
grootte van bijna 300 bunder; stukken van verschil
alles bij elkaar, in totaal: hij roept en schreeuwt
grootte; -- sterren van de eerste (tweede enz.)-lend
over zijn aardappelen en hij heeft er wel drie mud
grootte, naar de indeeling der sterren naar haar graad
in 't gros.
van helderheid; — (fig.) hij is een ster van de eerste
2. GROS, o. ( -sen), twaalf dozijn of 144 stuks van
grootte, een bij uitnemendheid voortreffelijk kunstesommige waren : drie gros pijpen; een gros stalen
naar, geleerde, tooneelspeler enz.; — die jongens
pennen. GROSJE, o. (-s).
zijn gelijk van grootte, hebben dezelfde lengte; —
3. GROS, v. ( -sen), vroegere benaming in Neder•
het is in de grootte niet gelegen, anders zou da koe
land voor Groschen.
den haas wel vangen.
GROS-DE-NAPLES, GROS -DE-TOURS, o. zeGROOTVADER, m. (-s), iemands vadersvader of
kere zware, zijden of halfzijden geweven stoffen.
moedersvader, iemand die kleinkinderen heeft:
GROSCHEN (Hd.), m. (groschen), eertijds zilmijn grootvader is nu een men van tachtig jaar; —
veren, thans aanduiding van het nikkelen Zehnin grootvaders tijden, in den ouden tijd, in de dagen
pfennigstiick = f 0,06.
van olim, langvervlogen dagen; -- (ook) hoog
GROSLIJST, v. (-en), Bene lijst welke een gruis
stokoud man. GROOTVADERTJE, o. (-s).-bejard,
namen bevat van personen die voor de Bene of
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andere candidatuur in aanmerking komen, voor
naamlijst van candidaten.
-lopige
GROSSE, v. (-n), een in het net, met groote
duidelijke letters gesteld afschrift van het een of
andere officieele stuk (in tegenst. met de minute); —
(inz.) afschrift van eene authentieke akte, in den
vorm waarin zij kan worden ten uitvoer gelegd; —
afschrift der minuut van eene notarieele akte;
tweede (enz.) grosse, nieuw afschrift van de oor
akte, in geval de (eerste) grosse ver--spronkelij
loren gaat.
GROSSEEREN, (grosseerde, heeft gegrosseerd),
een stuk overschrijven of in dien vorm overbrengen,
waarin eene akte mag worden uitgegeven, een
vonnis mag worden ten uitvoer gelegd; -- eene
grosse van eene akte maken.
GROSSERIJ, v. (-en), grossierszaak, grossierderij.
GROSSIER, m. (-s), een koopman in het groot
(in tegenst. met den verkooper of slijter in het
klein, den winkelier), de tussehenhan delaar die de
goederen uit de eerste hand overneemt om z& aan
de kleinhandelaren over te doen : hij is grossier in
ki uidenierswaren. GROSSIERDERIJ, V. (- en),
bedrijf of winkel van een grossier.
GROSSIERSKANTOOR, o. (...toren); ...PRIJS,
M. (...zen), prijs in den groothandel; ...VAK,
o. (-ken).
GROT, v. (-ten), eene onderaardsche ruimte, een
door de natuur gevormd hol of de nabootsing
daarvan ; de Blauwe grot (bij Napels); in het park
is eene grot gemaakt. GROTJE, o. (-s).
GROTBEWONER, m. (-s), iem. die eene grot
bewoont.
GROTESK, bn. bw. fantastisch, grillig, wonderlijk : eens groteske versiering. GROTESKEN, v. mv.
grillige, fantastische figuren, krullen waarin dieren en menschengedaanten zijn verwerkt, die geschilderd
of in beeldhouwwerk en pleister uitgevoerd worden.
GROTWERK, o. zoodanig werk waardoor men
het uiterlijk van de wanden eener grot tracht na
te bootsen : men bepleistert soms de buitenmuren
met grotwerk; —, (-en), nabootsing eener grot:
eene buitenplaats met fraaie grotwerken.
GROTWONING, v. (-en), woning in eens grot;
grot als woning ingericht.
GROUWEL, GROUWELEN, zie GRUWEL,
GRUWELEN.
GROVELIJK, bw. grof, op grove wijze.
GROVIGHEID, V. lompheid, ruwheid.
GRUB, V. (gew.) greppel, vore; (ook) kuil.
1. GRUIS, o. onregelmatige, ruwe, kantige brokken, de een of andere vaste stof in verbrijzelden,
verbrokkelden toestand : gruis van klontjes; het
huis is in puin gestort en het puin is gruis geworden;
-- grofkorrelig keizand, (ook) brokkelig gesteente
(op den grond) : het rosse blinkende zand of gruis; —
took) graveel of niergruis; -- steenkolen in tamelijk
fijn verbrokkelden toestand : gruis met water stoken;
stukkolen zonder gruis; — de gebroken korrels van
de gepelde rijst, eene der mindere soorten van rijst,
in grofte staande tusschen de middel en het fijn :
een paar balen gruis; --- (suikerber. ) kleine kristal let3es, die ontstaan bij het inkoken van diksap;
— (gew.) fijngemalen kruidnagelen of piment : vet
met peper en gruis; — ( gew.) de grove bestanddeelen
van het meel, die bij het builen van het meel achter
grovere meel met de zemelen, (ook)-blijven,ht
de zemelen; — (zegsw.) (ongewoon) de fijnste blom
wordt gruis genoemd, zoo die door een nateling gebuild wordt, een ontevredene heeft op alles iets
aan te merken; — (w. g.) dat is gruis van den drom mei : het bakt niet, gezegd van iets dat niet aanslaat,
niet gedijt ; — (timm.) voor sommige kleinere
soorten van spijkers of nagels : groot en klein. gruis; —
—, (gruizen) (w. g.) brokje, korreltje, zandje:
er is geen gruisje meel meer in het vat; een gruisje,
een griezeltje.
2. GRUIS, v. en o. (gruizen), (glazenm.) Bruisijzer.
GRUISACHTIG, bn. op gruis gelijkende..:
GRUISBAK, m. (-ken) ijzeren bak voor het
steenkolengruis, die naast de kachel staat; ...HANDEL, m. handel in steenkolengruis; ...HANDELAAR, m. (-s).
GRU ï SIJZER, o. (-s), (glazenm.) een werktuig,
waar m cde men de kanten van het glas gelijk
maakt, afgruizelt.
GRUISKOLEN, v. mv. kleine stukjes steenkolen,
waarvan de afmetingen kleiner dan 8 cM. zijn.
GRUISVORMING, v. (suikerb.) het vormen van

gruis of kleine kristalletjes bij het inkoken van
diksap.
GRUISWAL, m. (-len), (w. g.) moraine, een wal,
dijk of rug van steengruis, op zijde en aan den
voet van een gletscher; ...WATER,. o. (gew.) aftreksel van zemelen; ...WORTEL, m. (-s), zekere
geneeskrachtige wortel uit Z. -Amerika, die inz.
tegen het graveel aangewend wordt; ...ZAND, v.
grofkorrelig zand, grofzand.
GRUIT, v. (veroud.) zeker plantaardig, kruidend
toevoegsel aan het tot bier bestemde brouwvocht
(in de 14de eeuw door de hop vervangen), waarvan
in de middeleeuwen de alleenverkoop aan den landheer toekwam : het recht van de gruit, het doorgaans
verpachte recht van het verkoopen van de gruit
aan de brouwers, (later) eene belasting op het gebrouwen bier; (veroud.) heffe, droesem; — (gew.)
slordig werk; (lig.) de gruit in iets brengen, iets
bederven.
GRUIZEL, v. (-s. -en), een zeer klein brokje,
gruisje, griezel : het bord viel aan gruizels, aan
kleine scherven : de bom sloeg alles in den omtrek
te gruizel.
GRUIZELEMENTEN, ook GRUIZEMENTEN,
en GRUZELEMENTEN, o. mv. splinters en scherven, gruis : daar ligt me de schotel aan grui.zele-

menten.

GRUIZELEN, (gruizelde, heeft gegruizeld), gruizen, tot gruizels slaan : de mokers gruizelen het
trotsche gebouw; — in gruis, in puin storten : 't
ontwricht gemuurte Wijkt en gruizelt. GRUIZELING, v. (-en).
GRUIZEN, (gruisde, heeft gegruisd), vergruizen,
tot gruis maken: (dicht.) het kruit vat vuur en gruist
het hecht arduin; — ( glazenm.) de kanten van
glasruiten door afbrokkeling gelijk maken, afgruizelen; — (w. g.) tot gruis worden, te niet gaan: al
gruizen koninkrijken. ...
GRUIZIG, bn. bw. ( -er, -st), vol gruis; gruis
gruizig bergzand; — ( gew.) niet kiesch--achtig:
keurig op het eten, graag, gretig, gulzig : hij is
zoo gruizig, altijd lust hij wat; de paarden zijn
gruizig op de haver, er fel op; — (plat) wellustig,
fel ; -- bw. op gruizige, gretige wijze : hij eet
gruizig. GRUIZIGHEID, v.
GRUNT, v., GRUNTJE, o. zie GRONT.
GRUP, GRUPPE, v. zie GREP.
GRUPPEL, v. zie GREPPEL.
GRUT, V. en o. gruis, de Bene of andere zaak in
fijn verbrokkelden of verbrijzelden toestand : toen
plantte hij zijn grof geschut en schoot de halve stad
tot grut; — allerlei waardelooze kleinigheden, uitschot, ontuig : 't is maar grut; — 't is alles klein
grut, b. v. van vruchten (appels, peren) die niet
uitgegroeid zijn; -- klein grut, het kleine goedje,
kleine kinderen : wat is daar een klein grut over
den vloer; -- (gew.) oud grid, kleine stukjes oud
ijzer; —
-, (- ten), graan (inz. boekweit en haver) dat op
den molen verbrijzeld is, boekweitegort, haverdegort : gort bestaat uit heele, grutten uit gebroken
korrels; — (ook) kooksel, gerecht van grutten:
grutten eten; zijn mond gaat als een pot met grutten
die op het vuur staat en kookt; grutjes met stroop; —
(w. g.) gepelde gerst, gort; GRUTJE, o. (-s); —
basterdvioek, eene opzettelijke vervorming van
God : grut nog toe !; och lieve grutje:
GRUTBOER, m. (-en), (gew.) opkooper van
oud ijzer.
GRUTMOLEN, m. (-s), molen waar graan tot
grutten wordt gebroken, gortmolen; ...MOLENAAR, m. (-s); ...STEEN, m. (-en), de steen in
een grutmolen, waar de boekweit enz. tot grutten
gemalen wordt.
GRUTTEN, (grutte, heeft gegrut), grut of grutten
maken, boekweit en haver pellen en grof malen;
(w. g.) gerst pellen, gort maken.
GRUTTENBRIJ, V. brij van grutten gekookt;
...BUS, v. ( -sen), gortbus; ...KOST, m. grutter-kost; ...MEEL, o. meel van boekweitegrutten
gemalen, boekweitemeel; ...STEEN, m. (-en),
grutsteen; ...WAGEN, m. (-s), grutterswagen.
GRUTTER, m. (-s), iemand wiens bedrijf het is
te grutten, boekweitegrutten te maken; — (ook)
winkelier in gort, meel, boonen, erwten enz.; —
(gew.) koopman in oudroest, grutboer.
GRUTTERIJ, V. (-en), plaats waar de grutter
zijn bedrijf uitoefent; (ook) grutterswinkel.
GRUTTERSKAR, v. ( -ren), grutterswagen;
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...KOST, m. kost of eten van grutterswaar bereid :
we eten vanmiddag grutterskost; ...MOLEN, m. (-s),
grutmolen; ...WAAR, v. (...waren), waar die de
grutter verkoopt : boekweitegort, haverdegort,
rijst, meel, boonen, . erwten, vogeltjeszaad enz.;
...WAGEN, m. (-s), de wagen waarmede de grutter
zijn waren vervoert; ... WINKEL, m. (-s), de
winkel waar de grutter zijn waren verkoopt.
GRUTTO, m. (-'s), (nat. bist.) zekere strandvogel
(lïmosa), gelijkende op wulpen en snippen, nestelt
bij ons bij voorkeur in 't hooiland; ook grieto genaamd, naar zijn geluid aldus geheeten.
GRUTWERK, o. het maalwerk in den grut
...ZOLDER, m. (-s), * maalzolder in eene-molen;
grutter;.
1. GRUW, m. (Zuidn.) gruwel, afschrik : ik heb
eenen gruw van de hel.
2. GRUW, o. (Zuidn.) jonge visch voor aas, of
als pootvisch.
GRUWBAAR, bn. bw. afschrikwekkend : een
gruwbaar monster; — afgrijselijk, ontzettend : een
gruwbare straf; bw. • op afschuwelijke wijze.
1. GRUWEL, (gew. ook GROUWEL), m. afschuw,
hoogste afkeer : een gruwel van iets hebben; —,
(-en), iets waarvan men gruwelt, waarvan men
een afschuw heeft : het is mij een gruwel; wat hoog
is onder de menschen is een gruwel voor God; afgrij selijke misdaad : gruwelen bedrijven; -- 't is een
gruwel, zooveel geld als hij uitgeeft; — (Z. A.) ondongend kind, deugniet.
2. GRUWEL, o. (gew.) broodwater, gerstewater,
gortebrij. dunne gort, met bessensap en krenten,
of met een scheut azijn er in.
GRUWELDAAD, v. (...daden), afgrijselijke mis
...DADER, m. (-s), bedrij ver van een gruwel -da;
boosdoener.
-da,
GRUWELEN, (gruwelde, heeft gegruweld), gruwen, huiveren : ik gruwel er van.
GRUWELIG, bn. (gew.) bang voor spoken.
GRUWELIJK, (gew. ook GROUWELIJK), bn.
bw. ( -er, -st), afgrijselijk, afschuwwekkend : eene
gruwelijke misdaad; — geweldig, verschrikkelijk,
erg : ik heb een gruwelijken hekel aan hem.; — (Z. A.)
een gruwelijk kind, ondeugend; — bw. op gruwzame
wijze : hij werd gruwelijk mishandeld; — verschrik kelijk erg, ten zeerste : die jongen is gruwelijk ondeugend, ik moest toch zoo gruwelijk lachen; wat
kont hii gruwelijk laat; er is gruwelijk veel regen
gevallen. GRUWELIJKHEID, v. (...heden),-water
afschuwelijkheid; gruwel.
GRUWELKAMER, V. (in een panopticum) eene
kamer waarin de beelden der grootste misdadigers
tentoongesteld zijn: ...LEER, v.; ...STUK, o.
(-ken). gruweldaad.
GRUWELWATER, o. (gew.) zekere spijs, eene
pap gekookt van gort, bessensap, krenten en
suiker; vgl. GRUWEL (2de art.).
GRUWELSTUK, o. k -ken), afschuwelijke, gruwelijke daad; 't zien gruwelstukken, 't is erg.
GRUWEN, (gruwde, heeft gegruwd ), een gevoel
van afgrijzen hebben, een afschuw hebben van:
ik gruw bij de gedachte aan al die ellende; het is om
van te gruwen, te ijzen; — zij gruwt voor spoken,
is daar bang -voor.
GRUWZAAM, bn. bw. (...zamer, -st), gruwelijk,
afschuwelijk, • verschrikkelijk : een gruwzaam dier;
een gruwzaam lot, een gruwzame dood. GRUW ZAAMHEID, v. verschrikkelijkheid; wreedheid; —,
(...heden), iets gruwzaams, akeligheid : een leven
vol ellende en gruwzaamheden.
GRUYEREKAAS, v. soort van kaas, te Gruyère,
in het Zwitsersche kanton Freiburg gemaakt.
GRUZELEMENTEN, o. mv. gruizelementen:
in zijn woede sloeg hij alles aan gruzelementen, s? oeg
hij alles kort en klein.
G- SLEUTEL, m. (-s), (muz.) eigenaardig teeken
voor aan den muziekbalk ter aanduiding, dat
de g op de tweede lijn staat .

GUACHARO, m. (-'p), (nat. hist.) de vetvogel
(steatornis caripensis), een nachtvogel in Z.-Amerika

55 cM. lang met 110 oM. vlucht, welks vet aan de
Indianen olie verschaft.
GUAJAKHARS, o. een bruingroen hare, dat door
uitbranding uit pokhout (guajacum) gewonnen
wordt en als geneesmiddel dient; ...HOUT, o.
pokhout.

GUIT.

GUANO, v. zekere meststof, bestaande uit den
verdroogden mest van zeevogels, die op onbewoonde
eilanden en klippen in den loop der eeuwen tot
dikke lagen is opeengehoopt; de beste soort is de
Peruaansche guano; —LAAG, v. (...lagen); --PRIJS,
m. (...zen).
GUARANA, v. zekere op chocolade gelijkende
stof uit de zaden van paullinia sorbilis bereid,
die door de Indianen in Z. -Amerika als cacao wordt
gebruikt, en in Europa als middel tegen hoofdpijn,
GUARANINE, v. (scheik.) zeker alcaloïde in koffie
en thee.
GUAVES, v. mv. (in Oost- en West-Indië) de
smakelijke, saprijke vruchten van den guavenboom,
die oorspronkelijk in Amerika thuis behoort.
GUDOK, v. (-s), Russisch muziekinstrument,
Bene soort van viool met drie snaren.
GUELFEN, m. mv. zie WELFEN.
GUERIDON, m. (-s), pronktafeltje op éën poot.
GUERILLA, m. (-'s), (in Spanje) uit landlieden,
herders enz. gevormde lichtgewapende troepen, die
bij vijandelijke invallen en burgeroorlogen d n
„kleinen oorlog" (guerilla) voeren; vandaar GUERILLA-OORLOG, waarbij dergelijke ongeregelde
benden den vijand telkens afbreuk doen.
GUICH, ook GUIG, v. (w. g.) grimas, gezicht,
bespotting : iemand de Buig nasteken, hem bespotten.
GUICHELEN, (guichelde, heeft geguicheld), (w.
g.) gekheid maken, schertsen, spotten, lachen :
hij wil met iedereen guichelen; lachen en guichelen,
gichelen.
GUICHELHEIL, ook GUICHELKRUID, o. (gew.)
zeker onkruid met fraaie roode bloemen (anagallio
arvensis), ook roode basterdmuur geheeten.
GUICHELSPEL, o. (w. g.) gekheid, zinsbegoocheling, schijnvertoon : ' t is maar guichelspel;
...STREEK, m. (...streken), (w. g.) bedrieglijke
streek.
GUIDE (Fr.), m. (-s), (mil.) de mannen (onder
vleugels der pelotons of der-oficern)dp
divisiën geplaatst zijn en die de frontlijn hunner.
afdeelingen moeten aangeven of het peloton geleidew guides, in verschillende staten (o. a. België)
enne soort van ruiterij.
GUIDON (Fr.), m. vizierkorrel op den loop van
een geweer; (muz.) notenwijzer, teeken op het einde
van een bladzijde dat de eerste noot van den vol
regel aanwijst; — (Zuidn.) stuurstang eener-gend
fiets.
GUIG, v. zie GUICH.
GUIL, m. (verouderd) paard, inz. een oud, slecht
paard, knol.
GUILLOCHEEREN, (guillocheerde, heeft geguillocheerd), eene versiering van dooreengevlochten
lijnen aanbrengen (op horlogekasten, wijzerplaten,
juwelierswerk enz.), (ook) het graveeren van zulke
lijnen op platen voor den druk van geldswaardig
papier (bankbilletten, wissels enz.). GUILLOCHEERMACHINE, v. (-s), de op eene draaibank
gelijkende machine waarmede men guilloeheert.
GUILLOTINE (Fr.), v. (-s), valbijl, een tijdens
de Fransche revolutie (op 25 April 1792) in gebruik
gekomen onthoofdingstoestel (genoemd naar den
arts Guillotin, op wiens voorstel de valbiji werd
ingevoerd).
GUILLOTINEEREN, (guillotineerde, heeft geguillotineerd), met de guillotine onthoofden.
GUINEESVAARDER, m. (-s), een vaartuig dat
op de kust van Guinea voer.
GUINJE, V. (-s), (eert.) Engelsche goudmunt,
(thans) rekenmunt ter waarde van f 12,60, Eng.
guinea (zoo genoemd omdat de eerste guinjes geslagen werden van goud uit Guinea).
GUIPURE(KANT), v. zekere soort van kant,
waarbij een dikke draad of een mal uit stijf papier,
die den omtrek der kant aangeeft, met zijde of garen
wordt omwonden; ...STEEK, m. (...steken).
GUIRLANDE (Fr.), v. (-s), slinger van groen en
bloemen, bloemfestoen : de zaal was met vlaggen
en guirlandes versierd.

GUIT, m. (-en), (eert.) landlooper, schavuit,

boos'wieht : eenige guiten hebben bij den burgemeester
de glazen ingesmeten; een boze guit; — (thans)
deugniet, ondeugd (zonder ongunstige bijbeteekenis) : als ik den guit te pakken krijg, zal ik
het hem betaald zetten; — die kleine guit, schelm sche jongen; -- schalk, iemand die- guiten
uithaalt, grappenmaker : o, het is zoo'n-strekn
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GULDENROEDE, v. (plantk.) vrij algel^ reen
guit; daar heeft me die guit mijn hoed verstopt.
in boschachtige streken voorkomend plantje m..t
GUITJE, o. (-s).
goudgele, tot een langen hoogopstaander tros
GUITAAR, v. zie GITAAR.
vereenigde bloemen (solidago virga aurea), ook
GUITACHTIG, bw.bn. ( -er, -st), schelmachtig;
Tl eidensch wonderkruid geheeten.
schalkachtig. GUITACHTIGHEID, v. (...heden).
GULDENSBAZAR, V. (-s), bazar waar alle artiGUITEN, (guitte, heeft geguit), (veroud.) spotten,
kelen tegen 1 gulden verkocht worden.
den gek steken, schelden; — (gew.) kraaien van
GULDENSEDITIE, v. (-s), serie van boekwerken,
plezier (van kinderen); — (gew.) schreien, drenzen:
waarvan elk deeltje een gulden kost.
dat kind loopt den heelen dag te guiten; — (ook
GULDENSGOED, o. oesters ter grootte van een
gew.) huilen, gieren van den wind : wat guit die
gulden : het guldensgoed bracht f 5,5( op.
wind in den schoorsteen.
GULDENSTUK, o. (-ken), muntstuk van een
(...streken),
guitige
streek,
GUITENSTREEK, m.
gulden.
meer of minder onschuldige kindergrap : die jongen
GULDENWATER, o. fijne brandewijn, waarin
haalt altijd guitenstreken uit; ... STUK, o. (-ken),
men geslagen goudolaadjes doet; ...WEIT, v.
guitenstreek : hij brengt iedereen aan het lachen,
Australische guldenweit, eene soort van reuzentarwe
als hij zijne guitenstukken vertelt.
(triticum turgidum).
GUITERIJ, v. (-en), (w. g.) schelmerij, boevenstuk; --- (gewoonlijk) guitigheid.
GULGAUW, bn. bw. een gulgauwe lach, spoedig
opgewekt; eene gulgauwe tong, haastig en rond
GUITIG, bn. bw. ( -er, -st), schalksch, schelmsch :
hij heeft zoo'n guitig gezicht; een guitige knaap, een
mededoelen; gulqauw antwoorden. -borstignhe
GULHARTIG, bn. bw. ( -er, -st), openhartig,
aardige jongen, die vol guitenstreken zit; een guitig
hartelijk, welgemeend : eene ,gulhartige raadgeving.
antwoord; — bw. op guitige wijze : hij kijkt zoo
GULHARTIGHEID, v. openhartigheid, oprecht guitig, hij heeft zeker iets in den zin.. GUITIGHEID,
V. (...heden).
held.
GULHEID, v. liet gul zijn, (inz.) mildheid, vrij
GUITZAK, m. (-ken), (gew.) guit, schelm : die
guitzakken hebben mijn geld gestolen.
hartelijkheid; --, (...heden), bewijs van-gevihd,
huilend
geguifd),
(gew.)
mildheid.
GUIVEN, (guifde, heeft
gieren van den wind: de wind guift op den schoorsteen.
GULK, zie GUL (lste art.).
GUIZIG, bn. ( -er, -st), (gew.) begeerig, verlanGULLEN, (guide, heeft geguld), (inz. van vogels)
zich in het gulle, mulle zand baden : de kippen
gende, tuk op.
1. GUL, bn. bw. ( -ier, -st), (gew.) bol : een gulle
lagen in de zon te gullen.
wind; zacht, murw, los : in het gulle zand loopgin,
1. GULP, v. (-en), (gew. GOLP, GALP), dikke
het mulle zand; — zonder toevoeging, enkel:
straal, stroom, die plotseling te voorschijn komt
gullen wijn drinken, wijn drinken zonder er iets
of over iets wordt uitgestort : er kwam in eens
bij te eten; — onder de gulle zon, in de barre zon; —
zoo'n gulp water uit de pomp; -- groote teug of slok :
slap, vloeibaar : g,elle boter; gulle brij, dunne pap; —
hij dronk zijn glas melk met een paar gulpen leeg.
(van personen) zachtaardig, goedig, vrijgevig,
2. GULP, v. (-en), split (voor in eene mansbroek):
mild : hij is gul van aard; gul zijn met iets; een gulle
je gulp staat open. GULPJE, o. (-s).
gastheer, die gastvrij ontvangt; laten wij onzen
GULPBROEK, v. (-en), broek met eene gulp.
gastheer danken voor zijn gul onthaal; — gulle tafelGULPEN, (gulpte, heeft gegulpt), gutsen, plotvreugd, ongedwongen vroolijkheid bij een maal
seling met en dikken straal te voorschijn komen:
het bloed gulpte uit de wonde; -- met groote teugen
er ïleerschte een gulle toon, een hartelijke-tijd;—
toon; — een gulle lach, een goedmoedige, hartelijke,
drinken, zwelgen : hij gulpt dat bier zoo maar naar
ronde lach; —
binnen.
een
gul
gejuich;
gulle
ongeveinsd, ongedwongen :
GULSBEK, m. en v. (-ken), (Z. A.) schrok, vraat,
scherts; gulle vriendschap; — hartelijk, welgemeend :
gulzigaard.
een gulle wench; — zijne gulle bekentenis deed mij
GULWEG, bw. ronduit, zonder omwegen : hij
goed, ongevraagd zonder Benige achterhoudendbekende galweg zijn ongelijk.
heid gedaan; -- bw. op gulle wijze : hij ontving
GULZAND, o. (gew.) welzand; stuifzand.
mij gul; — gul aangeboden, gul aangenomen, gezegd
GULZIG, bn. bw. ( -er, -st), begeerig, gretig,vraatals men een van harte gemeend aanbod zonder
zuchtig, snel en onmatig spijs of drank verorberende : wees niet zoo gulzig; met gulzige teugen
bedenken aanneemt; — ronduit : ik moet gul bekennen, dat ik me vergist heb.
ledigde hij zijn glas; met gulzige blikken keek hij naar
2. GUL, v. (-len), kleine kabeljauw, ook Bulk
het brood; — bw. op eene gulzige wijze : gulzig eten.
en gulletje geheeten.
GULZIGAARD, m. (-s), iemand die gulzig is,
GULAARDIG, bn. ( -er, -st), (w. g.) ,, ualhartig.
vraat, slokop.
GULDELING, m. (-en), zekere appel, gouden
GULZIGHEID, v. vraatzucht : gulzigheid is eene
pippeling.
leelijke eigenschap; daar heeft hij zich door zijne
1. GULDEN, bn gouden : zij aten uit gulden
gulzigheid al verslikt.
sche len; de orde van het Gelden rlies, zie VLIES; —
GUMMI, o. gom : gummi Arabicum, Arabische
(fig.) de gulden eeuw, de gouden eeuw, zie GOU- j gom; — (inz.) als verkorting van gummi -elasticum,
DEN; —. (R. K.) de gulden Mis, plechtige Mis in
gomelastiek, caoutchouc, in vele samenst. ter
den vroegen morgen van quaitertemper, Woensdag
aanduiding dat het bedoelde voorwerp van qummi
van den advent; — vandaar ook de gulden. Woensis gemaakt.
dag; -- eene gulden les, eene les die veel waard
GUMMIACHTIG, bn. op gummi gelijkende.
is, eene voortreffelijke raadgeving; — (rek.) de
GUMMIADER, V. (-s), met gummi overtrokken
gulden regel. de regel van drieën: — de gzoldeu
electrische geleidraad; — DRAAD, m. (... draden);
--- LEIDING, v. (-en).
middelmaat, het juiste midden.
2. GULDEN, in. (-s en gulden), zilveren muntGUMMI - ARTIKELEN, o. mv. verschillende artistuk, ter waarde van 100 cents : een gulden wiskelen van gummi gemaakt : gummi-artikelen voor
selen: een zak guldens, een zak met 600 guldens er
dames en heeren.
in; (ook) deze som gelds; de guldens laten rammelen;
GUMMIBAND, m. (-en), band om de wielen van
het kost vijf gulden; dat stuk is 2000 gulden waard; —
rijtuigen, wagens, fietsen enz.; —DRAAD, m.
in de spreektaal wordt bij prijzen gulden en centen
(...draden), metaaldraad aan den rand van een
vaak weggelaten, b. v. dat kost drie -twintig, n. 1. j gummi buitenband om dien meer stevigheid en
drie gulden en twintig cent. GULDENTJE, o. (-s).
slot te geven.
(De gulden was oorspronkelijk een gouden munt,
GUMMIBEKLEEDING, v.; ... BUFFER, m. (-s),
zie FLORIJN en GOUDGULDEN).
stootkussen van gummi; ...HANDSCHOEN, m.
GULDENBOEK, o. het rijk gebonden boek
(-en), voor electriciens; ...KABEL, m. (-s); ..MAT,
waarin vorstelijke en hooggeplaatste bezoekers
V. (-ten); ...OVERSCHOEN, m. (-en); ...PAK van een museum, eene tentoonstelling enz. hunne
KING, v. (-s); ...POP, v. (-pen); ...REGENJAS,
handteekening plaatsen; ... GETAL, o. (tijdr.) hot
v. ( -sen); ...RING, m. (-en), voor luchtdichte sluigetal dat aanwijst welk jaar van den maancirkel
Ling; ... SLANG, v. (-en), gummibuis voor gasleiding
aangebroken is.
enz.; ...STOK, m. (-ken) wapenstok der politieGULDENMAAND, v. (Zuidra.) benaming voor de
agenten van caoutchouc; ...STOP, m. (-pen); enz.
maand Maart, omdat daarin het gulden mysterie,
GUNNEN, (gunde, heeft gegund), gaarne zien dat
(Maria- boodschap) gevierd wordt.
een ander iets heeft of ontvangt, niet benijden ;
GULDENMOND, m. iem. die een gulden mond
tern. alles goeds gunnen; ik gun hem dat buitenheeft, n. 1. een bijzonder welbespraakt persooi.
kansje van harte; hij gunt niemand iets; — 2k gun
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je de pret ! (of dat gun 'Ik je i), van iets onaange-

het bloed gutste uit de wond; het rei ent dat het gutst,

naams dat men gaarne aan den ander overlaat; —
iem. geen blik gunnen, hem met geen blik willen
verwaardigen; — iem. het licht in de oogen niet
gunnen, iem. (inz. zijn mededinger) niet naast
zich kunnen dulden, eig. hem niet gunnen dat hij
leeft: -- uit gunst verleenen, schenken : gun mij

dat het giet.
GUTTAPERCHA, v. (eig. getah -pert>>ah d. i . Born
aan stukken) het in de lucht tot Bene taaie, leder
stof verdroogde melksap van verschillende-achtige
tropische boomsoorten (de geslachten palaquium,
isonandra enz.), gewoonlijk gummi en rubber geheeten; het is lucht- en waterdicht en wordt voor
slangen, drijfriemen, schoenzolen en vele andere
doeleinden gebruikt; — PAPIER, o ondoordringbaar papier tot afsluiting van inmaakpotten, voor
het bedekken van wonden enz.
GUTTEGOM, ook GITTEGOM, v. een roodachtig
gel. , harde en blinkende gomhars, die verkregen
wordt van zekeren boom in Siam; dient als verf
als afdrijvend middel.
-stof,enidgk.
GUTTURAAL, bn. tot de keel behoorende: de gul
als zn.) de gutturalen., de keelletters-turales,(of
GUUR, bn. (-der, -st), (van personen) stuursch,
onvriendelijk : een guur mensch; -- (van het weder)
koud, onaangenaam : het is guur weder; de noorden

uwe welwillende aandacht; — het is u van harte
gegund, gezegd als men iets aan een ander afstaat; —
toesstaan : hij gunde zich den tijd niet om te eten;
zich geen rust gunnen; eene aanbesteding gunnen,

de uitvoering van het werk aan iem. toewijzen;
de levering is hem gegund; het perceel is niet gegund,

niet toegewezen. GUNNER, m. (-s), GUNSTER,
V. (- s), die gunt. GUNNING, v. het gunnen; inz.
de toewijzing van eene leverantie, aanbesteding,
een bod : de gunning is aangehouden.
GUNST, v. (-.,n), gunstige gezindheid, genegenheid : ik verheug mij in zijn gunst; ik beveel mij aan
in uwe gunst; bij iem. in de gunst staan, in de gratie
zijn; — begunstiging : het is meer gunst dan kunst,
gezegde om aan te duiden dat benoemingen dikvijls
aan gunst te danken zijn; . — verzoeke om de gunst
en recommandatie, om de klandizie en aanbeveling;
— blijk van eensgunstige gezindheid : iemand
eens gunst bewijzen; "— inz. de blijken van genegenheid eener vrouw : hij genoot hare gunsten reeds
lang; — ten gunste van, in het belang, in het
voordeel van.
GUNSTBEJAG, o. het aanwenden van (niet altoos
eerlijke) middelen om in iemands gunst t'; geraken;
...BETOON, o. het betoonen van gunst, gunstbewijs; ...BEWIJS, o. (...wijzen), blijk van eene
gunstige of welwillende gezindheid; ... BRIEF, m.
(...brieven), uit gunst v ,rleende brief, privilegie
of open brief eens vorsten.
GUNSTELING, m. (-...n), GUNSTELINGE, v.
(-n), iemand die begunstigd wordt, die bij een ander
in de gunst staat : een gunsteling des konings; —
(ook) een beweldadigde, die daardoor van zijn
weldoener afhankelijk is, werktuig, creatuur.
GUNSTELOOS, bn. (w. g.) zonder gunst, uit de
gunst.
GUNSTGENOOT, m. (-en), (bijb.) die deelgenoot
is van iemands gunst, gunsteling; ....GODINNEN,
V. mv. (w. g.) (fab.) de drie Gratiën.
GUNSTIG, bn. bw. ( -er, -st), goedgezind, wel
God zij u gensti.g; het voorstel vond een-wilend:
gunstig onthaal, vond bijval; — goed, voordeelig:
cle wind was gunstig; het weer is gunstig voor het
gewas; — een gunstig jaar, waarin voordeel werd
behaald; — eens gunstige gelegenheid, eene geschikte
gelegenheid; — een gunstig voorkomen, uiterlijk,

dat aangenaam, innemend is; — bw. (van wijze) :

hij was gunstig gestemd; hij is mij gunstig gezind; —

het boek werd gunstig ontvangen, vond een goed
onthaal; een winkeihuis, gunstig gelegen" op een der
beste standen der stad; het oordeel luidde niet gunstig,

ongunstig, nadeelig. GUNSTIGHEID, v.
GUNSTRIJK, bn. law. ( -er, -st), rijk in het bewijzen
van gunst, goedgunstig : o, gunstrijk Opperheer
GUNTER, bw. (gew.) ginder.
GUREN, (guurde, heeft geguurd), (gew.) (van
droog, rijp graan), uit de aar vallen, rijzen; —"
(gew.) (van eene zoldering) kieren, doorlaten,
doordat er reten in zijn.
GURKJE, o. (-s), (gew.) augurk.
GUST, bn. (van vee) niet drachtig : eens guste
koe; — ( ook) niet meer melk gevende, droogstaande;
— (jong.) guste hoenders, patrijzen zonder jongen; —
(van ooftboomen) geen vruchten dragende ; —
(fig.) dat is guste kost, schrale, magere kost, zonder
vleesch of spek.
1. GUTS, v. (-en), (timen.) een beitel die in dwars
een gebogen vorm heeft, een beitel met-dorsne
hollen bek; de rechte guts is aan den buitenomtrek
aangescherpt, de verkeerde guts aan den binnenomtrek; -- gutsvormig gedeelte van liet boorijzer
van eene centerboor.
2. GUTS, V. (- en), eens guts water, hoeveelheid
water die in eens uitgegoten wordt, bv. uit een
emmer; — eens guts melk viel op den grond, wat
bij het storten, morsen in eens uit de kan
vliegt.
GUTSBEITEL, m. (-s), beitel met hol blad, guts.
1. GUTSEN, (gutste, heeft gegutst), (timm.)
met eene guts uitsteken. uithollen.
2. GUTSEN, (gutste, reeft gegutst), tappelings
neerstroomen : het zweet gut, t langs zijn voorhoofd;

guur; een gure najaarsdag; de gure winter--winds
tlagen. GUURHEID, v.
GYGESRING, m. den Gygesring hebben, zich

onzichtbaar kunnen maken (volgens een mythisch
verhaal), kunnen krijgen wat men maar wenscht.
GYM, V. verkorting van gymnastiek, gymnastiek les, -zaal enz. — ook van gymnasium.
GYMNASIAAL, bn. op het gymnasium betrek
hebbende, daartoe behoorend,2:: gymnasiaal-king
onderwijs.

GYMNASIAST, m. (-en), leerling aan een gymnasium.
GYMNASIUM, o. ( -sla, -siën), zesklassige voor
-beridngschol
voor de universiteit.
GYMNAST, m. (-en), ism. die de gymnastiek
beoefent als vak of als ontspanning.
GYMNASTIEK, v. ook GYM:NASTIE, d. kunst
en leer der stelselmatige lichaamsoefeningen,
waardoor de spierkracht, gezondheid en schoonheid
van het menschelijk lichaam bevorderd worden;
(ook) die oefeningen zelf : gymnastiek doen, gymnastiseeren; — naar de gymnastiek gaan, op de gymnastiek zijn, naar, op de gymnastiekles gaan of zijn; —
ook in talrijke samenstellingen die op bet onderwijs
of de beoefening der gymnastiek betrekking hebben :
gg?nnastiei leeraar, -les, -cursus -, -school, -?aal;
gymnastiektoestellen (waaraan de gymnastisehe
oefeningen worden verricht); gymnastiekschoenen
(die men bij het gymnastiseeren draagt); gymnastiek
verbond (vereeniging, bond van gym--vernig,
nasten ); gymnastiekuitvoering (voorstelling gegeven

door gymnasten), enz.
GYMNASTISCH, bn. tot de gymnastiek behoorende : gymnastische oefeningen.
GYMNASTISEEREN, (gymnastiseerde, heeft gegymnastiseerd), de gymnastiek beoefenen, bepaalde
lichaamsoefeningen uitvoeren.
GYMNOSOPHISTEN, m. mv. de oude Indische
wijsgeeren, die zich door onthouding en strenge
levenswijze onderscheidden (Brahmanen enz.).
GYMNOSPERMEN, v. mv. (plantk.) naakt
planten.
-zadige
GYNAE CEUM, o. (... een), vrouwenverblijf, harem.
GYNAECOLOGIE, v. (gen). leer der vrouwen ziekten; inz. de verloskunde.
GYNAECOLOGISCH, bn. op de gynaecologie
betrekking hebbende : gynaecologische behandeling;
gynaecologische kliniek, voor vrouwen die lijdende
zijn aan ziekten der geslachtsorganen; daaraan
is gewoonlijk Bene verloskundige kliniek verbonden.
GYNAECOLOOG, m. (...logen), geneesheer in
de gynaecologie.
GYROMANTIE, v. het waarzeggen uit magische
kringen.
GYROMETER, m. (-s), instrument waarmede
men de omdraaiingssnelheid van de as van machines
berekent.
GYROSCOOP, m. (...scopen), zeker toestel
waarmede men de ronddraaiende beweging der
aarde kan aantoonen; — sneldraaiend vliegwiel,
soms van 750 KG. dat tot 3000 wentelingen per
minuut kan gaan.
GYROSCOPISCH, bn. door de gyroscopische
werking bieden zij een weerstand tegenover de zwaarte kracht, zoodat zij vliegmachines, monorailwagens
enz. beletten te kantelen of om te slaan; door de gyroscepische werking meent men het slingeren der zeebooten
te kunnen tegengaan.
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H.
H, v. (-'s), 8ste letter van het alphabet ; stuur
hem naar de Oost en geef hem de drie H's mee,
houd hem hier, laat hem niet gauw terugkomen; —
de drie H's op den rug hebben, van predikanten
gezegd die geen kans hebben om naar elders beroepen te worden; -- H-ijzer, ijzeren binten of
balken waarvan de doorsnede den vorm der letter
H heeft; —
de gezamenlijke namen of woorden in een adres of woordenboek, die met h beginnen; —
Romeinsch cijfer voor het getal 200; —
In afkortingen :
— Heilig -- (voor den naam
H. of hl.
van een Heilige); —
— herba (kruid) of hora (uur)
H.
(op recepten); —
— hoog — (in bestekken enz.);h.
H A . of H. A .
— hectare; —
—hoc anno — in dat jaar; —
h. a.
— Handelingen; —
Hand.
— hare bezigheden buitens huis
h. b. b. h. h.
hebbende (in advertentiën); —
H. B. S.
— Hoogere Burgerschool; —
— honoris causa -- eershalve; —
h. c.
H. D.
— Hare Doorluchtigheid; —
-- Hoogstdezelve enz.; —
HD.
— Hoogduitsch; —
Hd . of Hgd.
h. e.
— hoc est — dat is; —
— Hun- Edelachtbaren; —
H. E. A.
— Hebrefn, -Hebr.
Haar -Edele — (op
— H•un-,
HEd.
adressen); —
H. E. Geb.
— Hoogedelgeboren; —
-- Hoogedelgestrenge; —
H. E. Gestr.
— Hoog- Edelgrootachtbare; -H. E. G. 4 .
— Hervormd; —
Here
H G. of H. G.
— hectogram; —
H. Geb.
— -Hooggeboren; —
H..H.
— Hare Hoogheid; —
— de Heilige — (voor de namen
H H.
van Heiligen); —
-- de Heeren; —
H H.
H H. K K. H H. — Hunne (of Hare) Koninklijke
(of Keizerlijke) Hoogheden; —
H H. K K. MM. — Hunne (of Hare) Koninklijke
Majes(of
Keizerlijke)
teiten; —
H.H.
(of Hare)MajesH
MM.
— Hunne
teiten; —
h. i.
— huns (of hears) inziens; —
IJzeren-Spoor— Hollandsche
H. I J. S. M.
weg Maatschappij; —
Hoog Koninklijke
-- Hare
H. K. H.
heid; —
- Hare Keizerlijke en KoninkH. K K. H.
lijke Hoogheid; —
Ko — HareKeizerlijke en
H. K K. M.
ninklijke Majesteit; -Koninklijke Majes— Hare
H. K. M.
teit; —
— hectoliter; —
HL. of H. L.
— hoc loco — te dezer plaatse; —
h. 1.
— hora locoque consueto — op
h. 1. q. C.
gewonen tijd en plaats (bij
van proaankondigingen
moties, officieele plechtigheden enz.); —
— hoc loco sepultus est — op
h. 1. s. e.
deze plaats ligt begraven; —
H. M.
— Hare Majesteit; —
-- hectometer; —
HM. of H.M.
— Hooggeleerde; —
Hooggel.
Hoogl.
— Hoogleeraar; —
— (Eng.) horse-power — paarde H. P.
kracht; —

H. R.
— Hooge Raad; —
Hr.
— Heer; —
— Heilige Roomsche Rijk;
H. R. R.
H.S.—
Heilige Schrift; —
h. s.
— hoc sensu — in dezen zin; —
h. s.
— hic situs — hier ligt be-

graven; —
Hs.
Ilss.
h . t.

— handschrift; —
— handschriften; —
— hoc tempore — op dezen
tijd; —
— hier te lande : officier bij de
h. t. 1.
artillerie h. t. l.; —
H. W.
— hoog water, vloed; —
— Hoogwelgeboren.
H. W. Geb.
HA, tw. uitroep om verschillende gemoedsaandoeningen te kennen te geven, b. v. : ha, ha ! (om
het lachen uit te drukken) ; ha ! daar is hij ! ( uiting
van vreugde of blijdschap); ha ! hoe stuiptrekt die
vervloekte schelm in zijn bloed ! ( uiting van wreeden
lust); ha ! ik heb het gevonden ! (uiting van blijdschap).
1. HAAF, V. (haven), (gew.) schroef waarmede
men de kap van een hooiberg in de hoogte windt.
2. HAAF, v. (haven), zakvormig, door een ronden beugel opengehouden vischnet, aan een langen
stok bevestigd die dwars over den mond van het
net loopt.
HAAG, v. (hagen), heg, heining van struikgewas : eene dichte haag; eene doornen haag; —
zijne kap over de haag hangen, smijten, het kloosterleven, den geestelijken stand vaarwel zeggen; —
(veroud.) het roer in de haag steken, wegloopen,
deserteeren; — (gew.) achter de haag loopen, (van
leerlingen) heimelijk de school verzuimen, spijhelen; — (Zuidn.) achter de haag getrouwd zijn,
in verboden echtelijker omgang leven ; achter
hagen en kanten, in het verborgen ; — (dicht.)
laag boschje: -- (gew.) stuk land dat door eene
haag is omgeven; — (steenb.) tas van ongebakken
steenen, zoo opgebouwd dat de wind er door spelen
kan; plank waarop zulk Bene rij steenen te drogen
staat; — eene rij van tegen elkaar geplaatste
stengels vlas (om te drogen). HAAGJE, o. (-s),
den Haag verkorting van 's Gravenhage.
HAAGAPPEL, m. (-s, -en), vrucht van den haag
zekere heester, haag--dorn;—BOM,m.(e)
doorn.
HAAGBED, o. (-den), effengemaakte grond
waarop de steenen in hagen worden te drogen
gezet.
HAAGBERK, m. (-en), andere naam voor den
ruwen berk of zilverberk (betula verrucosa).
HAAGBES, v. ( -sen), ...BEZIE, v. (...ziën),
haagappel; (ook) wilde bes, braam.
HAAGBEUK, m. (-en), eene soort van beuk
(carpinus betulus) die het meest voor heggen gekweekt wordt. HAAGBEUKEN, bn. van haag
: haagbeuken kammen (in een rad).-beuknhot
HAAGBEUKENHOUT, o. het hout van den
haagbeuk, dat wit en zeer hard is.
HAAGBLOEMEN, v. mv. gew. naam voor den
meidoorn of haagdoorn.
HAAGBOSCH, o. (...bosschen), struikgewas,

kreupelbosch.
HAAGBOTERBLOEM, v. (-en), (plantk.) andere
naam voor het speenkruid (ficaria verna) en voor
de klimop-waterranonkel (batrachium hederaeeum).
HAAGDOORN, HAAGDOREN (ook HAGEDOORN), m. (...doornen en ...dorens), zekere
heester (crataegus), die veel tot heggen wordt
gebruikt, meidoorn.
HAAGEIK, m. (-en), (plantk.) lage eikeboom,
steeneik (quercus); ...EKSTER, v. (-s), zekere
vogel, tuinekster.
HAAGGAT, o. gat, opening in eene haag; --
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opening, gat in een hooiberg of hooiklamp, waaruit het hooi als veevoeder weggestoken is.
HAAGHUIS, o. (...huizen), (steenb.) l ood $ waar
de gevormde, reeds gedeeltelijk droge steepen op
latten worden gelegd om winddroog te worden.
HAAGKANT, m. (-en), strook grond naast die
haag.
HAAGKOFFIE, v. koffie door den inlander
binnen de omheining der kampongs gekweekt.
HAAGLOOPER, m. (-s), (gew.) spijbelaar, kind
dat heimelijk de school verzuimt.
HAAGMES, o. ( -sen), snoeimes; ...MUSCH, v.
(. . .musschen), bastaardnachtegaal; ...PUIT, m.
(-en), (Zuidn.) boomkikvorsch.
HAAGSCH, bn. van 's-Gravenhage : het Haagsche bosch; Haagsche bluf, Haagsche wind, zooals
men die in Den Haag aantreft; — Haagsche hopjes.
HAAGSCHAAR, v. (...scharen), eene groote
schaar met houten handvatsels om hagen te snoeien;
...SCHEERSEL, o. wat door middel van de haag schaar is weggesneden; ...VORSCH, m. (-en), zie
haagpuit ; ...WEDUWE, v. (-n), (Zuidn.) ongehuwde moeder; ...WINDE, v. (plantk.) eene der
drie soorten van het geslacht winde (convolvulus
sepium), die in Ned. in 't wild worden gevonden.
1. HAAI, m. (-en), (nat. hist.) eene onderorde
der kraakbeenvisschen, bevattende meer dan 150
soorten van vlugge, slanke en lenige roofvisschen

(squalidae); de blauwe haai of menschenhaai (eareharias glaucus) verslindt ook menschen; — er zijn haaien
op de kust, (fig.) er is gevaar; — het is naar de

haaien, het is voor goed weg, ik zal het wel nooit
terugzien; — hij is naar de haaien (of die is voor
de haaien), hij is reddeloos verloren; (zeew.) schuld

schrok, gulzig persoon; — (geve .) een-eischr;
vrouw of meisje, die wat aandurft, die niet op haar
mondje is gevallen.
2. HAAI, m. (Zuidn.) schuine hoek, bocht : de

Schelde loopt met veel haaien en draaien; — er een
in geven, woest, wild, op goed geluk af knippen, snijden; — (Zuidn.) in, nwt een haai, in een
haai

oogenblik.
HAAIACHTIG, bn. op een haai gelijkende: de
haaiachtige

visschen (squalini).

HAAIBAAIEN, zie HEIBEIEN.
HAAIEBEK, m. (-ken), bek van een haai; iem.
met een ingevallen mond en sterk wegloopende
kin; — (scheepst.) langwerpige insnijding in het
doek der kampagnetent; ...MAAG, v. (...magen),
maag van een haai; (ook) maag die alles verdragen
kan.
HAAIEN, (haaide, heeft gehaaid), den baas
spelen, zich met alles bemoeien, (ook) rumoer
maken ; — (Zuidn.) scheef liggen, staan, loopen
enz.: haaien en draaien, gedurig zich wenden en
keeren.
HAAIENVANGST, v. het vangen van, het jacht
maken op haaien.
.HAAIEVEL, o. de bereide huid van den haai,
segrijn.
HAAIEVIN, v. (-nen), vin van een haai; (spr.)
geen haaievin waard zijn, weinig of niets waard
zijn.
HAAILUIS, v. (...luizen), Bene soort van zuig
schildvisch (echineis remora), ongeveer-visch,de
3 dM. lang, die zich aan de haaien vastzuigt.
HAAIMEETE, v. (gew.) met gras begroeide,
aan of in de duinen (klingen) gelegen geestgrond.
HAAIROG, m. ( -gen), (nat. hist.) eene soort
van rog (rhinobatis), ook spitsmuii geheeten; ...VIS SCHEN, m. mv. (nat. hist.) Bene groep van kraak
(squalini).
-benigzvsch
1. HAAK, m. (haken), een gebogen voorwerp van
een of ander metaal, dienende om iets vast te houden, te grijpen, tot zich te trekken, aan op te
hangen enz. : een touw met een haak; — ( scheepst.)
scherpe haken, kleine, puntige haken aan een touw
of leng om kisten mede op te hijschen; — de haak
van den heugel, waar de waterketel aan hangt; —
(slag.) de haak waar het vleesch aan hangt : het

vleesch kost mij schoon aan den haak 30 cents, geslacht en van het vuil ontdaan; — aan den haak

slachten, in plaats van zelf te slachten, van den
slager rookstukken enz. koopen; — het hangt nog
den haak, is nog niet afgedaan, nog niet beslist;
— iets aan den haak hangen, de zaak opgeven,
aan

(ook) op de lange baan schuiven; — (visch.) hoek,
aan een hengel : een worm aan den haak slaan;
deeg aan

den haak doen; met den haak visschen,
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hengelen ; hij is aan den haak, is gevangen, is
verloofd; — een meisje (een vrijer) aan den haak
krijgen, pikken of slaan, aa-nklampen, machtig
worden inz. om mee uit te gaan; —
(plantk.) haakvormig gebogen plantendeel; —
(naaist.) haken en oogen, kleine koperen haakjes
en ringetjes, die in elkaar geslagen kunnen worden
en die dienen om kleedingstukken te sluiten : die

japon wordt niet dichtgemaakt met knoopen, maar
met haken en oogen; zet er maar een haakje aan; —
(fig.) er zijn veel haken en oogen aan die zaak, de

zaak is niet eenvoudig af te wikkelen, geeft aanleiding tot allerlei geharrewar; — dat geeft maar
haken en oogen, getwist, gekrakeel; de wereld is
vol haken en oogen, vol wederwaardigheden, vol
twist en tweedracht; —
een gebogen ijzer dat met een oog aan een muur,
eene deur, een raam enz. zit en welks punt in een
ander oog kan geplaatst worden ten einde die deur
enz. vast te zetten, windhaak : zet de deur ov den
haak, anders waait ze toe; — een metalen omgebogen
punt die in den muur enz. wordt geslagen, aan Bene
deur enz. wordt geschroefd enz. om er iets aan op
te hangen : sla een haak in den muur voor het schil
ik heb mijn jas maar aan een van de haken-derij;
gehangen; — (fig.) uit zijn haak schieten, boos of

driftig worden, opstuiven; — omgebogen punt
van een anker enz., bek : een anker met twee haken; —
haakvormig werktuig om sloten open te steken,
wanneer de sleutels niet voorhanden zijn; —
een stok waaraan een ijzeren haak is bevestigd,
bootshaak, puthaak enz. : het schip met den haak

aan den wal halen; haal die balken met den haak
hier naar toe; — ( Zuidn.) ergens zijn haak in slaan,

zich in een gesprek mengen; —
(timm.) winkelhaak, een ijzeren of houten werktuig in den vorm van een rechten hoek : het hout
in den haak schaven, zoodanig afschaven dat het
in den haak past, zuiver rechthoekig is; dat is niet
in den haak, niet haaksch, (fig.) het is niet in orde,
niet zooals het hoort of betaamt; — het is buiten
den haak, het komt te onpas; —
zethaak van den letterzetter; — eene der inkepingen in een rozenbout, ook kiel genoemd; —
haakploeg, ploeg zonder wielen; —
schijngangen van

een hert;

—

een schrapje in den vorm van een haak dat de
leerling, die leert schrijven, ter oefening op het
papier moet zetten : hij leert streepjes en haakjes
schrijven; (inz.) benaming voor de haakvormige
schrapjes waartusschen men een in den zin ingeschoven opmerking plaatst, ( ) : iets tusschen haakjes
zetten; tusschen twee haakjes, in parenthese; (fig.)
tusschen twee haakjes, ik ben getrouwd, laat ik dat
'even opmerken; .— (wisk.) de schrapjes waartusschen
een samengestelde vorm wordt geplaatst om hem
als één getal te doen beschouwen : de haken wegwerken, door bepaalde bewerkingen den vorm zoo
herleiden dat de haken wegvallen, onnoodig worden. HAAKJE, o. (-s).
2. HAAK, (haken en haaks), zandige hoogte;
zandplaat in zee; inz. de Haaks, de ondiepten
of gronden vóór het Marsd iep.
HAAKACHTIG, bn. op een haak gelijkende,
als een haak gekromd.
HAAKBAND, m. (-en), ring net haken van den
smid of slotenmaker; — platte metalen beslagring
aan het boveneinde caner lederen sabelscheede.
HAAKBEENTJE, o. (ontl.) een der beentjes
van den handwortel, van de voorknie van een
paard enz.; (ook) een (beenen) staafje met een
haak, om mede te haken.
HAAKBEK, m. (-ken), eene vinkensoort (pinicola enucleator), waarbij de bovensnavel bij wijze
van haak over de spits van den ondersnavel naar
beneden gebogen is; zij komen veelvuldig in de
Oostzeelanden voor.
HAAKBLOEM, v. (-en), (gew.) haaklelie :...BLOK,
o. (-s, -ken), een blok of katrol met een haak;
...BOEKJE, o. (-s), boekje, waaruit het haken
wordt geleerd; boekje met verschillende haak
:...BORD, o. (-en), timmermanswaterpas;-patrone
...BOUT, ín. (-en), bout die met een haak voorzien is; ...BUS, v. ( -sen), (eert.) eene soort van
vuurwapen, dat een haak aan de schacht had;
...GAREN, o. soort van garen om mede te haken;
...IJZER, o. (-s), haaks omgebogen gereedschap
van den draaier; ...KN] VEL, n-i. (-s), een groote
omgebogen knevel of snor: ...LAARS, v. (...zen)
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HAAN.

3. HAAL, in. nageboorte bij eene merrie.
laars die met haakjes en veters vastgemaakt
4. HAAL, bn. (gew.) droog, dor : een hale wind,
wordt; ... LASCH, v. (. . .lasschen), (timm.) haaksgewijs gemaakte larch of houtverbinding; ...LE- ` een schrale wind.
LIE, v. (...liën), (gew.) zekere plant, lelie -narcis; —
HAALBAAR, bn. (kaartsp.) ik heb geen haalbaren
eene potbloem (agapanthus umbellatus) in Zuid- trek in mijne hand, ik kan geen trek halen.
Afrika.HAALBIER, o. bier dat men bij de maat in den
HAAKMORTIER, m. (-s), (eert.) een kleine winkel haalt; inz. schraal, dun bier.
handmortier voor granaten; ...NAALD, v. (-en),
1. HAALBOOM, m. (-en), ijzeren stang, dwars
stalen haakbeentj e; ...NEUS, m. (...zen), sterk door den schoorsteen, waaraan de (keuken)haal
gekromde neus; persoon met een haakneus; ...PA- wordt opgehangen.
TROON, o. (...tronen), (handw.) voorbeeld om na
2. HAALBOOM, m. (-en), (papieren.) een boom
te ha-ken; ...PEN, v. (-nen), ...PENNETJE, o. (-s), j of staak van 12 voet lengte, waarmede de papier van een haakje voorziene stift om mede te haken. pers wordt aangedraaid; ...BOTER, v. boter,
HAAKPLEK, v. (-ken), (Z. A.) hapering, beletsel, die men in den winkel haalt.
hinderpaal. HAALDER,
ni. (-s), haler, iem. die haalt : ik
HAAKPLOEG, m. (-en), Bene soort van ploeg zie liever brengers dan haalders, gezegd tegen iemand
zonder wielen met een haak.
die geld komt ophalen; — (bij de haringvisscherij)
HAAKS, bw., HAAKSCH, bn. (timm.) volgens de mannen die de vleet moeten halen; (ook) haal (of in) den (winkel)haak, rechthoekig : een balk touw.
haaks afwerken; dat hout is niet haaksch.
HAALENDJE, o. (-s), (zeew.) kleine touwtjes
HAAKSCHOON, bn. schoon aan den haak : dat tot hèt aanhalen van een dikker touw, jaaglijntje.
varken woog haakschoon 125 K.G.
HAALHAAK, m. (...haken), haak op sluis- of
HAAKSCHOOT, v. (...schoten), haakvormige kaaimuren waaraan vaartuigen worden voort schoot aan een slot : insteeksloten met haakschoten getrokken.
voor schuifdeuren.
HAALKAN, v. (-nen), kan, gebruikt tot het
HAAKSCHOP, v. (-pen), stok van een schaap- halen van drank, olie enz. : bier bij de haalkan.
herder, van onderen van een schopje, van boven
1. HAALKETTING, m. (-en), de ketting waaraan
van een haak voorzien.
de schoorsteenhaal hangt, haardketting.
HAAKSCHRAP, v. (-pen), ...SCHREEF, v. 2. HAALKETTING, m. (-en), de ketting aan het
(...schreven), (timm.) de lijn die haaks op de achtereinde der balans van een ophaalbrug, die
hartschreef wordt gezet. dient om dit naar beneden te trekken als men de
HAAKSGRONDEN, m. mv. al de banken en val of klep der brug wil ophalen.
droogten op de buitengronden van het zeegat
HAALMES, o. ( -sen), een sikkelvormig mes aan
van Teel.
, een langen houten steel, waarmede de boeren het
HAAKSLEUTEL. m. (-s), looper, slothaak (bij riet uit de sloot op het land halen; (bij kuipers,
slotenmakers en dieven); ...SLUITING, v. (-en), wagenmakers enz.) een snijmes met twee hand(aan kleedin-stukken) eene sluiting door middel vatten, boommes.
van haken en oogen; ...SPIJKER, m. (-s), omgeHAALOVER, m. en v. (w, g.) iemand die alles
bogen spijker; ...STANG, v. (-en), (stoommach.) tot zich haalt, die alles regeeren wil, haas, manwijf :
een werktuig met een weerhaak, dat gebezigd j hij heeft zoon haalover van een vrouw; (ook) jong
wordt om de riemen zonder einde in eene fabriek zeeman.
op de draaischijven te werpen; ...STEEK, m.
HAALPEN, v. (-nen), eene zware pen met ronden
(...steken), (handw.) een steek zooals men die kop, die in de dekzerken van een sluismuur wordt
maakt bij het haken; (zeew.) knoop die met het 1 vastgegoten en waarom de schippers hun haak of
eind van een talreep om den hoek eener talie touwen slaan, bolder.
geslagen wordt.
;
HAAL STEEN, in. (-en), een vierkante a ehouHAAKSTER, v. (-s), vrouw of meisje die haakt. wen steen, in de muren eener sluis, met een uitgeHAAKSTOPPER, m. (-s), (zeew.) eind touw in holde kom, waarin zich een zware ijzeren ring
welks Bene einde een ijzeren kous met haak is aan een vastgegoten ringbout bevindt, en dienende
ingesplitst.
j om de schippers de doorvaart gemakkelijk te
HAAKSWIJS, ...WIJZE, bw. (timm.) behoor - maken; (ook) een steen op Bene kade, waarin een
lijk naar den (winkel)haak : haaksgewijs werken. ijzeren ring is bevestigd, om er de schepen aan
HAAKTALIE ; v. (-s), talie waarvan de beide vast te leggen.
blokken haakblokken zijn.
HAALTOUW, o. (-en), een touw dienende om
HAAKTAND, m. (-en), (bij een paard) op zichzelf iets aan te halen of op te trekken; ...WATER,
staande kegelvormige tand aan weerskanten van o. water dat men, in tijd van schaarschte, van
het gebit; ...TANG, v. (-en), tang met haken, elders gehaald heeft; ...WERK, o. de verschillende
nijptang; ... TOUW, o. (-en), touw waaraan een samenwerkende deden waarmee de balken in een
gewone taliehaak roet kous gesplitst is. houtzaagmolen gebracht worden; ...WIJN, m.
HAAKVAST, ho. door middel van een haak slijterswijn.
vastgemaakt.
'
1. HAAM, m. (hamen), (vissch.) Bene soort van
1 schepnet aan een langen steel; (gew.) een op den
HAAKVINK, m. (-en), haakbek.
HAAKVORMIG, bn. den vorm van een haak haam gelijkend net waarmede kinderen musschen
hebbende.
vangen. RAAMPJE, o. (-s).
HAAKWERK, o. zeker vrouwelijk handwerk,
2. HAAM, m. (hamen), (gew.) een bekleedsel
dat door haken wordt uitgevoerd; (ook) het werk van dikke stevige stof om den bovenrand van
waaraan men bezig is te haken : ik heb mijn haak - zakken : zakken met hamen.
werkje) laten liggen; ...WORM, w.. (-en), zekere
3. HAAM, o. (gew. m.) (hamen), een lederen of
ingewandsworm; ...ZEEL, o. (-en), haaktouw; houten juk om den hals van trekpaarden, gareel; —
...ZIJDE, v. getweernde zijdesoort die sterker dat paard hangt in het haam, staat niet vierkant
is dan naaizijde. op de beenen; (gew.) een netvormig samenstel
1. HAAL, v. en o. (halen), heugel, ijzeren haak van touwtjes om den kop van een paard, dat men
met ketting waaraan de ketel boven het vuur ! daaraan voortleidt.
hangt : kort de haal wat in : de pot hangt te dicht
HAAMBLOK, o. (-ken), blok waarop de zadel
op het vuur; — zoo zwart als een haal, zoo zwart maker de hamen fatsoeneert, gareelblok; ...GOED,
als roet.
o. weefsel waarvan de hamen voor zakken gemaakt,
2. HAAL, m. (halen), de daad van halen, trekken : worden; ...HOORN, m. (-s), het uitsteeksel aan
mannen van den haal, de visschers belast met het weerskanten van het haam, waarover de strengen
inhalen van de beug; een haal met de zaag; met een en riemen loopen; ...HOUT, o. (-en), dwarshout
flinken haal trok hij het schip aan den wal; de haal of zwengel aan - een wagen, waar de trekstrengen
was te sterk en het touw brak; nog een haaltje en we van het paard aan vastliggen; ...KUSSEN, o. (-s),
zijn_. Pr, nog een ruk; — eene sigarette in een paar i het opgevulde deel van het haam dat op den hals
halen oprooken; hij dronk het glas in één haal leeg, van het paard rust; ...SINGEL, o. singel, touwen
in ééne teug; — aan den haal gaan (of zijn), op weefsel voor paardenhamen.
den loop gaan (of zijn); (gemeenz.) een slag met
HAAN, m. (hanen), het mannetje bij de meeste
een touw, een stok enz. : hij gaf hem een haal; — hoenderachtige vogels, inz. dat van het tamme
(met de schrijfpen) een trek : hij schrijft met dikke hoen : zes kippen met een haan; — een. Engelsch
halen; hij maakt een mooien haal aan zijn hoofdlet- haantje, een krielhaantje; — een gesneden haan,
ters; ophaal, neerhaal. een kapoen; — hij is baas in 't kippenhok als de
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is, schertsend van iemand die weinig
te zeggen heeft; -- vóór het kraaien van den haan,
'S morgens zeer vroeg; -- daar kraait geen haan naar,
daar zal niemand ooit iets van te weten komen
of over reppen, dat zal nooit uitkomen; — geen
twee hanen op ééne werf, niet twee hoofden in ééne
zaak; — zijn haan moet altijd koning kraaien, hij
wil altijd zijn zin doordrijven, zijn zin hebben,
hij moet altijd gelijk hebben; — een goede haan
kraait twee keer, (scherts.) laat hem nog maar eens
roepen (wanneer men niet terstond komt als men
geroepen wordt); — 't is kippetjespraat, de haantjes
lachen er om, 't is beuzelpraat. gekkenpraat; —
hij stapt als een haan van een stooter, schertsend
gezegd als iemand parmantig loopt; — den gebraden
haan uithangen, den grooten heer uithangen; —
haan er niet

den rooden haan laten kraaien (of op het dak zetten),

een huis, een dorp enz. in brand steken; —
een haantje, een bijdehand persoon, iemand die
zich de kaas niet van het brood laat eten, een
nijdig ding : 't is zoo'n haantje; — hij is altijd
haantje -de -voorste of haantje-vooruit, altijd vooraan
als er iets uitgehaald moet worden; —
een windwijzer in den vorm van een haan : de
haan van den toren; (aan vuurwapens) een gebogen
beweegbaar gedeelte bij de pan, dat vroeger den
vuursteen droeg en nu den hamer die op slaghoedje
of slagpin neerkomt en zoo het schot doet afgaan :

den haan overhalen, spannen; den haan in ritst zetten; —

(aan een kraan) de sleutel, die dient om het al
of niet uitstroomen van de vloeistof (of van den
stoom) te regelen; — (in de schijf van een blok
of katrol) een vierkant stukje koper waarover de
schijf loopt.
HAANDER, m. (-s), (gew.) eene even breede als
diepe mand met rond hengsel om vruchten in te
plukken.
HAANDERIKKEBLOEM, v. (-en), (gew.) de
gemeene koekoeksbloem (coranaria).
HAANSTEEN, m. (-en), ingewandssteen der
hanen.
HAANTJE, o. (-s), zie HAAN.
HAANTJEPIK, m. kindernaam voor den haan;
van koekdeeg gebakken haan op een stokje, met
palmtakjes, bloemen enz. versierd, met Palmpaschen door kinderen . rondgedragen; — (ook)
heintjepik, de duivel.
1. HAAR, p ..r. s. vnw., v. enk. en mv., 3de en
4de n. : zeg het haar; hij gaf haar een kus (aan
haar); ik zie haar; roep haar; zie ZIJ.
2. HAAR, bez. vnw., v. enk. en mv. HARE:

haar vader, haar kind, hare zuster; zij heeft haren
man verloren; dit zijn hare bloemen; -- de haren,
haar man en kinderen; (ook) haar familieleden;
-- zij doet het hare, al waartoe zij verplicht is, alles

wat zij doen kan.
3. HAAR, o. de fijne, buigzame, in de lederhuid
gewortelde buisjes, die het lichaam van menschen
en dieren bedekken : fijn haar, grof haar, haar van
meerdere of mindere dikte; zacht haar; lang haar;
-- iets met huid en haar opeten, verslinden, geheel
en al; het haar (de kleur van het haar) heeft invloed
op de schoonheid en waarde van het paard; (jag.)
haar en veeren, viervoetig wild en gevogelte: -haar of pluimen van iets willen hebben, (fig.) willen
weten hoe de zaak staat, in elkaar zit; — haar
op de tanden hebben, niet vervaard zijn, van zich
af durven spreken; —
(van menschen inz.) het hoofdhaar : hij heeft
rood haar; zijn haar is grijs (bruin, blond enz.);
hij zit goed in zijn haar, heeft een mooi hoofd met
haar, veel haar; -- zijn haar laten knippen (of
snijden), het doen korten; -- het haar opmaken,
zich kappen; bloemen in 't haar steken; — zich de
haren uit het hoofd rukken, vol spijt zijn, wanhopig
zijn; — met de handen in 't haar zitten, niet weten
wat te doen; iem. in het haar vliegen, hem aanvliegen ; iem. in het haar zitten, met hem twisten; iem.
het haar uit zijn kale kruin trekken, hem het vel

over de ooren halen, (ook) hem uitzuigen; —

in 't haar hebben, katterig zijn; — (ook) eene
hoeveelheid afgesneden hoofdhaar : een pond haar;
de handel in haar; — dood haar, haar dat niet van
een levend hoofd is afgenomen ; maar van een
lijk; — valsch haar, haar van een ander dat men
op het hoofd bevestigt (in tegenst. met eigen haar); -, (haren), een afzonderlijke haarvezel : zoo
fijn als een haar, zeer fijn; zich een haar uittrekken;
pijn
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er is een haar in de soep, (ook fig.) een haar in de
boter zoeken of vinden, redenen zoeken om te vit ten of twist te maken; zorg maakt grijze haren,
zorgen verouderen den mensch vroegtijdig; — ik
heb zooveel berouw, spijt als haren op mijn hoofd;
— zij liep met loshangende haren; — ( Zuidn.) rood
worden tot in zijn haar, zeer beschaamd zijn; —
zijn hoed op één haartje (of op zeven haartjes)
dragen, los, zwierig, scheef op het hoofd dragen,
(ook) een weinig loszinnig zijn; — wilde haren,

(eig.) haren die groeien op eene plaats waar ze
niet hooren (b. v. in neus en ooren) : wild
haar in den neus hebben, (fig.) moeilijk te regeeren zijn; als hij ouder wordt, zullen de wilde haren
wel uitvallen, zal hij wel bezadigder worden, zijn
jeugdige loszinnigheid laten varen; — een vos
verliest wel zijn haren, maar niet zijn streken, slechte
eigenschappen hebben een taai leven; — er zitten
vreemde haren in dien jongen, vreemde streken;
gekrulde haren, gekrulde zinnen, gezegde om een
vooroordeel tegen krulhaar uit te spreken; —
(Zuidn.) grijze haren van iets krijgen, er zeer door
gekweld worden ; — mijn haren rezen te berge,
gingen rechtop staan (van schrik, van angst
enz.); -- iets met de haren er bij sleepgin (of trekken),
iets met geweld, op gezochte wijze er bij te pas
brengen (b. v. in een gesprek'; — iets op haren
en snaren zetten. niets onbeproefd laten, alle zeilen
bijzetten om zijn doel te bereiken, zijn zin te
krijgen; — (Zuidn.) Fransch spreken met een haar,
slecht Fransch spreken; —
een haar, een kleinigheid, nagenoeg niets : het

scheelde maar een haar, of hij was over boord gevallen; -- op een haar, nauwkeurig, volkomen:
iets op een haar(tje) weten, op een prik, haarfijn;
zij gelijken elkaar op een haar; —
geen haar, niet één enkel haar : geen haar op mijn

hoofd dat er aan denkt, ik denk er volstrekt niet
aan; iemand geen haar krenken, hem volstrekt
geen leed of schade doen; geen verkeerd hacr hebben, door en door goed zijn; er is geen haar goed
aan, er deugt niets van, hij deugt in het geheel
niet; — geen haar, niets : hij is een deugniet, maar

zijn broer is geen haar beter; ik geloof er geen haar
van; er is geen haar van aan, er is niets van waar; —

eene doodelijke varkensziekte waarbij haar in
de keel groeit, dat het slikken belemmert en later
geheel verhindert; -- het haar van een vilten
hoed; —
(plantk.) de op haren gelijkende aanhangsels op
de opperhuid van planten : met haren begroeide
bladen en stengels; (ook) de haarvormige vezels aan
de wortels der boomen; —
(oliesl.) de uit paardenhaar vervaardigde omslagen, M aartusschen de met lijnmeel gevulde
builen worden geperst, zoodat de olie er uit loopt
en het meel tot koeken wordt samengedrukt; —
zeef met paardenharen doek (voor melk).
4. HAAR, o. eene soort van taai gras (trichodium
caninum); het roode haar, een roodachtig fijn watergewas.
5. HAAR, v. (gew.) hooge, midden in het veld
liggende kamp bouwland.
6. HAAR, v. en o. (haren), (landb.) haarspit.
7. HAAR, ba. zie HOT (lste art.).
HAARACHTIG, bn. naar haar gelijkende, harig.
HAARBAL, m. (-den), een. bal van haar in de
maag van herkauwende dieren; ...BAND, m. (-en),
band om liet haar gebonden; lint dat in de haren
gevlochten wordt; bandvormig versiersel om de
baren, haarwrong; (veroud.) (ontl.) de straal
adervlies (van het oog);-vor:nigebadht
.. .BARSTJE, o. (-s), haarscheurtje; ...BEKLEEDING, V. (zeew.) een vermenging van dierenhaar
met teer, papier enz. die men op de romp van
een schip aanbrengt tusschen de buitenhuid en

de houten dubbeling; ...BEZEM, m. (-s), een
bezem, van haar vervaardigd; ...BLES, v. ( -sen),
een vlok haar op het voorhoofd; ...BORSTEL,
m. (-s), schuier met handvat om het hoofdhaar
uit te borstelen; ...BOOM, m. (-en), boom, balk
waarop de leerlooiers de huiden van het haa.^ oni doen; ...BOS, m. ( -sen), bos haren; (ook van dicht
hoofdhaar) : wat heeft hij een haarbos op zijn hoofd.
HAARBREED, o. in de uitdr. geen haarbreed,
niet de breedte van een haar, niets : hij week geen
haarbreed;
overreden.

het scheelde geen haarbreed, of hij was

HAARBUIS, v. (...buizen), ...BUISJE, o. (-s),
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(nat.) zeer nauw buisje : in de haarbuisjes doen
zich bijzondere verschijnselen voor, die men capillariteit noemt; ...CILINDER, m. (-s), (ontl.) dat gedeelte van een haar, dat buiten de opperhuid steekt.
1. HAARD, m. (-en), stookplaats (met rooster) :
er lag nog asch op den haard; gezellig om den haard
zitten; in het hoekje van den haard, bij den haard,
(bij uitbr.) in het gezellig huisvertrek; (evenzoo)
aan den huiselijken haard; de gem,eene haard, de
haard in eene herberg, de gelagkamer; — erf,
woning, in de zegsw. eigen haard is goud waard,
eigen woning, eigen familiekring is zeer veel
waard; —
(bij verschillende takken van nijverheid) ver
voor het smelten van ertsen,-warmingstoel
ijzer, glas, ter verwarming der papierstof enz.; —
(bij vulkanen) onderaardsche ruimte, waar sterke
verhitting plaats vindt: -- (in kamers) eene soort
van kachel die van voren open is : een Engelsche
haard; een gashaard, die met gas gestookt wordt; —
brandpunt : de haard van besmetting, plaats
waarvan de besmetting uitgaat; -- de haard van
den opstand, middelpunt; — tuberculeuze haard,
etterhaard, plaats waarvan de besmetting zich
verspreidt. HAARDJE, o. (-s).
2. HAARD, m. (-en), (gew.) strekdam, zeehoofd
om den golfslag te breken.
HAARDASCH, v. asch van den haard, inz. van
hout en turf; ...BEZEM, m. (-s), om, den haard
schoon te vegen; ...DORPEL, m.(-s), (waterb).
een dorpel dwars over den voorhaard van een
door het water gedreven molen.
HAARDE, zie HAARGRAS.
HAARDFRISSCHEN, o. (smed.) het frisschen
in den haard (in tegenst. met dat in een puddeloven). HAARDFRISCIJIJZER, .o. ...STAAL, o.
welijzer, staal dat op deze wijze verkregen is.
HAARDGELD, o. (-en), belasting op de haardsteden; ...GIETERIJ, v. (metaalw.) het gieten in
open vormen (in tegenst. niet het gieten in fles schen of vormkasten); ... GODEN, m. mv. (hist.)
huisgoden; ...IJZER, o. (-s), brandijzer; (ook)
ijzer rondom den haard; (ook) ijzeren staaf om het
vuur op te rakelen, haardstok; ...KLEEDJE, o.
(-s), kleedje voor den haard; ...KOEK m. t-en),
(gew.) zeker gebak, plaatkoek; ...KOLEN. v. mv.,
eene soort van Engelsche steenkool; ...KOLK, v.
(-en), haardkuil: ...KUIL, m. (-en), de kuil onder
de haardplaat, waar de asch in valt.
HAARDOEK, o. een weefsel van paardenhaar,
dat b. v. gebruikt wordt voor zeven, als bekleedsel
van stoelen enz.- -, m. (-en), (bij kappers) doek om het gesneden
haar op te vangen.
HAARDOS, m. het gezamenlijke hoofdhaar van
den mensch.
HAARDPAAL, m. (...palen), (waterb.) een der
palen waarop de voorhaard van een door bet water
gedreven molen rust.
HAARDPLAAT, v. (...platen), plaat onder de
,schouw achter het haardvuur; plaat op den haard,
waarop het haardvuur ligt; (ook) gaskomfoor, met
verscheidene branders.
HAARDROGER, m. (-s), toestel om spoedig en
gemakkelijk het lange haar van meisjes of vrouwen
te drogen.
HAARDSCHERM, o. (-en), scherm om den gloed
van den haard te keeren, vuurscherm; ...SCHOP,
V. (- pen), (bij smeden) vuurschop; aschschop (bij
een haardstel).
HAARDSTEDE, v. (-n), stookplaats : een huis
met vier haardsteden; huis en erf : voor haardsteden
en altaren vechten, voor zijn vaderland strijden;
naar zijne haardstede wederkeeren. HAARDSTEDENGELD, o. schoorsteengeld, belasting op de
haardsteden.
HAARDSTEEN, m. (-en), steenen plaat als
haardvloer om op te stoken; — voor den haard
liggende steen; ...STEL, o. (-len), standaard met
kachelgereedschap; ...STOFFER, m. (-s); ...STOK,
gin.. (-ken), (smed.) eene ijzeren staaf voor het uit
sintels, om het vuur los te stooten en-halenv
op te rakelen, enz. ; ...STOLP, v. (-en', vuurstolp; ...VORMERIJ, v. haardgieterij; ...VUUR,
o. het vuur dat in den haard brandt.
HAARFIJN, bn. bw. zoo fijn, zoo dun als een
haar : haarfijne buisjes, lijnen; -- bw. uiterst
nauwkeurig : zij moest alles haarfijn weten; iets
haarfijn uitleggen.
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HAARGEZWEL, o. (-len), (veearts.) een beurs gezwel, dat eene grauwe, met haren vermengde
massa bevat; ...GRAS, o. (plantk.) zekere taaie
grassoort. (trichodium caninum), die op vochtige
gronden groeit en ook haar of haarde heet; ...GROEI,
m. het groeien van het haar : dit haarwater bevordert den haargroei.
HAARHAMER, m. (-s), (landb.) een hamer om
de zeis scherp te kloppen op het haarspit.
HAARHERSTELLER, m. (-s), middel dat den
haargroei heet te bevorderen.
HAARHYGROMETER, in. (-s), (nat.) hyvrometer van Saussure : een werktuig, dat dient om
den vochtigheidstoestand der lucht te bepalen,
en waarbij een gespannen haar onder den invloed
der vochtigheid een wijzer in beweging brengt.
1. HAARIJZER, o. (-s), aanbeeldvormig gereedschap om daarop zeisen te haren, haarspit.
2. HAARIJZER, o. (-s), oorijzer der Friesche
vrouwen.
HAARKAM, m. (-men), kam om de haren in
orde te brengen; kam om in het haar te dragen;
...KIEM, v. (ontl.) eene korte kegelvormige verhevenheid op den haarzak; ... KIES (H d. ), o.
(scheik.) eene verbinding van nikkel en zwavel,
aldus genoemd naar de naaldfijne, haarvormige
kristallen waaruit het bestaat.
HAARKLEIN, bw. in alle bijzonderheden : alles
tiaarklein vertellen.
HAARKLEURMIDDEL, o. (-en), middel om het
haar voor eenigen tijd eene andere kleur te doen
aannemen; ...KLEURSEL, o. (-s).
HAARKLOOVEN, (haarkloofde, heeft gehaarkloofd), kleingeestig onderzoeken, nietige ver
opsporen, uitpluizen, vitten; soms ook-schilen
kleingeestig twisten, harrewarren. HAARKLOOVER. m. (-s), iemand die over kleinigheden valt,
muggenzifter, vitter. HAARKLOOVERIJ, v. (-en),
muggenzifterij; (ook) gekibbel over een beuzel
-achtig
verschil.
HAARKNIPPEN, o. het afknippen van het hoof dhaar. HAARKNIPPER, m. (-s), haarsnijder, kapper.
HAARKNOL, m. (-len), ...KNOP, m. ( -pen),
(ontl.) het weeke, knolvormige ondereinde van den
haarwortel; ...KOORD, o. zeker geribd weefsel
van katoen; ...KOP, m. (-pen), (nat.) een kop
met haar om proeven mede te nemen : een electrisehe haarkop op standaard met isoleerbankje;
...KRANS, m. (-en), (ontl.) geplooide kring van
het adervlies naar het regenboogvlies, straalvormig
lichaam; ...KROON, v. (plantk.) een kroontje
van haren op eene vrucht of een zaad staande,
zaadpluis; ...KRUID, o. andere naam voor het
venushaar en voor het dwergvlas; ...KRUL, v. (-len),
krul in het haar; ...KRULLER, m. (-s), (bij kappers)
werktuig om het haar te doen krullen; ...KUIF,
V. (...ven); ...KUNDIGE, m. en v. (-n), deskundige betreffende den haargroei, fabrikant van
haarmiddelen.
1. HAARLEMMER, m. (-s), een inwoner van
Haarlem; hij leest de Haarlemmer (courant).
2. HAARLEMMER, bn. van Haarlem : de Haarlemmerhout.
HAARLEMMERDIJKSCH, o. de tongval die in
den omtrek van den Haarlemmerdijk te Amsterdam wordt gesproken; (gew.) hij spreekt hoog Haarlemmerdijksch, van iemand die een gemaakt
of onnatuurlijk Hollandsch spreekt; --- haarlemnzer
dijkjes maken, drukte, ruzie, standjes maken.
HAARLEMMEROLIE, v. zeker geheimmiddel,
reeds van 1698 dagteekenende en voor allerlei
uit- en inwendige kwalen aangewend; het bestaat
uit 3 terpentijnolie op 1 lijnolie, waarin wat zwavel
opgelost is.
HAARLIEDEN, HAARLUI, pers. voornw.
HAARLING, m. en o. (Zuidn.) vezel van boomof plantenwortels.
HAARLINT, o. (-en), een lint dat men om het
hoofdhaar bindt of er doorheen vlecht; ...LOK, v.
(-ken), bosje haar, haarvlok, krul.
HAARLOOS, bn, zonder haar, beroofd van haar,
kaal.
HAARMENSCH, m. (-en), iem. wiens geheele
lichaam met een abnormalen dichten haargroei
bezet is, ook beermensch geheeten.
HAARMERG, o. het merg of vocht in een haar.
HAARMES, o. ( -sen), (landb.) groot min of meer
zaagvormig mes om boter te haren: haalmes om
huiden te ontharen,
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HAARMIDDEL, o. (-en), middel om den haargroei
te bevorderen, het uitvallen of verkleuren der haren
tegen te gaan enz.
HAARMOS, o. (plantk.) vedermos (polytrichum);
...MUG, V. ( - gen), zekere zwartbehaarde vlieg vormige mug (bibio); eene speld met versierden
knop die als hoofdtooisel dienst doet; ...NETJE,
o. (-s), netje om de haren in te houden; ...OLIE,
v. (...oliën), riekende olie om het haar mede te
zalven; ...PASSER, m. (-s), een passer die door
middel van eene fijne schroef zeer nauwkeurig
gesteld kan worden ; ...PELLEN, mv. (Zuidn.)
haarvliesjes of velletjes op het hoofd; ...PIJL, m. j
(-en), (Zuidn.) haartje; ...PIJN, v. het onaangename
gevoel dat men heeft na een dag of nacht in brasserij doorgebracht te hebben, katterigheid; ...PLUIS,
o. (plantk.) zaadpluis; ...POEDER, o. (-s), om
het hoofdhaar mede te poederen; ...RING, m. (-en),
(plantk.) ring van haartjes in de buis van som
bloemen.
-mige
HAARROOK, m. veenrook, heidamp. I
HAARSCH, HAARS, bn. (gew.) heesch. scherp
in de keel; wat zulk een scherp gevoel in de keel
geeft : levertraan is zoo haarsch.
HAARSCHACHT, v. (-en), ...SCHEEDE, v. i
(-n), de schacht of het buisje van een haar.
HAARSCHEI, v. (-en), ...SCHEIDING, v. (-en),
scheiding in het hoofdhaar; ...SCHEURTJE, o.
(-s), zeer fijn scheurtje of barstje : haarscheurtjes
in het beton; ...SCHIMMEL, v. (plantk.) eene
soort van schimmelplant (penicillium glaucum);
...SCHROEF, v. (...schroeven), de zeer fijne
schroef aan een haarpasser; ...SCHUIER, m. (-s),
haarborstel. i
HAARSNIJDEN, o. haarknippen. HAARSNIJDER, m. (-s), kapper.
HAARSNIP, v. (-pen), (nat. bist.) vroegere naam
voor het bokje, eene kleine soort van snip; ...SNOER,
o. (-en), haarband; ...SPELD, v. (-en), speld tot
sieraad in het haar gestoken; U-vormig gebogen
voorwerpje van metaaldraad om daarmee ' opgestoken haar bijeen te houden; een schilderijtje aan
een omgebogen haarspeld aan

het behang ophangen;

...SPIJKER, ni. (-s); ...SPIT, o. (-ten), (landb.)
een klein aanbeeld om de zeisen te haren, bestaande
uit een ijzeren pen met verstaalden kop.
HAARSPRIET, m. (-en), zekere soort van ringwormen (spio seticornis).
HAARSTEEN, o. (delfst.) eene soort van agaat;
...STENG, v. (plantk.) zekere waterplant, sterre kroos (callitriche), met eene duidelijke steng, waaraan kleine tegengestelde bladen : de moerashaar steng, de voorjaarshaarsteng enz.; ...STER, ( -ren),
(w. g.) staartster, komeet; ...STROOM, m. (-en),
haarwervel, de regelmatig gebogen rijen waarin
de haren ingeplant zijn; ...TANGETJE, o. (-s),
(heelk.) pincet.
I-IAARTJE, o. (-s), zie HAAR (lste art.).
HAARTOER, v. (-en), kunstig ineengedraaide
haarvlok; ...TOOI, m.; ...TOOISEL, o. (-s), kapsel,
coiffure; ...TRENS, v. (...trenzen), (w. g.) haar
...TUIT, v. (-en), (w . g.) haarvlecht.
-vlecht;
HAARVAT, o. (-en), benaming der zeer fijne
aders
en
tusschen
overgang
die
den
bloedvaatjes,
slagaders vormen. HAARVATENNET, ...STELSEL, o. de gezamenlijke haarvaten.
HAARVERF, v. haarkleurmiddel; ...VEZEL,
v. (-s), ...VEZELTJE, o. (-s), haar, haarcilinder;
...VISCH, m. (. . .visschen), (nat. hist.) zekere
visch; ...VLECHT, v. (-en), eene streng van gevlochten hoofdhaar; Poolsche haarvlecht, eene haarziekte
waarbij de haarvezels spliiten en het geheel een
viltachtig voorkomen krijgt; ...VLOK, v. (-ken),
een vlok haar, lok; ...WASSCHEN. o.; ...WASSCHING, V. (- en); ...WATER, o. dun vloeibaar
haarmiddel.
HAARWERK, o. het bewerken van haar, het
maken van vlechtwerk, van kunstige figuren (voor
medaillons en lijstjes) enz. van hoofdhaar; -,
(-en), wat uit haar vervaardigd is. HAARWERKER, m. (-s), iem. wiens beroep het is haarwerken
te vervaardigen. HAARWERKSTER, v. (-s).
HAARWERVEL, m. (-s), wervelachtige kringetjes
in het haar van menschen en dieren, inz. een krings gewijze haarplek op het voorhoofd van paarden ;
dubbele haarwervel, als de kring excentrisch en
concentrisch is; ...WORM, m. (-en), (nat. hist.)
eene soort van haarfijne wormpjes (nematoden); -,
V. zekere huidziekte, waarbij het haar uitvalt,
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eene soort van schurft : natte en droge haarw.rm;
...WORTEL, m. (-s), (ontl.) het in de huid verborgen gedeelte van een haar ; ...WRONG, v.
(-en) ; ...ZAKJE, o. (-s), (ontl.) inzinking der
lederhuid, waarin de haarwortel is geplant.
HAARZAKKEN, (alleen in de onbep. wijs),
twisten, ruziemaken; moeite veroorzaken; bedrog
plegen; onheusch doen. HAARZAKKER, m. (-s),
ruziemaker; valsche speler. HAARZAKKERIJ,
V. (- en).
HAARZEEF, v. (...zeven), haren zeef; ...ZIEKTE, v. (-n), (geneesk.) ziekte waardoor het haar
wordt aangedaan- ...ZIJDE, v. (lederb.) de bui
huiden; ...ZWAM, v. (plantk.) fijne-tenzijdr
zwam op de schors van dood hout ; (gen.) een e
haarziekte : haarzwam veroorzaakt kale plekken en
kaalhoofdigheid,

en is besmettelijk.

1. HAAS, m. (hij jagers o.) (hazen), bekend
knaagdier (lepus timidus) met lange achterpooten,
korten staart en gespleten bovenlip; zij liepen als
hazen, gingen snel op de vlucht; - veel honden
zijn der hazen dood, voor overmacht moet men
bukken; - met onwillige honden is het kwaad hazen
vangen, met onwilligen kont men niet verder; -

men kan nooit weten, hoe eene koe een haas vangt,

men weet niet wat een onverwacht gelukje doen
kan, het onmogelijk gewaande kan zelfs gebeuren,
het geluk is de wereld nog niet uit; - (mil.) haas
vreten, bang zijn voor het vuur (voor het kruit),
lafhartig zijn; (fig.) een bloodaard; (gew.) een slimme rot : ' t
is een haas. HAASJE. o. (-s).
2. HAAS, m. (slag.) de uitgesneden lap vleesch
achter het nierbed van een geslacht rund, een der
beste deelen : een stuk van den haas; ossenhaas,
bief stukh aas.

HAASACHTIG, bn. op een haas gelijkende : de

haasachtigen, eene familie der knaagdieren.

HAASBEK, m. (Z. A.) gezegd van kinderen die
van tanden wisselen.
HAASJE-OVER, o. in de uitdr. haasje -over
springen, zeker jongensspel, waarbij elke speler
op zijne beurt achtereenvolgens over al de anderen,
die voorovergebogen, met de handen op de knie,
op eene rij staan, heenspringt.
1. HAAST, v. snelheid in het uitvoeren van iets,
inz. te groote snelheid, overijling : de haast, waar-

mede hij alles doet, maakt dat zijn werk slordig is; hoe meer haast, hoe minder spoed. (ook) haast en
spoed, zelden goed, (ook) haastige spoed is zelden
goed, hoe haastiger men te werk gaat, des te minder vordert men; - dat heb ik in der (of de) haast
vergeten, doordat ik mij te veel haastte ; - in
vliegende haast (Zuidn. ook met zeven haasten)
kwam hij aangeloopen, in allerijl; - in haast (ver

vluchtig of slordig geschreven-ontschuldigp
brieven); spoed : er moet haast met de zaak gemaakt worden,
men moet voortmaken; - er is haast bij, het moet
spoedig gedaan worden, kan geen uitstel lijden; die brief heeft haast, is spoedeischend; - haast
hebben, geen tijd hebben, gepresseerd zijn : ik heb

haast en kan dus maar even blijven; - maak toch
niet zoo'n haast, haast u niet zoo, blijf nog wat.
2. HAAST, bw. spoedig, weldra : komt ge haast ?;
haast wordt het weer lente; zult ge haast uit uw bed
komen, eindelijk eens opstaan I; bijna : hij was haast gevallen; ik kan het haast
niet doen; het regent haast niet; het is haast onmogelijk; (zegsw.) haast is nog niet half, waarschuwing

om het overschietende nog te verrichten werk niet
te gering te achten; - hij is al haast een jaar dood;
zijne

oogen haast niet durven opslaan.

HAASTELIJK, bw. (w. g.) haastig : zij stonden

haastelijk op; ziet, ik kom haastelijk.

HAASTEN, (haastte, heeft gehaast), tot haast
aanzetten : ge moet niet zoo haasten, we hebben nog
tijd genoeg; - ( bijb.) zij die gelooven haasten niet,
de geloovige wacht geduldig af; - gehaast zijn,
geen tijd hebben, gepresseerd zijn : vergeef mij dat
ik niet langer blijf : ik ben wat gehaast; -- haast
hebben : „zal ik het boek morgen terugbrengen ? "

„o, dat haast niet "; zich haasten, zich spoeden, ijlen : ge moet u wat
haasten, anders komt ge niet klaar; - haast u lang
doe alles met overleg; - haast je maar niet,-zam.
(er komt nog eene tram), gezegd, wanneer men het
haasten onnoodig vindt, kalmpjes aan.
HAASTIG, bn. bw. ( -er, -st), in haast uitgevoerd,

HAASTIGAARD.

729

overijld : een haastige handdruk; — haastige spoed
is zelden goed, overijling schaadt; —
licht in haast handelende, driftig : wees niet zoo
haastig in den mond, denk eerst goed na voor ge
spreekt, praat uw mond niet voorbij; — haastige
lui zijn geen verraders, wie driftig van aard is,
gebruikt geen omwegen; — daar zijt ge te haastig
geweest, met die zaak hebt ge u overijld; (w. g.)
eene haastige boodschap, dringend, spoed eischend.
bw. op haastige wijze, in haast : hij liep er haastig
heen; ik heb nog haastig afscheid ran hem genomen;
hij is wat haastig gebakerd, hij is wat voortvarend,
wat driftig van aard; niet te haastig !, kalmpjes
aan. HAASTIGHEID, v. overijling, drift, haast.
HAASTIGAARD, m. ( -s ) , iem. die met, haast
handelt of spreekt.
HAASTIGJES, bw. (w. g.) haastig. IHAASTIGLIJK, bw. (w. g.) haastelijk.
HAASVRETEN, (vrat haas, heeft haasgevreten),
(gemeenz.) bevreesd worden; bang zijn : toen het
er op aankwam, begon hij haas te vreten, werd hij
bang. HAASVRETER, m. (-s)., (gerneenz.) bloodaard.
HAAT, m. een gevoel van diepen afkeer voor
iemand, gepaard met de begeerte om dien persoon leed te doen : haat tegen iemand opvatten,
voeden; — een blinde haat, die voor niets terug
een machtelooze haat; — alleen haat en-deinst;
nijd doet hem coo spreken; -- (bij uitbr. ook tegen
zaken of begrippen) hij haatte al die vreemde-over
gebruiken met een onverzoenlijken haat; — 't is haat
noch nijd, maar eigen profijt, hij doet het niet uit
haat of afgunst, maar enkel om zijn voordeel.
HAATDRAGEND, bn. ( -er. -st), met haat vervuld, vol haat; onverzoenlijk : een haatdragend
mensch, die steeds haat blijft voeden. HAAT
wrok, onverzoenlijkheid.
-DRAGENHI,v.
HAATSTER, v. (-s), die haat, vijandin.
HABENA, v. (-s), werktuig waarmee de lippen
eener wond worden bijeengetrokken.
HABERDOEDAS, m. (gemeenz.) klap om de
ooren : pas op, of je krijgt een haberdoedas.
HABIJT, o. (-en), gewaad, kleeding, inz. geestelijk gewaad, lang opperkleed der kloosterlingen;
het habijt aannemen, in een klooster gaan.
HABILE, HABIEL, bn. bekwaam, vaardig,
bedreven (van personen). HABILITEIT, v. bekwaamheid, vaardigheid, bedrevenheid.
HABITUÉ, (Fr.)
s)," vast, trouw bezoeker
(in een koffiehuis, een schouwburg enz.). HABITLTEEL, bn. bw. tot eerie gewoonte geworden,
gemeenzaam, gewoonlijk; habitveele constipatie, die
reeds lang bestaat.
HABITUS (Lat.), ni. de uiterlijke gedaante, houding, kleur enz. bij mensch, plant en Gier : somm ige vetplanten munten u i,t door een decoratieven
habitus en zijn als sierplant algemeen bekend.
1. HACH, v. (veroud.) gevaar, waagstuk, vgl.
hachelijk; — (gew,) gevaar voor verlies, risico:
't is een heele hach; iets op zijn eigen hach
koopen.
2. HACH, tw. hach noch wach zeggen, geen kik
geven, geen geluid geven.
HACHEE, HACHIS, o. zeker gerecht, bestaande
uit gehakt vleesch, met uien, azijn, kruidnagelen
enz. gekookt.
HACHELIJK, bn. bw. ( -er, -st), gevaarlijk : een
hachelijk stuk bestaan, een waagstuk; de toestand
is hachelijk. HACHELIJKHEID, v.
1. HACHJE, o. (-s), koene, vermetele knaap,
;waaghals : ' t is een hachje; hij u as 't hachje van
de straat, de belhamel; — matroos. Jantje, inz. op
de oorlogsvloot.
2. HACHJE, o. (-s), in de uitdr. zijn hachje wagen,
zijn lichaam, zijn leven wagen; hij is bang voor
zijn hachje; er het hachje bij inschieten, het met
den dood bekoopen; het hachje laten varen, de prooi
loslaten, het opgeven; vgl. HACHT.
HACHT, m. (-en), brok, goed stuk : een hacht
brood, spek; (aan boord) een hachtje spek, het rantsoen
pekelspek voor één man; hij houdt wel van een
goed hachtje, een flink stuk vleesch enz.- vgl. HACHJE (2de art.).
HACHTJESDAG, m. (-en), (aan boord) een der
dagen dat elk man een rantsoen spek of vleesch
krijgt; (bij uitbr.) smuldag.
HACHTJESMAAL, o. (...malen), (gew.) vleeschmaal.
HADES, m. (myth.) beheerscher van de onder-

m. (-'
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wereld; (ook) afgrond, hel : in den hades geslingerd
worden.
HADIK, m. (-en), gew. naam voor den kruid vlier (sambucvs ebulus).
HAD(S)JI, m. (-'s), een Mohammedaan die eene
bedevaart naar het H. Graf te Mekka heeft gedaan;
(ook) Grieksch of Armenisch Christen die ter bede
naar Jeruzalem is geweest.
-vart
HAEMATINE, v. (gen.) ijzerhoudende vloeistof
waaruit in de lever de galkleurstof wordt afgescheiden.
HAEMATINON, o. hoogroode glasmassa, ondoorzichtig, schel.pachtig op de breuk.
HAEMATOGEEN, o. geneesmiddel tegen bloedarmoede, zenuwzwakte en versterkend middel
voor herstellenden.
HAEMATOOM, m. onderhuidsche bloeduitstorting in de weefsels.
HAEMATOZOËN, mv. parasieten die in het
bloed der gewervelde dieren leven.
HAEMORRHOÏDEN, v. mv. HAEMORRHOÏDAALKNOBBELS, m. mv. aambeien.
HAERESIARCH, m. aartsketter, iem. die eene
ketterij aanving en verbreidde.
HAERESIE, v. ketterij.
HAF, o. (-fen), (aardr.) strandmeer, inham der
zee achter eene landtong of Benige kusteilanden
gelegen, aan de kust der Oostzee.
1. HAFT, v. (-en), (aan een geweer) een vierkantig
stukje staal dat in den loop wordt gesoldeerd en
dat dient tot bevestiging der bajonet.
2. HAFT, o. (-en), (nat. hist.) zeker netvleugelig
insect, oeveraas (ephemera).
HAFTTIJD, m. de paar dagen om Sint Jan dat
de haften vliegen.
HAFTVOREN, m. (-s), voren die zich met haft
gevoed heeft en daardoor lekkerder van smaak is.
HAGEBEUK, m. (-en), haagbeuk.
HAGEDIS, v. ( -sen), zeker langstaartig kruipend
dier (lacerta), hier te lande in drie soorten voor
: de gewone hacedis; de muurhagedis, de-komend
kleine hagedis. HAGEDISSEN, v. mv. (nat. bist.)
eene orde der kruipende dieren (sauna).
HAGEDOORN, m. zie HAAGDOORN.
HAGEHELD, m. (-en), andere naam voor den
eikenspinner.
HAGEL, m. water dat in den dampkring bevriest
en als ronde of hoekige korrels neervalt: het graan
heeft van den hagel geleden; --- hagelbui: in den
hagel loopen; -- zoo dicht als hagel, in grootemenigte:
(fig.) een hagel van kogels, eene hagelbui van kogel s; —
gegoten boden korrels, waarmede men schiet:
het geweer was met hagel ge'aden; niet zilveren hagel
schieten, wild koopen, (ook) iem. omkoopen.
HAGELTJE, o. (-s), hagelkorrel.
als basterdvloek : wat hagel!
HAGELACHTIG, bn. naar hagel gelijkende.
HAGELBLANK, bn. zoo blank als hagel, zeer wit.
HAGELBUI, v. (-en), dichte vlaag van hagel
(fig.) eene hagelbui van pijlen, van steenen.-sten;
HAGELDAG, m. (-en), dag waarop het hagelt.
HAGELEN, (het hagelde, heeft gehageld), het
vallen van hagel : wat hagelt het; ik hoor het op de
ruiten hagelen; als hagel in dichte massa neervallen:
het hagelde slagen op zijn lijf; het hagelde steenen.
HAGELFABRIEK, v. (-en), fabriek van jacht hagel; ...GIETERIJ, v. (-en); ...JACHT, v. hevige
hagelbui niet veel wind; ...KANON, o. (-nen);
...KERN, v. (-en), binnenste ondoorschijnend gedeelte van een hagelkorrel; ...KLOMP, m. (-en),
klomp van aaneengevroren hagelsteenen; ...KORREL, v. (-s), hagel; (geneesk.) een klein rond
gezwel aan het ooglid, strontje; ... LUCHT, v.
lucht waaruit men vermoedt dat hagel zal vallen.
HAGELNIEUW, bn. fonkelnieuw, splinternieuw.
HAGELSCHADE, v. schade door hagelslag ver
verzekering tegen hagelschade; ...SLAG,-orzakt:
m. het neerslaan van het te velde staande gewas;
het breken van ruiten enz. door den hagel: de
hagelslag heeft groote schade veroorzaakt; (ook) eene
soort van suikermuisjes.
HAGELSNOER, o. (-en), (nat. bist.) de gekronkelde witte draad boven en onder den dooier van
een ei (chalazae); ...STEEN, m. (-en), een stukje
hagel: de ramen der broeikast zijn door de hagel
verbrijzeld; ...TASCH, v. (...tasschen),-sten
(jag.) lederen tasch om den jachthagel in te bewaren; ...VERZEKERING, v. (-en), verzekering
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tegen hagelschade; ...VLAAG, v. (...vlagen), hagelbui met sterken wind gepaard.
HAGELVORM, m. (-en), blikken pan met ronde
gaten in den bodem, voor het gieten van jachthagel; ...VORMING, v. de vorming van hagel in
den dampkring.
HAGELWIT, bn. zoo wit als hagel, helder wit;
het linnen ziet hagelwit; hagelwitte gordijnen.
HAGELZAK,. m. (-ken), zakje waarin men den
jachthagel bij zich draagt; ... ZAKJE, o. (-s), (gew.)
zekere vogel, de kleine duiker of kleine fuut (po
-dicepsmnor).
HAGEMEESTER, m. (-s), onbevoegd geneeskundige.
1. HAGEN, (haagde, heeft gehaagd), steenen
hagen, in of op eene haag zetten; - vlas, hennep
hagen, aan eene haag, met de toppen tegen elkaar
zetten.
2. HAGEN, (haagde, heeft gehaagd), (gew.) behagen, aanstaan : dat haagt me niet.
HAGENAAR, m. (-s, ...naren), inwoner van
's-Gravenhage; - (gew.) zeker soort van vrachtschip voor de binnenvaart : te koop een overdekte
llagenaar.
HAGEPREDIKER, m. (-s), iem. die eene hagepreek hield.
HAGEPREEK, v. (-en), (bist.) predikatie in het
open veld ten tijde van de vervolgingen der Protestanten in den eersten tijd der Hervorming.
HAGER, m. (-s), arbeider aan eene steenbakkerij,
die de haag opbouwt.
HAGERD, m. (-s), soort van getemden valk.
HAGEROOS, v. (...rozen), wilde roos, bondsroos.
HAGIOGRAFEN, HAGIOGRAPHEN, v. mv.
(godg.) een deel der boeken van het O. T. (Job,
Spreuken, Psalmen, Hooglied, Prediker, Ruth,
Klaagliederen, Esther, Esra, Nehemia, Kronieken en Daniël).
HAGIOGRAPHIE, v. levensbeschrijving der hei
HAGIOGRAFISCH, ...GRAPHISCH, bn.-ligen.
hagiographische geschriften.
1. HAK, m. het hakken, de tijd, waarin het hout
wordt gehakt : het is thans in den hak van het hout; -, (- ken), houw, slag : nog een paar hakken met
den bijl en het is door; een door hakken ontstane
kerf of snede : er is een heele hak uit de tafel; -(molenb.) uitgehakt hoek in de spaken van een
wentelas; -- (veend.) gedeelte van een perceel veen
dat aan de snede is.
2. HAK, m. (haakvormige) tak; (spr.) van den
hak op den tak springen, van het eene op het andere
overspringen, geen voet bij stuk houden.
3. HAK, m. haat, wrok, nijd, afgunst; (spr.)
een hak op iemand hebben, hem bij elke gelegenheid zien te kwetsen of te benadeelen, den pik op
hem hebben; - iemand een hak zetten, hem eene
hatelijkheid te slikken geven, een steek onder
water geven, hem in eene onaangename positie
brengen; - volk van hak en zijn gemak, gemeen
volk, Jan Rap en zijn maat.
4. HAK, V. (- ken), werktuig om te hakken, houweel : geef de hak even aan; den grond met eene hak
losmaken; (gew.) soort van zicht, kortgesteelde zeis.
5. HAK, V. (- ken), hiel: iemand op de hakken
zitten, hem achternazitten, (fig.) hem narijden (bij
den arbeid); dikke hakken, (geneesk.) eene zwelling
aan den hiel, kakhiel; (van een paard) spronggewricht; (gew.) de hakken los hebben, niet meer aan
huis gebonden zijn, vrij kunnen uitgaan; - de
hakken laten zien, weggaan, zich uit de voeten
maken; - (gew.) zij is kort van hakken, (zij valt
licht achterover), zij is van lichte zeden; een halfrond stuk leder of hout dat onder het
schoeisel is aangebracht ter plaatse van den hiel:
schoenen met hooge hakken; pantoffels zonder hakken;
Fransche hakken, onder dameslaarsjes; -- hij lapt
alles aan zijn hakken, hij maalt er niet om, is er
totaal onverschillig voor; - hiel van eene kous; benaming voor verschillende uitsteeksels, die bij
een hak vergeleken worden, b. v. de afgeronde onderkant van het dikke uiteinde of vierkant van een
handspaak (in tegenst. met den teen); -- een uit
onder aan den bak van sommige geweren,-stekl
dat den bak en loop van het geweer in de lade
steunt; -- gedeelte van de zoogenaamde kast
van een revolver; --- uiteinde van het lemmet
van een scheermes, dat tot bevestiging in het
hecht dient; -- (bij timm.) een uitgehakte hoek
waarmede twee stukken hout op elkaar rusten:
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tot meerder stevigheid zijn de spaken van een wentelas
daarin met een hak bevestigd.

HAKATISTEN, mv. aanhangers der H- K- TVerein (zoo geheeten naar de oprichters Hansemann, Kennemann en v. Tiedemann Seebeim) in
Duitschland, die zich ten doel stelt het Duitsche
element in de door Polen bewoonde oostelijke gewesten van Duitsclil.and te versterken.
HAKBAAR, bn. wat gehakt kan worden : hakbaar hout, hout dat voor het hakken geschikt is.
HAKBAND, m. (aan eene schaats) hielband;
...BANK, v. (-en), bank om op te hakken (b. v. bij
slagers); ...BEITEL, m. (-s), (timm.) een zware
steekbeitel voor het inhakken van gaten en het
afhakken van de wankanten van planken; ...BIJL,
V. (- en),e bijl met korten steel om mede te hakken,
inz. vleeschhakken, koekhakken; ...BLOK, o. (-ken),
een zwaar blok hout waarop men hakt (bij slagers,
kuipers, in hakkramen enz.); ...BORD, o. (-en),
zeker keukengerei, een houten plankje om vleesch
of groenten fijn te hakken; (ook) hakkebord;
...BOSCH, o. (. . .bosschen), kreupelbosch, bosch
van hakhout.
1. HAKEN, (haakte, heeft gehaakt), met een
haak grijpen of blijven hechten : de doornen haak
wollen vacht der schapen; dat haakt niet-tenid
goed in elkaar; hij bleef met zijne jas aan een spijker
haken; - (fig.) zoo lang die dingen nog haken, is
er niets aan te doen, zoolang de zaak nog niet ontward is.
2. HAKEN, (haakte, heeft gehaakt), (handw.)
knoopen door middel van een beenen, houten of
stalen staafje met een weerhaakje aan het eene
uiteinde : een kantje haken; een gehaakt mutsje.
3. HAKEN, (haakte, heeft gehaakt), heftig
verlangen: hij haakt naar roem en eer.
4. HAKEN, (haakte, heeft gehaakt), (gew.)
den grond met den hak bewerken; -- (veend.) de
gegraven turven op den haak (soort van schop)
aannemen.
HAKEB, m. (-s), (gew.) zekere vogel, gierzwaluw
(cypselus apus).
HAKERIG, bn. vol haken, sterk met haken
bezet; (fig.) vol moeite en bezwaren, lastig, netelig.
HAKETOUW, o. (-en) een touw of lijn met een
haak aan het eene uiteinde.
HAKFERMOOR, o. (...moren), (timm.) een
groote beitel om mee te hakken; ...GELD, o. geld
dat voor het hakken (van hout, van vleesch ènz.)
betaald wordt; ...GEZWEL, o. ziekelijke zwelling
aan de hak van een paard; ...GUTS, v. (-en), (timm.)
guts om mede te hakken; ...HAMER, m. (-s),
(smed.) een bankhamer met ronden bol; ...HOUT,
o. laag geboomte, waarvan het hout geregeld
gekapt en tot brandhout gehakt wordt, slaghout.
HAKIG, bn. (plantk.) van haakvormige uit
voorzien.
-stekl
HAKIJZER, o. (-s), soort van drevel met twee
uitgeschulpte zijvlakken.
HAKKEBORD, o. (eert.) zeker muziekinstrument : een vierkante doos, met 5, later met 6
snaren bespannen, die met hamertjes werden
geslagen; (thans) scheldnaam voor eene slechte
piano; (bouwk.) (uitgehakte) bovenlijst, fries; (scheepst.)
het bovendeel van den spiegel, dat uitgehakt is in
verschillenden vorm, ten einde het schip te onderkennen.
HAKKEL, m. (-s), door hakken ontstane kerf,
keep, insnijding: eene staaf ijzer, eene lat ?net hakkels;
bouten met opstaande hakkels aan de vier kanten.
HAKKELAAR, m. (-s), HAKKELAARSTER,
v. (-s), die hakkelt, stottert.
HAKKELBOUT, m. (-en), (timm., waterb.) een
ijzeren bout met hakkels, om beter te hechten in
het hout waar hij ingeslagen wordt,. -(gew.) hakkelaar, stagelaar.
HAKKELEN, (hakkelde. heeft gehakkeld), uithakken, insnijden, inkepen : een gehakkelde bout;
een stuk meubelsits met gehakelden rand; (gew.) klein hakken : hij hakkelt alles kort en
klein; klein scheuren, aan tlardeu scheuren, in de
uitdr. met gehakkelde (gescheurde' kleeren loopen; stotteren, stamelen, niet vlot spreken of lezen :
zijn toast ging eerst vlot, maar al heel gauw begon hij
te hakkelen; - zich hakkelend verontschuldigen.
HAKKELING, v.
HAKKELGAREN, o. (-s), (Zuidn.) garen dat in
de war is; hakkelgarens maken, niet opschieten
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met zijn werk; ...KEES, m. (...keezen), (gemeenz.)
hakkelaar, stamelaar; ...TONG, m. en v.(gemeenz.)
hakkelaar, hakkelaarster.
1. HAKKEN, (hakte, heeft gehakt), houwen,
met den scherpen kant van een werktuig (bijl,
mes, houweel enz.) op iets slaan en dit daardoor
splijten, verdeelen of fijnmaken : hout hakken;
vleesch hakken; andijvie hakken; zich in de hand
hakken; — er met de grove bijl in hakken, ruw, driest,
verkwistend te werk gaan; — dat hakt er in, dat

kost veel geld; — onhandig of onhebbelijk snijden::
je moet dat brood niet zoo hakken; — koek hakken,
op kermissen; (fig.) den vijand in de pan hakken,

over de kling jagen, geheel vernietigen; — door
hakken doen ontstaan; eene bijt, een slop in 't ijs
hakken, met de bijl een gat in 't ijs maken; een
schip uit het ijs hakken, loshakken; —
een hak of houw doen : met een Damaseener
kling hakt men door ijzer; (fig.) op iemand (zitten)
hakken, op hem afgeven, op al wat hij zegt aanmerking maken; — waar gehakt wordt, vallen spaanders, het een is het onvermijdelijk gevolg van het

ander.
2. HAKKEN, (hakte, heeft gehakt), met de hak
(houweel of spade) bewerken, losmaken : den grond,
den tuin, den akker hakken.

HAKKENEI, v. (-en), (w. g.) telganger, damespaardje.
HAKKEN-KRUKKEN, o. (Z. A.) spel waarbij
twee jongens, met de ruggen tegen elkander staande
en de armen dooreengestrengeld, elkander beurtelings van den grond beuren, hier te lande botertje wegen geheeten.
HAKKER, m. (-s), iemand die hakt; (aan eens;
kaardmachine) kam die het gekaarde katoen
afslaat.
HAKKETEERDER, m. (-s), HAKKETEER STER, v. (-s), die hakketeert.
HAKKETEEREN, (hakketeerde, heeft gehakketeerd), kibbelen, krakeelen : zij zitten altoos te hak
HAKKETEERING, v. (-en), twist, kib--ketrn.
belarij .
HAKKLAUWER, m. (-s), (gew.) keuterboertje.
HAKKRAAM, v. (...kramen), kraam op de
kermis, waar men kan koekhakken. HAKKRAAMPJ E, o. (-s).
HAKLEDER, HAKLEER, o. hielleder.
HAKMACHINE, v. (-s), machine om het vleesch
fijn te hakken (voor huiselijk gebruik en bij de
worstfabricage), (ook) machine tot het fijnmaken
van ijzer en hout, enz.; ...MES, o. ( -sen), een
breed mes om mede te hakken, kapmes; groot
slagersmes, inz. wiegmes; keukengereedschap om

groenten enz. fijn te hakken; ...MOES, o. klein gehakte groente: (fig.) allegaartje, mengelmoes.
...00RD, o. (-en), kleine zeis om gras af te slaan,
inz. langs slootkanten; ...PLOEG, v. (-en), eene
soort van ploeg, waarmede de bovengrond wordt
losgewerkt, maar niet omgeworpen, paardenhak
met meer dan drie scharen : hakploegen gebruikt
men om den grond van onkruiden te zuiveren.

HAKSEL, o. dat wat fijngehakt is; inz. fijngehakt
stroo of hooi, als veevoeder; het haksel is nog niet
fijn genoeg; —BANK, v. (-en), houten gestel v^ aarop
het stroo gesneden wordt; —KIST, v. (-en), waarin
het gesneden stroo bewaard wordt; —MACHINE,
V. (-s), machinale hakselsnijder; —MES, o. ( -sen),
mes om haksel te snijden; hakselbank; —SNIJDER, m. (-s), een werktuig om het stroo kort te
snijden en beter geschikt ter vermenging met
ander veevoeder te maken.
HAKSTALLETJE, o. (-s), hakkraampje.
HAKSTOELSTUK, o. (-ken), (aan eene sluis) de
hardsteenen sponningstijl in den sluismuur, waarin
de achterkant der sluisdeur draait. Vgl. HAR STOEL.
HAKSTROO, o. stroo, bestemd om er haksel
van te maken.
HAKSTUK, o. (-ken), (schoenm.) hielstuk; (ook)
lapje achter op den schoen.
HAKTAKKEN, (bijna uitsluitend in de onbepaalde wijs), kibbelen, krakeelen, hakketeeren; —

vitten, op iem. hakken : hij ligt altijd op mij te

haktakken. -

HAKTIJD, m. de tijd waarop het hakhout wordt
gekapt; ...VLEESCH, o. vleesch om gehakt van
te maken; (ook) gehakt vleesch; ...VRUCHT, v.
(-en), benaming voor die teelgewassen, waarbij
men den grond tijdens den groei hakt (d. i. met

de hak bewerkt) : een als hakvrucht geteeld wortelgewas.

HAKZENUW, v. (-en), (bij koeien en paarden)
benaming voor de achillespees.
1. HAL, v. (-len), eene wijde, overdekte ruimte,
waar koopwaren worden uitgestald en verkocht;
ook in samenst. vleeschhal, lakenhal; — ruime zaal,
ridderzaal; hooge en ruime vestibule, in moderne
heerenhuizen ; stations enz.
2. HAL, o. en v. bevroren plek in den grond
onder de ontdooide bovenkorst : het is moeilijk
het hal te bewerken; de hal zit nog in den grond, (ook)
hal in den grond, wanneer ijs of sneeuw onder
dan de groeikracht der planten be--gespitn
lemmert.
HALBANK, v. (-en), bank of staanplaats in de
hal; ...BEWAARDER, m. (-s), opzichter der hal.
HALCYOON, m. (...onen), ijsvogel.
HALEN, (haalde, heeft gehaald), trekken : het
schip aan den wal halen; aan een touw halen; haal
beter, al stijver (commando aan boord); halen !

(commando bij het hijsclhen aan een takel, aan
een heiblok, bij het trekken aan het touw van eene
brandspuit enz.); — de halende part, (bij takels en
blokken) het touw waaraan men trekt; — de bocht
uit een kabel halen, door trekken er uit maken; —
een draad door het oog van eene naald halen; het
onkruid uit den grond halen; zijn zakdoek uit den
zak halen: — iern. de woorden uit de keel halen,
hem tot spreken nopen; — oude koeien uit de sloot
halen, (fig.) halfvergeten, onaangename dingen
weder ter sprake brengen; -- het brood uit den
oven halen, nemen; — de dekens over zich heen
halen, diep onder de wol kruipen;, — iem. het
vel over de ooren halen, (fig.) meer geld van hem

eischen dan billijk is, hem snijden, villen ; —

den heelen boel overhoop halen, alles onderstboven werpen om iets te zoeken : — zich
iets (eene ziekte, eene berisping enz.) op den
hals halen, zich iets onaangenaams berokke-

nen, (ook) zich lastige zaken aantrekken ; —
zich iets in het hoofd halen ) er aan denken, (ook)
zich inbeelden; er van alles bij halen, er allerlei
bijzonderheden bil te pas brengen, bij vertellen; —
hij weet verrukkelijke tonen uit zijn instrument te
halen, er aan te ontlokken; — eene streep, de pen
door iets halen, er eene streep overheen trekken,
het doorschrappen; — dat haalde, was eene leelijke
streep door de rekening, (fig.) deed de berekeningen

falen, maakte dat de verwachting of hoop niet
werd vervuld; — (toon.) dat stuk werd verscheidene
malen gehaald, de acteurs teruggeroepen; —
iets tot zich trekken, het machtig worden, ver
enz. : alles aan zich halen, tot zich halen,-krijgen
alles inpalmen, zich van alles meester maken; —
hij zorgt wel dat hij er bij is, als er iets te halen valt,

als er wat is buit te maken, te krijgen enz.; —

bij hen is niets te halen, niets te bemachtigen, zij
bezitten niets; — er uit halen, wat er uit te halen

is, iets uitputten (een trekdier, een onderwerp
van studie enz.); — er is geen eer bij te halen, bij te
verwerven; — (kaartsp.) een slag halen, dien maken,
nemen, winnen; — een nat pak halen, natte kleederen krijgen, nat regenen, (ook) in het water
vallen, door het ijs zakken enz.; — den eersten
prijs halen, de hoogste onderscheiding behalen,
met den hoogsten prijs bekroond worden; — een
graad, een rang halen, verwerven; -- hij heeft de
akte voor wiskunde gehaald; nummer één halen, bij
een examen de beste zijn; — (zeet.) Oost, Noord,
land halen, oostelijker, noordelijker komen, land in
't gezicht krijgen; —
iets of iemand van elders naar eene bepaalde
plaats (b. v. de plaats waar men zelf is) brengen :
het boek ligt boven, maar ik zal het even gaan halen;
water halen, van elders aanbrengen; — een aan
halen; — waar haalt-getkndbrifvapost
hij die wijsheid vandaan ? (of waar haalt hij het
vandaan fl. hoe komt hij er aan, (ook) hoe verzint
hij het; -- (van winkelwaren) koopen : haal even
een pond suiker; waar haal jij je koffie ?; — les bij
iemand halen, les nemen; -- tot zich nemen : Onze
Lieve [leertje heeft hem gehaald, hij is gestorven; —
de duivel hale je (vervloeking); — het is halen en
brengen met den zieke, die gaat nu voor- dan achteruit; -- afhalen : iemand van den trein halen; de
kinderen uit school halen; – . laten komen, ontbieden : den dokter halen; de politie halen. hulp halen; —
een priester halen, om iemands laatste t:iecht te
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hooren en hem te berechten ; — (Zuidn.) iem. halve maatregel, dat is wel afdoende; -- iets met een
halen, een lijk van het sterfhuis afhalen en naar half oog zien, iets zien zonder er zijne volle aandacht
de kerk vergezellen; — welke dokter heeft het kind aan te schenken; — ik ben maar een half mensch,
van iemand die zich door vermoeidheid, door de
gehaald ?, de kraamvrouw verlost ? — dat kind
warmte, d oor eene lichte ongesteldheid niet geheel
is zwaar gehaald, de bevalling was moeilijk ; zij
heeft een dood kindje gehaald, is van een dood lustig gevoelt; — halve menschen, menschen die
kindje bevallen; -- zij heeft tien kinderen gehaald, besluiteloos, niet doortastend zijn, modderaars; —
halve kennis, onvolledige, niet toereikende kennis:
ter wereld gebracht; —
halve kennis is gevaarlijker dan onwetendheid; —
iets bereiken, het tot iets brengen : ik vrees. dat
de zieke den avond niet zal halen, niet tot den avond 1 (Zuidn.) half en half, noch goed, noch slecht, inz.
penvan den gezondheidstoestand : hoe gaat het met
zal blijven leven; — de oude man heeft zijn
sioentje, en als de kinderen wat helpen, zal hij zijn den zieke? zoo maar half en half, niet te best; —
(zelfst. gebruikt) twee halven maken een heel; —
eindje wel halen, zal hij voor zijn dood geen gebrek
lijden; — hij haalt geen honderd pond, brengt het ten halve, voor de helft : iets ten halve doen, slechts
niet tot dat gewicht, weegt geen 100 kt - ; — het ten deele, niet goed; — op de helft, halfweg : beter
ten halve gekeerd dan ten heele gedwaald; vgl. verder
kereltje haalde nog geen vier voet, was geen 4 voet
HALFJE; —
groot; — de kaas heeft een goeden prijs gehaald,
bw. voor de helft : een glas half volschenken; mijn
men heeft er een flinken prijs voor gemaakt; —
werk is half af; het hek is half wit en half groen gehet haalt er niet bij, het komt er niet mee in vergelijking, het is veel minder. groot (belangrijk, verfd; die vlieger is maar half zoo groot als de mijne,
goed enz.); — ik kon den trein (de boot) nog juist heeft de halve grootte van den mijne; dat middel
helpt niet half zoo goed; hij is niet half zoo rijk als
halen, nog juist tijdig genoeg bereiken; loop maar
zijn broer, bij lange na niet zoo rijk: — (van mengsels)
niet zoo hard, je haalt het toch niet, ge komt toch
om half nemen, van elk der beide bestanddeelen
half
te laat.
de helft; — voor een deel: de deur stond half open; -HALER, m. (-s), die haalt; vgl. HAALDER.
HALF, bn. bw. wat gelijk is aan de helft van ik was al half van plan het te doen, dacht er reeds
iets (het eene der beide gelijke deelen waarin men over het te doen; — als 't maar half kan, slechts
iets verdeeld heeft of zich verdeeld denkt); een eenigszins mogelijk is ; — half en half tot iets
besloten zijn, het besluit er toe reeds bijna
halve cirkel; een half pond; een halve gulden; twee
genomen hebben ; -- (Zuidn.) stout gesproken is
en een halve cent, twee centen en een halve cent,
(ook) de waarde ervan; — een half roggebrood; — half gevochten (ook half gewonnen; — half
(scheespt.) halve balken, dekbalken die de halve half . . . , deels ..., deels hij kwam half
scheepsbreedte tot lengte hebben; — (rijsch.) eene uit nieuwsgierigheid, half uit belangstelling; — half
lachend, half schreiend, tusschen schreien en lachen
halve wending,. waarbij de ruiter slechts half wendt;
in; -- niet geheel: half wakker zijn; hij kwam
— (kooph.) voor halve rekening, van zaken of spe
half gekleed beneden; hij is half gek; — iets half
kooplieden ondernomen-culatiesdorw
worden en waarbij elk een gelijk aandeel in winst weten, niet goed; — ik ben er maar half over tevreden,
vrij ontevreden; — het staat mij maar half aan,
en verlies heeft; — een goed begin is het, halve werk,
eene zaak die men goed aanpakt, is reeds zoogoed is volstrekt niet naar mijn zin; ik kan het maar
als half gedaan; — beter een half ei dan een leege half gelooven, bijna niet gelooven; — dat is maar
halfhalf, 't is maar zoozoo, ik vind het maar half
dop, beter iets dan niets; — een halve wees, die
goed, het bevalt mij maar half.
één zijner ouders verloren heeft; —
HALFACHT, bw. een half uur na zevenen : de
aandui ding van het midden eereer tijdruimte:
omstreeks half October, omstreeks het midden der vergadering begint om, halfacht.
HALFAPEN, m. mv. (nat. hist.) eene orde van
maand October; de klok slaat heele en halve uren;
vierhandige zoogdieren, (prosinii), in de warme
't is half elf; (bij verkorting) 't is al half (nl. een,
zone (inz. op Madagascar) voorkomende; ...BACK,
twee enz.); --- (muz.) eene halve noot, die half zoo
lang als eerre heele noot wordt aangehouden; -- de (Eng.) m. (-s), (sport) middenspeler (bij het voetbalspel); ...BAD, o. (-en), zitbad.
halve tonen, de tonen die (zooals fis, des enz.)
HALFBAKKEN, ba. niet volbakken, halfgaar;
tusschen twee hoofdtonen inliggen, (ook) de halve
(fig.) 't is zoo'n halfbakken vent, die niet weet wat
afstand tusschen hoofdtonen : een halven toon te
hij wil; halfbakken wijsheid; een halfbakken geleerde,
hoog inzetten; —
(zonder op_ de nauwkeurige verhouding 1 : 2 te een geleerde die dien naam eigenlijk niet verletten) een groot deel van iets : de halve stad spreekt dient.
HALFBAL, m. (-len), term bij het biljartspel.
ervan; hij zit halve nachten te blokken; — een meisje
HALFBEGREPEN, ba. onvoldoende begrepen:
gevraagd voor halve dagen, tot 's middags 3 of 4
uur; -- (zeees.) halve wind, zijwind, die dwars op halfbegrepen wijsheid; ...BESCHAAFD, bn. halfbeschaafde volken; enz.
't schip staat; -HALFBEWIJS, o. (recht.) een begin van bewijs;
het midden houdende. den overgang vormende
..HEER, m. een mooi aangekleede schooier,
tusschen twee zaken : halve rouw, tusscheri rouw zondagsheer.
kleeding en gewone kleeding; — er woei een halve
HALFBLANKSGEZEL, m. (-len), prulknecht.
storm; — een halve gedraaide. zeker koud gerecht
HALFBLIND, bn. aan één oog blind : een half uit gehakt vleesch, harde eieren, augurken,uien
blind paard; zeer slecht van gezicht : een halfblinde
enz. bestaande; — (Zuidn.) 't is een halve gedraaibedelaar.
de, (ook een halve gebakkene), hij is niet goed
HALFBLOED, bn. (veet.) van half ras, afstamsnik ; halve, tinten, tusschen de zware en lichte
partijen van eene schilderij. eene gravure enz. ; — mende van een volbloed paard enz, en een dier
niet zuiver ras; (van personen) afstammende
van
halve laarzen, tusschen laars en schoen ; — halve
van een Europeaan en eene niet blanke vrouw.
meid, halfwas, waaraan men minder heeft dan aan
HALFBRILJANT, m. (-en), een geslepen diamant,
eene heele meid; —
niet geheel, niet volkomen, gedeeltelijk : iets waaraan de onderste helft ontbreekt en door glas
vervangen is.
met een half woord aanduiden, een goed verstaanHALFBROEDER, m. (-s), broeder, gesproten
der heeft aan een half woord r enoeg, behoeft slechts
uit
een ander huwelijk van denzelfden vader of
een gedeelte van wat men zeggen wil te hooren,
om de bedoeling te vatten; — met halven wind dezelfde moeder; ook halve broeder.
HALFCASTE,
(In.d.) halfbloed.
zeilen, met dwarswind; — (zeew.) een halve steek,
HALFCIRKELVORMIG, brr. in den vorm van
de eenvoudigste wijze om een touw vast te maken; —
een halven cirkel.
dat is maar de halve waarheid, niet de volle w narHALFDEK, o. (scheepst.) de eene helft van het
held; -- ik zal het wel even in elkaar timmeren, ik
koebrugsdek.
ben toch zoo'n halve timmerman, ik doe wel eens wat
HALFDEUR, v. (-en), (Zuidre.) onderdeur: hij
aan timmeren; hij is zoo'n halve geleerde, iemand
ligt den heelen voormiddag over de halfdeur zijne
die zich allerlei wetenschappelijke kennis heeft
eigen gemaakt; — halve kennissen, personen die pijp te rook- en.
HALFDOEK, o. eene soort van licht, weinig
men van tijd tot tijd spreekt, maar die men toch
niet tot zijne goede bekenden rekenen kan; — gewalkt laken, demi -drag (Hd. Halbtuch).
HALFDONKER, o. schemerdonker.
een halve broeder (in tegenst. met een vollen broeHALFDOOD, bn. (bij overdrijving) bijna dood:
der), zie HALFBROEDER; — halve maatregelen
hij
was halfdood van angst; halfdood van schrik.
nemen, maatregelen die niet genoeg ingrijpen en
daardoor het doel missen; — (ook) dat is geen van vermoeidheid.
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HALFDOOR, bw. middendoor : een appel halfdoor snijden.
HALFDRIE, bw. een half uur na tweeën : het
is hal/drie.
HALFDRONKEN, bn. een weinig dronken : hij
kwam halfdronken. thuis.
HALFDUISTER, o. halfdonker, schemerdonker.
HALFEBBE, v , 't is halfebbe, halverwegen het
ebgetij.
HALFEDEL, bn. (hist.) alleen door zijne moeder
of door zijn vader van adellijke geboorte zijnde.
HALFEEN, bw. een half uur na twaalven.
HALFELF, bw. een half uur na tienen : de klok
slaat halfelf. HALFELFJE, o. (-s), (gew.) het
drinken van koffie des morgens om halfelf.
HALFELVEN, (bijna uitsluitend in de onbepaalde
wijs) een halfelfje gebruiken.
HALFGAAR, bn. niet volkomen gaar : die
aardappels zijn halfgaar; -- (fig.) halfgaar zijn
van de warmte, uitgeput, zeer loom en mat van de
warmte; - hij is halfgaar, niet goed wijs.
HALFGEK, bn. bw. niet volslagen gek, maar
toch verre van wijs.
HALFGELEERD, bn. alleen halve kennis bezittende. HALFGELEERDE, m. (-s), oppervlakkig
geleerde.
HALFGEOPEND, bn. voor een gedeelte geopend:
hij zat voor het halfgeopende venster; ...GESLOTEN,
bn. gedeeltelijk gesloten : met halfgesloten oogen;
...GE STEVELD, bn. (van paarden) pooten heb
waarvan het onderste gedeelte wit is,-bend
halfwitbeen.
HALFGEZICHT, o. (-en), (schild.) profiel.
HALFGOD, m. (-en), (myth.) sterfelijk mensch
(held) van goddelijke afkomst, die na zijn dood
onder de goden opgenomen is; ... GOED, o. (pap.)
halfstof; ...GOUD, o. eene soort van tombak.
HALFHEID, v. het half zijn : besluiteloosheid,
ondoortastendheid enz. : ik erger mij altijd over
zijne halfheid; met al die halfheid komt er niets
blijvends tot stand.
HALFHEMD, o. (-en), een heerenkleedingstuk:
los linnen borststuk met of zonder halsboord;
(ook) Engelsch hemd. HALFHEI1IDJE, o. (-s).
HALFHONDERD, o. vijftigtal.
HALFHOUT, o. (zeew.) wagenschot, dunne beplanking; (gew.) stuk gekloven hout, gekloven
boomstam; (fig.) (w g.) hij is zoo lomp als een
halfhout, 't is een lomperd.
HALFHOUTS, bw. (timm.) ter halver dikte van
het hout : een paar balken halfhouts verkepen,
halfhouts over elkander lippen.
HALFINSTRUMENTEN, o. mv. muziekinstrumenten die kleiner zijn dan de normale, bv. een
kinderviool. HALFJAAR, o. (...jaren), eene tijdruimte van
zes maanden : alle halfjaren lost hij een deel van die
schuld af. HALFJAARLIJKS, bw., ...LIJKSCH,
bn. om de .zes maanden : te betalen in halfjaarlijksche termijnen. HALFJARIG, bn. van zes maanden : een halfjarig veulen.
HALFJE, o. de helft : ik heb er een gulden voor
betaald, maar je kunt het voor het halfje krijgen; ik
wil het zoor het halfje doen, voor de helft van wat
een ander er voor vraagt; -, (-s), een halve cent:
ik doe alle halfjes die ik ontvang -in een spaarpot; een half glas (wijn, jenever enz.) : als je geen heel
meer hebben wilt, laat ik je dan een halfje inschenken; aannemen ! nors een halfje; - het is maar een
halfje, het is niet al te best, het is maar ten deele
goed.
HALFKLINKER, m. (-si, (taalk.) benaming
voor die letterklanken, welke op de grens staan
van consonanten en vocalen, ook halfvocalen genoemd : de j en w zijn halfklinkers.
HALFKOUS, v. (-en), (Zuidn.) kuitkous.
HALFKRISTAL, o. eene glassoort verkregen
door liet samensmelten van kristalglas en gewoon
glas.
HALFLAARSJE, o. (-s), een laarsje, dat slechts
even over den enkel komt; ...LAKEN, o. laken
met katoenen ketting en kaardwollen inslag.
HALFLEEREN, bn. half van leder : een boek,
gebonden in half leeren band, met leeren rug en
hoeken.
1. HALFLINNEN, o. zeker weefsel, linnen met
katoenen inslag.
2. HALFLINNEN, bn. half van linnen : half linnen
banden, bindwerk in half linnen, d. i. met sits op
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de dekborden, en rug en hoeken van gekleurd
katoen of linnen.
HALFLUID, bn. bw. niet geheel overluid : iets
halfluid zeggen, niet met volle stem, mompelend.
HALFMAROKIJNEN, bn. half van marokijn:
een boek in halfmarokijnen band, met rug en hoeken
van marokijn.
HALFMAST, bw. (Z. A.) halfstok.
HALFMOUW, v. (-en), (Zuidn.) mouw die enkel
tot den elleboog reikt; (ook) losse mouw om den
onderarm.
HALFNAAITJE, o. (-s), (Z. A.) halfbloed.
HALFNAAKT, bn. bw. gedeeltelijk naakt; onvoldoende gekleed.
HALFNEGEN, bw. een half uur na achten.
HALF-OM-HALF, o. zekere likeur, half uit
curaçao, half uit bitter bestaande.
HALFONDERSTANDIG, bn. (plantk.) een halfonderstandig vruchtbeginsel, dat ten deele met de
kelk vergroeid is en ten deele er boven uitsteekt.
HALFPINT, v. (-en), een half pin.tglas ;
...PAN, bw. Zuidn. 't is maar halfpan(ne) met
hem, maar zoo zoo, niet al te best; ...POND,
o. (-en), zeker gewicht, 1 12 ti: of 1 J4 KG.
HALFRIJP, bn. nog niet volkomen rijp.
1. HALFROND, o. (-en), (aardr.) de helft van den
aard- of hemelbol, hemispheer : het oostelijk en
westelijk halfrond, die gescheiden worden door het
vlak van den eersten meridiaan; het noordelijk en
zuidelijk halfrond, gescheiden door het vlak van
den evenaar.
2. HALFROND, bn. den vorm van een halven
cirkel of bol hebbende: eene halfronde vijl, vijl met
Pen halven cirkel tot doorsnede.
HALFRONDBEITEL, m. (-s), een beitel met
halfronde snede, die op de draaibank wordt gebruikt.
HALFSCHADUW, v. (nat.) dat gedeelte der
schaduw, hetwelk eenig licht ontvangt; (schild.)
overgangstint to sschen schaduw en licht.
HALFSCHEID, v. (-en), (gew.) helft.
HALFSCHILDEN, o. mv. (nat. hist.) véórvleugels
der kevers.
HALFSLACHTIG, bn. slechts voor de helft
behoorende tot het ras, de soort door de benaming
aangewezen - een halfslachtige neger; een halfslachtige
windhond; 't is halfslachtig een Fries, door een
van zijne beide ouders ; - halfslachtige menschen,
die niet weten wat zij willen, geen besliste meening
hebben, geen bepaalde partij kiezen; een, halfslachtig
antwoord, een onbepaald, onzeker antwoord.
HALFSLACHTIGHEID, v. onzekerheid; weifeling.
HALFSLAG, o. wat niet voor vol kan gelden:
zoo'n kind van vijftien jaar is maar halfslag, ze kan
toch het zware werk niet doen; 't is maar een halfslag
paard; (van een uurwerk) het slagwerk der halve uren:
„slaat de klok heel ?" „neen, 't. is halfslag."
HALFSLAGJE, o. (-s), niet volwassen, aankomend dienstmeisje.
HALFSLEETJE, o. (-s), (van kleeren gezegd)
die half versleten, halfsleet zijn.
HALFSLEETSCH, bn. halfsleten.
HALFSLETEN, bn. half versleten : een halfsleten rok.
HALFSTAM, m. (-men), boom of struik die
geen hoogstam is; - (bijv. gebruikt) halfstam
kroonboomen, met stammen van 1 tot 1,40 M. hoog.
HALFSTEEK, m. (...steken), (zeew.) halve steek.
HALFSTEENSMUUR, m. (...muren), muur ter
dikte van een halven steen; ...ROLLAAG, v.
(...lagen), rollaag ter hoogte van een halven steen;
...VERBAND, o. metselverband, waarin de steenen
in de lagen van een halfsteensmuur geplaatst zijn.
HALFSTENG, bw. halfstok.
HALFSTOF, v. (pap.) de draderige massa waar
lompen eerst vermalen worden in den zoo--toed
genaamden halven (maal)bak, om daarna in den
heelen bak tot heelstof te worden gemaakt, waarvan het papier wordt geschept.
HALFSTOK, bw. ter halver hoogte van den
stok : ten teeken van rouw waren de vlaggen halfstok
geheschen; werd er halfstok gevlagd.
HALFSTRUIK, m. (-en), plant waarbij slechts
het benedengedeelte houtig en overblijvend is,
terwijl het bovenste kruidachtig deel jaarlijks
afsterft.
HALFTIEN, ...TWAALF, ...TWEE, bw. een
half uur na negenen, na elven, na eenen.
HALFTIJ, o. (-en), tijdstip halverwege de getij-
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den ; gemiddelde hoogte van het hoog- en laag
-water.
HALFTIME, (Eng.) o. (sport) pauze.
HALFUUR, o. (...uren), een half uur : om het
halfuur een lepel. HALFUURTJE, o. (-s).
HALFUURSGLAS, o. (...glazen), (zeew.) een
zandlooper die in een half uur is uitgeloopen.
HALFVASTEN, v. (R. K.) het midden der
vasten, de Donderdag van de derde vastenweek;
(ook) vierde Zondag (Laetare) in de Vasten; halfvasten werd eertijds (en op sommige plaatsen nu
nog gevierd met optochten, jaarmarkten enz.: de
Graaf, de Prins van halfvasten; —MARKT, v. (-en);
—PRET, v.
HALFVERGETEN, bn. bijna vergeten : halfvergeten gebeurtenissen weer oprakelen; ...VERHEVEN,
bn. een weinig verheven : halfverheven beeldhouw
waarvan de figuren ten deele uit het vlak-werk,
naar voren treden, bas-relief.
HALFVIER, ...VIJF, bw. een half uur na drieën,
na vieren.
HALFVLEUGELIGEN, m. mv. (nat. hist.) eene
orde der insecten (hemiptera), waartoe o. a. de
wantsen en luizen behooren.
. HALFVOCAAL, v. (...talen), (taalk.) zie HALFKLINKER.
HALFVOL, bn. slechts voor de helft vol of
gevuld.
HALFVRIJE, m. en v. (-n), (hist.) lijfeigene.
HALFWAS, m. ( -sen), halfvolwassen leerling,
aankomend werkman : terstond gevraagd een halfwas, tot verdere opleiding in het vak.

HALFWASSEN, bn. nog niet geheel volwassen;
halfwassen brasem, scheepsjongen; (ook minachtend voor) aankomende jongelui.
HALFWEG, bw. op de helft van den weg, halverwegen : wij zijn nog niet halfweg; ik kwam hem half weg tegen; (bij uitbr.) op de helft van een werk,
van eene taak : zij zijn nu halfweg met het bouwen
van dat huis.

HALFWIND, m. (-en), (zeew.) wind die van ter
zijde komt, dwarswind.
HALFWINNER, m. (-s), (Zuidn.) (gew. ook
HALFING), een pachter, die de landerijen bebouwt
voor een gedeelte (oorspronk. en gewoonl. voor
de helft) der vruchten. HALFWINNING, v. ver
landerijen voor de helft (soms ook-pachtingv
voor een derde) der opbrengst.
HALFWIT, bn. gedeeltelijk wit : halfwit brood,
dat tusschen wit en grof in staat.
HALFWITBEEN, bn. (van paarden) met pooten
die van den voet tot op de helft van de pijp wit
zijn.
HALFWOEKERPLANTEN, v. mv. soort van
woekerplanten die zelf wel bladgroen bezitten
om hun voedsel te maken, maar toch ten koste
van de plant leven die ze draagt : vogeltijm is eerre
halfwoekerplant.

HALFWOLLEN, bn. (van weefsels) voor de
helft uit wol bestaande.
HALFZACHT, bn. (van gekookte eieren) tusschen hard en zacht in (met gestold wit en zachten
dooier).
HALFZES, bw. een half uur na vijven.
HALFZESJE, o. (-s), boerenmaaltijd tusschen
middagmaal en avondeten.
HALFZEVEN, bw. een half. uur na zessen; zijn
hoed staat op halfzeven, staat schuin op zijn hoofd;
(ook) hij is dronken.
HALFZICHTIGHEID, v. (w. g.) het half zien
der voorwerpen (inz. door zieken).
HALFZIJDE, v. eerre mindere soort van zijde,
die gesponnen wordt van den afval bij het bewerken
der betere zijdesoorten, floretzijde.
HALFZIJDEN, brr. van halfzijde vervaardigd:
halfzijden damast (voor kleedingstukken enz.).
HALFZOOLGANGERS, • m. mv. (nat. hist.) benaming voor die roofdieren, welke bij het loopen
de zool van den voet gedeeltelijk op den grond
zetten : de wezel behoort tot de halfzoolgangers.
HALFZUIL, v. (-en), zuil die met het muur
verbonden is en slechts ten deele (meestal-werk
voor de helft) naar buiten treedt.
HALFZUSTER, v. (-s), zuster, gesproten uit
een ander huwelijk van denzelfden vader of dezelfde
moeder.
HALLALI, tw. (bij hertenjachten), kreet der
jagers, als het hert tot staan is gebracht; (ook)
fanfare op de jachthorens.

HALS.
HALLEL, o. (-s), halleluja.
HALLELUJA, o. (-'s), lofzang (woordelijk : looft

den Heere); het groote halleluja, bij de Israëlieten

de 113de tot en met den 117den psalm, omdat
daarin. bijzonder Gods weldaden, aan het Joodsche
volk bewezen, worden verheerlijkt.
HALLELUJA -HOED, m. (-en), schertsende benaming voor de groote hoeden der vrouwelijke
soldaten van het Leger des Heils.
HALLENKERK, v. (-en), gothische kerk met
een middelschip en 2 tot 4 zijschepen met even
hooge gewelven, soms ook van gelijke breedten:
de Walburgskerk te Zutfen is eene hallenkerk.

HALLETJE, o. (-s), rond en plat koekje van
gekruid deeg : Haarlemmer halletjes.
HALLIGEN, mv. de onbedijkte marschlanden,
eilanden aan de Westkust van Sleeswijk-Holstein.
HALLINA, o. eene soort van grof laken.
HALLO, tw. uitroep om iemands opmerkzaam heid te trekken; inz. bij de telefoon.
HALLUCINANT, m. (-en), iem. die hallucinaties heeft.
HALLUCINATIE, v. (-s, ...tiën), zinsbegoocheling, het gewaarworden (inz. door het gezicht of
gehoor) van in werkelijkheid niet voorhanden
zaken : hij heeft hallucinaties.
HALLUCINATORISCH, bn. hallucinatorische gewaarwordingen.

HALM, m. (-en), de meestal ronde, gelede stengel
der grassen : grashalm, korenhalm, stroohalm; de

halmen tot schooven binden; — het graan op (den)
halm (of op de halmen) verkoopgin, terwijl het nog
te velde staat; — (recht.) met mond en halm afstand
van iets doen, van zijn eigendomsrecht afstand

doen (vgl. het vroegere rechtsgebruik om door
het wegwerpen van een stroohalm aan te duiden,
dat men afstand deed van een verkocht of geschonken (inz. onroerend goed of van het recht op Bene
erfenis).
HALMA, o. halmaspel: halma spelen.
HALMASPEL, o. zeker bord.spel met pions die
alle in het perk van de tegenpartij moeten gebracht
worden; er wordt niet bij „geslagen."
HALMDRAGEND, bn. (plantk.) halmdragende
gewassen, de grassen.
HALMEESTER, m. (-s), opzichter over Bene hal.
HALMER, ook HALMOER, v. en o. (-en), (gew.)
heiningsloot, grensslootje tusschen twee stukken
land.
HALMEREN, (halmerde, heeft gehalmerd), (gew.)
den slappen slootkant van het land afsteken en
ophalen en daardoor de halmeren op behoorlijke
breedte brengen.
HALMKNOOP, m. (-en), knoop of geleding van
een halm; ...STROO, o. uitgedorschte halmen;
...VLIEG, v. (-en), eene kleine soort van vliegen
(chlorops), die in ontzaglijk groote zwermen kunnen
voorkomen en wier larven in de halmen van grassen en graangewassen leven; de gele halmvlieg
heet ook wel korenvlieg (chlorops taeniopus); ...WESP,
v. (-en), (nat. hist.) eene soort van wesp (cephrus
p?jgmaevs), 9 mM. lang, die in de halmen der rogge
en tarwe leeft.
HALO, v. (-'s), lichtende kring om zon of maan;
kleurige kring rondom den tepel aan de moeder
-borst.
HALOGENIUM, ook HALOGEEN, (...genen), o.
(scheik.) benaming voor de elementen, die bij
directe verbinding met metalen zouten vormen.
HALOMETER, m. (-s), een werktuig dat het
zoutgehalte van Bene oplossing aanwijst.
HALOSCOOP, m. en o. (...stopen), werktuigje
ter bepaling van het zoutgehalte van zeewater.
HALOXYLINE, o. Bene soort van ontplofbare
stof.
HALRIET, o. eene goede soort van dekriet.
HALS, m. (halzen). deel van het lichaam. dat
liet hoofd (den kop) met den romp verbindt
zij heeft een langen hals; een bloote hals, die niet
door de kleeding bedekt is; een doek om den hals

slaan; het volk stond met uitgerekte halzen te kijken; —
den hals breken, door een val de halswervels ontwrichten en dientengevolge sterven; — ( fig.) dat
zal u den hals breken, u in 't verderf storten; --het tij breekt den hals, het houdt op te ebben of
te vloeien, het tij loopt af; — de zaak is niet waard
om er zooveel woorden den hals voor te breken, om er
zooveel over te zeggen; — iemand (of zich) den
hals afsnijden, de halsslagaders doorsnijden, bij
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wijze van moord of zelfmoord; - ieni . om den hals
vallen (of vliegen), hem (of haar) de armen om
den hals slaan, omhelzen; - iem. aan den hals
krijgen, last met hem krijgen, met hem te doen
krijgen (inz. van tegenstanders met wie men liet
te kwaad krijgt) ; - (Zuidn.) de keten aan den
hals hebben, in iemands macht zijn; zoo ook ienz.
de keten aan den hals doen, hem in zijne macht
brengen ; - iem. iets op den hals schuiven, hem
er de onaangenaamheid of den last van bezorgen; - zich iets op den hals halen, zich zelf
een last; - zich de vijanden van den hals houden,
hen van zich af houden, hunne aanvallen afslaan; hals over kop iets doen, ergens heengaan, overhaast,
in aller ijl; zij narren hals over kop de vlucht; - dat
kost u den hals, (eig.) daarvoor zult ge onthoofd
worden, (bij uitbr.) dat kost u het leven; - ie
om hals brengen, hem ter dood brengen; om-mand
hals raken, den dood vinden; zijn hals er aan wagen,
er voor zetten, zijn leven er voor in de waagschaal
stellen; onnoozel mensch, sukkel, bloed : zoo'n hals, om
dat alles te gelooven !; 't is een arme hals; een goede
hals; (van dieren) een haan den hals omdraaien, hem
door draaiing van den hals dooden; -- (scherts.) een
koe door den hals melken, haar goed voeren, want
hoe beter voer, hoe beter melk; -- een paard met
Draaien hals; - een gebroken (of uitgehouwen) hals,

een paardenhals met eene verdieping tusschen den
kam en de schoft; - een ingetrokken hals, bij magere
paarden, ten gevolge van de aanhoudende drukking
van het haam; - een verkeerde hals, waarbij de kam,
in plaats van een boog te vormen, meer of minder
is uitgehold; vgl. verder zwanenhals, hertenhals,
ganzenhals, varkenshals; -

(van kleedingstukken) de opening waardoor de
hals steekt : een hals met een boordje; de hals van
dat hemd is wat te wijd; eene japon met laag -uitgesneden hals; - ( gew.) een halsje, halsdoek; (bij vergelijking) de hals van eene flesch, het
nauwer wordende bovengedeelte ; - eene flesch
den hals breken, ze ledigen ; - de hals van eene
viool, eerie gitaar enz., het smalle bovendeel

waarop de greepplank rust, op welke de snaren
onder het spelen worden neergedrukt; - de hals
van het dijbeen enz., dat deel van het been waar
de gewrichtsknobbel in liet pijpvormig gedeelte
overgaat; - (anti.) smalle gedeelte van de pisblaas,
de baarmoeder; - (ontl.) (aan een tand) ingesnoerd gedeelte tusschen kroon en wortel; - de hals
van eene zuil, bij Dorische en Toskaansche zuilen
het deel dat den overgang tusschen schaft en
kapiteel vormt; - de hals van een kanon, het dunne
gedeelte achter aan den loop, waaraan de druif
zit en dat dienst doet bij het lichten en verwerken
van den vuurmond; - de hals van eene bajonet,
de verbinding tusschen de kling en de schaft; (aan een geweer) de hals van den haan, het omgebogen gedeelte tusschen den kop en liet lijf van
den haan; - (bij machines) de hals van eene as,
een spil enz., het dunnere gedeelte waarom de
as draait; - benaming voor het rond bewerkte
boveneind (de nok) van de achterhar eener sluisdeur, -- (in houtzagerijen enz.) de hals van de
kruk, de kromming of bocht in de kruk waardoor
de kolderstokken in beweging worden gebracht; (scheepsb.) de hals van eene knie ï de kromin ing
tusschen de einden van eene knie; - (zeew.l de
hals van een touw, de ronde ring of kous aan het
eerie einde, waarmede het touw bevestigd kan
worden; - (zeew.) de hals (of halstalie) van een
zeil, een touw dienende om de loef -, fokke- of
groote schoot vooruit te halen, als men bij den
wind zeilt; - tusschen twee halzen varen, voor den
wind varen, (fig.) de keus hebben tusschen twee
zalven die op hetzelfde neerkomen; - (bouwk.)
bekroning van een geveltop; - (plantk.) halzen,
alle soorten van waternianten, die zich aan de
vischnetten vasthechten of de zwemmers in hunne
vrije beweging belemmeren. HALSJE. o. (-s)
HALSADER, v. (-en, -s), (outl.) de ader waar
bloed van het hoofd wordt afgevoerd;-dorhet
--GROEVE, v. (-n), de kuil aan weerskanten van
den hals van een paard, waarin de halsaders gelegen zijn.
HALSBALK, m. (-en), (molenb.) balk waarop
de kleine of achterste hals van eene molenas rond
-drait.

HALSBAND, in. (-en), (w. g.) halsketting; halssnoer van cane of andere stof; (scherts.) een
rooden halsband krijgen, onthoofd worden; (Zuidn.) halsboord; - een metalen of lederen band
om den hals van een hond : een koperen halsband
net den naam van den eigenaar; - ( bouwk.) een
ijzeren, in een muur of stijl bevestigde beugel,
waarin de bovenhar van eene deur draait (b. v.
bij een ijzeren hek, Bene sluisdeur enz.); - voorste
sieraadsband op een vuurmond; - band of hoepel
om een vat tusschen een der bodems en het midden
of den buik; - (Zuidn.) helpz' 1
HALSBANDMUSCH, v. (. . .musschen), andere
benaming voor de Spaansche mulch (passer hispaniolensis).

HALSBEEN, o. (- deren), (ontl.) been in den hals,
halswervel: ...BEL, v. (-len), bel aan den hals van
koeien, schapen enz.; ...BERG, m. (-en), (hist.)
stuk der middeleeuwsche wapenrusting dat den
hals en het bovenlijf omsloot; ...BEUGEL, m. (-s),
beugel waarin de achterhar eener sluisdeur draait;
...BIES, v. (...biezen), (gew.) halsboordje.
HALSBINDSEL, o. (-s), (scheepst.) kort touw
waarmede de hals van het zeil wordt aangebonden;
...BLOK, o. (-ken, -s), (scheepst.) blok of katrol
aan den hals van een zeil, waarin de schoot loopt.
HALSBOORD, m. en o. (-en), aan den hals
omgeslagen deel van een kleedingstuk; (ook) een
los, al of niet omgeslagen stuk linnen, dat om den
hals gedragen wordt. HALSBOORDJE, o. (-s).
HALSBREKEND, bn. ( -er, -st), waarbij men gevaar loopt den hals te breken : halsbrekende toeren
verrichten; (fig.) zeer bezwaarlijk : eene halsbrekende
studie.

HALSBREKERIJ, v. (-en), gevaarlijke kunsten,
halsbrekend werk.
HALSDAS, v. ( -sen), das om den hals; ...DOEK,
m. (-en), ...DOEKJE, o. (-s), doek dien men om
den hals draagt.
HALSGAT, o. (-en), (gew.) keelgat; alles door 't
halsgat jagen, den boel door de keel lappen, alles
opmaken, opteren; - (scheepst.) gat waar de hals
van een zeil doorgetrokken wordt.
HALSGERECHT, o. (hist.) het hooge gerecht,
de bevoegdheid om het doodvonnis uit te spreken.
HALSGEWRICHT, o. (-en), (ontl.) gewricht
tusschen hoofd en hals; ...GEZWEL, o. (-len),
(gen.) zweer aan den hals; ...GORDEL, m. (-s),
kraagvormig halsjuk voor paarden, gareel.
HALSHAAK, m. (...haken), (scheepst.) haak
aan den hals van een zeil.
HALSHEER, m. (-en), (hist.) hij die over iemands
leven en dood beschikken kon. HALSHEERLIJKHEID, v. (...heden), (hist.) eene heerlijkheid met
hoog en laag gerecht.
HALSHOEP, m. (-en), (kuip.) de tweede hoep
of hoepel om het vat; ...HOUT, o. (-en), (rijt.)
dwarshout waaraan de halsriemen van een tweespan zijn vastgemaakt; (molenm.) halsklos; ...JTJK,
o. (-ken), gareel, haam; ... KA RKANT, m. (-en),
karkant:... KETEN, v. (-s), ...KETTING, m. (-en),
keten die als sieraad om den hals gedragen
wordt ; -- (Zuidn.) ketting aan den hals van het
vee, om het vast te binden, als het op stal is.
HALSKEVER, m. (-s), veel verbreide familie
van kevers, wier kop zich achterwaarts versmalt
tot een halsje (trachelides).
H,GILSKLAMP, m. (-en), (scheepst.) klamp waar
de hals van een zeil vc'ordt doorgehaald.
HALSKLIER, v. (-en), (ontl.) klier in den hals;
...KLOS, m. ( -sen), (molenm.) benaming der
vullingstukken aan weerskanten van den hals
van de molenas, waartusschen deze draait;
...KRAAG, m. (...kragen), losse of vaste kraag
om den hals; ...KRUID, o. (gew) zekere plant,
klokje (campanula glomerata), het kluwenklokje;
(ook) het ruigklokje (campanula trachelium);
...KRUIS, o. (-en), kruisje tot sieraad aan den
hals gedragen; ...KWAB(BE), v. (-n), vetkweb
aan den hals van rundvee, kossem.
HALSLENGTE, v. (-n), (sport) de lengte van een
(paarden)hals : het paard won met ééne halslengtr;
hu was twee halslengten voor.

HALSMETAAL, o. bronzen voering van het
leger, waarin de hals van een of ander werktuigdec 1
draait.
HALSMISDAAD, v. (...daden), misdaad waarop
de doodstraf staat.
HALSRECHT, o. (hist.) het recht over leven en
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dood van onderhoorigen of onderdanen; j echtsgeding over leven en dood; voltrekking van de dood
er wordt heden halsrecht gehouden. HALS--straf:
RECHTER, m. (-s), rechter die een doodvonnis
kan uitspreken. HALSRECHTERLIJK. bn. lijf
-strafelijk.
HALSRIEM,
en), riem ter hoogte van de
keel om den hals van een paard gegespt; ...RING,
m. (-en), (hist.) halsberg; - klaaf of houten halstuig der koeien ; ...SCHOT, o. (-ten), schot van
planken dat wild rundvee om den hals wordt
gehangen in de wei; ...SIERAAD, o. (...raden),
een keten van goud of edele steenen die men tot
sieraad om den hals draagt; ...SLAGADER, v.
(-s); ...SLIPJE, o. (-s), bef; ...SNOER, o. (-en),
halsketting; ...SPIER, v. (-en), (ontl.) spier aan
of in den hals.
HALSSTARRIG, bn. bw. ( -er, -st), onbuigzaam.,
hardnekkig, stijfhoofdig : ge moet niet zoo hals

"!tn.. (-

wezen; hij bleef halsstarrig weigeren; een-starig
halsstarrig verzet; weerspannig. HALSSTARRIG-

HEID, v, het halsstarrig zijn. HALSSTARRIG LIJK, bw. halsstarrig.
HALSSTEEN, m. (-en), (molenm.) (marmeren)
steen, waarop de hals van eene molenas draait.
HALSSTRAF, v. (veroud.) doodstraf.
HALSSTRENG, v. (-en), halsriem; ...STUK, o.
(-ken), (naaisi., kleerm.) dat deel van een kleedingstuk, hetwelk bij den hals ligt; - (slag.) een
stuk vleesch van den hals van het geslachte dier.
HALSTALIE, v. (-s), (scheepst.) hals, talie tot
het stijf neerhalen van het voorlijk.
HALSTER, m. (-s), de strik of strop waaraan
het paard wordt geleid, aan de krib bevestigd
enz.; - lederen halsriem voor paarden : het paard
bij den halster leiden; - den halster afwerpen,
afstrijken, zich van den halster ontdoen, bevrijden;

(ook fig.) desertie plegen, overloopen; (ook) hei

verzuimen; - (gew.) den kop-melijkdscho
door den halster hebben, van de grootste zwarigheden
bevrijd zijn, die overwonnen hebben; - (gew.)

den halster aankrijgen, van zijne vrijheid beroofd

raken, (ook) aan het verkeeren raken; - geboortehalster.
HALSTEREN, (halsterde, heeft gehalsterd), een
paard den halster aandoen.

HALSTERGELD, o. (-en), het geld dat de kooper
van een paard betalen moet voor den halster
waaraan hij het paard huiswaarts kan leiden, (ook)
de fooi aan den knecht die het paard gedurende
de verkooping laat draven en vasthoudt : de kooper
zal geven zooveel touw- en halstergeld als er bij ieder
beest (koe of paard) aan plok wordt opgestoken;

...KETTING, m. (-en), ketting waarmede de
halster van het paard op stal is vastgelegd; ...RING,
m. (-en), ring aan den halster; (ook) de ringen
van touw, die de stokken der samengekoppelde
paarden dragen; ...TOUW, o. (-en), touw aan
den halster, om daarmede het paard te kunnen
vasthouden of binden.
HALSUITRONDING, v. (-en), uitronding voor
den hals (bij kleedingstukken).
HALSTOUW, o. (-en), touw dat om den hals
van eene koe gedaan wordt; ...VANG, m. kwabbig
ondergedeelte van den hals bij rundvee.
HALSVLECHT, v. (-en), (ontl.) zenuwvlecht in
den hals; (ook) vlecht van lymphevaatstammen
aan den hals.
HALSVRIEND, m. (-en), (w. g.) boezemvriend.
HALSWERVEL, m. (-s), (ontl.) wervel in den
hals.
HALSZAAK, v. eenti (rechts)zaak die iemand den
hals kan kosten; (fig.) ik maak er geene halszaak
van, ik neem het niet zoo zwaar op, beschouw het
niet als iets ergs.
HALSZEEL, o. (-en), zeel dat een paard op den
hals heeft; (Zuidn.) helpzeel, kruiszeel van kruiers,
waagdragers enz.; ...ZENUW, v. (-en), (ontl.)
zenuw in den hals.
1. HALT, tw. (commando) sta ! sta stils! houd op!
2. HALT, HALTE, v. (halten), (mil.) rusttijd
(van soldaten op marseh) : halt houden; halt maken;
onderweg ophouden, rust nemen, verpoozen;
onderbreking van de reis, pleistering; - pleister
-plats.
HALTE, v. (-n), plaats waar een spoortrein of
tram korten tijd stilhoudt om reizigers uit te laten
en op te nemen; gewoonlijk voorzien van een klein
perron en een wachtlokaaltje of een afdak. wat
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men bij eene stopplaats niet aantreft; -CHEF, m.
(-s), chef aan zulk eene halte; -GEBOUW, o.
(-en); -OVERSTE. m. (-n), (Zuidn.) haltechef.
HALTESEIN, o. (-en), sein om te stoppen; ...PAAL,
m. (...palen), paal waar eene halte der stadstram is.
1. HALTER, m. (-s), (gymp.) twee door eene
korte staaf verbonden kogels of schijven, die men
bij gymnastische oefeningen ter verzwaring der
armbewegingen gebruikt.
2. HALTER, m. (-s), (gew.) halster.
3. HALTER, m. (-s), (gew.) mager koebeest; (gew.) halters en kwalters, dingen die slecht in hun
soort zijn, die men afkeurt, niet hebben wil.
HALTSNEDE, v. (-n), inkeping in een boomstam
om het hooger opstijgen der sappen te stuiten,
tegen te houden : haltsneden worden even boven
het oog, den knop, den tak aangebracht die men wil
versterken.

HALVE, (alleen in samenst.) van den kant van,
vanwege : mijnenthalve, uwenthalve, van mijn (van
uw) kant, wat mij (wat u) betreft; - ambtshalve,
uit hoofde van het ambt; - duidelijkheidshalve,
eershalve, welstaanshalve, om der wille van de
duidelijkheid, eer, welvoeglijkheid; - derhalve,
weshalve, behalve enz.
HALVEEREN, (halveerde, heeft gehalveerd), in
twee gelijke stukken deelen, middendoor snijden:
ik zal dien appel maar halveeren; (rek.) door twee
deelen; den buit halveeren, met zijn tweeën doelen;
een hoek, eene lijn halveeren; - tot op de helft
verminderen. HALVEERING. v. (-en).
HALVEGULDEN, m. (-s), zilveren muntstuk
ter waarde van 50 cent.
HALVE-KWARTIERROL, v. (-len), naamlijst
die aanwijst hoe de bemanning van oorlogsschepen
voor voorkomende diensten in halve kwartieren is
verdeeld.
HALVELING(E), HALVELINGS, bw. (Zuidn.)
ten halve, gedeeltelijk: eene halveling ontloken bloem.
HALVEMAAN, v. (...manen), afbeelding of nabootsing van eerre halve maan (b. v. in wapens),
inz. als symbool van het Tu.rksche rijk, dat eene
halve maan in zijne vlag en op de standaarden
voert; - (ook) zeker uit het Oosten afkomstig
instrument, bestaande uit Bene groote metalen
halvemaan, op een stok bevestigd en van een
groot getal klokjes of schelletjes voorzien, die op
de maat geschud worden, gebruikelijk bij Turksche of militaire muziek; - (vestingb.) een halvemaanvormig voorwerk, tot dekking van poorten,
uitmondingen van grachten enz.; - broodje in
den vorm van een maansikkel.
HALVEMAANIJZER, o. (-s), kort hoefijzer dat
slechts het voorste gedeelte van den draagrand
bedekt.
HALVEMAANSBEENTJE, o. (-s), (ontl.) een der
handwortelbeentjes naar den vorm zoo geheeten;
...GEWIJZE, ...WIJZE, bw. bn. in den vorm van
eene halvemaan; ...GEZICHT, o. (-en), (gew.)
bolgezicht; ...TEEKEN, o. (-s), teeken der halve
maan.
HALVEMAANSTUKKEN, o. mv. (molenm.) de
beide halvemaanvormige stukken hout die het
hoofdbestanddeel van een bonkelaar vormen; (in
pellerijen) de beide verschuifbare halvemaanvormige
houten schijven op den maalzolder rondom de
steenspil; ...VORMIG, bn. den vorm hebbende van
acne halve maan.
HALVEMIJN, bw. voor de helft mijn, inz. gezegd wanneer twee personen toevallig iets vinden,
elk de helft.
HALVENAAR, m. (-s), (gew.) pachter voor het
halve gewin.
HALVERHOOGTE, bw. op de helft van de
hoogte, ter halver hoogte.
HALVERWEGEN, bw. halfweg : hij bleef halverwegen steken.

HALVERWIND, bw. het schip ligt, zeilt halverwind, zoo dat de wind dwars inkomt; (fig.) halverwind zeilen, niet te fel of te kras op zijn doel afgaan.

HALVESTUIVERSBROODJE, o. (-s), , broodje
dat een halven stuiver kost: ...MAGAZIJN, 0.
(-en), tijdschrift waarvan elke aflevering een halven
stuiver kost.
HALVEZOLEN, (halvezoolde, heeft gehalvezoold),
(schoenm.) eene halvezool op een schoen leggen.
HALVEZOOL, v. (...zolen), (schoenm.) een stuk
leer onder de voorste helft van een schoen.
HALZEN, (halsde, heeft gehalsd), (gew.) slikken,
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inzwelgen : hij at zooveel als hij halzen kon; het
regent zoo, dat de goot het niet kan halzen; — (fig.)
hij krijgt zooveel bezigheden, dat hij het niet halzen
kan; — ( vandaar) tobben, moeite doen, wurmen:
wij hebben er lang genoeg over gehalsd; —
(zeew.) voor den wind doen wenden : laten we
het schip halzen, we kunnen het met dien storm toch
niet door den wind krijgen: — ( Zuidn.) (wev.) het

optrekken van een boord der keten bij het opboomen.
HALZERIG, bn. bw. stumperig, onnoozel: een
halzerige jongen.; iets halzerig doen, stumperig, onhandig; halzerig kijken ; onnoozel, suf, (ook) idioot.
1. HAM, v. (-men), buiging, bocht van het been,
kniekuil; dij, achterbout, bil; inz. achterbout (ook
wel voorbout) van een varken met het daaraan
zittende vleesch, hesp : eene Westfaalsche ham;
hammen ronken in den schoorsteen; — de houten
ham komt daar op tafel, zij moeten krom liggen en

toch nog stand ophouden; (ook) een afgesneden
stuk of plakje, sneetje van dat vleesch : ham eten;
een broodje met ham: dat smaakt als 'ham, doch is
niet zoo vet, dat is bijzonder lekker. HAMMETJE,
o. (-s).
2. HAM, m. (-men), hoek aangeslibd. land; -met houtgewas begroeide waard, griend; — aan
het water gelegen weiland; — in verschillende
aardr. namen : de Ham; de Buikslooter Ham;
Drogeham enz.
3. HAM, m. en o. (-men), nageboorte eener
merrie.
HAMANSFEEST, o. (-en), purimfeest der Israëlieten.
HAMBURGER, m. (-s), zekere visch, steenkarper
(cyprinus carassius); (ook) Bene soort van late
aardappelen.
HAMEI, v. (-en), (w. g.) slagboom, sluitboom;
(wapenk.) eene wapenfiguur, voorgesteld door drie
verkorte fazen, die met kleine tusschenruimten
boven elkaar zijn gesteld; -- (bij kasteelen en
poorten) een ijzeren of houten sluithek met punten
van onderen, dat van boven af neergelaten werd
om den toegang te versperren; -- (gew. ) een tralie
dat den ingang van eene buitenplaats of voor--hek
naam boerenerf afsluit; — (bouwk.) de verticale
balk op de stijlen van Bene ophaalbrug, waarop de
balans rust; —BRUG, v. ( -gen), wipbrug, ophaal brug; —GEBINT, o. (bouwk.) een gebint aan
ophaalbruggen, bestaande uit twee loodrechte
stijlen die van boven door een hamei vereenigd
`orden, ook wipgebint genoemd.
1. HAMEL, v. • (-s), (nat. hist.) de made van de
langbeenige mug, emelt.
2. HAMEL, m. (-s), gesneden mannelijk schaap,
gesneden ram ; --BOUT, (Zuidn.) HAMELENBOUT, m. (-en), schapebout ; —VLEESCH, o.
schapevleesch.
HAMER, m. (-s, -en), zeker werktuig, bestaande
uit een zwaren houten of ijzeren kop aan een steel,
dat gebruikt wordt om te kloppen en te smeden:
een houten hamer; spijkers inslaan met den hamer; —

tusschen hamer en aanbeeld zijn, zich in groote
verlegènheid bevinden; — het geld met hamers breken,
in stukken slaan, zeer veel geld uitgeven, erg verkwistend zijn; — iets onder den hamer brengen,
het in veiling brengen (waarbij het door den hamer
van den verkooper wordt afgeslagen); zijn goed
komt nog onder den hamer, zal voor schuld publiek
verkocht worden; — (in vergaderingen) de hamer
van den voorzitter; — de hamer valt, de discussie is
gesloten; — hamervormig werktuig in metaal pletterijen; - stamper in een papiermolen; —
kloppertje in een uurwerk of klokkenspel waardoor
eene klok wordt aangeslagen; — hamerschelp;
- (ontl.) een der drie gehoorbeentjes, dat in vorm
op een hamer gelijkt; — (in een klavier) benaming
der houten werktuigjes die, door de toetsen in
beweging gebracht, tegen de snaren kloppen; —
(gew.) (plantk.) de hamertjes van eene bloem, de
meeldraden;
(als basterdvloek) gelijkstaande met duivel:
om den hamer niet, voor den duivel niet: — wat
hamer ! is dat, wat duivel is dat; — (gew.) hij
stond als van den hamer geslagen, hij was geheel
verbluft, overdonderd. HAMERTJE, o. (-s).
HAMERBAAN, v. (...banen), hamervlak.
HAMERBAAR, bn. door hamerslagen Bene
duurzame verandering kunnende ondergaan : goud
is hamerbaar. HAMERBAARHEID, v.

Van Dale.
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HAMERBAK, m. (-ken), (papiermolen) bak of
trog waarin de hamers of stampers de lompen tot
halfgoed stampen.
HAMERBIJL, v. (-en), gereedschap aan den
eenen kant als hamer, aan den anderen kant als
bijl gevormd; — kuipersdissel; ...BOL, m. (-len),
hamerbaan; ...BOUT, m. (-en), soldeerbout in
den vorm van een hamer.
HAMEREN, (hamerde, heeft gehamerd), kloppen
met den hamer : de smid hamert er weer op los; -ijzer hameren, koud smeden; — altijd op hetzelfde
aanbeeld, op iets hameren, steeds op dezelfde zaak
terugkomen, blijven aandringen, niet ophouden
ervan te spreken: — met den voorzittershamer
kloppen : de voorzitter hamerde den spreker tot de
orde; — de specht hamert in het bosch; - aanhoudend
kloppen : ik heb zoo'n hoofdpijn, het hamert maar
voortdurend in mijn hoofd. HAMERING, v. (-en).
HAMERGAAR, bn. (van metalen) genoegzaam
verwarmd om met den hamer bewerkt te kunnen
worden.
HAMERHAAI, m. (-en), hamervisch; ...HUIS,
o. (...huizen), gat voor den steel in het blok van
een hamer; ...KOP, m. (-pen), gedeelte van den
hamer van de baan tot het huis of oog; (Z. A.)
zekere wilde vogel (scopus) met eerie ronde kuif op
den kop; ...MOLEN, m. (-s), klopmolen; ...MOSSEL , v. (-s), (nat. hist.) zeker weekdier (malleus)
dat in eene schelp besloten is, die den vorm van
een hamer heeft; ...PIN, v. (-nen), het schuin
afloopende en plat eindigende deel van sommige
hamers; ...PLAAT, v. (...platen), een snoeimes
met hamerplaat.

1. HAMERSLAG, m. (-en), slag van den hamer:

de hamerslagen dreunden door de lucht; — hamer
houden, gelijkelijk op de maatsmeden, (fig.),-slag

op de beurt spreken.
2. HAMERSLAG, o. schilfers of deeltjes van ijzer,
die er onder het smeden afspatten; (gew.) scha: hamerslag, regen met den derden dag -penwolkjs
(volksrijmpje).
HAMERSTEEL, m. (...stelen), liet houten hand-vatsel van een hamer; ...VISCH, M. (...visschen),.
(nat. hist.) een geslacht van visschen dat overeenkomst heeft met de haaien (zygaena malleus), wordt.
4 M. lang en kenmerkt zich door een kop in den
vorm van een hamer; ...VLAK, o. (-ken), devlakke kant, waarmee de hamer bij het kloppen
neerkomt.
HAMERVORMIG, bn. in den vorm van een
hamer.
HAMERWERK, o. (papiermolen) samenstel van
drijfwerk en stampers of hamers ter bereiding van
het halfgoed.
HAMERZUUR, o. goedkoopste, zeer onzuivere
soort van zwavelzuur.
HAMHOUDER, o. (- s), papieren of .metalen handvat om het hammebeen vast te houden.
HAMMEBEEN, o. (-en), de schenkel die in de
ham zit; ...SCHIJFJE, o. (-s), varkenskluifje van
den achtervoet : F ransche rapen met hammeschijfjes; ... VET, o. het vet van Bene ham.
HAMSTER, v. (-s), bekend knaagdier (cricetus
frumentarius) tot, de familie. der muizen behoorende_
met groote wangzakken en korten staart: de hamsters komen van den Rijn tot aan, de Ob voor.

HAMSPEK, o. vleezig spek van de voorpooten
van een varken.
HAN, m. , (-s), Turksche herberg voor karavanen;
goederenmagazijn.
HAND, V. (- en), lichaamsdeel dat zich uitstrekt
van den pols tot het uiteinde der vingers, tot
grijpen en vasthouden geschikt; .ieder welgeschapen
mensch heeft twee handen; de. bal., de muis van de
hand; de palm van de hand, de binnenzijde; hij
ontving f 100 in de palm van , zijn hand, in contanten; de rug der hand, de buitenzijde; — als men
hem een vinger geeft, neemt hij . de . heele hand, hij
maakt op onbescheiden wijze gebruik van hetgeen
hem is toegestaan, hij maakt misbruik van iemands
welwillendheid; — maak eens een vuist, als je geen
hand hebt, doe het onmogelijke eens, pluk eens
veeren van een kikvorsch; —
breedte, dikte en de holte eener hand van een
volwassen persoon als maat : het is eene hand
breed; — de kleinste zeisen meten zes handen, zijn
60 duim; — die plank is eene hand dik; — hij groeit
er eene hand dik spek in; — dat kost _eene hand vol,
handen vol geld, zeer veel geld; -- hij geeft het geld
47
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met handen vol uit, in ruime mate; zie handbreed,
handvol, handwater; —

het lichaamsdeel in betrekking tot den geheelen
mensch of tot een bepaald persoon : barsten, kenen,

kloven in de handen hebben; de koude, den winter
in zijne handen hebben; — mijne handen jeuken
mij, volgens het volksgeloof een voorteeken van

te ontvangen geld; (ook) ik heb grooten lust iem.
een pak slaag te geven; --- handen aan het lijf
hebben, flink, rap, weerbaar zijn; — ik heb nog
zelf handen aan het lijf, ik heb je hulp niet noodig,
ik kan het zelf wel af; -- handen te kort komen,
zeer veel te doen hebben; — dan zijn er handen
te kort, is er overvloed van werk; — ik heb immers
maar twee handen, (ook : ik heb immers geen veer
handen), ik kan toch niet meer doen dan ik al
doe; net twee handen iets doen, met alle kracht;
— de handen staan hem verkeerd, hij mist den
slag om iets aan te pakken, hij weet zich niet
te helpen, te redden enz.; — zijne handen staan
daar niet naar, hij is dat werk niet gewoon; --,met de handen over elkaar zitten, niets uitvoeren;—
met de handen in het haar zitten, geen raad meer
weten; -- de hand in den zak moeten steken, moeten
betalen, moeten dokken; — met éene hand iets
kunnen doen, heel gemakkelijk, zonder inspanning;
— geen hand voor oogen kunnen zien, vanwege de
groote duisternis; — (gemeenz.) het zijn twee handen
op één buik, zij zijn het volkomen eens, trekken
ééne lijn, (meestal in ongunstigen zin); — veel
handen maken licht werk, samenwerking van velen
verlicht den arbeid; — op iemands handen letten,
zijne handelingen nagaan, (Zuidn.) toezien of hij
wel eerlijk doet; —
op kamden en voeten kruipen (van een kind); —
handen en voeten roeren, zich geducht weren, alle
krachten inspannen, alle mogelijke moeite voor
iets doen; — (w. g.) 't heeft handen en voeten wat
hij doet, dat mag er wezen, dat is geheel in orde; —
(w. g.) 't heeft handen en voeten wat hij zegt, dat is
van belang, staat op pooten; — zich met handen
en voelen verweren, eigenlijk en fig.; —
(Zuidn.) een mensch zonder handen is een hond
zonder tanden, die niet werkt of niet werken kan,
heeft niet te eten, vindt geen bestaan; -- (gew.)
handen stil, tanden stil, die niet werkt, zal ook
niet eten; — van de hand in den tand leven, het
verdiende terstond moeten verteren, zonder iets
te kunnen overleggen, (ook) onzekere inkomsten
hebben; - met hand en tand iets vasthouden, met
inspanning van alle krachten zich in 't bezit van
iets handhaven (meestal fig.); — met hand en tand
(Zuid. mef handen en voeten) iets verdedigen, met
alle kracht (meestal fig.) ; — (Zuidn.) iets zeggen
met handen en tanden, met den meest mogelijken
nadruk; —
's menschen beide handen met elkander in
tegenstelling beschouwd : als de eene hand de
andere wascht, dan worden ze beide schoon, door
wederzijdsch hulpbetoon zijn beide partijen gebaat; — water in de eene en vuur in de andere hand
dragen, onbetrouwbaar, dubbelhartig zijn; (thans
inz.) tegelijk vrede maken en twist zoeken; — hij
is zijne Bene- hand kwijt, hij is gedeeltelijk van
kracht en lust beroofd, hij is geen halfmensch; —
van hand verwisselen, - hetgeen men draagt in de
andere hand nemen; — (rijsch.) veranderen van
hand, liet paard van rechts naar links of van links
naar rechts doen gaan; —
laat uw linker hand niet weten wat uw rechter
doet, geef uw aalmoezen in stilte, doe wel en zie
niet om; — (Zuidn. wachten met den linkerhand,

niet wachten, met den maaltijd beginnen ; —

aan iemands rechter hand zitten, op de eereplaats; — hij is mijne rechterhand, ik kan hem

veel overlaten, hij is mij in veel dingen van
dienst; — zij is haar rechter hand kwijt, haar broodwinner (man of zoon); — eene vrouw met de linker
hand huwen, een morganatisch huwelijk sluiten; tegen kinderen zegt men : je moet het mooie, het
zoete handje geven, voor : de rechterhand; de linkerhand heet dan het leelijke of het verkeerde handje; —
de rechterhand : iem. dc hand kussen, vorm van
eerbiedig hulde- of dankbetoon; ook als beleefd
— iem. de hand drukken, geven,-heidsformul;
schudden, bij begroeting, verwelkoming, afscheid; —
broeder, geef mij de hand, gij verkeert in hetzelfde
geval, koestert dezelfde meening als ik; — gemeenz.)
zij naogen, kunnen mekaar de hand geven, zij zijn
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precies eender, zijn met hetzelfde sop overgoten; —
iem. de hand op iets geven (op hetgeen men met

hem overeenkomt, hem belooft of verzekert),
met nadruk bevestigen; ook : mijne hand er op;
daar is mijne hand; — (om) de hand van eene vrouw
vragen, haar ten huwelijk vragen; — zij schonk
hem (haar) hart en hand, verloofde zich met hem; —
met de hand op het hart iets verklaren, in gemoede
verklaren, verzekeren; — met zijne hand over het
hart strijken, zich tot zachtere gedachten stemmen,

zich voegen naar eens anders wenschen, niet langer
weigeren, geven, afschuiven, in de bus blazen; —
de hand in eigen boezem steken, zie BOEZEM; met zijne handen aan den hemel willen reiken, of den
hemel, de maan willen pakken, het onmogeiijke willen;
— iem. de hand op den mond leggen, hem het zwijgen
opleggen; - (bijb.) de hand op den mond leggen,
berustend zwijgen, niet murmureeren tegen God; —
ik vertel je dat nu wel, maar : handje op den mond,

vertel het niet verder, mondje dicht; — (gew.)
hand voor mond is gezond, met guur weder is het

dienstig de hand voor den mond te houden; iem. de hand boven 't hoofd houden, hem tegenover
de onwelwillende bejegening van anderen beschermen of verdedigen; — de hand ophouden, om
fooien of aalmoezen vragen; —
schrijfhand, handschrift : zijne hand door veel
schrijven bedorven hebben; zijne hand verbeteren;
eene fraaie, mooie, losse, loopende, stijve, kriebelige
hand schrijven; — zijne hand veranderen, verdraaien,

zijne gewone manier van schrijven opzettelijk
wijzigen om het schrift onkenbaar te maken; —
de hand van iem. kennen, herkennen, zijn handschrift;
— daar durf ik wel een briefje van mijne hand op
geven, dat durf, kan ik ten stelligste verzekeren,
verklaren; — (gew.) (teen hand of schrift van iets
hebben, geen schriftelijk bewijs hoegenaamd; —
zijne hand teekenen, zetten, zijne onderteekening,

handteekening; —
hand in de bet. van zijde, kant, partij : iem.
op zijne hand hebben, krijgen, winnen; — op iemands
hand zijn, hem welgezind zijn, bereid hem te

steunen, zijne partij of zaak te dienen, zijne partij
te trekken enz.; — de zieke is aan de betere hand,
gaat vooruit, wordt beter: -- iets van goeder hand
hebben, weten, van betrouwbare zijde;
omschrijving der hand door een bn. of anderszins:
mooie, welgevormde, magere handen hebben; vereelte
handen; springende handen, ten gevolge van de
koude opengegaan; — (Zuidn.) groote heeren hebben
lange handen, hebben veel macht; — met lange
handen werken, ongaarne, met tegenzin; — hij is
wat kort van hand, hij vermag niet veel; — de handen
vol hebben, veel te doen, het druk hebben; — zij
heeft de handen vol aan haar drie kinderen, heeft

geen tijd of gelegenheid voor andere bezigheden; dat geeft handen vol werk, veroorzaakt veel drukte,
veel beslommering; — niet met leege handen komen,
iets meebrengen, (ook) iets ten geschenke geven; —
met de warme hand geven, schenken, terwijl men
nog leeft (in tegenst. met : vermaken bij uitersten
wil); — (gew.) iets met de warme hand overbrengen,
terstond gaan oververtellen, wat men in vertrouwen
vernomen heeft; — goederen in de doode hand,
die niet vererven, aan eene instelling behooren; —
met vaste, . krachtige hand regeeren, krachtig, met
gezag; — met slappe hand, krachteloos, machteloos; — de handen slap laten hangen, moedeloos
zijn, niet durven aanpakken; — iets aan vreemde
handen toevertrouwen, aan vreemden, geen huisgenooten of familieleden; — mans hand boven, de
man is de baas; —
ik draai, keer er mijne hand niet voor om, ik
doe er niet de minste moeite voor; -- de handen
in den schoot leggen, lijdelijk aanzien, (ook) zich
in het onvermijdelijke schikken; — de handen
reppen, roeren, druk bezig zijn, zich bevlijtigen; —
hij kan zijne handen roeren, hij bezit geld, is
tamelijk onafhankelijk; — hij mag zich in de
handen wrijven, (Zuidn.) hij mag zijne handen
kussen, hij mag blij zijn; — de handen vouwen, of
de handen samen, tot het gebed samenvouwen; -de handen in elkaar slaan, van verbazing, ontzetting of schrik; — de handen ineen slaan, elkander
helpen; — de hand tegen iem. opheffen, hem bedrei
verzet toonen, zich verzetten tegen zijne-gen,iz.
ouders; --- zijne handen in onschuld wasschen,
aan iets onschuldig zijn, zich onschuldig verklaren;ik zal er mijne handen niet aan vuilmaken, ik zal
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mij met die smerige zaak niet inlaten; - bang

zijn zijn handen aan koud water te branden, overdreven bang of voorzichtig zijn; - een handje
helpen, hulp verleenen; — zijne handen uitsteken,
uit de mouw steken, niet ledig toezien, flink aan
— de handen thuis houden, iem. met rust-paken;
laten, niet handtastelijk zijn; — hij kon zijne
handen niet thuishouden, zat overal met de vingers

aan; (ook) kon het stelen niet laten; (ook) kon geen
vrouw met vrede laten; — hand van de bank (vleeschbank), het vleesch is verkocht, schertsend gezegd als
iem. een verloofd meisje of gehuwde vrouw niet
ongemoeid wil laten; — zijne handen branden,
iets nemen wat het zijne niet is, (ook) iem, slaan
zoodat men met den strafrechter in aanraking
komt ; - de hand aan den ploeg slaan, de hand
aan het werk slaan, het werk opvatten beginnen;
— hij heeft er geen hand aan gestoken, niets
aan gedaan, (ook) nog niets van gegeten; -(Zuidn.) er is geen hand aan te steken. 't is nog
veel te duur; (ook) met hem is niets te beginnen; — de hand aan zich zelf slaan, zich te
kort doen, zelfmoord plegen; — zij hoeft geene
hand in koud water te steken, behoeft thuis in 't
geheel niets te doen; — de hand in iets, in het spel
hebben, er aan meedoen, meewerken, inz. in het
geheim; — de hand op iets leggen, het in beslag nemen, (ook) koopen; — de hand op een misdadiger
leggen, hem aanhouden en gevangennemen; —
de laatste hand aan iets leggen, het voltooien, afmaken;
-- de hand aan iets houden, voortdurend er zorg
aan wijden, tegen veronachtzaming m aken ; (ook)
voor de handhaving en uitvoering van wetten
en verordeningen zorgen, waken; -- de hand aan
iem. houden, hem niet aan eigen lot overlaten,
voor hein zorgen, hem ondersteunen, (ook) hem
onder tucht, onder goede leiding houden; -- de
handen, zijne hand van iem. aftrekken, hem aan
zijn lot overlaten; - in de handen spuwen, met
krachtsinspanning iets verrichtten; - zijn verstand
in zijne handen pakken, met overleg en beleid te
werk gaan ; - de hand met iets lichten, iets
voor minderen prijs verkoopen; (ook) liet met
iets niet te streng nemen; (ook) zich er gemakkelijk van afmaken; (ook) verordeningen, voorschriften niet streng handhaven of nakomen; — fem.
de handen binden, in zijne vrijheid van handelen
belemmeren; — de handen zijn hem gebonden,
hij kan niet doen wat hij wil; — zich met gebonden
handen aan fem. overgeven, machteloos, (ook)
blindelings; — de handen vrij hebben, krijgen, ongehinderd kunnen doen wat men verkiest; — iene
de handen vrij laten, hem in niets binden; — de
handen ruim hebben, niet veel te doen hebben;
iem. de handen stoppen, smeren, vullen, hem omkoopen; — (bijb.) tem. de handen sterken, ieni. kracht
en moed verschaffen; die teekening •is van de hand van A., door hem
gemaakt; — door menschen hand vallen, omkomen,
sterven, niet op natuurlijke wijze, gewelddadig; een werktuig, een speelbal in iemands handen zijn,

alle zelfstandigheid tegenover hem missen; - in

die schilderij herkent men de hand van een meester,
die is meesterlijk geschilderd; — hij heeft daar
een handje van, dat doet hij dikwijls, dat is hij
gewoon te doen; — eene mooie hand van schuren
hebben, mooi kunnen schuren; — eene arbeidzame,
naarstige hand . vindt altijd werk; — hij is eene
milde hand, geeft mild; — winnende hand is mild,

iem die geld wint, is licht geneigd iets van zijne
winst af te staan; --- de leiding van dat tijdschrift
is in goede, voortreffelijke handen; — de behulpzame,
helpende, reddende hand bieden; - Gods hand,

aanduiding van het lichamelijk of geestelijk leed
dat God de menschen aandoet, waarmee hij hen
drukt, kastijdt, slaat enz. : Gods hand drukte
zwaar op hen, zij hadden veel leed, veel tegenspoed;
— het is Gods hand, uiting van, vermaning tot
vrome berusting in ondervonden leed; — als van
Gods hand geslagen zitten, verlamd, roerloos van
schrik, verbazing enz. ; — in handen van de politie
vallen, in de macht of de bewaring van hare dienaren;
in verbinding niet voorzetsels : aan de hand van
een schrijver zijn oordeel over iets zeggen, onder lei ding,
onder voorlichting van; — aan de hand der ervaring,
geleid door de ervaring; -- iem aan de hand hebben,
met iem. omgaan, verkeering met hem hebben
(inz. in ongeoorloofde betrekking); (Zuidn. ook)
door fens. aan de praat gehouden, opgehouden
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worden; — iets aan de hand hebben, met iets bezig
zijn, (ook) in iets betrokken zijn; — goederen die
aan de hand blijven, die niet van de hand gaan,
onverkocht blijven; — iets aan de hand laten,de

makelaar, de tusschenpersoon die de zaak behandelt, met de order belast laten; — iem. iets aan
de hand doen, geven, iem. iets (een denkbeeld., een
onderwerp voor een geschrift, gelegenheid om
iets te verkrijgen of te verrichten, een beroep enz.)
bezorgen verschaffen ; -- iem. eene vrouw aan de
hand doen, 'die bezorgen; - wat is daar aan de hand ?
wat gebeurt daar, valt daar voor ?; — is daar
weer wat aan 't handje, moet die vrouw weer beval ]en ?; — hand aan hand gaan, onder het gaan
elkaars hand vasthouden, samengaan; — (fig.)
gepaard gaan : liegen en stelen gaan aan hand; iets achter de hand hebben, in reserve, in petto: iets achter de hand houden, achterwege houden,
niet laten zien, niet verkoopen, niet geven; —
touw achter de hand, dat bij het vieren of halen
achter de mannen ligt; — (spel) achter de hand
zitten, de laatste zijn die opspeelt; — (rijsch.)
achter de hand zijn, loopen, (van een paard) den
kop ingetrokken houden, zoodat de tengel los
hangt; een blinde, een paard bij de hand leiden, geleiden
terwijl men hem, het met de hand vasthoudt; —
i.ets hij de hand nemen, ter hand nemen, beginnen,
ondernemen; - iets bij de hand hebben, als middel
van bestaan om daarmee zijn brood te verdienen:
verschillende baantjes bij de hand hebben; — bij de
hand blijven, gereed om hulp te bieden; -- een
wetboek bij de hand hebben, ter beschikking, beschikbaar; — een antwoord, eene uitvlucht bij de hand hebben,

gereed, klaar hebben, er niet verlegen om zijn; —
mijnheer is nog niet bij de hand, kan nog geen
bezoeken ontvangen, is nog niet te spreken; (ook)
is nog niet gekleed; (ook) is nog niet opgestaan,
ligt nog te bed; -- hij is altijd vroeg bij de hand,
vroeg op, uit de veeren; — hij is bij de hand, gevat,
slim, gewiekst, vgl. BIJDEHAND; boven de hand, gooien, met omhoog gerichten arm;
— boven de hand halen, boven het voetblok, aan
een loopend touw trekken; — dat gaat door veter
handen, velen zijn er aan bezig, moeten het lezen; --alles gaat door zijn handen, ter beschouwing, keuring of bewerking; --- dat huis is al door vele handen
gegaan, is vaak verkocht, van eigenaar verwisseld; —
met de wet in de hand, naar de wet verwijzende,
zich er op beroepende; — met den hoed in de hand,
onderdanig, zeer Leleefd; — (spr.) met den hoed

in de hand, komt men door het gansch•e land, wie

beleefd is wordt overal wel ontvangen; — (spr.)
beter één vogel in de hand, dan tien in de lucht, men
moet het wisse voor het onwisse nemen. — die
krant is in handen, wordt nu gelezen, is nu niet
vrij; -- dat boek is in aller handen, wordt druk gele
— het beheer daarvan is in ééne hand, toever--zen;
trouwd aan één persoon; - in andere handen
komen, van eigenaar verwisselen; -- die goederen
zijn in vaste handen, worden niet verkocht; —

zijn naam, positie, toekomst is in mijne handen,
in mijne macht; -- dat boek kwam mij toevallig
in handen, ik vond, ontving, kocht het toevallig; —
dat meisje komt haar moeder reeds in de hand, kan
haar al iets helpen; — iem. in handen vallen, in
zijne macht komen; — in goede, slechte handen
vallen, onder goeden, slechten invloed, onder de

bewaring, opzicht, macht van een betrouwbaar,
degelijk persoon; -- die zaak is in goede handen,
men kaan haar veilig aan hem overlaten; — iets
kan in en uit de hand vallen, mee- of tegenvallen; —

dat is geen boek om aan kinderen in handen te geven,
ter lezing geven; — iem. zijn geld, zijn vermogen
in handen geven, toevertrouwen, om te bewaren,
te beheeren; — eene zaak in handen (der justitie)
geven, in rechten laten vervolgen; -- iem. iets in
handen spelen, weten te bezorgen (inz. op heimelijke
en arglisl.ige wijze): - den vijand eene vesting in
handen spelen, verraderlijk hem behulpzaam zijn.,
die te bemachtigen; - in handen, op een brief
die persoonlijk overhandigd wordt; — zijn leven
stellen in Gods hand, vertrouwend overgeven; hij was een werktuig in Gods hand; een eed in iemands
handen afleggen, in zijne tegenwoordigheid zweren;
— de pen in de hand nemen, zich tot schrijven zet ten; — het bestuur in handen• hebben; — het hecht
in handen hebben, houden, krijgen, baas zijn, blijven,
worden; — (Zuidn.) zijn duim in de hand houden,
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gierig zijn; — zijn geld in handen krijgen, persoonlijk de beschikking er over krijgen; — de bewijzen
van, voor iets in handen hebben, in staat zijn die
bewijzen te toonen of te leveren; --- iem. in de hand
werken, gedeeltelijk voor hem doen, (ook) iets doen
wat hem ten goede komt, hem helpen, steunen; iets in de hand werken, het bevorderen- men kan geen ijzer met handen breken, het onmogelijke is van iem. niet te vergen; — met zijne
handen zijn brood, den kost winnen, verdienen, door
handenarbeid; — met beide handen een voorstel
aangrijpen, zeer gaarne; —
iem.. naar zijne hand zetten, hem leeren gehoor
zich naar zijn wil doen voegen; —-zamen,h
hij zet alles naar zijne hand, dwingt alles en allen
naar zijn zin; — dat is een kolfje naar mijne hand,
dat lijkt mij bijzonder; niets om handen hebben, niet aan iets bezig zijn;
(ook) niets te doen hebben, een ambteloos leven
leiden; — onder dokters handen zijn, onder diens
behandeling, ziek zijn; -- hij is onder handen van
den barbier, hij wordt geschoren; — iets onder
handen hebben, daarmee bezig zijn; — iem. onder
handen nemen, hem eene goede beurt geven (b. v.
van iem. die gewasschen wordt); (ook) zich flink
met hem bezig houden; (inz.) hem ernstig onderhouden, berispen, de les lezen; — onder de hand,
onderwijl, intusschen : onder de hand, keek hij eens
rond; - onder de hand naar iets vernemen, heimelijk,
in stilte; — onder de hand iets koopen, uitbesteden,
zie ONDERSHANDS; iem. op de handen dragen, hoog met iem. weg
- geld op hand krijgen,-lopen.,hmvr;
in voorschot ontvangen; (ook) bij de aanvaarding
van de verplichting tot zekere diensten zekere
geldsom ontvangen, handgeld krijgen; — dat
paard is zwaar op de hand, stuurt moeilijk; hij is zwaar op de hand. vermoeiend, door vervelend
of langdurig gepraat; — (Zuidn.) op zijne handen
zitten (of staan) te kijken, niets verrichten, ledig
zitten ; — er is een groot feest op handen, is
aanstaande, staat voor de deur; — er zijn groote
veranderingen op handen, zijn eerlang te verwanhten; — op eigen hand, voor eigen rekening, op eigen
risico, naar eigen inzichten; —
het loopt mij over de hand, het is mij te druk,
.ik kan het niet bijhouden; - hij is er over de hand,
te veel, kan daar gemist worden; — (rechts.) iem.
over de hand erfgenaam stellen, niet onmiddellijk,
door middel van een tusschenpersoon; — hand
over hand halen, hijschen, regelmatig de eene hand
boven de andere zetten en daarmede trekken; —
de wind neemt hand over hand toe, gestadig aan,

steeds; —
tegen de hand, tegen de, gewone wijze van doen,
in eene verkeerde richting ; — iem. iets ter hand
stellen, het hem overhandigen; — iets ter hand
nemen, iets opvatten, ondernemen, beginnen; een boek ter hand nemen, daarin lezen; - (Zuidn.)
iets ter hand trekken, eenig bedrijf beginnen om
daarmede den kost te verdienen; —
tegen de hand zitten, geplaatst zijn, zoo dat het
licht van den verkeerden kant op het werk valt; —
een boek uit de hand leggen, het neerleggen, ophouden met erin te lezen; — dat valt uit de hand,
dat valt tegen, voldoet niet aan de verwachting; (Zuidn.) iets uit de hand werpen, smijten, zich
ervan ontdoen, het verkoopen; — een kind uit de
handen geven, aan een ander toevertrouwen; dien brief geef ik nooit uit handen, zal ik steeds
bewaren, sta ik niemand af; — paarden uit de
hand geven, verhuren, ze verhuren zonder knecht
mede te geven; — het gezag uit handen geven, prijs
niet langer handhaven; — iem. het werk-gevn,
uit de handen nemen, hem het werk verlichten,
(ook) het werk voor hem verrichten, veelal met
de bijgedachte: het beter dan hij willen of meenee
te kunnen doen; — iem. uit de hand houden, hem
het noodige levensonderhoud verstrekken; -(Zuidn.) uit iemands handen eten., door hem ondersteund worden, van hem afhankelijk zijn; - peren uit de hand eten, ongeschild, (ook) ongekookt, niet gestoofd; — iets uit dè hand verkoopen,
ondershands, niet publiek; — niets komt er uit
zijne handen, hij voert niets uit, maakt niets af; —
uit de hand toekenen, niet met hulpmiddelen; —
uit de hand genaaid, niet op de naaimachine;
uit de hand zaaien, niet met eene zaaimachine; —
een paard uit de hand beslaan, niet in den nood-
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stal; — iets koopen uit de eerste hand, van den oor
eigenaar, (verbouwer, fabrikant enz.);-spronkelij
— iets koopen uit de tweede hand, van een tusschenpersoon die het uit de eerste hand heeft; — berichten uit de derde, vierde hand, niet rechtstreeks van
de betrokken personen; —
dat gaat hem vlug, slecht van de hand, dat doet
hij vlug, niet gemakkelijk; — die koopwaren gaan
vlug, vlot. grif van de hand, worden vlug, vlot, grif
verkocht; — een verzoek- van de hand wijzen, weigeren; - een aanbod, voorstel van de hand slaan, wijzen, daarop niet ingaan; - iets van de hand doen,
zetten, het verkoopen, (ook) het opruimen, weg doen; — (recht.) gift van hand tot hand, klein ge schenk dat men iem. aanbiedt; — dat huis is altijd
van hand tot hand gegaan, heeft altijd dadelijk een
huurder (of kooper) gevonden; —
voor de hand wegnemen, datgene nemen wat het
dichtst bij de hand ligt, zonder zoeken, op de rij
af wegnemen; — iets voor de hand leggen, het zoo
leggen dat men er gemakkelijk bij kan; — voor de
hand liggen, voor de greep, open en bloot liggen:
(fig.) de gevolgtrekking ligt voor de hand, is gemak
te maken; - (kaartsp.) voor de hand zitten-kelij
(of zijn), het eerst moeten uitspelen; — dat is schade
voor de hand, dat is onmiskenbaar schade; —
afbeelding of nabootsing eener hand.: de roode
hand, bekend uithangteeken; — als teeken om
iets aan te wijzen, den weg te wijzen, enz. : bij
sommige advertenties in de courant staat eene hand;
die hand wijst den weg naar den uitgang; - hand-

wijzer; -

(bij vergelijking) de hand van een anker, het driehoekig blad aan het einde van de armen; — de
handen eener weegschaal, aan het uiteinde der armen,
waaraan de schalen hangen; — (bouwk.) een
omgebogen uiteinde aan een stuk ijzer : veeren
reet omgezette handjes; -- (molenm.) derde handen,
blokjes aan de einden van tuitouwen, door welke
men deze laat vieren of sterker aanhaalt; (ook)
lichte takel; — (gew.) koude hand, beugeltje met
haakjes om een heeten pot of ketel van 't vuur
te nemen; — (Zuidn.) handvatsel, greep, kruk aan
gereedschappen; - (kaartspel) eene hand, al de
handen halen, slagen of trekken; — (bij graafwerken) eene hand roerpens, afstand over welken een
man de uitgegraven specie werpen kan; — afstand
dien een man met den vollen kruiwagen in denzelfden tijd kruit : 30 M. horizontaal of 20 M.
langs eene helling noemt azen eene hand; — (op
behangseldrukkerijen) drukvorm. HANDJE, o. (-s).
HANDAANBEELD, o. (-en), klein, met de hand
verplaatsbaar aanbeeld; ...A-B-C, o. verzameling
van teekens met hand en vingers, ten nutte van
doofstommen., ...APPEL _ m. (-s), appel om uit
de hand te eten, tafelappel; ...ATLAS, m. (- sen),
gemakkelijk hanteerbare atlas.
HANDBAD, o (-en), bad der handen en polsen
als zenuwstilling; kuipje om de hc, eden in te baden;
... BAGAGE, v. lichte bagage die men in de hand
meeneemt; ... BAL, m: kleine tal dien men met
de hand wegslaat ; ...BALLEN, ww. (sport) ;
...BENT, o. (- deren), een der beenderen of beentjes
waaruit het geraamte van de hand bestaat; ...BEITEL, m. (-s); ...BEKKEN, o. (-s), om de handen
in te wasschee; ...BEL, v. (-len), klok met steel
die door de hand bewogen wordt; ...BERRIE, v.
(-s, ...riën), die met de hand kan gedragen worden;
...BEWEGING, v. (-en), beweging, gebaar van
of met de hand; beweging door middel van de
hand; ...BIEDING, v. (recht.) hulp der gerechts dienaars; ...BIES, v. (...biezen), handboord;
...BIJBEL, m. (-s) ; kleine bijbel; ...BIJL, v. (-en),
kleine bijl; ...BLUSCHAPPARAAT, o. (...raten);
...BOEI, v. (-en), waarmede de handen geboeid
worden (in tegenst. met voetboei); ...BOEK, o. (-en),
handig boek waaruit men de gronden van eenige
wetenschap of kunst kan leeren; beknopt leerboek
dat tot dagelijksche raadpleging geschikt is;
...BOOG, m. (...bogen), die met de hand gespannen wordt; ...BOOGSCHUTTER, m. (-s), die niet
den handboog schiet; ...BOOM, m. (-en), boom of
spaak waarmede men de spil van windassen of
kaapstanders omdraait ; - (Zuidn.) hefboom ; —
(ook) de boom aan de beide uiteinden der balans
van eene brandspuit, waaraan de manschappen
pompen, pompstok; (ook) schippersboom, vaarboom;
...BOOR, v. (.:.boren), kleine boor; ...BOORD,
o. (-en); ...BOORDJE, o. (-s), (naaist.) rand aan
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het uiteinde der mouwen van een kleedingstuk
(boezeroen, overhemd enz.) ; ... BORSTEL, m.
(-s). (Zuidn.) stoffer, stotvarken : ... BRAAK. v.
(... braken), vlas-, hennepbraak die met de hand
bewogen wordt; ... BR...t \.NDSPUIT, v, (-en).
HANDBREED, o. de breedte eener hand; (fig.)
een geringe afstand : hij wijkf aeen. handbreed terua.
HANDBREEDTE, v. (-n), handbreed.
HANDBUIGER, m. (-s), (ontl.) buigspier in de
hand.
HANDBUS, v. (-sen), (eert..) zeker vuurwapen
waarmede men uit de hand schoot; -SCHIETER,
m. (-s), een met de handbus gewapend soldaat.
HAND CAMERA, v. (-'s), klein fotografeertoesteI.
HANDDADIG, bn. (van personen) schuldig aan
een delict of misdadig Ieit, (ook) medeplichtig.
HANDDADIGE, m. en v. (-n), de dader van een
strafbaar feit, rnisdadiger, (ook) medeplichtige.
HANDDAG, v. (-en), (zeew.) dag (stuk touw) die
men in, de hand houdt om er mee te strafIen.
HANDDIK, o. dikte eener hand: het sio] lag er
een handdik bovenop; eraens een handdik spek in
oroeien, zie GRO]JIEN.
HANDDOEK, m. (-en). doek waarmede men
zich het gelaat en de handen wascht en afdroogt;
... DR]~G, v. (-gen), (zeew.) enterdreg die in het
want geworpen wordt; ... DRUK, m. (-ken), het
drukken of schudden van de hand (als begroeting,
teeken van instemming enz.): een hartelijke handtiruk; ... DRUKKING, v. (-en), handdruk; ... DYNAMO, v. (-'s), (werkt.) kleine dynamo met handbeweging.
HANDE, (in samenst,) soort: eener hande, van een
soort; tuieeerhande, allerhande enz.
HANDEGGE, v. (-n), kleine ei5ge, die door een
mensch wordt getrokken.
1. HANDEL, m. onderlinge koop en verkoop van
goederen, waarden enz., het bedrijf dat ten doel
heeft den ruil der goederen naar de behoeften van
vraag en aanbod: handel driioen, handelaar zijn,
den handel uitoefenen; in den handel gaan.
handelaar, koopman worden; - iet» in den handel
brengen, het verkrijgbaar stellen; -- niet 'in den
handel (van boeken), alleen voor vrienden of belanghebbenden gedrukt; -- de uietten. op den handel,
waarbij de verhouding tusschen kooper en verkooper enz. geregeld is; - eene plaais met reel handel,
waar vee] handel gedreven wordt: de handel
bloeit, kwijnt; binmen- en buitenlamdsche handel; de handel op Anwrika, die op Amerika gedreven
\vord t; - de Engelsehe handel, de geheele handel
van Engeland; - (ook collectief) de gezamenlijke
handelaren: de Arnsterdamsehe handel~' (a18
bedrijf) de handel in granen, in effecten; de geldhandel,
wisselhandel; de koffiehandel; (ook) nering:
wijnhandel, boekhandel; handel ,in koffie en thee.
'in steenkol6n.
2, HANDEL, In. wijze va.n handelen, gedrag:
'lelnands handel en wandel; - (Zuidn.) ~eschiktheid:
geen handel van geld hebben, n~et weten er mede
om te gaan.
3. HANDEL, TIl. (-s), (Eng. handle) een handvat
of nefboom aan stoommachines, kanonnen; handvat aan fietsen enz.
HANDELAAR, m. (-s .. Jaren), HANDELAARSTER, v. (-8), die handel drijft, koopman~ koop"TOUW.

HANDELBAAR, bn. (-del', -st), goed te bewerken, buigzaam: hande 1baar leder; inschikkelijk,
meegaand. HANDEI-ABAARHEID, v.
HANDELDRIJFSTER, v. (-"), (w. g.) handelaarster;
DRIJVEN, o. het doen van koopmanszaken;
DRIJVEND, bn. een handeldrijvend volk,
een yolk dat voornamelijk van den handel leeft:
... DRI.JVER, m. (-s), (w. g.) hand.elaar.
HANDELEN, (handelde, heeft gehandeld), doen :
hij weet niet hoe hij handelen zal; er rnoet gehandeld
'Worden, er moet iets gedaan worden; in drift handelen~' ~ handelend optreden, met daden, nletterdaad optreden; in iernands geest, op 'iemands last
handelen; te goedertrouw, l1it noodweer handelen; 'lYri.ihe~id van handl'len hennen;
-- (Znidn.) slecht
rnet iern. handelen, zich oneerlijk (ook: onbehoorlijk) jegens iem. gedragen; zich gedragen:
sleeht handelen; ge hebt braaf gehandeld; ik zal
naar plieht en geweten handelen; - iets bellandelen,
er over spreken: de 'redenaar zal handelen over de
over
stcrrekunde; waarover handelt dat boek?; den vrede handelen,: -
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handel drijven. goederen koopen en verkoopen:
hij handelt in lakene; onee firma handelt vooral op
Enoeland: (w. g.) iets handelen, het verhandelen,
koopen or verkoopen: hebt ge iets te handelen ?
HANDELlNG, v. (-en), in de handeling van geld
ziin, geld onder zijn beheer, onder zijn bereik
hebben; wilze van Lehandeling of bewerking
van iem. of Iets: (Zuidn.) handeling van iets
hebben, geschikt er mede weten om te gaan; overweging, beraadslaglng : handelimaen. over de
herziening tier oronduiei; overeenkomst: handelingen en afspraken, ter beurze aesloten: - daad,
verrichting: eene onreehtmatige handeling; handelingen die het .Zieht niet kunnen velen; - ook als
titel van een geschrift of boek, waarin de verrichtingen van bepaalde personen worden beschreyen of verslag wordt zegeven van netgeen verhandeld is op eene vergaderlng : de Handelinaen.
der Apostelen, titel van het vlitde boek van het
N. "r.;de Handelingen van het Ttuil- en Leiierkumdiq
Conares; H andelingen van de Tioeede Kamer der
Staten- Generaal; als term in de letterkunde: het handelen of
doen (of de voorsteHing d.aarvan) door de personen
van een drama, een roman enz.; ook in tooneelaanwijzingen: de handelino oal! voor in den zomer
t'an, enz.
HANDELMAATSCHAPPIJ~v. (-en), maatschappij of vennootschap van koophandel; (inz.) de
Nederlandsehe haauielmaatschappii, opgericht in
1824 door koning Willenl 1.
HANDELSAANGELEGENHEID, v. ( heden),
zaak die den koophandel aangaat, betreft; AARDRJJKSKUNDE, v. de aardrijkskunde, beschouwd uit
het oogpunt van handelsbelangen en handelsbehoeften; ... AGENT, m. (-en); ... ARTIKEL, o. (-en);
.. .BALANS, v. het verschil tusschen den totalen invoer en den totalen uitvoer van een land; (ook) de
balans die iedere koopman gehouden is op bepaalde
tij den van zijne zaken op te maken; ... BANK,
v. (-en), eene bank wier bepaalde werkkring bestaat in het voor eigen of gezamenlijke rekening
drijven van handel met door aandeelhouders
bljeengebracht kapitaal.
HANDELSBEDIENDE, m. (-n), algemeene henaming voor elken persoon, in dienst van een
koopman; ... BEDRIJF" o. elk rechtsgeldig bedrijf
dat den ruil van goederen of andere voorwerpen
ten doel heett: ... BEGINSEL, o. (-en), beginsel
waarvan eene handelspolitiek uitgaat; ... BELANG,
o. (-en), aUes wat den voor8poed van den handel
raakt; ... BERICHT, o. (-en); ... BETREKKINGEN, v. mv. connecties tusschen firma's in verschillende plaatsen of landen: zij hebben veel handelsbetrekkingen met R'usland; ... BLAD, o. (-en),
blade aan de belangen van .den handel gewijd;
(ook) als naam van een welbekend Amsterdamsch
dagblad:
Algemeen Handelsblad; ... BOEKEN,
o. my. koopmansboeken: ... BRIEF, m. (...brieven),
brief zooals die voor den koophandel geschreven
worden.
HANDELSCORRESPONDENT, m. (-en); ... CORRESPONDENTIE, v. briefwisseling ten behoeve
van den handel; ... CRISIS, v. (-sen, ... crises),
heftige storing in het nlaatschappelijk verkeer, in
den handel door gebrek aan beschikbaar kapitaal;
... CURSUS, m. (-sen); ... DOLLAR, m. (-s), een
zilveren munt in ,Japan, tel' waarde van ± f 2,65;
... DRUI{:KERIJ, Y. (-en); ... DRUKTE, v.; ... EFFEC'}" o. (-en), papier dat handelswaarde bezit:
schuldbrieven, wissels enz.; ... FACTORIJ~ v. (-en),
nederzetting in overzeescbe gewesten vanwege
een handelshuis, eene vennootschap, ook aIle
gebouwen, kantoren; pakhuizen daarvan; ... FIRl\!IA, v. (-'s), llandelshuis; ... GERRUIK, o. (-en);
... GEEST, m. aanleg tot het handel drijven, recht
begrip van den handel: ... GESCHIEDENIS, v.;,
... GEWAS, o. (-sen), handelsplant; ... GOD, m.
(fab.) de god van den handel, Mercurius.
HANDELSHUIS, o. (...huizen), gevestigd huis
dat-, firma die handel drijft; (ook) de personen die
aan h.,t hoofd daaryan Rtaan; ... KAMER, v. (-s),

kamer van koophandf'l; ... KANTOOR,~ o. (...toren),
kantoor van een handelshuis; ... KENNIS. v. de
kennis van \varen en goederen, van de gebruiken
bij koop en verkoop op de verschillende beurzen,
van den loop der prijzen en koersen en7..; ... KLASSE, v. (-n); ... KREDIET, o. (-en), krediet ten
hehoeve van handelsondernemingen; ...K'VEE-
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KERIJ, v. (-en), kweekerij van bloemen, heesters
enz. voor den verkoop in 't groot.
HANDELSLICHAAM, o. (...lichamen), algemeene
benaming voor eene vereeiiiging van personen met
het doel om handel te drijven; ...MAN, m. (...lui),'
handelaar; ...MARINE, v.; ...MERK, o. (-en),
merk waaronder een koopman zijne waren aan de
markt brengt ter onderscheiding van andere
gelijksoortige waren; ...MONOPOLIE, v. (-s);
...NIEUWS, v. nieuws betreffende den handel.
HANDELSONDERNEMING, v. (-en), eene onder
doel om koophandel te drijven;-nemigth
...PAPIER, o. (-en). geldswaardig credietpapier:
wissels, banknoten, checks enz.; ...PLAATS, v.
(-en), plaats die vooral van den handel bestaat;
...PLANT, v. (-en), plant die een product voor
den handel oplevert (indigo, hennep, koffie enz.):
...POLITIE, v. de politie die zorg draagt dat er
geen overtredingen van de van staatswege gemaakte bepalingen op den handel plaats vinden;
...POLITIEK, v. de politiek die een staat op
handelsgebied volgt (b. v . de vrijhandelspolitiek
of het beschermend stelsel); ...PREMIE, v. (-miën),
voorrechten, premiën die aan sommige bedrijven,
voortbrengselen (bv. van den landbouw) enz. wor
den verleend om een tak van nijverheid of handel
te ondersteunen.
HANDELSRECHT, o. het bijzondere recht waaraan alle zaken, den handel betreffende zijn onderworpen; ...REGISTER, o. (-s), publiek register
ten behoeve van openbaarheid in handelszaken;
...REIZIGER, m. (-s), iemand wiens beroep het
is voor eene firma te reizen, om aftrek te vinden
voor hare goederen, commis-voyageur; ...REKENEN,
o. het rekenen dat in den handel gebruikelijk is;
...RELATIE, v. (-s); ...SCHOOL, v. (...scholen),
vakschool voor den handel, inz. inrichting van
middelbaar onderwijs, waar voornamelijk de handelswetenschappen worden onderwezen; ... STAD,
v. (...steden), stad waar veel koophandel is, koop
koopmansstand; ...STATiS--stad;.STAND,m
TIEK, v. (-en); ...TAK, m. (-ken), een tak, eene
branche van handel; ...TERM, m. (-en), eigenaar
uitdrukking, in den handel in gebruik; ...TRAC--dige
TAAT, o. (...taten), verdrag tusschen twee staten,
waarbij hunne wederzijdsche handelsbetrekkingen
geregeld worden; ...VAARTUIG, o. (-en), koopvaardijschip; ...VENNOOTSCHAP, v. (-pen), ven
aangegaan of opgericht tot het drijven.-notschap
van handel; ...VERBOD, o.; ...VERDRAG, o.
(-en), handelstractaat; ...VEREENIGING, v. (-en),
handelsvennootschap; ...VERKEER, o. verkeer
door den handel: een levendig handelsverkeer;
...VERSLAG, o. (-en); ...VERTIER, 0. vertier,
levendigheid door den handel veroorzaakt; ...VLAG,
v. ( -gen), koopvaardijvlag; ...VLOOT, v. (...vloten), koopvaardijvloot; ...VOLK, o. (-en), handel
natie; ...VOORUITZICHTEN, o. mv.;-drijven
...VRIEND, m. ( , -en), iemand met wiep men bevriend is geraakt door den handel, dien men met
hem drijft- ...VRIJHEID, v. vrijheid van het
handelsverkeer, zonder belemmerende bepalingen.
HANDELSWAAR, v. (...varen), koopwaar, han
WAARDE, v. waarde die iets als-delsartik;.
handelsartikel heeft; ...WEG, m. (-en), weg voor
of van het handelsverkeer; ...WERELD, v. de
gezamenlijke handelaars; ...WETENSCHAP, v.
(-pen), een der vakken van kennis vereischt of
van beteekenis voor den koopman of die het worden wil; ...WETGEVING, v. dat gedeelte der
wetgeving hetwelk betrekking heeft op den handel; ...WIJK, v. (-en), stadsgedeelte waarin de
handelskantoren enz. gelegen zijn; ...WINST, V.
de winst die men door den handel behaalt; ...ZAAK,
V. (...zaken), eene zaak van handel of die betrekking heeft op den handel; (ook) een handelshuis.

HANDELWIJS, HANDELWIJZE, v. (...wijzen),
wijze van handelen, manier van doen : eene nette
handelwijze.

HANDEMMER, m. (-s), (Zuidn.) kleine emmer

dien men gemakkelijk met de hand draagt.
HANDEN, (handde, heeft gehand), (voor de
hand) passen, geschikt zijn, handig gelegen of
geplaatst zijn : dat werk handt mij niet, ik kan er
niet handig mee te recht; ----- het handt hem goed,
hij heeft er goed den slag van.; - (gew.) het handt
hem niet, hij heeft er geen zin in, hij doet het met
tegenzin; - ga liever rechts staan, dat handt mij
beter, dan kan ik het werk gemakkelijker verrich-

ten; -- dat mes handt mij niet, mijne hand staat
er als verkeerd mee, ik kan er niet vlug en gemak
mee werken.
-kelij
HANDENARBEID, m. het werken met de handie
werktuigen
handenarbeid;
den ; hij leeft van

handenarbeid onnoodig maken; - slöjd: diploma
voor handenarbeid.

HANDENBINDER, m. (-s), die iemands handen
bindt, hem (of haar) belemmert in zijne (hare)
vrije bewegingen : kleine kinders zijn handenbinders.
HANDENLOOS, bn. zonder handen; (fig.) onhandig. HANDENLOOSHEID, v.
HAND- EN SPANDIENSTEN, m. mv. beerendiensten verricht door handenarbeid of door middel van paard en wagen.
HANDENWERK, o. werk dat met de handen
verricht of gemaakt wordt.
HANDEUVEL, o. jicht in de hand.
HANDFABRIEK, v. (-en), papierfabriek waar
het papier nog met de hand geschept wordt, waar
men Hollandsch papier maakt; ...FORMAAT, o.
handig boekformaat; ... GAREN, o. garen dat
uit de hand is gesponnen; -- naaigaren voor handgebruik, in tegenst. met machinegaren.
HANDGAUW, bn. spoedig met de hand gereed
om te grijpen, te stelen enz. : hij is erg handgauw,
altijd zoekt hij iets te kapen; (ook) licht de handen
gebruikende om te slaan, vechtlustig. HANDGAUWHEID, v. diefachtigheid; (ook) vaardigheid
om te vechten. Vgl. HANDJEGAUW.
HANDGEBAAR, o. (...baren), beweging met de
hand, geste; ...GEKLAP, o. bijvalsbetuiging door
in de handen te klappen, applaus : een daverend
handgeklap.

HANDGELD, o. (-en), geld dat men iem. op
hand geeft, als onderpand in de hand betaalt;
(inz.) premie voor hen, die vrijwillig dienst nemen
bij het leger of de marine, - het eerste geld dat
een straatkoopman op den dag ontvangt; - (Zuidn.)
(scherts.) handgeld krijgen (of geven), een slag met
de hand, een pak ransel ontvangen (of geven).
HANDGEMEEN, bn. handgemeen worden, beginnen te vechten, elkander aangrijpen.
HANDGETOUW, o. (- en), weefgetouw door de
handen (en voeten) van den wever in beweging
gebracht; ...GEWRICHT, o. (-en), gewricht aan of
in de hand.
HANDGIETER, m. (-s), lettergieter die niet
met de machine werkt.
HANDGIFT, V. (- en), handgeld; - (Zuidn.) het
eerste dat een winkelier of neringdoende 's mor gens verkoopt; ook de eerste kooper- gij Sift vandaaq mijne h.nndgift.

HANDGIFTEN, (handgiftte, heeft gehandgift),
(Zuidn.) iemand de Handgift geven, de eerste zijn
die 's morgens iets van hem koopt.
HANDGRANAAT, v. (...naten), (art.) granaat
die met de hand geworpen wordt.
HANDGREEP, V. (...grepen), zooveel als men
met eene hand grijpen kan, een handvol; -, m.
(mil.) de behandeling der wapens : een recruut
de handgrepen leeren; eene behendigheid, handigheid : 't is maar een handgreep.
HANDGROOT, ook HANDGRUT, o. (vissch.)
benaming voor schol en schar, die omstreeks zoo
groot als eene hand is.
HANDHAAF, ...HAVE, v. (...haven), (gew.)
handvatsel ; ...HAAK., m. (...haken), (Zuidn.)
handvatsel, inz. deel van den ploeg dat de landbouwer met de hand vasthoudt ; ...HABILITEIT,
V. handigheid, vlugheid met de hand : de goochelaar verbaasde allen door zijne handhabiliteit;

...HAMER, nm. (-s), hamer die met ééne hand
gehanteerd kan worden.
HANDHAVEN, (handhaafde, heeft gehandhaafd),
iem. of iets in stand houden, steunen, beschermen,

er voor waken : zijn recht handhaven; de vorst hand-

haafde den minister in strijd met de wenschen des
volks. HANDHAVER, m. (-s), HANDHAAFSTER,
v. (-s), die handhaaft (altijd fig.) : een handhaver
van het recht; de handhaver van de kunst. HAND-

H AVING, V. het handhaven, bescherming.
HANDHEFBOOM, m. (-en), hefboom die met de
hand in werking wordt gebracht; ...HEI, v. (-en),
eene hei die door één persoon met de hand gehanteerd wordt en die dient om palen in te slaan,
straatkeien gelijk te stampen enz,
. HANDICAP (Eng.), o. (sport) wedren met paarden
van verschillende jaren en vlugheid, waarbij aan
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de zwakkeren een voorsprong wordt gegeven; de
paarden worden door den HANDICAPPER gekeurd.
HANDICAPPEN, (handicapte, heeft gehandicapt). (Z. A.) dwarsboomen, in de wielen rijden.
HANDIG, kin. bw. ( -er, -st), een of meer handen
hebbende, inz. in samenst. : eenhandig, tweehandig; - goed met de handen terecht kunnende,
behendig, vlug, vaardig : een handig kind; zij is

veel handiger dan ik gedacht had.; - gemakkelijk

te hanteeren, geschikt in het gebruik : een handig
mes; een handig zeilschip; een han dig boek; een
handig formaat; -, bw. op handige wijze : iets
handig doen. HANDIGHEID, v. behendigheid,
bedrevenheid, vaardigheid.
HANDIGJES, bw. handig : heb ik dat niet han
-digjes
gedaan ?
HANDIJZER, o. (-s), hand.boei : iem. de handijzers aandoen..
HANDJE, o. (-s), zie HAND.

HANDJEGAUW, m. en v. (-s), iem. die handgauw is (inz. van kinderen) : o, 't is zoon handjegauw.
HANDJEKLAP, ook HANDJEPLAK, o. zeker
spelletje waarbij men het kind zachte klapjes
geeft op de vlakke hand, onder het opzeggen van
een rijmpje.
HANDJEVOL, o. een handvol, een klein aantal:
een handjevol menschen.
HANDJICHT, v. handeuvel; ...KAART, v. (-en),
(kaartsp.) goede kaarten, die men bij sommige
spelen in de hand houdt, terwijl men de overige
voor andere reilt; (ook) bijkaart, hooge kaarten
van andere kleuren dan de troef : ik had weinig
handkaart, maar veel troef; ...KAR, v. ( -ren), die
met de hand wordt voortgeduwd.
HANDKIJKER, m. (-s), kleine verrekijker, tooneelkijker; (ook) iem. die waarzegt uit de lijnen
van de hand, chiromant; ...KIJKERIJ, ...KIJK KUNST, v. chiromantie; ...KIJKSTER, v. (-s),
waarzegster uit de hand.
HANDKLAVIER, o. een der beide klavieren of
tastaturen van een orgel, het manuaal; ...KLEP

-PERS,m.vkleprhoutjscagn;

...KOFFER, m. (-s), kleine, draagbare reiskoffer;
...KORENMOLEN, m. (-s), kleine korenmolen,
die door twee man in beweging gebracht kan
worden, en vooral in belegerde vestingen wordt
gebruikt.
HANDKOUD, bn. niet zeer koud : 't begint al
handkoud te worden.
HANDKRAAN, v. (...kranen), eene kraan of
heftoestel waarbij de windas door mannen in
beweging wordt gebracht (in tegenst. met stoomkraan).
HANDKRACHT, v. kracht met de hand (of
handen) uitgeoefend; landrol voor handkracht, die
met de hand voortgetrokken kan worden.
HANDKUS, m. ( -sen), kus op de hand : tot den
handkus worden toegelaten (bij eene vorstin).
HANDLANGER, m., ...LANGSTER, v. (-s), iem.
die een ander handreiking doet, hem helpt : de
handlan<;er van, een metselaar, de opperman; - (inz.)
iemand die een ander behulpzaam is bij kwade
praktijken : hij zond er een van zijne handlangers
op af; de inbreker is nog niet gevat, maar men heeft
zijne handlangers.

HANDLANTAREN, v. (-s), die in de hand gedragen wordt; ... LAP, m . (-pee). lap van eene of
andere stof tot bescherming van de hand bij het
werken (bij metselaars, stratenmakers, garenspinners enz.); ...LEDER, o. (-s), ..LEER, o. (-en),
(schoenm. enz.) ! eer ter beschutting der hand.
HANDLEIDING, v. (-en), leerboek, een boek dat
tot leidraad dient bij de studie van eenig vak;
...LEXICON, o. (-s), lexicon in handig formaat;
...LICHTING. v. (recht.) ontheffing van minderjarigheid : handlichting verleenen; ...LIJN, v. (-en),
lijnen, strepen der hand; ...LIJST. v. (-en), (bouwk.)
eene lijst langs eene trap, waaraan men zich bij
liet opklimmen of afgaan met de hand kan vasthouden; ...LOB, ...LUB, v. (-ben), eene kanten
lub aan het einde eener mouw, die over de hand

heenvalt.
HANDLOBBIG, bn. (plantk.) een handnervig

blad met insnijdingen die niet tot de helft gaan, is
een handlobbig blad; ...LOOD, o. (-en), een klein
peillood; ...MACHINE, v. (-s), naaimachine die
met de hand wordt gedraaid; ...MERK, o. (-en),
een teeken dat den dienst eener handteekening
doet (vroeger voor iederen persoon van verschil-
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lenden vorm, thans een kruisje); ...MICR.OSCOOP
een kleine microscoop, dien men in de-JE,o.(s)
hand kan houden; ...MOF, v. (-fen), mof ter ver
handen: ...MOLEN, m. (-s), een-warmingde.
molen die met de hand in beweging wordt gebracht
(b. v. een koffiemolen); (ook) zeker kinderspeelgoed:
een papieren molentje aan een stok, dat door
de kinderen in de hand gehouden wordt en dat
door den wind (of door hard te loopen) aan het
draaien wordt gebracht; ...MORTIER, ni. (-en),

(art.) Coehoornmortier.
HANDNERVIG, bn. (plantk.) (van bladeren)
waarbij de hoofdnerven aan het eind van den
bladsteel straalvormig uitgaan.
HANDOMDRAAI, m. het omdraaien der hand,
zeer geringe moeite, uiterst korte tijd : in een
handomdraai was het gedaan.
HANDOPENING ; v. (-en), (kerk.) verlof om over
te gaan tot het beroepen van een predikant; ...OPLEGGING, v. (kerk.) wijding (eens priesters),
inzegening (van een predikant) door het opleggen
der handen.
HANDPAARD, o. (-en), liet bijdehandsche
paard; - (zeew.) eind touw waaraan men zich
vasthoudt als het zeil hevig slaat; ...PALM, v.
(-en), de palm der hand, vlakke hand; ... PAPIER,
o. (pap.) met de hand geschept papier; ...PEER,
V. (...peren), peer die uit de hand gegeten wordt;
...PENNEN, v. mv. groote slagpennen der vogels;
...PENNING, m. handgeld, goospenning; ...PERS,
V. (- en), pers die met de hand wordt aangedraaid
(bij boekdr., boekb., pap. enz.); ...PIJL, m. (-en),
werpschicht; ...PLAAT, v. (...platen), (zeilm.)
soort van vingerhoed, die met een lederen riem
aan de hand wordt vastgehouden, (ook) de handbeschutting van andere werklieden; ...POMP, v.
(-en), kleine pomp, waarbij men de zuigerstang
met de hand aangrijpt; luchtperspomp voor wielr. ij ders, in tegenst. met voetpomp; .,.. RASP, V.
(-en), kleine rasp, die men bij het raspen in de
hand houdt.
HANDREIKEN, (handreikte, heeft gehandreikt),
iemand de hand reiken, hem helpen, bijstaan.

HANDREIKER, in. (-s), HANDREIKSTER, v.
(-s), die iets met de hand toereikt. HANDREIKING, v. (-en), het reiken of toesteken der hand:
de drenkeling werd door handreiking gered; overgave met de hand; hulp, ondersteuning : zij heeft
al eene heele handreiking aan haar dochtertje; iemand
handreiking doen, hem helpen; den armen milde
handreiking doen, weldadig zijn.
HANDROL, v. (-len), landrol voor handkracht.
HANDRUG, m. rug of bovenvlakte der hand.
HAND S CHAAF, v. (.. .schaven), (timm.) kleine
schaaf, reischaaf; ...SCHAAR, T. (...scharen),
metaalschaar voor het knippen van dunne platen,
kleine blikschaar; ...SCHERM, o. (-en), vuurscherm.
HANDSCHOEN, m. (-en), een kleedingstuk van
leder, ijzer, zijde of garen, waarmede men de hand
bedekt : handschoenen aantrekken; een paar witte
handschoenen; -- 't is geen katje om zonder handschoenen aan te vatten, 't is een vinnig, een nijdig
persoon, iem. die van zich afbijt, (ook) 't is eene
netelige zaak; -- iem. den handschoen toewerpen,
hem ten strijde dagen, (ook) den strijd met hem
aanvaarden; - den handschoen opnemen, den
strijd aannemen; -- den handschoen voor iemand
opnemen, zijne partij kiezen, zijne verdediging op
zich nemen; - met den handschoen trouwen, huwen
bij volmacht, waarbij de vrouw het huwelijk sluit
met den gemachtigde van den afwezigen. bruigom.
HANDSCHOENTJE, o. (-s), kleine handschoen; (Ind.) dame die met den handschoen getrouwd
is; - (Z. A.) slingerplant die bloemen draagt
welke op handschoentjes gelijken, soort van kam

-perfoli.
HANDSCHOENENDOOS, v. (...donzen), lang
-werpig
doos om handschoenen in te bewaren.
HANDSCHOENFABRIEK, v. (-en), waar (glacé -)
handschoenen worden vervaardigd; ...FABRIKANT, m. (-en); ...LEDER, o. zeemleder; ...MAKEN, o. het fabriceeren van handschoenen; ...MAKER, m. (-s); ...MAAKSTER, v. (-s); ...VERBAND, o. (-en), (heelk.) pantserhandschoenen.
HANDSCHOL, v. (vissch.) benaming voor eene der
kleinere soorten van schol, vgl. HANDGROOT.
HANDSCHOON, bn. (gew.) traag om te helpen,
bang zijne handen vuil te maken.
HANDSCHRIFT, v. eigenhandig schrift, iemands

HANDSCHROBBER.

wijze van schrijven : dat is zijn handschrift niet; een
verdraaid handschrift; —, (-en), een geschreven
werk, manuscript (in tegensi met een gedrukt
boek) : middeleeuwsche handschriften met miniaturen;
— een bundel gedichten in handschrift, nog onuitgegeven; -- (boekdr.) het manuscript van den
schrijver dat gezet moet worden, kopij.
HANDSCHROBBER, m. (-s), een kleine schrobber
dien men met de hand omvat houdt (in tegenat.
met straatschrobbers, met een steel); ...SCHROEF,
v. (...schroeven), Bene schroef die met de hand
wordt aangedraaid; (smed.) eene schroef tusschen
welks bek neen het werkstuk vastzet, om beter
gelegenheid te krijgen het met de hand vast te
houden; eene schroef waarin de hand van een mis
wordt bevestigd : iemand de handschroeven-daiger
aanleggen.

HANDSLAG, m een slag met de hand (ter
bekrachtiging eener belofte of mondelinge overeenkomst) : iets met handslag beloven; onder handslag verzekeren; iets op handslag verkoopen.

HANDSLEDE, v. (-n), kleine slede die met de
hand wordt voortgeduwd; ...SPAAK, v. (...spaken), eene houten of ijzeren spaak die met de hand
bewogen wordt en dient om zware lasten tot geringe
hoogte op te heffen, steenblokken (kanonnen, balken enz.) over den grond te verplaatsen, windassen
om te draaien enz.; ...SPADE, v. (-n), kleine spade;
...SPIEGEL, m. (-s), kleine spiegel met steel;
...SPIER, v. (-en), (ontl.) spier van de hand;
...SPINNEN, o. het spinnen met het spinnewiel
(in tegenst. met de machinale spinnerij).
HANDSPLETIG, bn. (plantk.) (van bladeren)
een handspletig blad is een handnervig blad met
insnijdingen die tot op de helft gaan.

HANDSPRAAK, v. vingerspraak; ...SPUIT, v.
(-en), eene brandspuit die op de manier van een
glazenspuit door één enkel persoon bediend wordt;
...STEEN, m. (-en), steen in den vorm eener hand;
...STEUN, m. (-en), (schild.) een stokje, waarop
de hand of arm des schilders rust; ...STOEL, m.
(-en), (wev.) weefstoel der handwevers; — (pap.)
een werktuig gelijkende op een stoel zonder leuning,
dat gebruikt wordt bij het te drogen hangen en
bij het opbinden van het papier; ...STOFFER, m.
(-s), stoffer of veger met een korten steel, dien men
met ééne hand hanteert.
HANDS UP (Eng.). geef u gevangen, geef u over.
HANDSVOL, v. (Zuidn.) handvol.
HANDTAST, m. kleine bezigheid : 't is maar een
handtast; een handtast helpen, een handje helpen.
HANDTASTELIJK, bn. ( -er, -st), bevoelbaar,
tastbaar, (inz. fig.) zeer duidelijk, klaarblijkelijk:
eene handtastelijke waarheid; een handtastelijk
bewijs; —
met de handen tastende, grijpende : handtastelijk
zijn, de handen niet thuis kunnen houden, niet

van iem. (inz. vrouwelijke personen) kunnen afblijven : als ge weer handtastelijk wordt, ga ik heen,
als ge mij weder aanraakt. HANDTASTELIJKHEID, V. (...heden).
HANDTASTING, v. het aanraken, aangrijpen van
de hand, inz. ter bekrachtiging eener belofte : iets
bij handtasting beloven, bij handslag; iem. onder
handtcsting ontslaan, onder de belofte dat hij bij
de eerste oproeping dadelijk weer verschijnen zal.
HANDTEEKENEN, o. teekenen uit de vrije hand,
zonder gebruik van liniaal en passer, inz. in tegen
rechtlijnig teekenen. HANDTEEKE--stelingm
NING, V. (-en). eigenhandige onderteekening,
naamteekening : zijne handteekening onder een stuk
plaatsen.

HANEBALK..

744

HANDTROUW, v. trouw, bij handtasting beloofd; ...VAARDIGHEID. v. vaardigheid met de
hand, bedrevenheid; behendigheid : de handvaardigheid van een goochelaar; ...VAT, o. (-ten), ...VATJE, o. (-s), handvatsel; ...VATSEL, o. (-s), oor,
steel enz., waarbij iets aangevat wordt; -- elke
zaak heeft twee handvatsels, alles kan van twee
zijden beschouwd worden; ... VEGER, m. (-s),
handstoffer; ...VEST, v. (-en), oorkonde, inz. eene
door den landheer uitgevaardigde akte, waarbij
eenig recht wordt vastgesteld of voorrechten worden
verleend, privilegie.
HANDVLEUGELIG, bn., (nat. hilt.) de handvleugelige zoogdieren (chiroptera), eene orde der
zoogdieren, waartoe o. a. de vleermuizen behooren.
HANDVOGEL, m. (.․ ), (jag.) valk, afgericht om
op de hand te zitten.

HANDVOL, v. zooveel als eene hand omvatten

kan : eene handvol noten, eene handvol zout; (diev.)
hij kreeg eene handvol, 5 jaar gevangenisstraf; —
(fig.) eene geringe hoeveelheid : eene handvol menschen; mv. handen vol: hij gooit het geld met handen
vol weg; (gew.) handvollen: uw vader gaf u twee
groote handvollen; — met heele handvollen, met
groote hoeveelheden; - verkl. handjevol, zie aldaar;
(gew.) handvolletje: ik kreeg maar een heel klein
handvolletje.
HANDVORM, m. (-en), schepraam tot het vormen
van handpapier.
HANDVORMIG, bn. (plantk.) (van bladen) den
vorm eener hand hebbende, verdeeld in slippen die
uit één punt ontstaan en aan den voet samenhangen.
HANDWAARZEGGER, m., ...WAARZEGSTER,
v. (-s), handkijker, -kijkster; ...WAARZEGGERIJ,
v. (-en), chiromantie.
HANDWAGEN, m., ...WAGENTJE. o. (-s),
wagen die met de hand wordt voortgeduwd;
(Ind.) rijtuig voor één paard om zelf te mennen;
...WATER, o water om de handen te wasschee,
waschwater; (fig.) dat haalt er geen handwater bij,
dat is er niet bij te vergelijken.
1. HANDWERK, o. (-en), de bezigheid van hen
die met de handen en eenvoudige werktuigen
grondstoffen in bepaalde voorwerpen herscheppen,
ambacht : een handwerk uitoefenen; hij wil liever
een handwerk Zeeren, dan boer of winkelier worden;
hij is schoenmaker van zijn handwerk; —
een handwerk heeft een gouden bodem. wie goed

een vak verstaat kan overal zijn brood verdienen; —
de vrouwelijke handwerken, vrouwelijke bezigheden met de hand, welke onderscheiden worden in
nuttige (breien, naaien, stoppen, mazen, merken)
en fraaie handwerken (borduren, haken, knoopen
enz.) : examen doen voor de nuttige handwerken,
om de bevoegdheid te verkrijgen er onderwijs in
te mogen geven; — een handwerk(je), iets dat tot
de vrouwelijke handwerken behoort, haakwerk,
borduurwerk enz. : zij was bezig aan een handwerkje;
wat heeft zij een prachtig handwerk gemaakt, (b. v.

een geborduurd kleed); -(gmv.) wat met de hand vervaardigd is (in
tegenst. met machinaal werk): te koop eene partij
sigaren, handwerk.

2. HANDWERK, m. (-en), naam dien de valkeniers aan de klapekster geven.
HANDWERK(EN)WINKEL, m. (-s), winkel waar
de benoodigdheden voor vrouwelijke handwerken
verkrijgbaar zijn.
HANDWERKER, m. (-s), HANDWERKSMAN,
m. (...lieden, ...lui), ambachtsman, (ook) iem. uit
de lagere volksklasse. HANDWERKSTER, v.
(-s), arbeidster; (ook) eene vrouw die in vrouwe
handwerken bedreven is of daarvan haar-lijke
beroep maakt.
HANDWEVER, m. (-s), wever die met de hand
weeft, inz. buiten de fabriek; ...WEVERIJ, v. het
weven met de hand (in tegenst. met het machinale
weven).
HANDWIEL, o. (-en), spinnewiel (voor het
spinnen in huis); ...WIJZER, m. (-s), wegwijzer,
paal met eene uitgestrekte hand die de richting
aanwijst; ...WINDEL, m. (-s), ...WINDSEL, o.
(-s), (heelk.) verband dat met de hand om iets
heen gewonden wordt; ...WOORDENBOEK, o.
(-en), beknopt woordenboek in handig formaat;
...WORTEL, m. verbinding tusschen den voorarm
en de middelhand, het polsgewricht; ...WORTEL
zeven beentjes-BENDR,o.mv(ntl)de
die samen den handwortel vormen; ...WUIF, M.
wuiving met de hand : iem. met een handwuif
groeten; ...ZAAG, v. (...zagen), (timm.) zaag die
met ééne hand wordt gehanteerd.
HANDZAAM, bn. (...zamer, -st), (van personen)
handelbaar : een handzaam man; — (van het weder)
dragelijk, niet hinderlijk : het weder is wel zoo handzaam als gisteren; een handzame wind, die den zeeman niet belemmert in zijne verrichtingen; handig, geschikt voor het gebruik : een handzame
beitel. HANDZAAMHEID, v.
HANDZEEF, v. (...zeven), zeef die met de hand
heen en weer bewogen wordt; ...ZWABBER, m.
(-s), (zeew.) zwabber die met de hand wordt gehanteerd.
HANEBALK, m. (-en), (bouwk.) de horizontale
balk die boven in den dakstoel wordt aangebracht
ter versterking der spruiten; -- hij woont i.n, (ook
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onder) de hanebalken, zeer hoog, vlak onder de

dakpannen.
HANEBOLTEN, v. mv. (gew.) lischdodden
(typha); ook zegge (carex).
HANEKAM, m. (-men), kam of kuif van een
haan; (bij vergelijking) (ontl.) kamvormig uitsteek
zeefbeen; (hoefs.) eene scherpe verheven --selvanht
heid op de bovenvlakte van den hoornstraal van
een paardenhoef; (molenm.) zekere op een hanekam
gelijkende klamp achter de roeden van een molen; (plantk.) benaming van verschillende planten, nl.
van de celosia cristata, eene sierplant met op een
hanekam gelijkende donkerroode bloem ; van den
ratelaar (alectorolophus of rhinantus crista galli),
die zoo geheeten is wegens hare grofgezaagde
bladen en diepgezaagde schutbladen; van den
reigersbek (erodium cicutariurrm); van het gele lisch
(iris pseudacorus); van de eikvaren (polypodiurn
vulgare) en van de esparcette (hanekammetjes).
HANEKLAUW, m. (-en), hanespoor of zevenblad
(aegopodium podagraria); koekoeksbloem (coronaria);
en scherpe boterbloem (ranunculus acer); ...KLOOTJES, o. mv. zekere plant met kleine knollen aan
den wortel, speenkruid (ficaria verna).
HANENBEZIE, v. (...beziën), groote Engelsche
aardbezie; ...BIJTER, m. (-s), volkshenaming voor
den bruinen kiekendief (circus aeruginosus); ...EI,
o. (-eren), benaming voor een ongewoon ei bv. een
ei zonder dooier of met twee dooiers, naar het
volksgeloof door den haan gelegd; - (scherts.)
menschelijke of dierlijke uitwerpselen bij den weg,
ook kromme eieren en platvoeteieren geheeten;
...GEKR.AAI, o. het kraaien van den haan; met
het hanengekraai, zeer vroeg in den morgen; (Zuidn.) een geringe afstand; ...GEVECHT, o.
(-en), strijd van hanen; ...KAMPER, m. (-s),
(Zuidn.) iem. die hanen houdt en vechten laat;
...MAT, v. (-ten), vechtplaats der hanen; ...MELKEN, o. hanen tot hanengevechten africhten;
...MELKER, m. (-s), (Zuidn.) hanenkamper;
...PAS, m. ( -sen), (gew.) iemand den hanenpas
leeren, hem van achter bij de broek pakken en
hem, terwijl men de broek zoo ver mogelijk naa
boven trekt, voort doen gaan.
HANEPOOT, m. (-en), de poot van een haan; (bij vergelijking) (in havens) een loodrechte paal
of koning die gesteund wordt door 1, 2, 3 of 4 schoor palen en slechts daarin van een dukdalf verschillende, dat de schoren niet symmetrisch zijn geplaatst; - (zeew.) een touw, met een ring in liet
midden, welks beide enden op eenigen afstand van
elkaar zijn vastgemaakt : de hanepoot van de gaffel;
de zonnetent hangt aan een hanepoot onder het bezaansstag; - schertsende benaming voor slecht
schrift, gekrabbel : hij maakt niets dan hanepooten;
('t is) hanepoot en baksteen, leelijk gevormde let -

ters; -(plantk.) volksnaam van verschillende planten,
als : het zevenblad. (aegopodiurn podagraria), de
zeekraal (salicornia herbacea), het moederkoorn
(scleroti-um clavus), en de landranonkel of boter bloem; waterhanepoot, de blaartrekkende boterbloem
(ranunculus sceleratus), (ook) het moeras-vijfvingerkruid (comarum palustre); - (Z. A.) benaming
eener druivensoort : roode en witte hanepoot.
HANESCHOP, m. (-pen), benaming voor den
gewonen buizerd (buteo vulgaris).
HANESCHREE, v. kleine afstand als de schrede
van een haan; kleine tijdruimte : met Nieuwjaar
zijn de dagen eene haneschree gelengd; ... SPAT, v.

(-ten), zeker gebrek aan den achterpoot van een
paard, waardoor het dier den voet krampachtig en
hoog oplicht, ook hanetred genoemd; ...SPOOR,
v. (...sporen), het scherpe, doornige uitsteeksel
achter aan den poot van een haan; (bij vergelijking)
een volksnaam voor het moederkoorn; ...STEEN,
In. (-en), eene steenachtige zelfstandigheid in de
maag der hoenders; ...TRED, m. (-en), tred of
trede van een haan; (bij vergelijking) zeker gebrek
van paarden, hanespat; (ook) de ronde geelwitte
plek onder het dooiervlies in een ei, liet kiemblaasje
(cicatric-ula); ...TREE, v. (...treden), hanetred;
(hg.) korte afstand; - (molen.b.) trapladder boven
in een molen met een enkelen boom, waarin de
treden aan beide zijden uitsteken; ...VEDER,
v. (-en), ...VEER, v. (-en), Bene veer van een haan,
inz. eerie staartveer; - (fig.) een twistziek persoon
(eig. een van de leden der ruiterbende die als
symbool hunner dapperheid Bene haneveer op den
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hoed droegen); ...VOET, m. (-en), voet van een
haan; (bij vergelijking) als naam van zekere planten, hanepooten of ranonkels; bosch-hanevoet,
bosch-anemoon.
1. HANG, m. (-en), een voorwerp van hout of
ijzer, soort van rek, waaraan iets hangt; of waarop
planken gelegd' worden : te koop twee hangen met
kaasplanken; - eene plaats waar iets kan hangen.
inz. om visch te rooken, b. v. bokkinghang ; (Z. A.) helling van een berg of heuvel.
2. HANG, m. neiging, trek (tot iets) : hij volgde
den natuurlijken hang van zijn karakter; de hang
tot het theologische is in Nederland zeer algemeen.

HANGAR (Fr.), v. (-s), loods, bergplaats.
HANGBEUGEL, m. (-s), (bouwk.) een ijzer waarin
de tap van de val eener ophaalbrug draait; in den
sluismuur verankerde beugel waarin de nok van
de achterhar eener sluisdeur draait; - (bij hangwerk) beugel die den hangstiji aan den waterpassen
balk bevestigt.
HANGBLAKER, m. (-s), blaker met haak die
kan hangen, keukenblaker; ...BOOG, m. (...bogen),
(bouwk.) overhangende gewelfboog zonder recht stand ...BOOM, m. (-en), (molenm.) de verticale
balk die het uiteinde der staart van een wipwatermolen niet dat van de trap verbindt; ...BORD, o.
(-en), houten bord, dat aan een staak hangt, uit
...BRUG, v. ( -gen), hangende brug,-hangbord;
kettingbrug; ... BUIK, m. en v. (-en), iem. niet
een neerhangenden buik, dikbuik; (ook) zeker
gebrek van paarden, Bene doorzakkende buik;
...BUIS, v. (...buizen), hangende afvoerbuis eener
dakgoot
HANGDIEF, m. (...dieven), (oeroud.) beul; (ook)
booswicht, galgebrok.
HANGEBAST, m. (-en, galgebrok; -, v. zekere
karnemelksspijs, ook naar de wijze, waarop men
de karnemelk van de overtollige waterdeelen zuivert, hangop, druptemelk en drup -in-'t -zak geheeten.
HANGEBROEK, m. (-en), iem. wiens broek aan
zijn lijf hangt, zeer slordig zit; - (fig.) dauwel,
druil.
HANGEL, m. (-s), (gew.) voorwerp waaraan men
iets kan ophangen, hengsel, (ook) haal; - (Zuidn.)
gij rnoogt het achter den hangel schrijven, schertsen
derwijs tegen een schuldeischer gezegd, dien Iran
niet voornemens is te betalen; - (gew.) hengel; (geur.) vischhaak, vischsnoer, hengelroede.
HANGELHOUT. o. (-en), (Zuidn.) recbtstaand
stuk hout flat de molentrap ondersteunt.
HANGELOOREN, o. mv. (gew.) benaming voor
Bene soort van tuinboonen met zeer lange peulen.
HANGEN, (hing, heeft gehangen), iets aan een
ander, hooger gelegen voorwerp bevestigen, zoodat
het niet valt : den ketel over het vuur hangen; zijne
jas aan een spijker (of aan den kapstok) hangen;
eene keten, om. den hals hangen; veel goud aan zijn
lijf hangen, zich overladen met gouden sieraden,
opschikken; de huik naar den wind hangen, zie
HUIK; de lier aan de wilgen hangen, zie WILG;
enz.; - een huis te huur, te koop hangen, er een
bordje met te huur of te koop aanslaan : zijn huis
hangt te huur, is te huur; - (van personen) ophangen, aan de galg hangen; men heeft den dief gehangen; - (zegsw.) het is tusschen hangen en worgen,

het gaat tusschen twee dreigende gevaren, 't is
Bene netelige zaak; - ik wil hangen als het niet waar
is, (als sterke verzekering); (ook zelfst.) hij heeft
het hangen verdiend; -- hangen heeft geen haast

(als liet fèaar vóór 't worgen geschiedt), in scherts
gezegd tot iem. die met ongeduldige drift roept; (fig.) zijn hart aan, iets hangen, ergens zijne zinnen
op zetten; aan iets hoogers bevestigd zijn., zoodat het niet
valt : in den wind te drogen hangen; hij hing aan
de galg; -- (w. g.) je hangt niet aan je oor, gezegd
tot iem. die ongeduldig op iets aandringt; - hij
hing over de leuning; zijn tong hing hem uit den
mond, hij was uitgeput van vermoeidheid of inspanning; - (fig.) hem hangt iets boven het hoofd,
dreigt een ongeluk of iets onaangenaams; - het
hangt nog in de lucht, is nog niet zeker; - de zaak
is nog hangende (of hangt nog aan den spijker), is
nog onbeslist, nog niet afgedaan; - zijn leven
hangt aan een zijden draad, is in het uiterste gevaar: - eene zaak waar veel aan hangt, waar veel

aan vast is, veel aan gelegen is, iets van groot
belang; - daar hangt veel geld aan, er zijn voor
die onderneming groote uitgaven gedaan; - (Zuidn_)
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geld aan zijne boeken. geeft er veel
geld aan uit; -- zij hangt alles aan haar gat. geeft
aan mooie kleeren uit ; -- aan
geld
te veel
iemands lippen hangen. met onverdeelde aandacht
en belang: telling naar hem luisteren; -- hij hangt
zeer aan zijne vrouw en kinderen, is zeer aan hen
gehecht ; — hij hangt overal aan hem, vergezelt
hem overal; -- dat hangt aan elkaar, is niet stevig,
niet solide, (ook) oud, versleten; dat hangt als droog
zand aan elkander, er is volstrekt geen logisch
verband in; — dat hangt van leugens aan elkaar, bestaat enkel uit leugens; — hij hangt van grappen
aan elkaar, hij is een eeuwige grappenmaker; -- aan
iets blijven hangen, met do kleeren aan iets blijven
vastzitten ; (ook) zijns ondanks kooper van iets
worden, meestal door bij eene verkooping er op
te bieden; hij hangt, blijft aan het bod, niemand
biedt hooger; — (fig.) hij is zeker ergens blijven
hangen, van iem. gezegd die onderweg is achter
— aan woorden moet men niet blijven-geblvn;
hangen, men moet zich niet aan de doode letter
houden; --- hei hangt mij in het lijf, in de leden,
ik heb er een voorgevoel -i an ; — in het kastje
hangen, onder de geboden staan, ondertrouwd zijn;
-- (zeew.) aan den wind hangen (van een
schip), zeer dicht bij den wind sturen ; —
de lip laten hangen, pruilen ; — het hoofd laten
hangen, den moed verliezen; — -iets laten hangen,
het niet wegnemen; -- zijne ooren naar iets, iem.
laten hangen, daar naar luisteren; -- vol hangen,
vol zijn met hangende voorwerpen : de boom hangt
vol peren; — dat hangt er in, kost veel geld; -- je
kunt wel aan de bel blijven hangen, telkens wordt
er gebeld; — staan te hangen, (van personen) op
iets leunen, over iets hangen, inz. met de bijgedachte van ledig, werkeloos te zijn : sta niet zoo
hij hangt veel

te hangen, maar ga wat doen;

— het kind hangt van-

daag, is niet opgewekt, niet flink gezond, lusteloos,
hangerig; — op den grond hangen, tot op den grond
neerhangen : het tafelkleed hangt op den grond; —
de teugels laten hangen, zie TEUGEL; — op zijde
hangen, naar eene zijde overhellen; — neerwaarts
gebogen zijn, hellen : de kiel van het schip hangt;
het hangen der masten; - ( veearts.) het hangen van
den rooster, eene zwelling van het onderste gedeelte
van den rooster of harde gehemelte van een paard; naar iets hangen, er naar haken, naar verlangen;
in de algem. taal alleen in de uitdr. hangen en ver
(bij zeker pandspel) „ik hang en ik verlang,"-lange:
„naar wie

I " „naar N. N."
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HANGEND, bn. neerhangend : hangende ooren;
hangende borsten; — met hangende lip, pruilende,
naar schreien staande; — dat meisje heeft nog
hangend haar, niet in vlechten gebreid of opgestoken; — (fig.) met hangende pootjes bij iemand
komen, gedwee, onderdanig, als een hondje dat
moet „opzitten "; — met hangende wieken te huis
komen, beschaamd wederkeeren; — een hangend
dak, stroodak waarbij de aardeinden van het stroo
naar boven worden gelegd; — de hangende tuinen
van Babylon, van Semiramis, (hist.) een der zeven
wonderen der wereld : groote terrassen, die op
muren en kolommen rustten en tot tuinen waren
aangelegd; — het proces is nog hangende, onbeslist,
nog niet afgedaan; — de onderhandelingen zijn nog
hangende, nog gaande, nog niet geëindigd.
HANGENDE, voorz. hangende het proces, terwijl
het proces nog hangende is, nog niet is afgedaan.
HANGENIERSBALK, m. (-en), (molenm.) (in
molens met stampers) de horizontale balk langs de
stampers waaraan de schortkneppels door middel
van een blokje (hangeniersblok) zijn bevestigd: —
dwarsbalk op de voeghouten van eene molenkap
die van binnen verkruid wordt; ...BLOKJE, o. (-s).
HANGER, m. (-s), iets dat hangt, b. v. een oor
oorbel; — hangers van eene kandelaar,-hanger,
stukjes kristal die daaraan hangen; — deel van
een arrentuig, ter zijden van het paard hangende; —
hangende stijl of ketting; — de neerhangende
houten koker waardoor het regenwater uit de goten
naar den regenbak wordt geleid, hangpomp; —
(molenm.) een hout voor en achter aan de voeghouten van een molen, waardoor voorkomen wordt
dat de molenkap bij harden wind wordt opgelicht; — (scheepst.) stuk hout dat tot verlenging
dient van de spanten van het inhout: — (ook)
dat waaraan iets hangt, b. v. de haakriem van
een degen; — kleerhanger; — (scheepst.) strop
waaraan een blok wordt bevestigd: (ook) deel van

een sloepstakel; -- plank dienende om de schroten
voor eene plafonneering te dragen; —BLOK, o.
(-ken, -s), (scheepst.) plat blok (katrol) voor den
marsedraaireep.
HANGERIG, bn. neiging hebbende om te hangen,
op iets te leunen (inz. van iemand die lusteloos
is of eene ziekte onder de leden heeft : kleine Jan

is zoo hangerig vandaag, hij is zeker ni-et goed,.

HANGGAREEL, o. (-en), (molenm.) twee hangende stijlen met een dwarsbalk onderaan,
waarop iets (b. v. de as der luierij van een korenmolen, de waterbak in een papiermolen, enz.)
rest; ...GAT, o. (-ten), (zeew.) een schip dat van
achteren te zwaar is uitgebouwd; -- paard met
zware overhangende billen; —, m. en v. beuzelaar,
-ster; iem. die van geen heengaan weet, plakker;
...GOOT, v. (...goten), dakgoot die op uitstekende
ribbetjes of op gootijzers rust.
HANGIJZER, o. (-s), zeker keukengereedschap:
een vierkante rooster, die met een groot hengsel
aan den heugel boven het haardvuur wordt gehangen, om er een pot of pan op te plaatsen; (ze sw. )
dat is een heet hangijzer (om aan te vatten), het is
eene netelige zaak.
HANGKAMER, v. (-s), ...KAMERTJE, o. (-s),
eene soort van halve verdieping in eene hooge
kamer, die haar licht ontvangt van het bovenste
gedeelte der ramen, opkamer; ...KAP, v. (-pen),
(bouwk.) Bene lage kapoverspanning, zooals b. v.
die van de schuren van molens; ...KAST, v. (-en),
Bene kast waarin men kleedingstukken kan ophangen ; ...KETTING, rn. (-en), de ketting waaraan
iets opgehangen wordt, inz. waaraan de val caner
ophaalbrug hangt; ...KLOK, v. (-ken), hangend
uurwerk; ...KOMPAS, o. ( -sen), (zeew.) een kompas
dat aan de zoldering der kajuit hangt; ...KORF,
m. (...korven ), een korf, die op den rug wordt
gedragen of door den ezel op zijde, (ook wel) eene
mand die onder aan den wagen hangt; ...KOUSJE,
o. (-s), gloeikousje voor hangend gloeilicht; ...LAMP,
v. (-en), ...LANTAARN, v. (-s), die aan de zoldering
hangt; ...LICHT, o. (-en), licht van een hangkousje; ...LIP m. en v. (-pen). iem. met een han
onderlip, pruiler; — paard dat het gebrek-gend
heeft de lip los te laten hangen; ...LOODJE, o.
(-s), (bouwk.) opgebogen reepje lood, om de panlatten bij de kepers gewonden, ten einde er e'en
stuk dakpan in te kunnen hangen; ...MAT, v. (-ten),
een hangend net, stuk zeildoek waarin men ligt
of slaapt (op schepen, in kazernes enz.); in eenti
hangmat

in een Bosch liggen lezen; ...MOUW,

V.

(-en), afhangende mouw.
HANGOOR, m. en v. (-en), lam. die hangende
ooren heeft, (fig.) sukkel, lummelachtige vent; —
opgeschoten knaap of meisje : eerst menschen, data
hangooren, eerst de ouderen, dan de kinderen,
ieder naar rang en stand; — slordige vent of vrouw;
— een hond met hangende ooren; — eene tafel
met neerslaande bladen.
HANGOP, v het dik van zure melk, zie HAN GEBAST.
HANGPARTIJ, v. (-en), (kooph.) Bene partij
goed waaraan de kooper is blijven hangen; ...PEES,
v. (...pezen), pees waaraan de slagers het geslachte
beest ophangen; ...PLANK, v. (-en), plank op een
hanger; ...PLANT, v. (-en), plant met hangende
ranken, als kamerplant gekweekt; ..POMP, v.
(-en), afhangende koker die het water naar den
regenbak leidt, hanger.
HANGSEL, m. (-s), (gew.) hengsel; — deel van
de zaag waaraan deze in het zaagraam van een
zaagmolen hangt
HANGSLOT, o. (-en), hangend slot (aan een kof
deur van sommige pakhuizen, enz.), in-fer,opd
verkl. hangslootje; ...STELLING, v. (-en), een
paar planken op twee dwarsbalken gespijkerd, om
langs de buitenzijde van het schip uit te hangen
als men breeuwen of teren wil; ...STOEL, m. (-en),
toestel tot het dragen van de planken waarop de
leidekkers werken; (pap.) een driebeenig stoeltje,
waarop men de vellen papier legt, welke opgehangen
moeten worden, ook handstoel genaamd; ...STUK,
o. (-ken), (aan een riem); ...TOREN, m. (-s), niet
tot den grond toe doorgaande zijtoren; ook als
heraldische figuur (Fr. donjon).
HANGWAL, m. (-len), laag liggende, slappe
kant van een stuk land langs eene sloot; ... WANG,
v. (-en), hangende wang, zakwang; ...WIEG, v.
(-en), in een gestel hangende wieg; ...WERK, o.
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(-en), benaming voor het metalen werk, waardoor
deuren, luiken enz. aan de posten der kozijnen
worden afgehangen.
HANGWRAK, bn. (van beschadigde dakpannen)
niet geschikt om opgehangen te worden : te koop

HANZEATEN, m. mv. de leden der Hanze. HAN ZEATISCH, bn, tot de Hanze behoorende.
HANZESTAD, v. (...steden), stad die tot de
Hanze behoorde; ...VERBOND, o. de Hanze;
...VLAG, v. ( -gen), vlag der Hanze.
HAP, m. (-pen), de daad van happen, beet : een
hap in iets doen; met één hap was het op; — een
afgehapt stuk : hij nam een grooten hap uii den
appel; er is een heele hap uit dat boek, er is een hoek
uitgescheurd, het ziet er uit of er een hap uit genomen is; - een mondvol: een hap brood; wilt
ge een hapje meeëten? -- (Zuidn.) bits, scherp woord:
zij gaf hem een hap. HAPJE, o. (-s), een kleine
hap; (ook) een slokje, een borrel : ik zal nog maar
een hapje nemen; - eene kleinigheid : hij verdient
er een hapje aan; - (ironisch) een lief hapje, een
deugniet; — dat is ook geen hapje, niet iets aan genaams, geen begeerlijk baantje.
HAPEREN, (haperde, heeft gehaperd), blijven
steken, niet vlot voortgaan, mankeeren : hij zei

eene partij hangwrakke pannen voor schoeiingspannen.

HANGZEEL, o. (-en), kruizeel.
HANIG, bn. ( -er, -st), geil, wulpsch; (ook) vinnig,
bijdehand : wees niet zoo hanig.
HANNEKEMAAIER, m. (-s), Westfaling of
bovenlander, die in den hooitijd naar Nederland
komt om het gras te maaien; (fig.) lompe, ongemanierde kerel.
HANNEKENUIT, m. (-s), (Zuidn.) nachtwaker.
HANNEMAN, m. (-s), eene soort van deugdzamen
Gelderschen zoeten appel.
HANNEN, m• (Zuidn.) Hannes, lomperd : wat
een Hannen van een vent; (ook) roepnaam voor :
tamme ekster.
HANNES, m. ( -sen), een mansnaam, Johannes ;
een Hannes, een lummel, een sukkel; (ook) 't is
een echte Hannes. 't is toch zoo'n Hannes, een
bijdehand persoon, die graag de baas speelt; een
schele Hannes, iemand die scheel kijkt.
HANNESEN, zeuren, zaniken; wauwelen, kletsen : lig toch niet te hannesen.
HANNIK, m. (-ken), (gew.) lummel; (gew.)
schreeuwend, kijflustig wijf; (gew.) tamme ekster;
tamme kraai; Vlaamsche gaai, roetaard, (ook)
zwarte kraai.
HANS, m. (hanzen), een mansnaam, Johannes;
(zegsw.) wat Hansje niet leert, zal Hans niet weten;
Hans komt door zijne domheid voort, de dommerik
heeft geluk; - Hansje in den kelder, schertsende
benaming voor het kind in den moederschoot,
(ook) eene soort van drinkschaal waaruit een poppetje te voorschijn komt als zij met wijn gevuld
wordt, en waarmede eertijds gedronken werd op
het welzijn eener aanwezige aanstaande kraamvrouw; - Hans riet de bellen, een sloddervos; een groote hans, iemand die door rijkdom of aanzien
uitmunt, inz. iem. die zich daarop laat voorstaan; roepnaam voor tamme ekster; tamme kraai; een
ezel.
HANSA, v. zie HANZE.
HANSOM, (Eng.), v. (-s), licht rijtuig op twee
wielen en met twee zitplaatsen, met den bok voor
den koetsier achterop.
HANSOPPEN, (Z. A.) (hansopte, heeft gehansopt),
de handen opsteken, zich overgeven, onderwerpen
(Eng. to hands up). HANSOPPER, m. (-s), (Z. A.)
iem. die zich vrijwillig overgeeft.
HANSSOP, m. (-pen), hansworst, Fr. Jean
Potage; (ook) eene papieren pop met beweegbare
armen en beenen; zeker wijd kleedingstuk, waarmede het geheele
lichaam, met uitzondering van hoofd, handen en
voeten, wordt bedekt, en gelijkende op de kleeding
der hansworsten (inz. als nachtgewaad voor jongens);
eert. ook Bene dergelijke kleeding die als dwangmiddel bij de krankzinnigen gebezigd werd.
HANSWORST, m. (-en), potsenmaker (op de
kermis of op het tooneel); (ook) eene pop gelijk een
hansworst, als kinderspeelgoed; (fig.) iem. die
handelt als een hansworst, een belachelijk, aanstellerig persoon, HANSWORSTENPAK, o. (-ken),
kleed of gewaad van een hansworst. HANSWORSTERIJ, V. (-en), potsen als die van een hansworst.
HANTEEREN, (hanteerde, heeft gehanteerd),
niet iets omgaan, het behandelen, bezigen, gebruiken : de pen goed hanteeren, een goeden stijl hebben;
het penseel hanteeren, schilder zijn; - in het hanteeren van het Italiaansch was hij een baas; het
zwaard hanteeren; hij weet mes en .vork goed te hanteeren, kan er vlug mede te recht, hij eet flink;
help me even, ik kan die zware kast alleen niet hanteeren. HANTEERING, v. het hanteeren, de
behandeling van een werktuig : de hanteering der
wapenen; -, v. (-en), handwerk, bedrijf : neringen
en hanteeringen.

HANZE, ook HANSA, v. (hist.) een verbond
van buitenlandsche handelaars om elkaar te helpen
en te beschermen, koopmansgild; (inz.) het verbond der Noordduitsche handelssteden (van de
13de tot de 17de eeuw), waartoe ook verschillende
Nederlandsche en eene Vlaamsche stad behoorden; - (thans) bond van R. K. vereenigingen tot
bevordering van den handeldrijvenden. en industrieelen middenstand (opgericht in 1902).

HARD.

het vers zonder haperen op; hij betaalt prompt op
zijn tijd, het hapert nooit; - het roer hapert, stuit.,
werkt niet goed; - wat hapert er aan ? (of waar
hapert het aan I), wat is er voor belemmering, wat
mankeert er aan ?; -- het hapert hem aax geld,
hij heeft gebrek aan geld; - het hapert hens in 't
hoofd, in den bol, hij is niet wel bij 't hoofd; -dat hapert er nog maar aan, dat moet er nog bij -

komen om de maat van leed, ergernis enz. vol te
maken; -- aan iets vast blijven zitten : mijn rok
haperde aan een spijker; de pen hapert telkens aan
dit slechte papier. HAPERING, v. (-en).
HAPPA, bw. in de uitdr. het is happa, het is weg.

HAPPE, v. (-n), (Zuidn.) hakbijl, aks.
HAPPEN, (hapte, heeft gehapt), met den geopenden mond naar iets grijpen, bijten : die hond hapt
naar alles; - naar lucht happen, naar adem snak ken; - lucht gaan happen, in de buitenlucht gaan;
in een stuk koek happen; de hond heeft het brood uit

1

den schotel gehapt; --- (Zuidn.) bits spreken. iem.
toesnauwen.
HAPPER, m. (-s), die hapt; — (gew.) eene benaming voor den aal of paling.
HAPPIG, bn. ( -er, -st), begeerig, gretig : hij is
altoos happig; - buitenlucht maakt happig, maakt
hongerig, geeft trek in eten; -- happig op iets zijn.
er begeerig naar zijn, er zeer op gesteld zijn; ik ben er niet happig naar, ik doe het niet zeer
gaarne; - (gew.) kras : j,, grootmoeder is nog een
happig oud mensch. HAPPIGHEID, v. gretigheid ;
gulzigheid.
HAPSCHAAR, ook IHAPSCHEER, m. (...scharen,
...scheren), (Fr. happe-chair), diender, dieven leider: - (gew.) vrek, inhalige kerel; (ook) rare
snuiter; (ook) iem. die een grooten mond opzet
en wartaal uitslaat; (ook) iem die zich wil doen
gelden.
HAPTISCH, bn. het gevoel of den tastzin hetreffende : eene haptische misleiding.
HAR, HARRE, v. (harren), ook HER, HERRE ,
V. (herren), duim, (ook) scharnier van een hengsel:
de har van eene deur (van een hek, van eene sluisdeur);
— stijl waarom eene sluisdeur draait, draaistijl; top van eene as; — pot of pan waarin eene har
loopt; - (gew.) kier : de deur staat op eene har,
HARRETJE, HERRETJE, o. (-s).
HARAKIRI, buikopensnijding, Japansche wijze
van zelfmoord wanneer men eene misdaad begaan
of zijne eer verloren heeft.
HARANGEEREN, (harangeerde. heeft geharangeerd), eene toespraak, eene redevoering houden.
HARASSEEREN, (harasseerde, heeft geharasseerd), afmatten, vermoeien.
HARCEEREN, (harceerde, heeft geharceerd),
(teek., gray.) arceeren. HARCEERING, v. (-en).
HARCELEEREN, (harceleerde, heeft geharce.leerd), voortdurend verontrusten, afmatten, plagen
(inz. van militairen).
HARD, bn. bw. ( -er, -st), niet of moeilijk samen
te drukken, te doordringen, te verbrijzelen enz. :

zoo hard als steen; de harde diamant; zijne dijen
zijn zoo hard als een spijker; op eene harde korst
bijten; - harde appelen, onrijp, groen; - hij is
zoo hard als een spijker, hij bezit niets, heeft geen
cent; - 't gaat er hard tegen hard, gew. ook hard
tegen onzacht. geene van beide partijen wil toegeven,
(ook) de twist is hooggaande; - dat paard is hard
in den bek, weinig of niet gevoelig voor het gebit;
(fig.) (van menschen) weerspannig; -- (Zuidn.) hard
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van hoorera zijn, moeilijk hooren, hardhoorig zijn; -h-ij heeft een harden kop, leert niet gemakkelijk; - een hard hoofd in iets hebben, sterk aan het
slagen twijfelen ; -- een hard kussen, een hard
leger; — op den harden grond slapen, niet op een
bed of een matras ; — een hard ei, waarvan de
inhoud door koken hard geworden is ; — harde
weg, hardgemaakt met grint, puin of door bestrating; — (Zuidn.) weer op 't harde zijn, na eene

ziekte weer buiten, weer op straat komen ; —
een hard dak, van pannen of leien ; —

niet of slechts met moeite te buigen, stijf, stug:
hard leer; een harde bo-rstel, met stijve haren; —
(van spijzen) hard in de maag liggen, niet gemakkelijk
verteren; (fig.) dat zal hem lang hard in de maag
liggen, dat zal hem heugen, daar zal hij niet gemakkelijk overheen komen; — (muz.) harde drie
drieklank met zuivere prime, groote terts-klan,
en groote quint; de harde toonschaal, de grootetertstoonschaal; — hard water, water met veel

kalkzouten en daardoor minder geschikt voor
wasschen en koken; — hard gras, te rijk aan kiezel zuur; -- hard bier, sterk, zuurachtig bier; — hard
weer, droog weer, lang aanhoudende droogte; —
zich met kracht doende gevoelen : een harde
winter. streng, fel; een harde vorst; — 't zijn harde
tijden, vol moeiten of nooden; — een hard lot,
moeilijk te verduren; — leven in harde dienstbaarheid; — hij had een harden dood, een moeilijken
doodstrijd, een moeilijk sterfbed; — 't was een
harde strijd, (ook fig.) moeilijk te beslissen; — 't
was eene harde waarheid, pijnlijk om te vernemen; —
't harde woord moest er uit, wat ons moeite kost om
te zeggen; — 't waren harde boorwaarden, moeilijk
om aan te nemen; — zoo iets is wel hard, valt hard,
moeilijk te verduren, te verdragen, zich er in te
schikken; — (bijb.) het is u hard de verzenen tegen
de prikkels te slaan; — het hard hebben, veel moeite,
pijn, verdriet, ontbering moeten uitstaan : de
armen hebben het dezen winter zeer hard; --

blijk gevende van gestrengheid, onwelwillend-

heid : harde maatregelen; eene harde straf; eene harde
bejegening ondergaan; — een hard oordeel, vonnis,
streng, onbarmhartig; — dat was eene harde les,
gevoelig; — dat was eene harde leerschool voor hem,
daar heeft hij het hard, moeilijk gehad; hij is

hard van aard, ongevoelig voor teedere aandoe ningen; — hij is hard voor zijne vrouw, behandelt
haar niet zachtzinnig; — iem. harde woorden geven,
toevoegen, onvriendelijk, (ook) barsch. gestreng,
(ook) grievend; — zijne harde trekken spelden niet
veel goeds, barsch, gestreng, koud; — (schild.) dat
portret is te hard, niet „mollig" geteekend, (ook)
de tegenstellingen van licht en schaduw zijn te
forsch, te kras; —
krachtig, hevig, fel : een harden strijd te strijden
hebben; — een hard vuur, fel brandend: — hij
kreeg een harden klap, slag, stoot, schop, trap, pijnlijk; — (sport) een harde bal, die met kracht aankomt; -- een harde donderslag, luid klinkend; —
met eene harde stem spreken., luid, niet zacht; -(gew.) een hard paard, dat veel kan uitstaan; -bw. op onzachte wijze : hard liggen; hard neer
krachtige wijze, niet kracht : hard-komen;—p
bellen; de deur hard dichtsmijten; hard roepen; —

luid : de zieke slaapt: praat niet zoo hard; — snel :
hard loopen, rijden; — ( gemeenz.) hard gaat ie,
kijk hem eens gaan; flink zoo; enz.; --- de zieke gaat
hard achteruit, zijne ziekte neemt snel toe, zijne
krachten nemen snel af; — zijne zaken gaan hard
achteruit, worden snel minder: — met aandrang,
klem : hij liet zich niet hard noodigen, nam de
uitnoodiging spoedig aan; — niet inspanning:
hard werken, hard síudeeren; — in niet geringe
mate : iem. hard uitlachen-; hard om iets lachen; —
.het regent, waait hard, op krachtige wijze; — flink :
het water kookt hard; — het hard te verantwoorden
hebben, veel te lijden hebben; — in hevige mate :
ik twijfel er hard aan; ik verlang hard naar de vacantie; hij is hard ziek; --- dat is hard noodig, zeer
noodig; — rust heeft hij hard noodig, zeer noodig; —
hard kerksch, hard Roomsch, streng, fel kerksgezind,

Roomsgezind.
HARDACHTIG, bn. een weinig hard.
HARDARREN, o. wedstrijd met arresleden, harddraverij met paard en ar : het is morgen hardarrera.

HARDBEKKIG, bn. ( -er, -st), (van paarden)
hard in den bek. HARDBEKKIGHEID, v.

HARDLEEREND.

HARDBITTIG, bn. hardbekkig.
HARDBLOEM, v. (-en), zeker plantengeslacht,
waartoe behooren de eenjarige en de overblijvende
hardbloem (scleranthaeeae).

HARDDRAVEN, (harddraafde, heeft gehard
rennen, snel loopen (inz. van paarden op-draf),
een wedstrijd); — (scherts.) aan een vergelijkend
examen deelnemen. HARDDRAVER, m. (-s),
paard dat snel loopt, rent, (ook) de berijder er van.
HARDDRAVERIJ, v. het harddraven; —, (-en),
wedloop van harddravende paarden. HARDDRAVING, v. (w. g.) harddraverij.
HARDEBOL, m. (-len), stijlkop, eigenzinnig
mensch.
HARDEBOLLEN, (hardebolde, heeft geharde bold), met de hoofden tegen elkander stootera; (fig.)
tegen het noodlot hardebollen, zich daartegen verzetten.
HARDEJANTJES, o. mv. eene soort van zoete
winterappelen.
HARDEN, (hardde, heeft gehard), hard maken:
staal harden, Gloeiend staal plotseling afkoelen, om
er eene grootere hardheid aan te geven; — sterk
maken, zoodat men overal tegen kan : hij is gehard
door weer en wind; hij heeft zich van jongs af aan
gehard; — uithouden : hij kan het in die betrekking
best harden; — ( gew.) hij kan het wel harden. het
uitzingen, hij zit er goed bij, heeft geld; — die
felle koude is niet te harden, niet te verdragen; 't
is hier niet te harden van de warmte. HARDING, v.

(-en), het harden.
HARDEPAD, o. (-en), (Z. A.) groote hoofdweg,
straatweg; (bij overdr.) hij kreeg 5 jaar hardepad,
dwangarbeid.
HARDER, m. (-s), (nat,. hist.) zekere visch die
op den karper gelijkt (mugil capito); (gew.) herder.
HARDERWIJKER, m. (-s), iem. uit Harderwijk; (ook) eene benaming voor te Harderwijk
gerookte bokking.
HARDGEEL, bn. schel, sterk geel van kleur.
HARDGIETERIJ, v. (metaalw.) het gieten van
ijzer in gietijzeren vormen, schaalgieterij.
HARDGLAS, o. eene soort van glas, van groot
weerstandsvermogen en bijzondere hardheid.
HARDGLASFABRIEK, v. (-en).
HARDGRAS, o. zekere harde grassoort (glyceria
procumbens).

HARDGRAUW, bra. (als zelfst, nw o.) benaming
van zekere harde, grauwachtige soort van metsel steen : hardgrauwe JVaalsteenen.
HARDGROEN, bn. schel, onaangenaam groen
van kleur.
HARDHALMIG, bn. (van grasgewassen) een
harden halm hebbende : het hooi moet zijn blank,
zuiver, rond en hardhalmig.

HARDHANDIG, bn. b«•. ( -er, -st), hard of ruw
van hand : voor een zieke is hij te hardhandig, gaat
hij niet zacht genoeg om; (ook) ruw te werk gaande,
geneigd om te slaan : hardhandig optreden. HARDHANDIGHEID, v.
HARDHEID, v. het hard zijn; —, (...heden),
iets hards, inz. harde woorden : iemand hardheden
zeggen.

HARDHOOFDIG, bn. ( -er, -st), stiifhoofdig.
HARDHOOFDIGHEID, v. stijfhoofdigheid, hardnekkigheid.
HARDHOOREND, HARDHOORIG, bn. ( -er,
-st), moeilijk kunnende hooren; school voor hardhoorigen. HARDHOORIGHEID, v. doofheid.
HARDHOUT, o. hout van eiken en beuken;
...HOUTEN, bn. van hardhout gemaakt : hardhouten meubelen.

HARDHUIDEN, mv. eene familie van visschen
(sclerodermi), waarvan de romp ompantserd is met
aaneensluitende beenplaten : de koffervisch behoort
tot de hard/zuiden.
HARDHUIDIG, bn. ( -er, -st), hard van huid;
(fig.) ongevoelig. HAARDHUIDIGHEID, v.
HARDIGHEID, V. (...heden), hardheid.
HARDIJZER, o. koudbros staafijzer : hardijzer
bevat 0,5'; , koolstof, — ( plantk.) volksbenaming
voor de ridderzuring (rumex obtusifolius), ook
ijzerhard en paardezuring g eheeten.
HARDKELK, v. (-en), (plantk.) de kransdragende hardkelk of grondster (illecebrum verticillatum),

een schoon plantje. dat op vochtige zand- en
heigronden voorkomt.
HARDLEEREND, HARDLEERIG, bn. ( -er, -st)
moeilijk leerende, traag van begrip, dom. HARD-
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LEERENDHEID, v. domheid, moeilijkheid van
begrip.

HARDLEERSCH, bn. hardleerend.
HARDLIJVIG, bn. ( -er, -st), een hard lijf, een
moeilijken stoelgang hebbende; (gemeen,.) vasthoudend. HARDLIJVIGHEID, v.
HARDLOOD, o. eene legeering van lood en antimonium, waaruit men letterspecie en jachthagel
vervaardigt.
HARDLOOPEN, o. het bedrijf van den hardlooper.

HARDLOOPER, m. (-s), die hard loopt; - (zegsw.)
hardloopers zijn doodloopers, wie te hard begint,
heeft kans dat hij niet ten einde toe kan volhouden; - (gew.) 't is een hardloopei van luien Kees,
hij is traag, is bijna te lui dat hij gaat; - 't is geen
hardlooper, hij vordert langzaam, (ook) hij is niet
vlug in het leeren; - (inz.) iemand wiens beroep
het is hard te loopen, b. v. een dienaar die gebruikt
wordt om spoedeischende boodschappen over te
brengen; (ook) een jongen die achter of naast
het rijtuig van zijn heer loopt (in Oostersche landen); (ook) iemand die in het openbaar (op kermissen b. v.) blijken geeft van zijne vlugheid en onvermoeidheid in het loopent - (Ind.) snelvarende
stoom- of mailboot; paard dat flink hard loopt; soort van schaatsen om snel mede te rijden. HARDLOOP RIJ. v. (-en), wedloop van hardloopers.
HARDLOOPSTER, v. (-s), eene vrouw die hard
kan loopen.
HARDNEKKIG, bn. bw. ( -er, -st), halsstarrig,
onverzettelijk (van personen); (fig.) een hardnekkig
gevecht, dat tot het uiterste wordt volgehouden; eene hardnekkige koorts, die van geen wijken weet; eene hardnekkige hoestbui, die maar niet ophoudt; bw. op hardnekkige wijze : hij hield hardnekkig
vol. HARDNEKKIGHEID, v.
HARDOP, bn, bw. overluid : zeg het maar hanlop;
- (Z. A.) hij is hardop, hij heeft geldgebrek, is
bankroet.
HARDRIJDEN, o. het rijden om het hardst (op
schaatsen, met paarden of met rijwielen). HARDRIJDER, m. (-s). die hard rijdt, inz. iemand die
uit liefhebberij of om geld te verdienen aan wedstrijden op schaatsen deelneemt. HARDRIJDERIJ,
v. (-en), wedstrijd op schaatsen om te zien wie het
hardst rijdt; (ook) harddraverij.
HARDROEIER, m. (-s), iemand die hard roeit. inz.
roeier van Bene giek; (gew.) boot om hard te roeien.
HARDSCHILLIG, bn. hard van schil zijnde.
HARDSOLDEER, o. (smed.) soldeersel uit eene
legeering van koper of messing, dat een hooger
smeltpunt heeft en vaster verbindt dan het gewone
tinsoldeer.
HARDSTEEN, m. (-en), (als stofn. v. gmv.),
zekere harde bergsteen, arduin; blauwe hardsteen,
Escaussijnsch arduin. HARDSTEENEN, bn, van
hardsteen : een hardsteenen stoep.
HARDVALLEN, (viel hard, is hardgevallen),
iem. verwijten doen : ik zal u over het gebeurde maar
niet hardvallen. (Vgl. in twee woorden : een kind
te verliezen, moet eene moeder hard vallen, ontberingen zullen hem hard vallen).
HARDVOCHTIG, bn. bw. ( -er, -st), niet licht
geroerd, ongevoelig, onaandoenlijk; (ook) meedoogenloos, wreed : een hardvochtig menseh; hardvochtige
eerzucht; hardvochtig optreden, iem. behandelen.
HARDVRUCHT, v. eene hier te lande zeldzaam
voorkomende plant (bunias orientalis), met gele
bloemkroon; - vroegere benaming voor het; vinkenzaad (neslea paniculata), behoorend.e tot de kruis
waarvan in ons land slechts ééne soort-bloemign,
wordt gevonden : de pluimdragende hardvrucht.
HARDVORM, m. (-en), (gew.) de larve van den
meikever, engerling.
HARDZEILEN, o. wedstrijd in het hard zeilen
van boeiers enz. HARDZEILER, m. (-s), vaar tuig dat hard zeilt; (ook) de schipper in zulk een
vaartuig. HARDZEILERIJ, v. (-en), HARDZEILPARTIJ, v. (-en), feest gegeven, wedstrijd
uitgeschreven door eene zeilvereeniging, waarbij
om het hardst wordt gezeild.
HAREM, m. (-s), (bij aanzienlijke Mohammedanen) het vrouwenverblijf; al de vrouwen en
bijzitten van een Mohammedaanschen groote;
- BROEK, v. (-en), broek zooals de haremvrouwen
dragen; -ROK, m. (-ken); - VROUW. v. (-en);
- WACHTER, m. (-s), bewaker van een harem,
eunuch.
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1. HAREN, bn. van haar : een haren boetekleed; - ( Zuidn.) eene haren muts, een gendarme
(marechaussee).
2. HAREN, (haarde, heeft gehaard), de zeis
scherpen op het haarspit, door er met den haar
te kloppen; - (gew.) scherp zijn : het-hamerop
haart mij in de keel, (van rook of mist, van scherpe
spijs of drank enz.) waardoor men aan het kuchen
raakt.
3. HAREN, (haarde, heeft gehaard), het haar
verliezen : de kat haart; - ( lan.db.) de boter haren,
met het haarmes eene kluit boter in alle richtingen
doorsnijden, om er de haren uit te halen.
HARENMAKER, m. (-s), fabrikant van haren
voor de oliesiagerij.
HARENT (TE en TEN), bw. uitdr. in haar huis:
zij zal u gaarne ten harent ontvangen.
HARENTHALVE, bw. om harentwil : ik doe het
harent halve.
HARENTWEGE, bw. uitdr. namens haar, uit
haar n aam : ik heb u harentwege eene boodschap te
doen.
HARENTWIL (OM), bw. uitdr. ter wille van
haar : doe het om, harentwil.
HARERZIJDS, b - w. van haar zijde, van haar
kant.
1. HARIG, bn. ( -er, -st), met haren bezet, ruig:
harige handen; eene harige bloem; - draderig:
harige peen, knollen. HARIGHEID, v. ruigheid,
ruigte, draderigheid.
2. HARIG, bn. ( -er, -st), (gew.) dampig, mistig,
met scherpen damp of nevel vervuld : wat is de
lucht harig; - eene harige zon, niet duidelijk zicht
bij heiig weer; - ruw, ruig, ten gevolge van-bar,
droogte of verkoudheid : harige lippen, mijne
keel is harig. HARIGHEID, v. het harig zijn van
de lucht.
HARING, m. (-en), (als stofn. v. gmv.l, zekere
bekende zeevisch (clupea harengus) : eene school
haringen; - nieuwe haring, haring die pas is aangevoerd, haring van de nieuwe vangst; Schotsche
haring, .hlollandsehe haring; een volle haring, met
de kuit; ijle (of leege) haring; de haring wordt buik loos; - haring kaken, op Bene bepaalde wijze reinigen
en inzouten; - haring drogen, tot bokking maken;
- als haring opeen;epakt zijn (of als haring in Bene ton
zitten), zeer dicht opeen zitten; zijn haring braadt
er niet, hij is er niet gezien, hij heeft van dien kant
niets te verwachten, (ook) het gaat hem niet voor
den wind; - ik zal er haring of kuit van hebben.
ik moet weten hoe de vork in den steel zit; het
tonnetje riekt altijd naar de haring, men verraadt
altijd van welke afkomst men is, of welke opvoeding
men gehad heeft; -- ten haring varen, goed bij iets
varen, wel slagen; - hij is daar leelijk ten haring
gevaren, leelijk te pas gekomen; - naar haring
schieten, de haringvleet te water doen gaan; (Zuidn.) zoo mager als een haring, zeer mager; hij
is zoo droog ats een haring, hij zegt nooit veel; haring gegeten hebben, grooten dorst hebben; (mil.).
piketpaal van Bene tent. HARINKJE, o. (-s).
HARINGACHTIG, bn. op haring gelijkende : de
haringachtige visschen (clupea); - van haring
houdende, die gaarne lusten.
HARINGBAND, m. (kuip.) zeker soort van band
om vaten te binden, hoepels van omtrent 5 voet
lengte; ...BED, o. (-den), drijvende kuit, die dikwijls
groote vlakten langs de oevers der zee bedekt.
en zich reeds van ver als Bene witachtige massa
doet kennen; ... BLIK, m. de blikkering aan de
oppervlakte der zee gezien, bij het naderen van
Bene school haringen; ...BUIS, v. (...buizen), schip,
ter haringvangst uitgerust; ...DROGER. m. (-s),
haringrooker; ...DROGERIJ, v. (-en), haringrookerij; ...FUST, o. (-en), haringtonnetje;. ...JAGER,
ni. (-s), snelvarende kleine schuit die de eerst
gevangen haring naar het vaderland brengt.
HARINGKAKEN, o. het kaken van de haring;
...KAKER, m. (-s), ...KAAKSTER, v. (-s), die het
kaken verricht.
HARINGKELDER, m. (-s), waar men haring
verkoopt; ...KONING, m. (-en), (nat. hist.) een
prachtige visch van de familie der lintvisschen
(regalecus remipes), dien men vaak aan het hoofd
der haringscholen aantreft; ...KOOPER, m. (-s),
...KOOPSTER, v. (-s), die in haring handelt;
...LOGGER, m. (-s), kielschip voor de haringvisscherij; ...MAN, m. (-nen), die haring verkoopt;
...MARKT, v. (-en), waar de haring wordt te koop
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geboden ; ...NIT, o. (-ten), om haring te
vangen.
HARINGPAKKER, m. (-s), die haring in tonnen
verpakt; ...PAKKERIJ, v. (-en), plaats, waar
baring bereid en in tonnen gepakt wordt, of van
waar zij verzonden wordt; ...PAKSTER, v. (-s).
HARINGROOKER, m. (-s), bokkingrooker;
...ROOKERIJ, v. (-en), bokkinghang; ...SCHA
voor de haringvangst.-KEL,m.(s)chakelnt
HARINGSHAAI, m. (-en), soort van haai (lamna
cornubica) die tot 6 M. lang wordt en even gevaarlijk is als de menschenhaai.
HARINGSLA, v. zekere spijs : salade met gesneden haring tot hoofdbestanddeel, en verder met
gesneden of gehakte bieten, uien, augurken, aard
...SPEETJE, o. (-s), een houten-apelnz.;
speetje, waaraan men de haringen rijgt, om ze in
den rook te hangen; ...SPETEN, o. haringen
aanrijgen en in de rookerij ophangen; ...SPEET STER, V. (- s); ...STOKJE, o. (-s), haringspeetje;
...TEELT, v. tijd voor de haringvangst; de haringvangst; ... TIJD, m. de tijd van het jaar, waarin
de haring gevangen wordt; ...TON, v. (-nen),
waarin de haring wordt verpakt.
HARINGVANGER, m. (-s), die op de haringvangst uitzeilt; ... VANGST, v. het visschen van
de haring; ...VISCH, m. (...visschen), (nat. kist.)
het geslacht van visschen, waartoe de gewone
haring, de ansjovis, de sprot en de elft behooren;
...VISSCHER, m. (-s); ...VISSCHERIJ, v. haringvangst; ... VROUW, v. (-en), die haring verkoopt;
...WATT, o. haringnetten; ...WEER, v. (...weren),
afsluiting om haring in te vangen.
HARK, v. (-en), een ijzeren of houten werktuig
met eene rij van tanden aan een langen houten
steel, om liet gemaaide gras bijeen te schuiven of
de tuinpaden van vuil te reinigen; — (fig.) een (stijve)
hark, een hark van een vent, een stijf, houterig persoon : zij is een rechte hark; — geldharkje der croupiers; --- benaming voor een deel van sommige
weefgetouwen. HARKJE, o. (-s).
HARKEN, (harkte, heeft geharkt), met de hark
bewerken : den tuin harken; hark die bladeren wat
bij elkaar. HARKER, m. (-s), HARKSTER, v. (-s),
die harkt.
HARKERIG, bn. als een hark, stijf, houterig:
een harkerig persoon.

HARKSEL, o. (-s), wat door de hark bijeengeschraapt is.
HARLEKIJN, m. (-s), hansworst, een der personen
in vroegere balletten (Ital. arlecchino); grappen
(nat. hist.) èene soort van vlinder, spanner-maker;
(geom.etra grossulariata). HARLEKIJNSOOG, o.
(-en), paardenoog met een verschillend gekleurd
regenboogvlies, glasoog; ...PAK, o. (-ken), bont
pak van gekleurde lapjes. HARLEKINADE, v.
(-s), eene soort van ballet; (fig.) fopperij.
HARLEVEENSCH, bn. op zijn oud Harleveensch,
op ouderwetsche, vreemde, rare manier.
HARMATTAN, m. een verschroeiende, zeer
scherpe en droge wind op de kust van Guinea, die
slechts van 1 tot 14 dagen aanhoudt : de Harmattan
waait vooral van December tot Maart en voert zooveel
stof mee dat de zon er door verduisterd wordt.
HARMEL, m. (-s), (gew.) zeker roofdier, hermelijn.
HARMELEN, (harmelde, heeft geharmeld), (gew)
gedurig voor- en achteruitrijden met paard en
wagen.
HARMEN, m. (-s), een mansnaam, andere vorm
van Herman : (zegsw,) met den tijd komt Harmen
in 't wambuis, langzaam gaat zeker; een stijve
Harmen, een houten Klaas; - (gew.) (timen. )
dommekracht.
HARMONICA, v. (-'s), muziekinstrument; bij de
glasharmonica worden kurken hamertjes, die tegen
de klokken slaan, door middel van een voetpedaal
in beweging gebracht, bij de gewone harmonica
brengt de lucht bij het in- en uitschuiven van het
instrument stalen veeren in trilling; chemische
harmonica, eene verticale, open glazen buis, waarin
eene gasvlam tonen voortbrengt; verbinding tusschen
de wagons van een harmonicatrein, op den blaasbalg eener gewone harmonica gelijkende; -SPE
TREIN, m. (-en), spoortrein waarbij-LER,m.(s);
de wagens zoo aan elkaar aansluiten, dat men
zonder buiten te komen van den eenen wagen in
den anderen kan komen.
HARMONIE, v. (...nieën), overeenstemming
tot een welgeordend geheel: de harmonie van
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zijn leven was gebroken; de harmonie tusschen man
en vrouw liet te wenschen over, eensgezindheid, goede
verstandhouding, eendracht : zij leven in de beste
harmonie; naam van verschillende sociëteiten; -(muz.) aangenaam klinkende vereeniging van
gelijktijdige, of van elkander opvolgende tonen:
eene wegslepende, smeltende harmonie; — de harmonie der spheren, zie SPH E E R; — de volkomen
overeenstemming van al de stemmen van een
muziekstuk (in tegenst. met de melodie) : de melodie
van dat stuk is goed, maar de harmonie kon beter
zijn; — de gezamenlijke blaas- (hout en koper) en
slaginstrumenten in een orkest; de lieden die deze
bespelen; vereeniging van personen die harmonie muziek maken; — de harmonie der kleuren, der
onderdeelen van een bouwwerk, overeenstemming,
bevredigende samenvoeging.
HARMONIEEREN, (harmonieerde, heeft geharmonieerd), overeenstemmen : ze ha.rmoniceren niet
riet elkaar, kunnen liet niet goed met elkaar vinden. HARMONIEERING, v.
HARMONIEGEZELSCHAP, o. (-pen), gezelschap
dat alleen harmoniemuziek maakt.
HARMONIEK, v. (muz.) harmonieleer.
HARMONIEKAPEL, v. (-len), harmoniegezelschap; ...LEER, v. (muz.) de leer voor de ver
akkoorden; ...MUZIEK, v. compositie-bindger
voor een orkest van blaas- (hout en koper) en slaginstrumenten, (ook) de uitvoering van zulk een
orkest; -ORKEST, o. (-en), orkest voor harmonie muziek.
HARMONIEUS, bn. bw. (...euzer), welluidend,
aangenaam klinkend voor het oor : eene harmonieuze
stern.
HARMONISCH, bn. eene harmonie vormende,
met elkaar overeenstemmende : het vormt een harmonisch geheel, alle onderdeelen passen bij elkaar;
welluidend : een harmonisch gezang; — harmonische
drieklank, de volmaakt consoneerende groote en
kleine terts -drieklank; (nat.) de harmonische tonen,
de reeks van tonen die ontstaan bij de trilling van
' 1
*, enz. gedeelte der snaar van den sono : 4 (w
meter
sk.
) harmonische evenredigheid, zie EVENREDIGHEID; — harmonische reeks, rij van getallen
waarvan elke drie opeenvolgende gedurig harmonisch evenredig zijn.
HARMONIESPRONG, m. (-en), (muz.) de opvolging van twee elkander vreemde akkoorden;
...WEDSTRIJD, m. (-en), wedstrijd, concours
van harmoni egezel schappen.
HARMONIUM, o. (-s), eene soort van kamerorgel
s.
met toetsen en registers.
HARMUTS, v. (-en), metalen dop of muts op
de har eener sluisdeur.
HARNACHEMENT, o. het tuig van een paard.
HARNAS, o. ( -sen), (hilt.) dat deel van de
wapenrusting, hetwelk borst en rug bedekt : het
harnas aangespen, zich ten strijde toerusten; voor iem. het harnas aantrekken, Zijne verdediging
op zich nemen; — ik zal er mij geen harnas over
aantrekken, dat raakt mijne koude kleeren niet; --i.em.. in het harnas jagen, hem boos maken; iem. tegen zich in 't harnas jagen, hem zich tot
vijand maken: —
ijzeren dubbeling, pantser van een oorlogsschip;
(bouwk.) het netwerk van een gothisch venster; -(aan rijtuigen, wagens, sleden enz.) het dwarshout
van den dissel, waaraan de strengen of trekzeelen
der paarden zijn vastgemaakt; — (wev.) de gezamenlijke rijen van aan koorden hangende lissen bij
een weefstoel, waardoor men de kettingdraden
afzonderlijk of gezamenlijk kan opheffen, ook
broek geheeten; -MAN, m. (-nen) of —MANNETJE, o. (-s), zekere visch, de geharnaste donderpad (agonus (of cottus) cataphractus), wordt 25 cM.
lang, zijne huid is bedekt met groote geribbelde
platen, vaak voorzien van een achterwaarts gerichten stekel; -PLANK, v. (-en), (wev.) de waterpas
liggende plank waardoor alle koorden der lissen
van het harnas gaan.
HARNASSEN, (harnaste, heeft geharnast), een
harnas aandoen : zich harnassen, (fig.) zich wapetien, harden, sterken; (fig.) ergens tegen geharnast
zijn, er op gewapend, toegerust zijn.
HARNASSUUR, v. (...suren), (Zuidn.) paarde tuig.
1. HARP, v. (-en), een muziekinstrument van
driehoekigen vorm met snaren, die niet de vingers
getokkeld worden : op de harp spelen; de harp slaan.
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tokkelen; -- de Iersche harp, eene kleine spitse
harp met twee rijen ijzeren snaren die door een
dubbelen klankbodem van elkaar gescheiden
zijn; -- de gewone of groote Davidsharp, eene grootere en meer volkomen harp; — de pedaalharp,
eene harp waarbij men door middel van 5--7
pedalen alle soorten van tonen met gelijke vaar digheid spelen kan; — (Zuidn.) op de F ransche
harp spelen, geen eten hebben; —
eene groote, meestal langwerpig-vierkante zeef
waarop men graan, buskruit enz. uitzeeft. HARPJE,
0. (- s).
2. HARP, v. (-en), HARPJE, o. (-s), kleine sluitwervel aan den zijkant van een venster, die belet
dat dit van buiten af kan worden opengeschoven; —
(zeew.) de sluitschalm in een kabelketting; — (art.)
de beweegbare beugel, aan weerskanten midden
door den zij wang van liet rolpaard van een kanon,
dienende om de broeking op te houden.
HARPAGON, ni. (-s), vrek. (Naar den naam van
den gierigaard in Molière's blijspel l' Avare).
HARPEN, (harpte, heeft geharpt), (w. g.) op
de harp spelen; -- op de (koren )harp ziften : rogge
harpen.

HARPENAAR, m. (...naren, -s), harpspeler:
de koninklijke harpenaar, koning David.
HARPENIST, m. (-en), harpspeler.
HARPER, m. (-s), zifter.
HARPHUIS, o. (...hulzen), het gebouw bij eene
buskruitfabriek, waar het kruit door middel van
harpen wordt gesorteerd.
HARPIJ, v. (-en), (fab.) benaming van zekere
mythische wezens in de gedaante van roofvogels
met meisjesgezichten en met armen die in klauwen
eindigen; ook als heraldische figuur; — (fig.) booze
vrouw, feeks; — (nat. hist.) grootste arend van
Zuid -Amerika (thrasaëtus destructor) met zeer
krachtige teenen en klauwen, kan 1 M. lang worden.
HARPIST, m. (-en), harpspeler van beroep.
HARPKLAVIER, o. (-en), (eert.) eene soort
van klavier met darmsnaren; ...LIER, v. (-en),
zeker muziekinstrument.
HARPLUIS, o. (zeew.) pluis of werk van oude,
geteerde touwen, om schepen te breeuwen.
HARPMUZIEK, v. muziek van of voor eene harp.
HARPOEN, m. (-en), een lang ijzer niet scherpen weerhaak, waarvan men zich bij de walvischvangst bedient : den harpoen schieten, werpen.
HARPOENEEREN, (harpoeneerde, heeft geharpoeneerd), met den harpoen werpen, treffen.
HARPOENEN, (harpoende, heeft geharpoend),
met den harpoen werpen. HARPOENIER, m. (-s),
die den harpoen naar den walvisch werpt.
HARPOENKANON, o. (-nen), kanon om harpoenen in den walvisch te schieten; ...REIGER.
m. (-s), (nat. bist.) zekere vogel.
HARPOENSGEWIJZE, bw. naar de wijze van
een harpoen.
HARPOENSLOT, o. (-en), (slotenm.) zekere sluiting voor schuifdeuren met twee zijdelingsche
haken aan den schieter die achter den rand eener
langwerpige opening in de sluitplaat grijpen;
...WERPER, m. (-s), zeker in 1835 uitgevonden
werktuig der harpoeniers, om den harpoen met
groote kracht weg te werpen.
HARPSPEELSTER, v. (-s), ...SPELER, m. (-s),
die op de harp speelt; ...TOON. m. (...tonen);
...VORM. m. (-en).
HARPUIS, o. (zeew.) eene soort van hars met
lijnolie en vet (eertijds met zwavel, koehaar en
gla.3gruis) samengekookt voor het smeren van
stengen en rondhouten tegen den houtworm;
(Z. A.) mengsel van zwavel en hars om meubels op
te wrijven; —LEPEL, m. (-s), om het harpuis
mede op te scheppen.
HARPUIZEN, (harpuisde, heeft geharpuisd), met
harpuis bestrijken.
HARPZIFT, v. (-en), zift tot het harpen van
Bene of andere stof.
HARRE, v. zie HAR.
HARREL, v. (-s), (gew.) vlasstengel; (ook)
hennepvezel : kabelgaren wordt van harrels gesponnen; (gew.) een harreltje, eene kleinigheid, een
ziertje.
HARREWARREN, (harrewarde, heeft geharreward), krakeelen, kleingeestig kibbelen : met iemand harrewarren. HARREWARDER, m. (-s),
HARREWARSTER, v. (-s), die harrewart. HAR REWVARRERIJ, v. (-en), gekibbel.

HARRING, m. (-en), metalen ring om den nok
der achterhar eener sluis- of poortdeur.
1. HARS, v. en o. (-en) (als stofn. gmv.), kleverige
stof in sommige boomen en struiken die in de
lucht hard wordt : vloeibare harsen, die veel aetherische olie bevatten zoodat ze min of meer vloeibaar blijven, balsems; slijm- of gomharsen, die
met gomachtige stoffen zijn vermengd; gewone of
gele hars, Bene harde hars die uit denne- en sparreboomen verkregen wordt; maakt men deze door
verhitting watervrij, dan heeft men viool- of spie gelhars.
2. HARS, m. (-enl, (gew.) zekere visch, hors.
HARSACHTIG, bn. ( -er, -st), op hars gelijkende:
harsachtige stoffen; harsachtige lucht; harsachtige
planten, die veel hars opleveren.

HARSBOOM, m. (-en), boom die veel bars
levert, inz. pijnboom.
HARSDRAGEND, bn. (van planten) veel hars
bevattende.
HARSELECTRICITEIT, v. (nat.) de electriciteit
die ontstaat bij wrijving van hars, negatieve electriciteit (in tegenst. met glaselectriciteit).
HARSENEN, HARSENS, v. mv. zie HERSENEN.
HARSGANG, v. (-en), buisvormige holte in eene
plant of plantendeel die hars bevat.
HARSGAS, o. gas, uit hars bereid, door deze
in gesmolten toestand te laten druppelen op cokes,
die in een ijzeren cilinder gloeiend worden gehouden; ...GOM, v. (-men) (als stofn. gmv.), gomhars;
...HOLTE, v. (-n), celvormige met hars gevulde
holte.
HARSHOUDEND, bn. hars bevattend.
HARSIG, bn. harsaehtig: harsig hout; eene harsige lucht.

HARSKOEK, m. (-en), (nat.) de ronde vlakke
koek van hars, die het hoofdbestanddeel van den
electrophoor uitmaakt; ...KWAST, m. (-en), kwast
in liet hout waar hars uitloopt; ...LUCHT, v.
eigenaardige geur van hars; ...MASSA, v. (-'s);
...OLIE, v. uit hars bereide olie; ...PLEISTER,
v. (-s), met hars bereide pleister.
HARST, m. (-en), een stuk gebradenvleesch, lendenstuk, dikke lende (van een rund); -- een harstje
spek, stuk spek dat in eens gekookt wordt. HARS TJE, o. (-s).
HARSTEN, (barstte, heeft geharst), op den
rooster of op eene boete plaat braden, roosteren :
geharst brood.
HARSTIJL, m. (-en), de stijl waarop de schutdeur
eener sluis draait; ...STOEL, m. (-en), de steen
aan eene sluis, waarin de sponning voor de deur
-posteni.
HARSVERNIS, o. eene oplossing van hars in
terpentijnolie of spiritus, dienende om hout te
vernissen of touwwerk te drenken; ...VLOED, m
(-en), ziekelijke uitscheiding van hars in het hout
en de schors, inz. bij de coniferen; ...VOEREND,
bn. harsvoerende gangen, harsgangen; ...WINDE,
v. (plantk.) purgeerkruid; ...ZALF, v. vloeibare
hars, balsem; ...ZEEP, v. zeepachtige massa die
ontstaat door oplossing van hars en alkaliën :
gele harszeep; ...ZUUR. o. (...zuren), een aantal
zeer samengestelde zuren die het hoofdbestanddeel
van natuurlijke harsen uitmaken.
HART, o. (-en), dicht, en in sommige uitdr. ook
HARTE, o. (-n), (ontl.) holle spier in de borst
van menschen en dieren, die met de bloedvaten in
gemeenschap staat en het uitgangspunt is van den
bloedsomloop : het hart van den mensch heeft de
grootte van eene vuist; -- (veearts.) het ledige hart,
zekere kalverziekte, waarbij men na den dood
van het dier in het hart geen bloed vindt; — het
hart op de rechte plaats dragen (of hebt en), rechtschapen zijn; -- het hart hoog dragen ; trotsch zijn; -een kind onder het hart dragen, zwanger zijn; — zich
het hart uit het lijf braken, (fig.) geweldig braken; —
het hart breekt bij het gezicht van al die ellende, (fig.)
men wordt met deernis vervuld; — zijn hart trilde
van vreugde; -- zijn hart klopt warm voor armen
en verdrukten, hij voelt veel voor hen; — haar hart
klopte in de keel, zij was niet op haar gemak, zeer
ongerust of bang, (ook) zeer opgewonden; —
met kloppend hart(e), met angst ; — geen levend
hart, niemand, geen levend wezen; — ik houd mijn
hart vast, van angst of vrees voor den afloop van iets;
-- mijn hart draait om in mijn lijf, (fig.) het geeft
mij een i hoogst onaangename gewaarwording (b. v.
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als men iets afgrijselijks of walgelijks ziet of
hoort); (ook) ik ben misselijk, heb sterke neiging
tot braken ; — het wordt mij wee om het hart, ik
begin smart (deernis, berouw enz.) te gevoelen; —
de schrik slaat mij om het hart, ik gevoel mij beklemd van schrik; — mijn hart verstijft bij 't geen
gij zegt, mijn adem stokt; — zijn hart kromp
ineen van medelijden; — het hart bloedt hem, (fig.)
hij is van weemoed vervuld ; -- het gaat van
's harten bloede (ook verbasterd tot van sassen
bloed), het gaat met de grootste opofferingen ge-

paard, alleen met de grootste moeite het kunnen
bekostigen ; — iem.. het hart uit zijn lijf dingen,
onredelijk afdingen ; — (Zuidn.) zijn hart opeten,
veel verdriet hebben; — gezond van harte, gezond
en frisch ; -- hij is niet ziek van harte, niet echt
ziek, alleen maar ongesteld; — bitter in den mond
maakt het hart gezond, de medicijnen zijn bitter,
maar men wordt er beter van ; — een hart van
goud, zie GOUD (Iste alin) ; — hij heeft een
hart van, steen, hij is hardvochtig; -- (Zuidn.) van
zijn hart een steen maken, zijne gevoeligheid, mede
enz. overwinnen, koel blijven; — zijn hart-lijden
ligt hem op de tong (of op de lippen), hij zegt alles
wat hij denkt, wat in hem opwelt; — iets op het
hart hebben, behoefte gevoelen om iets, dat bezwaart
of bekommert, te openbaren; — dat is een steen
(of een pak) van• het hart, dat geeft verlichting,
is een groote zorg minder; —
de plaats waar het hart zit : met de hand op het
hart, met de hand over het hart strijken, zie HAN D; —
iem. aan het hart drukken, hem (of haar) omhelzen; —
iem. iets op het hart drukken, hem iets dringend
aanbevelen, met nadruk voor iets waarschuwen; —
(Zuidn.) op zijn hart kloppen, schuld bekennen; —
(het hart als zetel van alle gemoedsaandoeningen
en eigenschappen van de menschelijke natuur) gemoed : (bijb.) God kent (of proeft) de harten; het
hart tot God opheffen; zalig zijn de reinen van hart; —
hij heeft een goed hart, hij is deugdzaam (of goedig)
van aard; vroolijk van . hart, opgeruimd. blijmoedig; — met rauw in 't harte, met rouw, weemoed
vervuld; -- met hoop in 't hart, hoopvol; — (Zuidra.)
het hart in zijn, zeer teleurgesteld zijn, misbaar
maken, bijna dood zijn (van verdriet enz ): toen
hij dat hoorde, was hij het hart in; — dat is een
steek in mijn hart, dat is eene oorzaak van lijden
of verdriet ; — waar het hart vol van is, vloeit (of
loopt) de mond van over, men spreekt lichtelijk
over datgene waarvan men vervuld is ; — het
hart dringt mij tot spreken, ik kan niet zwijgen; —
zijn hart uitstorten (of luchten)., anderen deelgenoot

maken van datgene waarvan het hart vol is; —
ik maak van mijn hart geen moordkuil, ik zeg
ronduit wat ik denk of gevoel; — zijn hart
openleggen, zijn binnenste blootleggen, zeggen wat
er in het gemoed omgaat; — hij is een jager in
zijn hart, een hartstochtelijk liefhebber van de
jacht; -- in zijn hart hield hij nog veel van haar,
inwendig, doch hij liet er niets van blijken; —
uit den grond 'mijns harten, uit het diepste van
mijn gemoed; — het is u van harte gegund; —
het gaat niet van harte, niet met vollen zin of
met oprechte genegenheid; -- van ganscher harte,
met geheel het hart, oprecht ; — weinig maar
uit een goed hart, 't is weinig wat ik geef, maar
het wordt van harte geschonken ; • — iets niet
over het hart kunnen verkrijgen. er niet toe kunnen
besluiten, er niet toe kunnen komen; — het gaat
mij aan het hart, het doet mij leed., het begroot
mij; — het gaat mij na aan 't hart, het gaat mij
aan, is voor mij van belang; — met hart en ziel,
met alle kracht en toewijding; — dat doet uw hart
eer aan, dat bewijst dat gij edele gevoelens hebt; -gevoel : die man heeft geen hart, geen menschelijk
gevoel; — hij laat zich leiden door zijn hart; mijn
hart zegt mij. dat ik 'verkeerd heb gehandeld; —
gezindheid : iem. een goed (of een kwaad) hart
toedragen, hem gunstig (of ongunstig) gezind zijn;
hij heeft hart voor de zaak, is haar toegedaan, heeft
lust om haar te behartigen; - veel hart voor iets
hebben, er veel voor voelen; — (Zuidn.) tegen, zijn
hart iets doen, met tegenzin ; - (Zuidn.) tegen
zijn hart spreken, tegen zijne overtuiging in ; —
het gaat mij ter harte, ik laat er mij aan gelegen

zijn, besteed er alle moeite en zorg aan ; — gij

spreekt naar mijn hart, zooais ik dat het liefste
heb ; -- het is iem. naar mijn hart, naar mijn
zin; — een man naar Gods hart, zooals God zich
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dien wenscht, inz. van David gezegd; -- zij waren
één hart en één ziel, volkomen eensgezind; — zich
met hart en ziel op iets toeleggen, geheel en al,
onverdeeld ; — alle harten naar het zijne beoordeelen (of rekenen), naar zich zelven : alle harten
naar het mijne gerekend, is het nu tijd om naar
huis te gaan, ik verlang naar huis; —
het hart als zetel der liefde : hij weet den weg
van het hart te vinden, weet zich bemind te maken; —
iemands hart stelen (of winnen), zijne liefde winnen,
zich bij hem of haar aangenaam maken; — zij is
de aangebedene mijns harten, de godin van mijn
hart, mijn beminde; -- zijn hart staat in lichter
laaie, bij is smoorlijk verliefd; — hij is zijn hart
kwijt ; is verliefd; — iem. hart en hand schenken, tot
echtgenoot nemen; - uit het oog, uit het hart (of
uuiter oogen, niter harten), de afwezigen vergeet
men licht; — mijn hartje, mijn lieveling; —
het hart als zetel van lust en begeerte : zijn•
hart op iets zetten, zijne zinnen op iets zetten; —
zijn, hart van iets afzetten (of aftrekken), een wensch
uit het hoofd stellen; — hij heeft alles wat zijn
hart(je) begeert, wat hij verlangt; — zijn hart aan
iets ophalen, zich aan (of met) iets verlustigen,
(ook) tot verzadigens toe ervan genieten; —
het hart als zetel van het denkvermogen : overdenkt deze dingen in uwe harten; in den grond van
mijn hart geef ik hem gelijk; -- iets ter harte nemen,
naar een gegeven raad of vermaning luisteren,

er zijn voordeel mee doen; —
het hart als zetel van den moed : een hart. in 't
lijf, een groot hart hebben, moedig zijn; — het hart
hebben, iets durven of wagen : heb het hart niet
het nog eens te doen; daar heeft hij het hart niet
toe; iem. een hart onder den riem (den gordel) steken
(of iem. een hart in het lijf spreken), zijn moed
verlevendigen, hem moed inspreken ; — het hart
zonk hem in de schoenen, hij verloor allen moed; —
een hart hebben zoo groat als een boon, geen moed
(ook : geen kracht) meer hebben ; —
(bij vergelijking) iets dat den vorm van een
hart heeft : een hart van marsepein; zij draagt een
lint met een gouden hart om den hals; — de harten

(in het kaartsp.), zie HART E N; - borststuk van
een hemd: — (aan een houten pomp) een cilinder vormig stuk hout, dat in de pomp wordt geschoven boven de sluitklep, en waarboven de
zuiger werkt, ook pornphart genoemd ; —
het midden, het binnenste van iets : het hart van
een boom, van eene vrucht; de suiker moet geplant
worden op dubbele rijen, met eene tusschenruimte van
vijf voet van hart op hart; de afstand der kolommen,
muren hart op hart, van het midden tot het midden; -- in het hartje van Siberië; — dat raakt het
hart der quaestie niet, het binnenste, het essentieele
der zaak; — in 't hartje van den winter, in het

ergste, het koudste gedeelte van den wintertijd; —
die verf is nog niet in zijn hart droog, geheel en al
droog; — het hart van een touw, een weinig gedraaide
streng van minder sterk garen, waaromheen de
eigenlijke strengen van een kabel worden ineen
HARTJE, o. (-s), zie boven; een hartje-gedrai.
zonder zorg, een zieltje zonder zorg, een luchthartig,
zorgeloos persoon; — (plantk.) druipende hartjes,
zie aid. ook gebroken hartjes geheeten.
HARTADER, v. (w. g.) slagader die met het
hart in rechtstreeksch verband staat; — (fig.)

iem. in zijne hartader treffen; eene hartader van het
verkeer, de hoofdweg; — den handel de hartader
afsnijden, gevoelig nadeel toebrengen, doen dood

...BEKLEMMING, v. zedelijke benauwd--bloedn;
heid, zielenood; ... BINDSEL, o. (-s), (zeew . )
bindsel, aangeslagen op de plaats waar twee lijnen
(touwen) elkander kruisen, kruisbindsel.
HARTBLADIG, bn. (plantk.) met hartvormige
bladeren.
HARTBOEZEM, ook HARTEBOEZEM, m. (.-s),
(ontl.) benaming der beide bovenste holten van
het hart : de rechter en linker hartboezem.
HARTBREKEND, bn. ( -er, -st), hartroerend,
diep treffend, deerniswaardig.
HARTBREUK, v. (-en), (geneesk.) doorzakking
van het hart door het middelrif in de buikholte;
...DEEL, v. (...delen), (houth.) de middelste plank
of de beide middelste planken van een gezaagden
boomstam.
HARTEBEEST, o. (-en), (Z. A.) groote antilope
niet langen kop, hoog op de schoft, met een haar
aan den staart: —HUIS, o. (...zen), (Z. A.)-kwast
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hut van riet met klei bepleisterd en bijna geheel
uit dak bestaande.
HARTEBLAD, o. (- eren), (plantk.) zaadlob;
...BLOED, o. bloed uit het hart; (fig.) smart, grievend
leed : dat kost hartebloed, ...BLOK, o. (-s, -ken),
(zeew.) een metalen blokje of katrol met ééne schijf
(b. v. aan de zijwang van het afïuit van een kanon
om dit aan boord te kunnen hijschen); ...BOEZEM,
m. (-s), hartboezem- ...DIEFJE, o. (-s), die iemands
hart gestolen heeft : mijn hartediefje, mijn engel,
mijn schat; ...KAMER, v. (-s), hartkamer; ...KOLK,
V. (- en), hartkolk; ...LAP, m. en v. (-pen), hartlap; ...LEED, o. innig leed, zielsverdriet : hij
wordt verteerd door harteleed; ...LIEFJE, o. (-s),
liefste, hartjelief : mijn hartelwfje.
HARTELIJK, bn. bw. ( -er, -st), uit het hart
komende, innig, welgemeend : mijn hartelijke
dank; -- blijk gevende van belangstelling in iemands
wel en wee : hartelijke vriendschap; een hartelijk

woord; eene hartelijke toespraak; een hartelijke brief; —

innig, vriendelijk, warm : eene hartelijke ontvangst;
de hartelijke groeten van allen; — toonende hart
voor anderen te hebben, gevoelvol : een hartelijk
jnenseh; — bw. van harte : ik wensch u hartelijk
geluk; ik hoop hartelijk dat gij slagen zult; — met
hart en ziel, innig : iem. hartelijk liefhebben; —
oprecht, gul : hartelijk lachen; — ( iron.) ik, dank er
hartelijk voor, ik bedank er voor, ik wil het vol
-strek
niet doen. HARTELIJKHEID, V.
HARTELOOS, bn. geen hart hebbende : de
hartelooven, eene orde der kraakbeenvisschen
(leptocardil), waartoe o. a. de slakprik behoort; —
(fig.) hardvochtig, onmeedoogend, geen gevoel
hebbende : een harteloos rnensch; — laaghartig:
eene hartelooze daad; — ( w. g.) geen moed hebbende,
lafhartig. HARTELOOSIIEID, v.
HARTELUST, m. in de uitdr. naar hartelust,
zooveel als het hart begeert, zooveel men wil:
hij kon buiten naar hartelust jagen en vissehen.
HARTEN, o. mv. benaming van eene der vier
kleuren in het kaartspel, voorgesteld door Bene
roodgekleurde hartvormige figuur : harten troef
maken; eene solo in de harten; het aas van harten; —
in samenst. ter aanduiding van de verschillende
kaarten van die kleur : hartenaas, hartentwee,
hartendrie enz. tot hartentien, hartenboer, harten vrouw, hartenheer; — een hartenblad (of - blaadje),
een kaarteblad van harten; — eene hartenkaart in
de hand hebben, een spel waarvan de kracht in de.
harten ligt
HARTENAAS, o. (...azen), HA.RTENACHT, v.

(-en), HARTENBLAD, o. (-en), HARTENBOER,
m. (-en), enz., zie HARTEN.
HARTENET, o. (-ten), (on.ti.) vlies dat het hart

omgeeft.

HARTENKENNER, m. (-s), kenner van het
menschelijk gemoed : hij wil een groot hartenkenner
der vrouwen zijn.
HARTEPIJN, v. grievend leed, hartzeer; ...PITJE, ook ...PUTJE, o. (-s), lieveling, hartje : je bent
,wijn hartepitje; ...PUT, m. (- ten), hartput; ...VLIES,
o. hartvlies; ...WEE, o. diepe smart; ... `YENSCH,
m. (-en), innige wensch : zijn hartewensch werd
vervuld; het gaat naar hartewensch, zooals men het
wenschen kan; ...ZAKJE, o. (-s), hartzakje.
HARTGEBREK, o. een gebrek aan het hart.
HARTGESPAN. o. (plantk.) betrekkelijk weinig
voorkomend lipbloemige plant (leonurus cardiaca),
met kleine roode bloemen, kan wel 1 M. hoog
worden.
HARTGRONDIG, bn. bw. ( -er, -st), uit het
diepst van het hart komende, oprecht : een hartgrondig gebed; ik heb een hartgrondigen hekel aan
hem; — bw. iem. hartgrondig verachten.
HARTHOUT, o. (timm.) het binnenste deel van
den boomstam, kernhout.
HARTIG, bn. bw. ( -er, -st), pittig, zout, sterk
gezouten : wat is die soep hartig; — (fig.) gezouten,
gepeperd (van vermaningen enz.) : ik zal er eens
een hartig woordje van zeggen, eene ernstige ver
geven; eens ernstig over spreken; — flink,-manig
duchtig : een harlige dronk; — bw. van harte, har
-telijk
: hartig lachen. HARTIGHEID, v.
HARTJE, o. zie HART.
HARTJELIEF, o. hartediefje, liefje (alleen in de
aangesproken persoon) : hartjelief, geef me een zoen.
HARTJESDAG, m. (-en), de eerste Maandag na
15 Augustus voor de geringe burgerij te Amsterdam
en Haarlem een dag van allerlei meet of minder

Van Dale.
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losbandig vermaak, ...JAGEN, o. het feestvieren
op hartjesdag; ...JAGER, m. (-s).
HARTJESKLAVER, v. benaming voor de
stijve klaverzuring (oxalis stricta), ook schapenklaver
en kroontjesmier geheeten; ...SCHELP, v. (-en),
(nat. hist.) eene tweeschalige, hartvormige schelp.
HARTKAMER, ook HARTEKAMER. v. (-s),
(ontl.) benaming der beide benedenste holten van
het hart : linkere . rechter hartkamer.
HARTKLEP, v. (-pen), (ontl.) eene der kleppen
of klapvliezen in het hart; — sluitklep eener pomp.
HARTKLOPPING, v. het geregeld kloppen van
het hart. —, (- en), ziekelijke aandoening van het
hart, waardoor het overmatig klopt : aan hartkloppingen lijden.
HARTKOLK, ook HARTEKOLK, v. (-en),
(ontl.) de kleine uitwendig zichtbare verdieping
beneden het borstbeen; ...KRAMP, m. (-en);
...KUIL, m. (-en), ...KUILTJE, o. (-e), hartkolk;
...KWAAL, v. (...kwalen), Bene ziekte van het
hart : hij lijdt aan eene hartkwaal.
HARTLAP, ook HAR.TELAP, m. en v. (-pen),
(gemeenz.) lieveling, gunsteling : je.bent mijn hartlap.

HART(E)LAPJE, o. (-s).
HARTLAST, m. last, drukte : heb niet zoon
hartlast, maak niet zooveel noodelooze drukte
(gew. ook ATLAS gezegd); ...LIJDEN, o. hartkwaal; ...LIJDER, ni. (-s), iem. die eene hartkwaal
heeft.
HARTLIJN, v. (-en), (bouwk., werkt.) de middel
bij het uitslaan van een werk : de ha7tlijn van-lijn
een fundament; — de hartlijnen eener machine, do
aslijnen waarnaar men de plaatsing der deden van
de machine regelt; ...ONTSTEKII\TG, v.; ...00R,
o. (-en), (ontl.) verlengsel van den hartboezem;
... PAAL, m. (... palen), (bouwk.) de middelste
zware heipaal voor een fundament, die door palen
van lichter soort wordt omgeven.
HARTPERZIK, v. (-en) ; Bene soort van vroegrijpe perzik; —, m. (-en), hartperzikeboom. HARTPERZIK(E)BOOM, m. (-en).
HARTPLANK, v. (-en), (houth.) hartdeel.
HARTPUNT, v. (-en), (ontl.) spits einde van het
hart; — (wap.) middelpunt van het wapenschild.
HARTPUT, ook HARTEPUT, m. (-ten), hartkolk. HART(E)PUTJE, o. (-s); vgl. HARTEPITJE.
HARTROEREND, bn. bw. ( -er, -st), treffend,
aandoenlijk : een hartroerend gezicht; een hartroerend
lied: — bw. op treffende wijze : hartroerend smeeken.
HARTSCHEUR, v. (-en), (in hout) eene scheur
of barst die van het hart van het hout uitgaat;
...SCHILD, o. (-en), (wapenk.) een kleiner schild
dat in het midden van een wapen is geplaatst;
...SCHRAP, v. (-pen), ...SCHREEF, V. (...schreven), (bouwk.) hartlijn, middellijn.
HARTSGEHEIM, o. (-en), een geheim dat het
hart (de liefde) betreft; (ook) een diep geheim

iem. zijne hartsgeheimen toevertrouwen.
HARTSHOORN, ni. (gew.) hertshoorn.
HARTSLAG, m. (-en), slag, klop van het hart:
in ééne minuut tellen wij gemiddeld i 0 hartslagen; (gew.. en Z. A.) hart, lever en longen van Bene
geslachte koe; --- (Z. A..) hartje, liefje.
HARTSTEKEN, HARTSTEKENDOOD, ook
HARTSTIKKEDOOD, bn. morsdood : hij viel
van den steiger en was hartstekendood; — (gew.)
hij is hardstikken doof, stokdoof.
HARTSTERKEND, bn. bw. ( -er, -st), opwekkend, versterkend : een hartsterkend glas wijn.
HARTSTERKING, v. iets (een geneesmiddel of
een opwekkende drank) dat de levenskrachten
versterkt : ik zal nog maar eene hartsterking nemen,
een borrel; (fig.) bemoediging.
HARTSTOCHT, m. (-en), hevige gemoedsbeweging, sterke begeerte die de ziel vervult, drift,
passie, waardoor men zich soms tot daden laat
vervoeren, die het verstand afkeurt, onstuimigheid in doen of in denken : de slaaf zijn van zijne
hartstochten; zich door zijne hartstochten laten mede
er aan toegeven; — zijne-slepn(ofbhrc),
hartstochten bedwingen (of beteugelen), ze beheerschen;
— het spel is een verderfelijke hartstocht;vuige, lage
edele hartstochten; hij heeft een hartstocht voor de
muziek.
HARTSTOCHTELIJK, bn. bw. ( -er, -st), vol
hartstocht, door hartstocht gedreven : hij is een
hartstochtelijk jager, een vurig beminnaar van de
jacht; — ge. moet niet zoo hartstochtelijk zijn, u niet:
zoozeer door uw hartstochten of driften laten
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medesleepen, niet zoo onstuimig zijn; hartstochtelijke woorden, vurig, driftig, opgewonden; — bw.
met hartstocht : ik heb haar hartstochtelijk lief;
hij sprak hartstochtelijk. H ARTSTOCHTELIJKHEID, v. (...heden).
HARTSTUK, o. (-ken), verbindingsstuk of kruis
(bij spoorwissels); ...STUT, m. (-ten), elastie--stuk
ken pelotten om de borst gebonden en die tegen de
hartstreek drukken.
HARTSVANGER, m. (-s), een lang jachtmes in
Bene scheede, dat op de hertenjacht gebruikt wordt;
(in 't algem.) een mes dat op zijde gedragen wordt.
HARTSVRIEND, m. (-en), ...VRIENDIN, v.
(-nen), boezemvriend, -vriendin.
HARTTOON, m. (...tonen), naam voor de tonen
of geluiden, die de onderzoeker verneemt bij auscultatie van het hart; zij ontstaan door het stooten van het bloed tegen de gespannen klapvliezen.
HARTVANG, m. hartkramp (stenocardie).
HARTVERHEFFEND, bn. ( -er, -st), wat iemands
gemoed verheft, edel, schoon : een hartverheffend
gedicht; ...VERLA.MIVIING, v. (-en), verlamming
van het hart : hij is aan hartverlamming gestorven;
...VERSCHEUREND, bn. ( -er, -st), (fig.) treffend,
jammerlijk : een hartverscheurende kreet.
HARTVERSTERKING, v. hartsterking; ...VERVETTING, v. (-en), vettige omhulling van het.
hart; vettige ontaarding van de hartspier; gewoon
gaan beide vormen samen; ...VERWIJDING,-lijk
V. ziekelijke verwijding van de holten van het
hart; ...VLIES, ook HARTEVLIES, o. (...vliezen), (ontl.) vliezig binnenbekleedsel van het hart.
HARTVORMIG, hu. den vorm hebbende van een
hart : hartvormige bladen, met aan elke zijde van
den voet Bene afgeronde slip en een spitsen inspringenden hoek.
HARTWATER, o. (geneesk.) volksnaam voor
het waterachtig vocht, dat iem. bij zekere ongesteldheden in den mond krijgt ; ...WERKING,
v. de werking, klopping van het hart; ...VOND,
ook HARTEWOND,. v. (-en), (fig.) zieleleed.
HARTWORTEL, m. (-s), die boomwortel, welke
loodrecht in den grond dringt (in tegenst. met de
overige wortels, die zich in alle richtingen ver
-spreidn).
HARTZAKJE, ook HAR.TEZAKJE, o. (-s),
(ontl.) hartenet.
HARTZEER, o. harteleed, zielesmart, innig verdriet : hij is van hartzeer gestorven; hartzeer van iets
hebben, er zeer veel spijt over hebben; ...ZWAK. TE, v.
HASCHISCH, v. verdoovingsmiddel uit den Indischen hennep gewonnen : de haschisch wordt
gerookt als opium, ook wel gekauwd of in dranken
gedaan; bij geringe hoeveelheden werkt zij opwek kend en bevordert den .vetlust; bij overmatig gebruik veroorzaakt zij zinsverbijstering en verstijving
der ledematen.
HASP, ook HASPE, m. (haspen), (Zuidn.) haspel:
zoo zot als een haspe, zeer dwaas; -- streng garen.
HASPEL, m. (-s, -en), een werktuig bij het
weven en spinnen om het garen van de klossen
tot strengen te winden (met eene mechanische inrichting waardoor de omwentelingen van den haspel'
geteld worden). bij het vlieger oplaten om het
vliegertouw te laten vieren of in te korten, enz.; -(w. g.) (zegsw.) op den haspel passen, op zijne zaken
letten, het oog op alles houden; dat sluit als een
haspel in een zak, dat raakt kant noch wal; —
dat is een haspel in eene flesch, iets wonderbaarlijke,
een raadsel; — (Zuidn.) op den haspel blaffen, bijten,
dansen, aanzien dat een ander zich te goed doet,
terwijl men zelf niets krijgt; (ook) honger moeten
lijden; (ook) zich te vergeefs ergeren; — horizontaal
geplaatst windas, dat door middel van spaken
(kruisarmen) wordt omgedraaid en zoodoende een
touw opwindt, waaraan een last hangt; — toestel
om slangen van brandspuiten, voor straatbesproeiing enz op- en af te winden; — kruias met de
spaken die dienen om een windmolen op den wind
te kruien; — tourniquet; — stapel, houtje in eene
viool; -- bij vergelijking als benaming voor den
Frieschen ruiter, een balk met lange uitstekende
punten die tot versperring bij vestingen diende; —
(fig.) een haspel von een viensch, een sukkel, onhandig mensch. HASPELTJE, o. (-s).
HASPELAAR, m. (-s), die haspelt, garen afwindt;
(fig.) twistzoeker, kibbelaar; knoeier, onhandig
mensch, sul; — (gew.) dwaas, zot. HASPELA AR-

HAUW.

STER, V. (- s). HASPELARIJ, v. (-en), moeite,
moeilijkheid; gehaspel ; kibbelarij.
HASPELEN, (haspelde, heeft gehaspeld), op den
haspel winden, met den haspel opwinden : garen
haspelen, garen afwinden; tonnen met aarde naar
boven haspelen; — (fig.) (van paarden) een haspelende draf, als bij het draven de voorbeenen hoog
worden opgenomen, maar niet behoorlijk gestrekt,
zoodat het paard weinig vooruitkomt; — moei zaam met iets bezig zijn zonder veel te vorderen,
al tobbende en -wurmende tot een doel geraken:
eindelijk waren wij naar boven gehaspeld, op een
heuveltop; -- onhandig bezig zijn : wat zit je daar
te haspelen ! laat ik je eens helpen; — bij een examen
alles door elkaar haspelen, dooreenwarren, de zaken
verward voorstellen of behandelen; — over iets
haspelen, twisten, kibbelen; -- (gew.) bezoek van de
jongelieden aan de spinsters; -- (Zuidn.) mingenot
smaken. HASPELING, v. (-en).
HASPELKNECHT, m. (-s), werkman die door
middel van een haspel tonnen uit een put naar boven
windt; ...KRUK, v. (-ken), kruk waarmede een
(garen)haspel wordt rondgedraaid; ...RAAM, o.
(...ramen), eene soort van garenafwinder.
HASPELSTER, v. (-s), arbeidster in eene katoen
haspelen is belast.
-spinerjdmth
HASPELWAGEN, m. (-s), eene soort van wagen
met eene spil, waarom de slangen van eene brand spuit gewonden worden; ...WERK, o. (-en), door
een haspel bewogen wordend windwerk, gangspil; — getob, gewurm; --- knoeiwerk.
HASSEBASSEN, (hassebaste, heeft gehassebast),
kibbelen, vinnig kijven; — harrewarren; — zeuren,
zaniken; -- last, moeite hebben met of over ?em.
of iets. HASSEBASSERIJ, v. (-en). kibbelarij,
geharrewar.
HATELIJK, bn. bw. ( -er, -st), haat opwekkende,
waard gebaat te worden : een hatelijk mensch; —
afkeer inboezemende, afschuwelijk : onrein en
hatelijk gevogelte (Openb. 18 : 2); — onaangenaam:
eene hatelijke zaak; het is hatelijk, als er op alles
wat men zegt, wordt gevit; — hatelijk worden, zijn,
krenkende, grievende of vinnige opmerkingen maken; iemand iets hatelijks zeggen; iets in een hatelijk
daglicht stellen. HATELIJKHEID, v. het hatelijk zijn; —, (...heden), iets hatelijks, iets wat
onaangenaam of kwetsend is : het was niet als eerre
hatelijkheid bedoeld; — hatelijkheden debiteeren,
kwetsende opmerkingen maken.
HATELING, m. (-en), (w. g.) iemand die haat
draagt, of dien men haat.
HATEN, (haatte, heeft gehaat), iemand haat
toedragen, een gevoel van wrok of vijandschap
tegen hem koesteren : ik haat hem; doet wel dengenen die u haten; hij wordt door iedereen gehaat ; -afschuw hebben van : men moet de zonde haten.
HATER, m. (-s), iem. die haat, vijand.
HATIG, bn. bw. (w. g.) hatelijk.
HAUS, m. (-en). de grootste soort van steur
(acipenser huso); hij kan 9 M. lang en 1600 KG.
zwaar worden : een hans kan tot 150 KG. kaviaar
opleveren.

HAUSSE (Fr.). v. (kooph., effect.) het rijzen der
prijzen van effecten, wissels, muntspeciën enz.:
d la hausse speculeeren, fondsen koopen om op een
bepaalden dag te leveren, in de hoop dat de prijs
dan gestegen zal zijn : eene wilde hausse aan de
beurs wordt meestal door eerre inzinkinq gevolgd;
—BEWEGING, v. (-en).
HAUSSIER, (Fr.), m. (-s), die op het oploopen
der prijzen speculeert
HAUTAIN (Fr. ), brr. bw. hooghartig van uit de
hoogte : het is belachelijk zoo hautain als hij optreedt.
HAUTE-FINANCE (Fr.), v. de voorname financiers, de bankiers van den eersten rang.
HAUTE-NOUVEAUTÉ (Fr.), v. de allerlaatste
smaak of mode.
HAUTE-VOLËE, v. de voorname, de hooge
kringen : hij behoort tot de haute-volée.
HAUT-RELIEF, o. (-s), hoog gebeiteld beeld
vgl. bas- reliëf.
-houwerk;
HAUW, v. (-en), (plantk.) eene droge, overlangs
openberstende vrucht, met twee kleppen, en een
tusschenwand waaraan ter weerszijden de zaden
zijn vastgehecht; gelede hauw, die door dwarse
wanden in hokjes is verdeeld. HAUWTJE, o. (-s),
eene hauw waarvan de lengte hoogstens tweemaal
de breedte is; dubbel hauwtje, dat uit twee eenzadige,
afgescheiden hokjes bestaat.
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HAVANA, HAVANNA, v. (-'s), (verkorting van
havana -sigaar), sigaar uit Havana (op Cuba in WestIndië): eene havana opsteken; een kistje havana's; bruine kleur zooals havanasigaren : zij droeg eene
havana japon; —KLEUR, v.; —KLEURIG, bn.;

—SIGAAR, v. (_sigaren);
.sigaren); —TABAK, v. (-ken);
—UITSCHOT. o.
HAVE, V. wat iemand bezit, eigendom, goederen : groote have, groot goed, groote bezittingen;
liggende have, onroerend goed; tilbare have, roerend
goed, meubelen enz.; levende have, vee en huisdieren; (mr.) roerende goederen : have en goed verliezen.
HAVELOCK, m. (-s), heerenmantel met langen
kraag, zoo geheeten naar den Eng. generaal
Havelock.
HAVELOOS, bn. ( ... bozer, -t, zonder have
zonder geld en goed; armoedig slordig, met gescheurde kleeren : wat ziet hij er haveloos uit; een
havelooze bedelaar. HAVELOOSHEID, v.

HAVEN, v. (-s), eene tot ligplaats voor schepen
ingerichte ruimte aan de zee of aan den oever van
eene rivier of sneer, die beschutting aanbiedt tegen
stormen : de haven ligt voi schepen; eene haven binnenvallen (of aandoen), er binnenloopen; de haven
uitzeilen; eene veilige haven, (ook fig.) een rustig
toevluchtsoord, eene schuilplaats; - hij is in
behouden haven, hij is buiten gevaar; - hij is op eene
goede haven geweest, op eene plaats waar hij het goed
heeft gehad; - in (het gezicht van) de haven schipbreuk lijden, vergaan, wanneer men het doel bereikt

meent te hebben, toch nog teleurgesteld worden; er is geene haven met hem te bezeilen, zie BEZEILEN;
- alle havens schutten geen wind, niet alles, waarvan men dat verwacht brengt voordeel aan; eene stad waar acne haven is, havenstad: Amsterdam is eene der schoonste havens; (te Rotterdam.
Dordrecht e. a.) gracht. HAVENTJE, o. (-s),
kleine haven. b. V. de beschutte plaats waar een
roeischuitje of boeier wordt vastgelegd.
HAVENANKER, o. (-s), anker, dat altijd op
dezelfde plaats, inz. in de havens aan den oever
bevestigd is, om er de schepen met een touw aan
vast te maken; . . .BEDRIJF, 0.; . . . BOOM, m. (-en),
slagboom waarmede men eene haven afsluit;
. . . BOOT, v. (-en), ... BOOTJE, o. (-s), havenstoomboot; . . . DAM, m. (-men), dam langs eene
haven tot keering van het buitenwater; . . . DIENST,
m. politiedienst in cciie haven : een bootje voor
den havendienst; . . . DIJK, in. (-en), dijk langs
eene haven; ... DOK, o. (-ken), cane kleine haven
in eene grootere.
1. HAVENEN, (havende, heeft gehavend), in eene
haven ankeren of binnenloopen; (ook) in cane
haven brengen, goederen uit een schip bergen: die
goederen worden alleen gelost om gehavend te worden.

2 HAVENEN, (havende, heeft gehavend), toetakelen, beschadigen: zij hebben hem duchtig
gehavend, hij is er niet zonder kleerscheuren afgekomen: de tuin ziet er na dien storm erg gehavend
uit, beschadigd, geteisterd; wat is dat boek gehavend,
gescheurd, vernield. RAVENING, v.
HAVENFORT, o. (-en), fort tar bescherming caner
haven; ... FRONT, o. (-en); . - . GELD, o. het geld
dat betaald moet worden voor het recht om in de
haven te liggen; ... HOOFD, o. (-en). zware steenen
dam die in zee uitsteekt, aan den ingang caner (zee).
haven ; . . .KANTOOR, o. ( ... toren), kantoor waar
men de havengelden moet betalen; ... KETTING,
in. (-en), tot afsluiting caner haven: ... KOM, V.
(-men). de beschutte ruimte van cane haven;
: —LICHT, o. (-en), licht, dat 's nachts aan den
ingang van eene haven ontstoken wordt, vuurbaak.
HAVENMEESTER, m. (-s), ambtenaar die voor
de orde en veiligheid in acne haven zorgt en toezicht
houdt op de uitdieping, de kaaien, het paalwerk
enz. HAVENMEESTERSCHAP, o.
HAVENPOLITIE, v. dienst belast met de handhaving der havanverordeningen an de zorg voor
veiligheid en orde.
HAVENRECHT., o. het recht dat men voor het
gebruik maken van de haven moet voldoen, havengeld; (ook) het recht dat door den havenmeester
wordt uitgeoefend; ... REGLEMENT, 0. (en),
reglement op het gebruik van de haven; ... STAD,
V. ( ... steden), koopstad die cane haven bezit;
. . . STOOMBOOT, v. (-en), kleine stoomboot voor
het verkeer in eene haven met de overzijde enz.;
. . .STRAAT, v. ( ... straat), straat langs ot naar eene
haven; ... TIJD, m. (-en), (zeew.) tijdsverschil

(voor cane bepaalde plaats) tusschen den hoogsten
waterstand en den doorgang van zon of maan door
den meridiaan; . . TON, v. (-nen), baak, boei om
het vaarwater in eene haven aan te wijzen; ... TONG,
v. (-en), landingssteiger; ...VERKEER, 0.; ...VUTJR,
0. ( ... vuren), havenlicht; . . WERKEN, o. mv.;
...WERKER, m. (-s), bootwerker; . . .ZATE, v. (-n),
ondiepte in cane haven.
HAVER, v. zeker plantengeslacht (avena), behoo
tot de familie der grassen, eene bekende-rend
korensoort mat groote, in pluimen vereenigde
bloempakjas : haver zaaien; de gewone haver (arena
sativa), in verschillende verscheidenheden verbouwd : dikke of brouwhaver, witte voerhaver, zwarte
haver, zwarte presidentshaver, bonte haver, fijne
Friesche haver, Probsteier haver enz.; - kleine haver,

een laag plantje op dorre hei- en zandgronden; -

wilde haver, een bekend onkruid in koren, oot
(arena fatua); de vrucht van da haver, als voedsel : een mud
haver; de paarden met haver voeren; - de paarden
die de haver verdienen, krijgen ze niet, die. het hardste

werkt, wordt het minste beloond; (ook) ware verdienste blijft dikuijls onbeloond; — de haver niet
waard zijn, niet veel meer waard zijn (van versleten paarden, ook van oude menschen, soms van
zaken) ; - een paard lange haver geven, zweepslagen geven; - (Zuidn.) iem. zijn haver geven,
hem berispen, vermanen: daarnaast ook korte haver
geven (of krijgen), slaan (of geslagen worden) : zij
krijgt dikwijls korte haver van haar man; - iem.
kennen van haver tot gort (of tot klaver), geheel en
al, door en door; - iets van haver tot gort vertellen.

HAVERAAR, v. ( ... aren), acne aar van de haver;
... AKKER, m. (-s), waarop haver wordt verbouwd;
... ANGEL, m. (-s), kafnaald van de haverkorrels;
. . .BEZIE, v. (-s, . . .beziën), cane soort van vroegrijpe pruim; . . . BIER, o. bier uit haver gebrouwen;
. . . BLOEM, v. bloem van havermeel; ... BREKER,
Ip. (-s), een werktuig, dat de haverkorrels breekt
door middel van stalen rollen met scherpe kanten
en groeven; . . . BRIJ, v. aan gerecht uit haver gekookt; ...BROOD, ç . (-en), brood van haver gebakken.
HAVERDEGORT, v, zie HAVERGORT.
HAVERDISTEL, v. (-s), (gew.) acne soort van
distel, stekel (cirsium arvense); . . . ELS, m. ( ... elzen)
of . . .ESCH, m ( ... esschen), (gew.) zekere boom,
lijsterbes (sorbus aucuparia).

HAVERGORT, ook HAVERDEGORT, v. gepelde
haver, gort van haver gemaakt : de grutter maakt
havergort; (ook) da daarvan bereide spijs : haverde
HAVERDEGORTEBRIJ, v brij, gekookt-gorten.
van haverdegort met melk.
HAVERGRAS, a. acne soort van gras met op
haver gelijkende pluimen (arrhenatherum elatius) ,
ook haverachtig langgras en hransch raaigras
geheeten; -, (-sen), acne onderfamilie der pluimgrassen, waartoe 0. a. het havergras an de wilde
haver behooren.
HAVERGROND, m. (-en), stuk land, geschikt
voor dc haverteelt.
HAVERIJ, v. zeeschade, zie AVERIJ.
HAVERINE, v. (gew.) zekere in de duinen
groeiende, geneeskrachtige plant: duizendguldenkruid (erythraea centaurium).
HAVERKAF, o. kaf van uitgedorschte haver;
... KIST, V. (-an), om de voerhaver in te bewaren;

de kinderen zijn op dal lekkers als de bok op de haverkist, er zeer happig op; . . .KNEUZER, m. (-s), haverbreker; ... KLAP, m. in de uitdr. om een haverklap.
om cane nietigheid, om iedere kleinigheid: zij kibbelen om een haverklap, alle oogenblikkan, bij de

geringste aanleiding; . . .KNEU,v. (-ën), zekere
vogel, groene vlasvink (emberiza citrinella); . . .KOR
REL, V. (-s), aan korrel, een graan van de haver;
... LAND, 0. waarop haver wordt verbouwd;
...MAAT,v. volle maat; (Zuidn.) havermaat geven,
een glas te vol schenken; . . .MEEL, o. fijngemalen
haver : Schotsch havermeel; havermeel koken;
. . .MIJT, v. (-an), mijt van haver; ... MOTOR. m
(-an), schertsend voor: paard; ...MOUT. o. mout
van haver, (Ook) havermeel; . . . OOGST, m. de
oogst der haver; ... PAP, v. haverbrij ... ...SLAG,
v. haverklap ; ... SOORT, v. (-en) ; ...STOPPEL,
M. (-5).

HAVERSTROO, o. de uitgedorschte halmen van
haver : een bos haverstroo; zij twisten om een haverstroo, om niets, bij de geringste aanleiding; —BON-
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BONS, o. mv., --PASTILLES, v. mv. een geneesmiddel tegen het hoesten, balletjes met haverstroo.
HAVERVELD, o. (-en), stuk land waarop haver
wordt geteeld; ...WAN, V. (-nen), om de haver te
wannen; ...ZAK, m. (-ken), waarin haver -wordt
bewaard.
HAVEZAAT, HAVEZATE, v. (...zaten), (in de
oostelijke provinciën) ridderlijk goed of kasteel,
ridderhofstede : de gemachtigden van de ridderschap
in de Staten van Drente moesten bezitter zijn van
eene der 18 havezaten in dat gewest.
HAVIK, In. (-en), forschgebouwde dagroofvogel
(astor palumbarius); het mannetje wordt 55 cM.
lang, het wijfje 70 cM. HAVIKJE, o. (-s). HAVIK
(accipitrinae)-ACHTIGEN,mvdehaikctgn
onderscheiden zich van de gierbuizerden door het
geheel bevederd zijn van de zijden van den kop.
HAVIKSBEK, m. (-ken), bek van een havik;
...BORST," v. (een gebrek van paarden) eene enge
en magere borst, waarbij de punt van het borstbeen sterk vooruitsteekt; ...KRUID, o. (plantk.)
een zeer talrijk plantengeslacht (hieracium), behoorende tot de samengesteldbloemigen : langharig
havikskruid, muizenoor; kroonbloemig havikskruid,
enz.; ...NEST, o. (-en), waar de havik nestelt;
...NEUS, m. (...neuzen), (fig.) een zeer sterk
gebogen neus, gelijkende op den snavel van een
havik; ...STEEN. m. (-en), bij de Ouden een edelsteen, die eenige overeenkomst had met het oog
van een havik.
HAZAARD, m. (-s), (Zuidn.) buitenkansje : een
hazaard doen, een koopje hebben.
HAZARDEUS, bn. (...deuzer, -t), onzeker, gewaagd, hachelijk.
HAZARDSPEL, o. (-en), dobbelspel, kansspel.
HAZE, v. (-n), (ontl.) kniepees, kniegewricht,
knieboog.
HAZEBEEN, o. (-en), poot van een haas, (Zuidn)
zijn hazebeenen aandoen, zich snel wegpakken;
...BEENTJE, o. (-s), een lang beentje uit den poot
van een haas (de sprong), dat den cookers tot
pijpekoter of tot sigarenpijpje dient; ...BEK, m.
(-ken), bek van een haas; (gew.) benaming voor
zekere schermdragende plant, doorblad (vaccaria
parviftora); ...BLOOT, v. (...bloten), (gew.) hazevel
dat van het haar is ontdaan; ...(N)DREK, rn.
uitwerpselen van een of meer hazen; ...HOOFD,
o. (-en), (van een paard) een kop die van boven
breed is en wigvormig toeloopt; ...KOP, m. (-pen),
kop van een haas; (fig.) domoor, botterik.
HAZELAAR, m. (-s, ...laren), zekere plant, de
hazelnotestruik (corylus avellana); HAZELAARS BOSCH, o. (...bosschee), boschje van hazelaren.
HAZELAARSCHOT, o. het hout van den hazelaar.
HAZELEGER, o. (-s), ligplaats van den haas.
HAZELHOEN, o. (-ders), zekere vogel (bonasia
sylvestris) in Noord- en Midden -Europa en in Azië,
behoorende tot de familie der veldhoenders, met
gedrongen lichaam, kleinen kop en gevederde
pooten.
HAZELMUIS, v. (- muizen), zeker knaagdier
in Midden- en Zuid-Europa, eene soort van bergmuis (eliomys nitela ), ook in ons land in Limburg
gezien; de kleine hazelmuis (avellanarius) behoort
tot het geslacht der slaapmuizen.
HAZELNOOT, v. (...noten), eene kleine ronde
noot met harden bast: —, m. de struik die de
hazelnoten oplevert, hazelaar; —BEDERVER, nz.
(-s), KEVER, m. (-s), zekere kleine kever, die
een gat boort in de nog weeke hazelnoten en daarin
zijn eieren legt (balaninus nucum).
HAZELNOTEBOOM, m. (-en), hazelnotestruik.
HAZELNOTENHOUT, o. hout van den hazelaar;
...KRAKER, m (-s), werktuig om den bast der
hazelnoten te breken; (ook) Bene benaming van de
spechtmece; ...OLIE, v. eene vette olie die tiit

hazelnoten wordt geperst; ...ROEDE, v. (-n),
tak of twijg van den bazelaar.
HAZELNOTESTRUIK, m. (-en), zekere tamelijk
hooge heester, die de hazelnoten oplevert, hazelaar.
HAZELWORM, m. (-en), een tot de orde der
hagedissen behoorend dier zonder pooten, dat op
een slangetje gelijkt (angiius fragilis); ...WORTEL,
m. zekere plant, mansoor (asarum europaeum).
HAZEMELK, v. (glasbl.) te dun vloeibaar gesm olten glas.
HAZENBROOD, o. volksnaam voor de gemeene
veldbies (luzula campestris); evenzoo voor het
trilgras (briza media).
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HAZENDISTEL, v. (-s), zekere plant die gaarne
door de hazen gegeten wordt, melkdistel (sonchus);
...GERF, ook ...GERWE, v. (gen.) hazengras;
... GRAS, o. (gew.) benaming voor het gemeene
duizendblad (achillea millefolium); ...HAAR, o.
haar van den haas; ...HAK, m. (veearts.) een
eeltig gezwel aan de achterzijde van het spronggewricht van paarden; ...JACHT, v. het jagen op
hazen; ...KERVEL, v. (gew.) hazengras; ...KLAVER, v. (gew.) de gewone klaverzuring (oxalis
acetellosa); ...LATUW, v. (gew.) hazendistel;
basterd - hazenlatuw, hazensla.
HAZENLIP, v. (-pen), Bene lip als die van een.
haas, eene gespleten (boven)lip: hij heeft eene hazen
--, m. en v. iem. die zulk Bene lip heeft. HA--lip;
ZENLIPPIG, bn. eene hazenlip hebbende. HAZEN
-LIPGHED,v.
HAZENMOND, m. (-en), het gebrek dat gewoonlijk hazenlip heet; ...00G, o. (-en), oog van een haas;
met hazenoogen slapen, met halfgesloten oogen,
vandaar : los, onvast slapen; — (geneesk.) zekere
oogziekte, opkrimping der oogleden; ...00R, o.
(-en), oor van een haas; (bij vergelijking) (van een
paard) lange, rechtopstaande, dicht bij elkaar
geplaatste ooren; (ook) zekere schermdragende
plant.
HAZENPAD, o. (jachtt.) de weg, dien de haas
heeft ingeslagen; (fig.) het hazenpad kiezen, op den
loop, op de vlucht gaan.
HAZENPASTEI, v. (-en), pastei van haas bereid;
...SLA, v. (gew.) zekere plant (sonchus oleraceus).
HAZENSLAAP, m., ...SLAAPJE, o. (-s), (fig.)
onvaste, lichte slaap : een hazenslaapje doen, sluimeren, de oogen Bene korte poos sluiten; (soms ook)
geveinsde slaap.
HAZENSPAT, v. (veearts.) (bij paarden) een
beenuitwas achter aan het spronggewricht bij en
aan het grifielbeen; ...STRIK, m. (-ken), strik om
hazen te vangen; ...TUK, m., ...TUKJE, o. (-s),
hazenslaap; ...VLEESCH, o. vleesch van een baas:
hazenvleeseh gegeten hebben, bang zijn, gauw op de

vlucht gaan.

HAZENWIND, ook HAZENWINDHOND, m.
( - en), hond van bijzonder ras, inz. geschikt om
op hazen te jagen.
HAZEPEPER, v. zekere gekruide spijs, van
hazenvleesch bereid; ...POOT, m. (-en), poot van
een haas; (ook) benaming van zekere plant, ruigarige
klaver (trifolium arvense) : er groeien veel hazepootjes;

(Zuidn.) de gemeene veldbies (luzula campestris);
...SPOOR. o. (jachtt.) spoor (in de sneeuw) van
den weg, dien de haas heeft ingeslagen; ...SPRONG,
m. (-en), de sprong van een haas; een beentje
(scheenbeentje met kuitbeentje) uit den achterpoot,
dat wel als sigarenpijpje of pijpekoter wordt ge-

bruikt; ...STAART, m. (-en), staart van een haas;
(ook) zekere plant, fiuweelgras (lagarus); ...STOOF
-SEL,o.hazepr
HAZEVEL, o. (-len), huid van een haas; ^--(Zuidn.) het hazevel aantrekken, het hazenpad kiezen; ...VOET, m. (-en), de voet van den haas;
(fig.) (gew.) op hazevoeten gaan, op de kousen loopen;
(ook) zekere plant, hazepoot.
HÈ, tw. om verwondering, vreugde of teleur
te kennen te geven : hè, dat is mooi; hé,.-steling
dat doet me plezier; hè, dat had ik nooit gedacht; hè,
wat doet dat zeer.

HÉ, tw. om de aandacht te trekken : hé, kom
eens hier !; (bij eene vraag) om tot antwoorden aan
te sporen : hé, wat zeg je ?; (ook) om te kennen te

geven dat men een bevestigend antwoord verwacht:
hé _ je komt immers ook ?
HEB, m. in de uitdr. hij is van Kleef, hij houdt
meer van den heb dan van den geef; (gew.) hij is
?goor den heb, hij is hebzuchtig.
HEBACHTIG, bn. (gemeenz.) begeerig, inhalig
een hebachtig mensch. HEBACHTIGHEID, v.

HEBBEDING, o. (-en), een onbruikbaar, nutte
voorwerp : wat moet ik met dat hebbeding doen ?-los
HEBBELIJK, bn. bw. ( -er, -st), zich goed gedragende, welvoeglijk, fatsoenlijk : wees toch hebbelijk; zich hebbelijk gedragen; -- overeenkomstig
iemands aanleg, een uitvloeisel zijnde van zijn
wezen, eigen : het liegen is hem hebbelijk; — bw.
(Zuidn.) op hebbelijke wijze : zich hebbelijk gedragen; ge moet u hebbelijker kleeden; -- (Zuidn.) zeer,
geweldig : hij was hebbelijk gram; hij kan hebbelijkschreeuwen. HEBBELIJKHEID, v. (Zuidn.) fatsoen, deftigheid : hij past op zijne hebbelijkheid,
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4w. g.) geschiktheid, bedrevenheid : men moet er
de hebbelijkheid van bezitten; —, (...heden), aanwen sel, gewoonte : kuchen is eene hebbelijkheid van hem;
hij heeft allerlei hebbelijkheden.
HEBBEN, (heeft, had, heeft gehad), bezitten:
't is wel mooi, maar ik zou het toch niet willen hebben; de vossen hebben holen en de vogelen des hemels
nesten; hij heeft twee zoons; geld hebben, rijk zijn; —
hij heeft veel haar, is goed voorzien van haar; —
ik heb iets aan, mijn voet, daaraan eenig ongemak; —
niets aan ziine voeten hebben, geen schoeisel of
kousen; — hij heeft een hoed op het hoofd, draagt
een hoed; — zij hebben geen eten in huis; — ik heb
een goeden buur aan hem, hij is voor mij een goede
buurman; — ik moet er niets van hebben, heb er niets

van noodig, (fig.) wil er niets mie te maken hebben; (ook) ik houd daar niet van; — hij heeft een
winkel, houdt een winkel; — zij hebben een groot
huis, bewonen een groot huis: — de bakker heeft
geen brood meer, zijn voorraad brood is uitverkocht;
— mag i k dat boek hebben ?, wilt ge het mij tijde l ijk, (ook) in eigendom afstaan ?; — (zegsw.) heb
hebben, maar krijgen is de kunst, zalig zijn-benis
de bezitters; — gehad is een arm man, die heeft
is er heter an, gezegd als iem. hoog opgeeft van
iets dat hij vroeger had; — (van abstracte zaken)
m cht hebben, maehti.h, zijn; — recht op iets hebben,
er rechtmatige aanspraak op kunnen maken; —
achting voor iem. hebben, gevoelen; de koorts hebben;
pleizier van iets hebben; verdriet hebben; ergens
spijt van hebben; tuist hebben, in twist zijn; haast
(of geen tijd) hebben, gehaast zijn; — met kinderen
moet men geduld hebben, geduldig zijn; —
(in bijzondere toepassingen) iets hebben, iets op

het hart hebben, iets hebben dat ons beklemt
of dat wij willen uiten : hij heeft iets, maar hij wil
niet zeggen u at; hebt ge nog iets ? (nl. te vragen); —
hij heeft heel wat gehad, allerlei verdrietelijks ondervonden; — ik heb nog altij d een boek van u. onder
mijne berusting; --- ik zou u den brief vel toonen,
maar ik heb hem niet hier, hij is niet hier; —
iem. hebben, hem gepakt, gegrepen hebben; (ook)
hem foppen; (ook) hem eene poets bakken; — nu
kom je waar Ik je hebben wil, waar ik wil dat ge
komt (gezegd als iem. bij een gesprek ingaat op
wat de spreker bedoelt); -- daar hebben we het
(of het gedonder, het ,(7egc-oi in de glazen), daar breekt
de bom los, daar is het verwachte onheil; — daar
heb je het al, daar ziet men reeds de droevige gevolgen; — ik heb het, ik heb gevonden wat ik zocht; —
hoe laat heb je het ?, hoe laat is het op uw horloge; —
een klap van heb ik jou daar, een geduchte klap; —
houden, inhouden, bevatten : een kop heeft 10
maatjes; een gulden heeft 100 centen; die stad heeft
10000 inwoners; — iets met al zijn hebben en houden,

met al wat er aan vast is, alles wat er bij behoort; —
vasthouden, te pakken hebben : kip, ik heb Ie (gezegd als men iem. of iets beetpakt); ze hebben den
dief, hij is gegrepen; — we zullen hem hebben, hem
wel vinden, hem nader spreken, hem bestraffen; —
daar heb-je hem leelijk mee, hebt ge hem erg mee
te pakken, daarmee hindert ge hem zeel; —
krijgen : hij zal mijn dochter niet hebben, niet tot
vrouw krijgen; — morgen zult ge uw loon hebben;
ik _ moet nog een gulden van hem hebben, hij is mij
een gulden schuldig; — ik verdien er weinig mee,
maar ik moet het er gelukkig niet van hebben, het
is niet de hoofdbron miner inkomsten, ik moet
er niet van leven; — gekregen hebben : die pantoffels heb ik van mijne vrouw; — iets te leen hebben,
te leen gekregen hebben; -- zijn loon weg hebben,

zijn loon reeds ontvangen hebben; — ontleend
hebben : ik heb het niet uit mijzelven, weet het
van anderen ; — van Wien hebt ge dat? wie
heeft het u verteld ; hij heeft het uit de eerste
hand, zie HAND ; —
iets willen hebben, begeeren dat het gebeurt : ik
aril hebben, dat ge het doet; (ook) beweren : men

wil hebben, dat hij vermoord is; — iets niet willen
hebben, het niet veroorloven : mijn vader wil het
niet hebben; — iets kunnen hebben, het kunnen verdragen, velen : dat liegen kan ik niet hebben; — hij
kan niet veel hebben, kan weinig sterken drank

verdragen; (ook) is gauw overstuur; —
iets moeten hebben, het noodig hebben, er niet
buiten kunnen : ik moet een nieuwen hoed hebben;
(ook) verlangen : wat moet je hebben ?; -- liever
hebben, liever wenschen : ik had liever de t ge het
niet deedt, dat was mij aangenamer; — ik heb er

een broertje aan dood, heb er een grooten hekel
aan; — het heeft niets te beduiden, beteekent niets; —
dagelijks met iem. te doen (of te maken) hebben,

dagelijks met hem omgaan, zaken met hem hebben; -- met iem. te doen hebben, medelijden met
hem hebben; — het op iem. hebben, veel van hem
houden; ik heb het niet op hem, ik vertrouw hem
niet, (ook) ben niet boos op hem ; — ergens iets
aan hebben, er dienst of nut van hebben: doe die
prullen maar weg, ik heb er toch niets aan; wat
hebt ge er aan, dat te doen ?, welk genoegen,

voordeel hebt ge er van, wat geeft het u ; —
het over iets hebben, er over spreken ; -- ergens
van hebben, er op gelijken : hij heeft veel van
zijn vader; die twee broeders hebben niets van
elkaar; het heeft er iets van, of ge mij voor den gek
wilt houden; — iets tegen iem. (of iets) hebben, hem
(of het) om eenige reden niet mogen lijden : wat
kan hij toch tegen mij hebben ?, wat heeft hij op
mii aan te merken; — ik heb er niets tegen, er geen

bezwaar tegen; —

het hebben, in een zekeren toestand verkeeren:
hij heeft het goed, verkeert in gunstige omstandig
— zij hebben het kwaad genoeg, een hard-hedn;
lot; — wij hebben het goed met elkaar, kunnen het
goed vinden; — kunt ge het nogal hebben ?, gevoelt

ge u nogal behaaglijk, bevalt het u ?; — (Zuidn.)
iets in zijn lijf hebben, een voorgevoel van iets
hebben ; -- het weg hebben, koude gevat hebben:
hij heeft het leelijk weg; hij heeft het op de borst,

heeft eene borstaandoening; —
hebben te, behoeven : gij hebt niets anders te doen
dan te luisteren; — reden hebben om : ik heb niet
te klagen; — moeten : ge hebt te doen wat ik zeg;
je hebt te werken en niet te luieren; — veel te doen
hebben, drukke bezigheden hebben, (ook) eene

drukke nering hebben; —
als hulpwerkwoord, ter omschrijving van den
volmaakt verleden tijd bij transitieve en subjectieve intransitieve werkwoorden : hij heeft het weg
ik heb hem geslagen; hij had gezwommen;-ge,.vn;
zij hebben gelachen.

HEBBERIG, ook HEBBIG, bn. hebachtig,
inhalig, hebzuchtig : wees niet zoo hebberig.
HEBBING, v. (gew.) wat men moet hebben * dat
kind heeft zijne hebbing niet, niet wat het behoeft,
wordt niet behoorlijk gereinigd, gevoed; — dat
heeft zijne hebbing niet, wordt niet behandeld
(gepoetst enz.) zooals het zijn moest.
HEBE, v. (fa,b.) godin der eeuwige jeugd, de
schenkster der Olympische goden; (fig.) aanvallige
schenkster.
HEBRA'SCHE ZALF, v. mengsel uit gelijke
deelen loodplueister en olijfolie, veel aangewend bij
chronische vochtige eczemen
HEBRAÏSME, o. de oude Hebreeuwsche godsdienst (in tegenst. met het latere Jodendom); —,
(-n). eene uitdrukking of zinswending uit het
Hebreeuwsch in Bene andere taal overgenomen of
nagevolgd. HEBREER, m. (-s, ...breën), de
oude naam der Israëlieten. HEBREEUWSCH, bn.
tot de Hebreërs behoorende : het Hebreeuwsche
volk.• de Hebreeuwsche letters. HEBREEUWSCH,
o. de Hebreeuwsche taal; (fig.) dat is Hebreeuwsch
voor mij, ik begrijp er niets van.
HEBZUCHT, v. gierigheid, inhaligheid : zijne
hebzucht kent geen Grenzen.

HEBZUCHTIG, bn. ( -er, -st), gierig, inhalig:
een hebzuchtig mensch; eene hebzuchtige gedachte.

HECATOMBE, v. (-n), (hist.) (eig.) een offer
van 100 stieren, (later) ieder groot en plechtig
offer; (ook wel) slachting.
1. HECHT, bn. bw. ( -er, -st), vast, stevig: het rust
op hechte grondslagen; een hecht en weldoortimmerd
huis; -- (fig.) eene hechte vriendschap, een hechte
vrede, die duurzaam is; — bw. het is hecht en sterk
gebouwd.

2. HECHT, ook HEFT, o. (-en), handvatsel,
datgene waarbij men iets (b. v. een wapen) vasthoudt . het hecht van een mes; (fig.) het hecht in
handen hebben, de macht hebben; het hecht uit
handen geven, de macht uit handen geven; —
uitstekende punt onder water, waaraan men vast
blijft hechten (een wrak, boomstam enz.) : het vischnet blijft aan een hecht zitten. HECHTJE, o. (-s).
HECHTDRAAD, m. (...draden), (heelk., veearts.)
een draad of smalle band, waarmede de naden caner
wond gehecht of genaaid worden; — (plantk.) de
op wortels gelijkende draden, waarmede sommige

HECHTEN.

loofplanten zich aan andere voorwerpen vasthechten.
1. HECHTEN, (hechtte, heeft gehecht), vastmaken, verbinden : een prijsje (papiertje met den
prijs van het voorwerp) aan iets hechten; het is met
draden aan elkaar gehecht, losjes vastgenaaid; —
eene wonde hechten, de randen er van aan elkaar
naaien; — waarde aan iets hechten, er prijs op stellen, het van veel belang achten; — zijn zegel (zijne
goer keuring) aan iets hechten, het goedkeuren; r-zich hechten aan, zich nauw aansluiten bij iemand;
verkleefd worden aan : hij heeft zich zeer aan mij
gehecht; — ( fig.) aan iets gehecht zijn, er aan ver
er zeer op gesteld zijn : hij is zeer gehecht-klefd,
aan zijne moeder; -- ergens aan hechten, er prijs op
stellen : hij hecht zeer can vormen; ik hecht daar niet
aan, vind dat het niet zoo heel belangrijk is, ben
er niet bijzonder op gesteld; -- tem. hechten, in
hechtenis nemen; — eene bepaalde beteekenis aan
iets hechten, verbinden, toekennen; — niet aan
praatjes hechten, geloof aan slaan; —
vast blijven zitten, blijven steken : de pleister
wil niet hechten; zij bleef met haar rokken aan de
takken hechten; het rad hecht, wordt door eene onef-

fenheid tegengehouden.
2. HECHTEN, (gew.) sterk hijgen als een vermoeide hond, een kortademig persoon.
HECHTENIS, v. berooving van vrijheid, gevangenschap : hij is veroordeeld tot eene hechtenis van
drie dagen; iemand

in hechtenis nemen, houden,

hem gevangennemen, hem gevangen houden.
HECHTHEID, v. het hecht zijn, stevigheid: de
hechtheid

van een huis.

HECHTKLIERTJE, o. (-s), (plantk.) een der
kleverige kliertjes (bij sommige orchideeën) die de
stuifineèlklompjes aan de stempelzuil doen kleven.
HECHTIJZER, o. (-s), (glasbl.) punteerijzer.
HECHTING, v. (-en), (heelk.) het hechten van
wonden.
HECHTMACHINE, v. (-s), (boekb.) eene machine
om de bladen van dunne brochures, afleveringen
enz. met metaaldraad in plaats van met garen
samen te hechten; ...MIDDEL, o. een middel om
iets te hechten, b. v. een hechtpleister; ...NAALD,
V. (- en), (heelk.) eene kromme naald, waarmede
men wonden hecht; ...PLEISTER, v. (-s). (heelk.)
pleister voor wonden; ...RANKJES, o. mv. (tuin.)
de fijne ranken (van den wijnstok enz.), waarmede
de takken zich aan het laf,- of rijswerk vastklemmen.
HECHTSEL, o. (-s), dat waarmede iets wordt
vastgehecht.
HECHTSPIJKER, m. (-s), (timm.) spijker waarmede het schotwerk voorloopig bevestigd wordt;
...VEZEL, v. (-s), (plantk.) hechtdraad; ...WORTEL, m. (-s), (plantk.) kleine wortels langs den
stam en de groote takken waarmede eene klimplant
zich aan iets vasthecht (zooals bij het klimop).
HECTAARSGEWIJZE, bw. de kosten worden
hectaarsgewi3ze omgeslagen, naar het aantal HA.
die elk heeft.
HECTARE (HA.), v. (-s, -n), zekere vlaktemaat,
bunder (= 100 are of J Ned. roeden, of 10000 [j
meter).
HECTISCH, bn. teringachtig : een hectisch gestel.
HECTOGRAAF, v. (...grafen), een werktuig
waarmede iron van een met bijzonderen inkt geschreven stuk een honderdtal of meer afdrukken
verkrijgen kan.
HECTOGRAFEEREN, (hectografeerde, heeft gehectografeerd), door middel van de h wctograaf
vermenigvuldigen : een gehectografeerd marktbericht.
HECTOGRAFISCH, bn. bw. voor of met de
hectograaf : hectografische inkt; hectografisch papier,
waarmee men heetografeeren kan; -- hectoqrafisch
afdrukken maken.
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HECTOGRAM (HG.), o. (-men), zeker gewicht;
ons (= 100 gram); (ook) hectografische afdruk;
...LITER (HL.), m. (-s), zekere inhoudsmaat,
voor natte waren 1 Ned. vat (= 100 liter of kan);
voor droge waren 1 Ned. mud (= 100 liter of kop);
...METER (HM.), m. (-s), zekere lengtemaat,
100 meter of Ned. el; ...WATT, (-s), (electr.) 100
watt, Bene hoogere eenheidsmaat voor stroom energie.
1. HEDEN, bw. vandaag : ik ben heden jarig;
de dag van heden, deze dag; heden ten dage. (bij
uitbr.) in den tegenwoordigen tijd, in onze dagen,
thans; — (in verschillende zegsw. om het wissel
dezer wereld uit te drukken) heden verblijden,-valige

morgen lijdem; heden rood, morgen doeed; heden
geëerd, morgen verneerd; — ( zelfst. gebruikt), o.
het heden, de tegenwoordige tijd : het heden wordt
gisteren; in het heden ligt 't voorleden, in het nu,
wat worden zal; —

2. HEDEN, tw. als basterdvloek (eene opzettelijke
vervorming van Heere) : heden !! wat gebeurt daar ?;
wel, heden mijn tijd

!; heden nog toe!

HEDENAVOND, bw. off - den avond van dezen
dag, vanavond : hedenavond (is er) concert.
HEDENDAAGS, bw. heden ten dage, thans.
HEDENDAAGSCH, bn. van den tegenwoordigen
tijd, modern : hedendaagsche schrijvers; hedendaag-

sche manieren.

HEDENMIDDAG, ...MORGEN, ...NACHT,
...00HTEND, bw. vanmiddag, vanmorgen enz. ,.
op den n iddag, morgen enz. van dezen dag.
HEDERIK, v. (plantk.) volksnaam voor de
knopherik (raphanistrum) en voor de gewone herik

(sinapis arvensis).

HEDONISME, o. leer dat het genot het hoogste
doel van alle streven is.
HEDONIST, in. (-en), aanhanger, voorstander
van het hedonisme. HEDONISTISCH, bn.
HEDSJRA (Arab.), ook HEGIRA en HIDSJRA,
v. de. vlucht van Mohammed van Mekka naar
Medina (15 Juli 622), het begin van de Mohammedaansche tijdrekening.
1. HEEDE, ook HEE, v. de grove bij het hekelen
afgescheiden hennep- en vlasvezels, die tot grof
touw versponnen worden of als werk worden gebruikt; —KAM, m. (-men), werkkam, werktuig
om heede te kammen.
2. HEEDE, v. (gew.) heide (plan, landst, - eek).
1. HEEF, m. (heven), (gew.) een driehoekig
schepnet aan een langen, gaffelvormigen stok,
gebbe.
2. HEEF, m. en v. (gew.) zuurdeeg; gist.
3. HEEF, v. (heven), zie HEEFT.
HEEFDEEG, o. (Zuidra.) zuurdeeg.
HEEFSLEDE, v. (-n), heeft.
HEEFT, m. (-en), soort van windas om de kap
van een hooiberg op te winden.
HEEL, bn. bw. geheel, gaaf, ongeschonden en
in goeden staat : ik liet het glas vallen, maar het

was nog heel; heele en gebroken stoelen; ik zal het
kopje lijmen, dan is het weer heel; — iets heel maken,
repareeren, herstellen; — heele peper, niet fijngestooten; — heele grutten, gepelde gerst, gort; — dat is
heel geweest, gewone uitroep wanneer 'net' iets
ziet of laat kapot vallen; — heele kousen aantrek
-ken,
zonder gaten; —
geheel, onverdeeld, waaraan geen gedeelte ontbreekt : een heele appel; een heel jaar; hij is den
heelen dag thuis; een heel glas is mid te veel; eene
heele flesch (in tegenst. met eene halve flesch); een
heel lot (in tegenst. met een half, kwart, twintigste
lot); een heel huis (in tegenst. met een boven- of
benedenhuis); — de heele stad (de heele wereld)
spreekt er van, iedereen; — met heeler he rte, van
ganscher harte, oprecht; — dat duurt zoo den heelen
dag; — dat is een heele tijd, geruime tijd; -- zijne
heele boekenkast uitpakken, zijne kast geheel uit
— ik weet van die heele zaak niets, van-paken;
die zaak weet ik geheel niets; — (geringschattend)

ik zou

me met dien heelen jongen niet inlaten; —

groot, omvangrijk, belangrijk enz. in zijne soort:
zoo'n linnenkast is een heel ding, een groot gevaarte:
--- dat is eene heele som, veel geld; — hij slaat heele
zinnen over; --- hij is een heele bol, een knappe kerel;
— hij heeft daar eene heele bezitting, een uitgestrekt
landgoed; — er 'is een heel gat in dat kleed, een groot
gat; — dat is eene heele geschiedenis, belangrijk; —
dat was een heel besluit, gewichtig; — dat was een
heel ding, dat viel moeilijk te besluiten, te doen; —
't is een heel getob, erg tobben; —
(zelfst. gebruikt) beter ten halve gekeerd in ten
Reele gedwaald, zie HALF; —
bw. geheel en al, volkomen : men moet de dingen

heel doen en niet half; het is heel en al verkeerd; —
heel niet, in het geheel niet, volstreku niet : ik
heb er heel niet meer aan gedacht; — (ook ter aan duiding van een verren afstand) heel in de verte;
hij woont heel aan het andere einde der stad; waar
zijt ge heel naar toe geweest I; — zeer : het is heel
ver weg; ik was vanmorgen heel vroeg op, dat beteekent heel weinig; een heel groot huis; — die leeuw is
heel wild; — die jongen is heel knap; — dat meisje
is heel mooi; — dat is al heel vreemd; — nu zal ik
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je heel iets anders vertellen; ik houd heel veel van
hem; - ( in de spreektaal vóór een niet.-onzijdig,
attributief bn. in het enk. heele) een heele lieve
meid; een heele groote neus.
HEELAL, o. al het geschapene, de oneindige
ruimte met al wat zij bevat.
HEELBAAR, bn. geneeslijk : heelbare kwalen.

HEELBAARHEID, v.
1. HEELBAK, m. (-ken), geheel doorbakken
vloertegel.
2. HEELBAK, m. (-ken), (pap.) bak voor de
heelstoi.
HEELBEEN, o. schermdragend heelbeen benaming
van zekere tot de familie der muurachtigen behoorende plant (holosteum vmbellatum), komt op zand
-grond
als onkruid voor.
HEELBLAADJES, o . mv. (gew.) zekere pant
(pulicaria dysenterica).
HEELDER, m. zie HELER.
HEELEGAAR, bw. geheel en al: het is heelegaar stuk; ... GANSCI, bw. (géw.) heeiegaar;
...MAAL, bw. geheel en al : hij is heelemaal in de
war.
HEELEN, (heelde, heeft geheeld ), gezond maken,
genezen : eene wonde heelen; - de tijd zal die wonde
wel heelen, mettertijd zal het leed we] slijten; . heel maken wat stuk is: (bijb.) en hij heelde den altaar
des Heeren, die verbroken was, - da{ is niet te
heelen, repareeren, herstellen; - gezond worden,
beteren : de wond wil niet heelen.
HEELENDAL, bw. geheel en al, volkomen, ten
eenen male : heelendal niet, in 't geheel niet, jij
krijgt er heelendal niets van, in 't geheel niets.
HEELGOED, o. (pap.) de geheel bereide pap
waarvan het papier gemaakt wordt; -HOLLANDER, m. (-s), (pap.) hollander die dient ter berei-

ding van het heelgoed.
HEELGRAS, o. gras van landen waarop het
geheele jaar geen vee geweid heeft.
HEELHEID, v. het heel zijn.
HEELHOOFDS, bw. (w. g.) heelshoofds; ...HOUT,
o. (-en), ongezaagd, rond of vierkant behakt;
... HUIDS, bw. heelshuids.
HEELING, v. genezing.
HEELKRACHT, v. geneeskracht; ...KRUID, 0.
zekere geneeskrachtige plant (heracleum sphondytium), ook bereklauw geheeten; (ook) zeldzaam,
in bosschen voorkomende schermbloemige plant
(sanicula europaea); ...KUNDE, v. deel der genees kunde dat langs mechanischen weg (operatie) de
genezing van wonden, kwetsuren, breuken enz.
zoekt te verkrijgen, wondheelkunde, chirurgie;
...KUNDIG, bn. op de heelkunde betrekking
hebbende : hij is onder heelkundige behandeling;
...KUNDIGE, m. en v. (-n), die bevoegd is tot
het uitoefenen der heelkunde ; ...KUNST, v.
practische bekwaamheid in de heelkunde; ...HEESTER, m. (-s), wondheeler, chirurgijn : zachte
heelmeesters maken stinkende wonden, halve maat
-regln
verergeren het kwaad.
HEELSTEENSMUUR, m. (...muren), muur waarvan de dikte gelijk is aan de lengte van een heelen
steen; ...PLEISTER, v. (-s), pleister voor wonden.
HEELSHOOFDS, bw. (w. g.), heelshuids;
...HUIDS, bw. zonder letsel, ongedeerd, behouden:
hij in er heelshuids onder vandaan gekomen.
HEELSLAG, m. het slaan van een heel uur op
de klok.
HEELSTER, v. (-s), eene vrouw die (gestolen
goed) heelt.
HEELSTOF, v. (pap.) de bereide, vloeibare
maesa., waarvan het papier wordt gemaakt; zie

HALFSTOF.
HEELVLEE S CH, o. geneesvleesch, vleesch dat
lichtelijk heelt : hij heeft goed (of kwaad) heelvleesch.
HEELWORTEL, m. (-s), (gew.) smeerwortel
(symphytum officinale).
HEEM, o. besloten erf rondom eene boeren woning; huis en heem, huis en hof.
HEEMDEUR, v. (-en), groote staldeur die op
het erf uitkomt; ...HOND. m. (-en), hofhond.
HEEMRAAD, m. (...raden), lid van het dijksof polderbestuur : dijkgraaf en heemraden; -SCHAP,
o. het ambt van heemraad; -, (-pen), het gebied
waarbinnen het dijks- of polderbestuur macht heeft.
HEEMSCHUTVEREENIGING, v. Bene in 1905
opgerichte vereeniging tot behoud van natuur
eigen land.
-monueti

HEEMST, v. zekere geneeskrachtige plant, witte
malva (althaea officinalis); - WORTEL, m. (-s),
de wortel der heemst, waarvan een afkooksel als
middel tegen den hoest wordt gebruikt.
HEEMSTEDE, v. (-n), hofstede.
HEEMVAST, bn. hokvast, zelden of nooit uitgaande; ...ZIEK, bn. heimwee hebbende.
1. HEEN, o. (gew.) benaming voor de stij ve zegge
(carex stricte) en voor de zeebies (scirpus mari-timus).
2. HEEN, ook HENEN, bw. van hier, hier vandaan. weg (inz. in samenst.) : ik ga heen (of henen); naar toe, naar een bepaald punt : ik wil er niet heen;
hij gaat nergens heen; de inkt spatte overal heen;
elders heen; hierheen, waarheen, daarheen (of- henen);
- hij is al een heel eind (of heel ver) heen, een heel
eind (ver) gevorderd; - (fig.) men moet ver heen,
zijn, om zoo iets te doen, ver heen op den weg naar
krankzinnigheid, bijna gek; - heen en terug, ergens
naar toe en langs denzelfden weg weer terug : ik
ben heen en terug naar Noordwijk gewandeld; heen en weer, eerst in de eene eis, dan in de andere
richting : de vlag wappert heen en weer; ik heb den
heelen dag heen en weer geloopen, her- en derwaarts; hij zei tegen me, net zoo heen, het zijn zijne eigen
woorden; - (gew.) heen en (of ende) weer, voor
een oogenblikje, even : mag ik heen ende weer uw
boek eens gebruiken ?; - ik kom maar eens heen
en weer.
( Heen vormt vele koppelingen en samenst. 1 °.
met de beteek. van verwijdering : heenblazen, heen -

dragen, heenslaan, heenvaart enz ; 2°. met de bet,.
van verdwijning, vernietiging: heenbranden, heen slinken; 3 °. met de bet. van voortzetting eener han
of beweging : heendrijven, heenleiden; 4°.-deling
met de bet. van al maar door, in 't wilde, er op los:
heenbidden, heenkeuvelen, heenlezen. Slechts eenige
zijn hier opgenomen).
HEENBRENGEN, (bracht heen, heeft heengebracht), wegbrengen : breng het maar even heen.
HEENDRAVEN, (draafde heen, is heengedraafd),
wegdraven, wegsnellen : de ruiters draafden heen.
HEENDRIJVEN, (dreef heen, heeft en is heen gedreven), wegdrijven : het vee heendrjven; - de
stroom deed de vaartuigen langzaam heendrijven.
HEEN -EN- WEERTJE, o. (-s), retourkaartje; (naaist.) zekere steek zigzagsgewijze over den
naad; - (scherts.) boter.
HEENGAAN, (ging heen, is heengegaan), weggaan, vertrekken : gaat ge nu reeds heen ?; -- ster
hij is van ons heengegaan; - hij gaat er mee-ven:
heen, hij zal aan die ziekte sterven; - voorbijgaan,
verloopen : de heele zomer gaat er mee heen; -- (ook
ter aanduiding van het begin eener handeling,
vaak zonder dat er van gaan sprake is) hij ging heen
en sloot de deur; je kijkt of het in orde is, en dan
ga je heen en hecht de kous af; - hij ging weer werken
heen, begon weer te werken.
1. HEENKOMEN, (kwam heen, is heengekomen),
wegkomen, ontsnappen : waar is hij heengekomen ?
2. HEENKOMEN, o. in de uitdr. een goed heen
zoeken, zich wegpakken, op de vlucht gaan.-komen
HEENLEIDEN, (leidde heen, heeft heengeleid),
iem. ergens brengen : en zij leidden Jezus heen tot
den heogepriester.
HEENLOOPEN, (liep heen, is heengeloopen),
wegloopen : boes liep hij heen; - loop heen !, loop
rond !, dat meent ge niet, ik geloof er niets van.
HEENREIS, ook HEENREIZE, v. de reis of
tocht naar eene plaats (in tegenst. met de terugreis)
ik heb op de heenreis oponthoud gehad.
HEENRENNEN, (rende heen, is heengerend),
wegsnellen, hard wegloopen : hij rende heen om de
andere jongens te roepen.
HEENRIJDEN, (reed heen, is heengereden),
wegrijden : toen reed de stoet heen.
HEENRIT, m. de rit naar eene plaats (in tegenst.
met den terugrit) : op den heenrit was het weder
prachtig, maar toen u.ij terugkeerden begon het te
regenen
HEENSLUIPEN, (sloop heen, is heengeslopen),
wegsluipen : zip slopen stilletjes heen.
HEENSNELLEN, (snelde heen, is heengesneld),
wegsnellen : hij snelde heen om zijne ouders de
blijde tiding te brengen.
HEENSPOEDEN (ZICH), (spoedde zich heen,
heeft zich heengespoed), met spoed weggaan : zij
spoedden zich heen.
HEENSTAPPEN, (stapte 'heen, is heengestapt),
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met vasten tred heengaan : zijner waardigheid
bewust stapte hij heen.

HEENTREKKEN, (trok heen, is heengetrokken),
wegtrekken, wegreizen : hij trok heen naar een ver
land.

HEENVAREN, (voer heen, is heengevaren), wegvaren : de boot voer heen.
HEENVLIEDEN, (vlood heen, is heengevloden),
wegvlieden, wegvluchten : de winter vlood heen.
HEENVLIEGEN, (vloog heen, is beengevlogen),
wegvliegen, wegsnellen : hij vloog heen als een pijl
uit den boog.

HEENVLUCHTEN, (vluchtte heen , is heengevlucht), wegvluchten : de dief vluchtte heen.
HEENWEG, m. de weg ergens naar toe, de heen
terugweg) : de heenweg-reis(ntg.md
lijkt altijd langer dan de terugweg.

HEENWORTEL, m. (-s), (gew.) benaming voor
zeebies (scirpus maritimus), ook eendenbolt, oe'cerbies
en waterbies geheeten.

HEENZEILEN, (zeilde heen, is heengezeild),
wegzeilen : de boeiers zeilden weder heen.
HEEP, v. (hepen), sikkelvormig mes, snoeimes.
1. HEER, m. (-en), (als titel van eerbiedwaardige
en van hooger geplaatste personen) de naam
waarmede God wordt aangeduid, in bijbelstijl ook
in den vorm HEERE : God de Heer; de Heere God;
Onze Lieve Heer; de Heer is groot; — het huis des
Heeren, het bedehuis, de kerk, de tempel; — (ook)
Gods zoon, Jezus : het gebed des Heeren, het door

Christus uitgesproken gebed, het Onze Vader; —
in het jaar onzes Heeren 167 2, in liet j aar 167 2 na
Christus' geboorte; — hij is in den Heere gerust,
hij is ontslapen in het vaste geloof aan den Zaligmaker; — (scherts.) hij is in den Heere, hij is zalig,
hij is dronken; -- (zegsw .) hij zou onzen lieven
Heer van het kruis bidden, gezegd van iem. die
hartstochtelijk bidt (of die schijnheilig is) ;
(Zuidn.) ons Heer moet zijn getal hebben, er zijn
alle soorten van menschen noodig, ook domme
en onnoozele (scherts. in toepassing op zoo
iem.); — (Zuidn.) ons Heer een vlassen baard aandoen, den schijnheilige spelen ; — de hostie (als
zijnde het lichaam van Jezus) : men zou hem ons
Heer geven zonder biechten, zoo vroom is hij ; —
als krachtwoord of basterdvloek : Heer ! hoe
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bepalen; — hij moet voor de heeren komen, voor
burgemeester en wethouders, voor zijne patroons
enz.; — het zal wat wezen als het voor de heeren
komt, gezegde om te kennen te geven dat men
weinig verwachting heeft van iets dat als zeer
gewichtig wordt voorgesteld; — strenge heeren
regeeren niet lang, wie al te streng is, verliest spoedig
zijn gezag, fig. ook van eene zeer strenge koude,
enz , om aan te duiden dat die niet lang aanhoudt; —
meester : niemand kan twee heeren dienen; onze
heer is heel goed voor zijne onderhoorigen; — zoo
heer, zoo knecht, deugt de heer niet, dan is ook de
knecht een verkeerde; bij harde heeren worden de
knechten goed. HEERTJE, o. (-s).
2. HEER, ook HEIR, o. (heren, heiren), leger,
krijgsmacht; — (fig.) menigte : het heer der sterren.
HEERACHTIG, bn. ( -er, -st), zoowat als een
heer : er heerachtig uitzien. HEERACHTIGHEID, V.
HEERBAAN, ook HEIRBAAN, v. (...banen),
groote weg, hoofdverbindingsweg van de eene
streek naar de andere; ... BAN, m. (hist.) de opreeping van de gezamenlijke dienstplichtigen tot den
krijgsdienst; . BIJL, v. (-en), (w. g.) strijdbijl.
HEERBOER, m. (-en), heereboer.
HEERBROER, m. R. K. broer die geestelijke is.
HEERD, n:. (-en), (Zuidn. en gew.) haard.
HEERE, m. zie HEER (lste art.).
HEEREBOER, m. (-en), een heer die het boerenbedrijf uitoefent.
HEEREL, m. (-s), (Zuidn.) vlasstengel.
HEERENAMBACHT, o. gemakkelijk ambacht:
niet werken, dat is heerenambacht.

(ook) klaar zijn, geholpen zijn, in zijn nopjes zijn:

HEERENBAD, o. (-en); ...BEZOEK, o (-en);
...BOON, v. (-en), spersieboon; ...DIENST, m.
(-en), dienst die iem. verplicht is voor zijn heer te
doen, zonder betaling; ... DIENSTPLICHTIG, bra.;
...DIENSTPLICHTIGHEID, v. ; ...DORP, o.
(-en), dorp waar veel heeren wonen, in tegenst
met boerendorp. ...FIETS, v. (-en), fiets voor
heeren ingericht ; ...GELD, o. belasting op de
dienstboden ; ...HEMD, o. (-en) ; ...HOED, m.
(-en) ; ...HUIS, o. (...huizen), een huis dat tot
verblijfplaats kan strekken voor een heer, een
aanzienlijk woonhuis : te koop aangeboden een
heerenhuis; — (ook) gemeentehuis of vergaderplaats van het dijks- en polderbestuur; —, gmv.
de Eerste Kamer in Pruisen en Oostenrijk; ...HUIZING, v. (-en), heerenwoning; ...KNECHT, m.
(-s), lakei, livreibediende; ...LEVEN, o.; ...LEVENTJE, o. een leven als een heer : hij heeft een
heerenleven; ...LOGEMENT, o. (-en), logement
voor heeren, benaming van verschillende hotels;
...LOON, o. (-en), ruime geldelijke belooning;
...MODE, v. (-s), mode van steedsche heeren;
...MOLEN, m. (-s), (hist.) molen van den leenheer
waar hij zijne vazallen dwong hun graan te
laten malen ; ... PAARD, o. ( en), luxepaard;
...PARTIJTJE, o. (-s), gezellige samenkomst
van heeren, zonder dames; ...PEER, v. (...peren),
zekere soort van peer ; ... RECHT, o. (-en),
de bevoegdheid die een heer van rechtswege
toekomt; ...SPEL, o. bij sommige kaartspelen
een spel met twee of meer heeren ,waarmede slagen
gehaald moeten worden; ... TAFEL, v. (-s), open
tafel voor heeren; (ook) lekker eten; ...WONING,
V. (-en), heerenhuis. HEERGEWAAD, o. (hist.) uitrusting door den
leenheer aan den leenman geschonken; (later) dat
deel daarvan waarop de leenheer bij den dood van
den leenman recht had; (vandaar) geschenk (ook
in geld) aan den leenheer wanneer een nieuwe
leenvolger leenman werd.
HEERIG, bn. bw. ( -er, -st), heerachtig : wat zie

leen mij dien hoogen hoed, dan ben ik het heertje; —

jij er heerig uit.

(ook) persoon (in 't algem.), in dezen zin ook o.
gebruikt • 't is een raar heer; een onverschillig heer; —
minachtend : dat heer wil ook meespreken; —
landheer, vorst, iem. die over anderen te zeg
heeft : de heer des lands; geestelijke en wereld--gen
lijke heeren; op 's heeren straten (of wegen), op den
grooten weg, den heerweg; — eigenaar eener heerlijkheid : Huyghens was Heer van Zuilichem; —
de heer des huizen, het hoofd van het gezin; — -de
heer der schepping, de man; — ik ben hier heer en
meester, heb er alles te zeggen; — de magistraat:
nieuwe heeren, nieuwe wetten, ieder nieuw bestuur
brengt verandering in de verordeningen; — wat de
heeren wijzen, moeten de gekken prijzen, het volk
moet genoegen nemen met wat de wetgevers

HEERKRACHT, ook HEIRKRACHT, v. (Zuidn.)
v. zaak die geen uitstel gedoogt; — datgene waar
macht zich verzetten-tegnmschlijk
kan, overmacht.
HEERLEGER, ook HEIRLEGER, o. (-s), groot
leger, legermacht; — (fig.) groote menigte : een

aardig; wel Heere, Heere !; Heere, mijn tijd !;
Heere Jeetje, enz. ; —

als titel voor aanzienlijke wereldlijke en geestelijke personen : Heer Gijsbrecht van Amstel; Heer
Meinardus Man, abt van Egmond; — als beleefd
uw heer vader; mijn heer gemaal; heer-heidstl:
neef, hoe vaart ge ?; Weledele Heer, Geachte Heer,

.aan het begin van een brief; aan den Heer N. N.;
den Weledelgeboren Heer, den Heere N N. enz., op
adressen; —
aanzienlijk persoon : met groote heeren is het
kwaad kersen eten, zie GROOT; den grooten heer
uithangen, op grooten voet, als een aanzienlijk
man leven, ofschoon mien dat niet is; — (Ind.)
de Groots Heer te Buitenzorg, de GouverneurGeneraal, de toean besar; -- (kaartsp.) de koning:
de heer van ruiten; ik neem de vrouw met den heer; —

(ook) een deftig persoon, iemand van goeden
stand : een heer en eene dame; 't is een heer, geen
burgerman; een heer zoekt gemeubileerde kamers;
zijn de heeren present, dan zal ik de vergadering
openen; de oude heer, van een bejaard man: een deftige
oude heer, (ook) de vader : mijn oude heer komt
over; — ( gemeenz.) de, mijn jonge heer, penis, mannelijke roede; zijn jonge heer een handje geven,
wateren; — het heertje zijn, er als een heer uitzien,

heerleer
er van sterren, van sprinkhanen.

HEERLIJK, bn. bw. ( -er, -st), prachtig, schitterend, kostelijk : eene edelvrouw in een heerlijk
gewaad; een heerlijk gebouw; — uitmuntend, boven
alles uitblinkend : o Heer, hoe heerlijk is Uw naam,
op de gansche aarde; — verrukkelijk, aangenaam:
uw loon zal heerlijk zijn; een heerlijke zomeravond;
't is heerlijk weer vandaag; heerlijke muziek; — eene
heerlijke verschijning, eene schoone vrouw of meisje;
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— zeer smakelijk, lekker : een heerlijk maal; —
heerlijke wijn, vruchten; —
van den heer. den heer toekomende : heerlijke
rechten (b. v. heerlijk jachtrecht, waardoor het den
pachters verboden is het wild op hun grond te
verdelgen); een heerlijk goed, eene heerlijkheid; —
bw. op heerlijke wijze, prachtig : zij was heerlijk
getooid; — verrukkelijk : ik heb heerlijk genoten;
lekker : dat smaakt heerlijk; — ( ter versterking van
een bn.) zeer : 't is heerlijk mooi; heerlijk lekker.
HEERLIJKHEID, v. pracht, uiterlijke staat of
glans : zij stond daar in volle heerlijkheid; hip toomde
hein al de koninkrijken der wereld en hunne heerlijk
heerlijkheid der sterren; -- (van God) majes--heid;
teit, voortreffelijkheid: -- de heerlijkheid Gods; glorie,
eer en lof : Hem zij de heerlijkheid tot in alle eeuwig
gelukzaligheid : de eeuwige (of hemelsche)-heid;
heerlijkheid; — verrukking, vreugde : dat was een
heerlijkheid toen hij thuis kwam; —
—, (...heden), iets heerlijks (fraais, lekkers enz.)
het kind keek zijn oogen uit aan al die heerlijkheden; —
het gebied van een beer, adellijke bezitting : de
heerlijkheid van Kortenhi ef.
HEERLOOS, bn. (w. g.) onbeheerd, zonder eigenaar : het recht om heerloos goed te erven.
HEERMOES, v. zeker onkruid, zie HERMOES.
HEERNEEF, m. R. K. neef die geestelijke is;
...00M, m. R. K. oom, die geestelijke is; — (-s),
pastoor (in 't algemeen).
HEERS, V. (gew.) zevenblad (aegopodium podagraria ); (gew.) gierst.
HEERSCHAAR, ook HEIRSCHAAR, v. (...scha
: de Heer der heerscharen, God,-ren),lgscha
de Heer der hemelsche legermachten, der engelen -

scharen.
HEERSCHACHTIG, bn. bw. ( -er, -st), heerschzuchtig; (ook) meesterachtig. HEERSCHACHTIGHEID, v.
HEERSCHAP, o. (-pen), (geringschattend) heer,
mijnheer : wat denkt zc o'n heerschap wel ?; wel
heerschap, kunt ge me ook zeggen hoe laat het is ?; —
(gew.) de personen die boven ons staan, bij wie
men dient- meester en meesteres : mijn heerschap
is niet thuis.
HEERSCHAPPIJ, v. macht, rgeeering : zich van
-de heerschappij meester maken; eene onbeperkte
,heerschappij, hij voert heerschappij over vele volkeren;
hij heeft, voert geen heerschappij over zijne hartstochten; —VOERDER, m. (-s), heerscher.
HEERSCHEN, (heerscbte, heeft geheerscht), als
heer gebieden, heerschappij voeren : God heerscht
over al het geschapene; een streng koning zal over
u heerschen; — wie heerscht doet tiijne macht gelden
om te worden gehoorzaamd, terwijl wie regeert tot
welzijn zijner onderdanen een verstandig gebruik
er van maakt; — het heerschende vorstenhuis, dat
:aan de regeering is; — (spr.) verdeel en heersch,
voed partijschap om te beter te kunnen gebieden; —
,d e Fransch en h eersch ten over ons land; — hij wil
in, het bestuur heerschen, alleen alles te zeggen heb
baas spelen; — die vrouw heerscht over-ben,d
haar hart, is er meester over; —
overmachtig zijn, met meer kracht dan iets anders
.zich doen gelden; (bijb.) dat dan de zonde niet
Iteersche in uw sterflijk lichaam; — één enkel denkbeeld heerschte in zijn gemoed; — de heerschende
godsdienst, kerk, door den staat erkend, staatskerk; (ook) die door de meeste inwoners van het
land beleden wordt; — de heerschende wind, windrichting, die gedurende zeker tijdvak of in een bepaalde gebied, het meest voorkomt; — een heer schend erf, tot welks georuik of nut een ander erf
met eene erfdienstbaarheid bezwaard is; — de thans
heerschende meesters (in de schilderkunst). die den
toon aangeven; —
gedurende zekeren tijd of op eene bepaalde plaats
-voorkomen, voorvallen, aangetroffen worden : de
mazelen heerschen hier; er heerschte groote koude; —
er heerscht dezen winter veel ellende; — toen heerschten rijkdom en voorspoed; — eene doodelijke stilte
heerschte alomme; — de duisternis heerschte in de
kamer; — een geest van liefde, van haat, van onversch•illigheid, van ontevredenheid heerscht onder hen; —
.de heerschende mode, algemeen in gebruik, in zwang.

HEERSCHING, v. (-en), (w. g.) het heerschen.
HEERSCHEND, bn. heerschzuehtig, aanmatigend : op heerschenden toon spreken; een heerschende
blik, als van een heerscher; -- gangbaar, algemeen
:geldend : de heerschende meening. Zie HEER-

HEETEN.
SCHEN. HEERSCHER, nl. (-s), HEERSCHERES, v. ( -sen), die heerscht.
HEERSCHZIEK, bn. begeerig om te heerschen,

heerschzuchtig.
HEERSCHZUCHT, v. zucht of neiging om te
heerschen : zijne heerschzucht kent geen grenzen.
HEERSCHZUCHTIG, bn. ( -er, -st), gaarne heer sehende : hij is zeer heerschzuchtig; zijne heerschzuchtige droomen. HEERSCHZUCHTIGHEID, v.
HEERVAART, ook HEIRVAART, v. (-en),
(bist.) krijgstocht : ter heervaart oproepen, den heer ban uitschrijven; ...WEG, m. (-en), heerbaan.
HEERZE, v. (gew.) gierst; vgl. HEERS.
HEESCH. bn. ( -er, meest -), (van personen) roet
schor, niet helder stemgeluid : ik ben heesch; zich
heesch schreeuwen; — ( van de stem) schor, niet
helder : eene heesche keel; met eene heesche stem
spreken. HEESCHACHTIG, bn. ( -er, -st), een
weinig heesch. HEESCHHEID, v. het heesch
zijn. HEESCHKRUID, o. (gew.) zekere plant,
maagdenpalm.

HEESTER, m. (- s), boomachtige struik; (plantk.)
Bene houtachtige plant, die in den regel niet meer
dan eene manshoogte bereikt en niet dikker w ordt
dan een arm, en welker takken laag bij den grond
ontspringen; een halve heester, een lage heester,
waarvan de jongste takken des winters afsterven; —
(gew .) jonge stam van eiken of beuken. HEE
-STERJ,o.(s)
HEESTERACHTIG, bn. als een heester : een
heesterachtig gewas.
HEESTERBOSCH, o. (...bosschen), (gew.) jong
plantsoen van eiken en beuken; (ook) bosch van
laag eikenhout; ...GEWAS, o. ( -sen), heesterachtig
gewas; ...HOUT, o. kreupelhout; ...KORAAL, o.

zeekoraal.
HEET, bn. ( -er, -st), zeer warm : een heet vuur;
(fig.) voor een heet vuur staan, in moeilijke, gevaarlij ke omstandigheden verkeeren; heete brij; . een
pannekoek, heet uit de pan, pas uit de pan; — heet
van den rooster; (fig.) pas gereed, versch; — het
is altijd te heet of te koud, het is nooit goed; — op
heete kolen staan (of zitten), (fig.) in onrust, in groote
onzekerheid zijn en daardoor brandend van nieuwsgierigheid, zeer ongeduldig, volstrekt niet op zijn
gemak; — men moet het ijzer smeden, terwijl het
heet is, men moet de goede gelegenheid, het juiste
tijdstip gebruiken; — een heete dag, een zeer warme
zomerdag, (ook fig.) een dag waarop vinnig gevochten wordt, dag van een hevigere veldslag; —
(fig.) een heet gevecht, een vinnige strijd; — heete
tranen schreien (of storten ), bitter weenen; — (fig.)
vurig, sterk : een heete drift, heet bloed hebben, vurig,
hartstochtelijk zijn; — (ook met betrekking tot de
geslachtsdrift) hitsig, geil : eene heete meid, een
meisje dat manziek is; — ergens heet op zijn, er
eene sterke begeerte naar hebben, er verzot op
zijn; hij is heet op vreemde postzegels, op het sehaatsenrijden; — een brandend gevoel veroorzakende:
de heete stralen der zon; heete peper; wat is die gember heet; — verseh, pas gebeurd : op heeter daad
betrapt worden, juist terwijl de daad bedreven
wordt; — heet van de naald, (van een kleedingstuk)
pas gemaakt; (fig.) iets heet van de naald oververtellen, overbrieven, onverwijld, onmiddellijk; —
bw. op heete wijze, zeer warm : de zon brandde
heet; — het ging er heet toe, er-werd h vig gevochten
of gestreden.
HEETEKOEK, m. (-en), (Zuidn.) pannekoek;
hij is zoo bleek als een heetekoek, zeer bleek.
1. HEETEN, (heette, heeft geheet), heet maken:
den oven heeten; — ( smed.) ijzer wit heeten, wit
gloeiend maken; — de kachel brandt wel, maar j
heet niet, geeft geen hitte.
2. HEETEN, (heette, heeft geheeten), gebieden:
ik heb hem geheeten dat te doen; —
noemen, een naam geven aan iem. of iets : hij
heette hem zijn vriend; (bijb.) gij heet mij Meester
en Heer, en gij zegt wel; gij zult zijn naam heeten
Johannes; — dat heet ik eten, dat is eerst terdeeg
eten ; — dat heet ik knap, dat is nu eens knap; — met
nadruk zeggen : ik heet u welkom, roep u het welkom
toe, zeg dat gij welkom zijt; — nadrukkelijk verklaren : iemand heeten liegen, beweren dat hij liegt:
dat heet ik je liegen; — ( Zuidn.) het zal niet waar
heeten, het zal niet gebeuren; —
genoemd worden : hoe heet ge ? ik heet Jan,
naar mijn vader; dit eiland is Schouwen geheeten;
— ik mag Hans heeten, als het waar is, het is volstrekt
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niet waar; -- zij heet tegenwoordig mevrouw; dat heet nu werken, ik noem het luieren; - menigeen
heet gelukkig, die het niet is; - hij heet rijk, het
heet, dat hij rijk is, hij heeft den naam van rijk
te zijn; - het heet, dat hij gestolen heeft, men zegt,
vertelt dat ; - heeten die aardappelen gaar ?; beweert ge dat die aardappelen gaar zijn; moet dat
een hoed heeten ?, verbeeldt dat ding een hoed ?;
niet dat wat heeten mag, dat het naam mag hebben,
dat het in aanmerking kan komen.
HEETGEBAKERD, bn. driftig, oploopend : hij
is wat heetgebakerd.
HEETHEID, v. (w. g.) hitte.
HEETHOOFD, m. en v. (-en), driftkop, iem. die
zich spoedig over of voor iets warm maakt : de
heethoofden der partij. HEETHOOFDIG, bn. ( -er,
-st), driftig, vurig, voortvarend, onstuimig : hij
is zoo heethoofdig. HEETHOOFDIGHEID, v. drift,
dweepzieke voortvarendheid.
HEETLOOPEN, (liep heet, is heetgeloopen),
(van de deelgin eener machine) door te groote
wrijving warm worden, zoodat er gevaar is dat
het metaal springt of smelt : de as loopt heet; (fig.) driftig, hartstochtelijk worden, (ook) in
vuur geraken.
HEETSE, o. (Zuidn.) hetgeen men gebruikt
om het te heeten, brandstof.
1. HEF, ook HEFFE, v. (gew.) gist : een koek
zonder heffe; - grondsop, droesem, bezinksel van
vloeistoffen : de hef van het bier; - ( fig.) uitvaagsel :
de heffe des volks, het laagste gemeen, het grauw.
2. HEF, m. het éénmaal heffen : met éénen hef
iets opnemen; - iem. een hef geven, een schop; een flinken hef aan zijn glas geven, eene flinke teug
drinken .
HEFBALK, m. (-en), balk om het zaagraam in
een zaagmolen op en neder te bewegen.
HEFBOOM, m. (-en), (werkt.) een lichaam dat
onder de inwerking van twee of meer krachten om
eene rechte lijn als as draaien kan, en dat inz. dient
om zware lasten met geringe kracht in beweging
te brengen of in evenwicht te houden; hefboom
van de eerste, tweede of derde soort, naargelang het
steunpunt, lastpunt of machtpunt tusschen de
twee andere ligt; -- de gewone hefboom, een lange
staaf of boomstam, die gedeeltelijk onder een zwaar
voorwerp wordt gebracht om dit op te heffen of
te verplaatsen ; - een gebroken hefboom, een hef
niet recht loopt, maar een hoek heeft.-bomdie
HEFBOOMBOOR, HEFBOOR, v. (...boren),
boor met hefboom.
HEFBOOMSARM, m. (-en), (werkt.) de afstand
van het steunpunt van den hefboom tot het aan
krachten, gemeten langs de uit-grijpnsutde
het steunpunt op de richting der krachten neergelaten loodlijnen.
HEFBORD, o. (-en), (pap.) de schuin op den hefstoel geplaatste breede plank waarop de heifer de
vellen papier legt; ... DEEG, o. (w. g.) zuurdeeg,
gist.
HEFFE, v. zie HEF.
1. HEFFEN, (hief, heeft geheven), optillen, in de
hoogte brengen : hij hief den zak op zijn schouder;
hij heft met gemak 100 kilo in de hoogte; ik zal u
wel in den zadel heffen; - ( Zuidn.) het glas heffen,
drinken; - (gymn.) been heffen, hoog opheffen; met geheven vuisten dreigen; - de oogen ten hemel
heffen, opslaan ; - iem. op den troon, ten troon
heffen, tot vorst, vorstin maken; - een kind ten
doop heffen, het ten doop houden, doopvader of
-moeder zijn; - (pap.) de geperste vellen papier
een voor een van de vilten opheffen en op een
stapel leggen (in dezen zin, althans in N.-Holl.,
hefte, heeft geheft); beuren, innen, in ontvangst nemen; (ook) invorderen; (ook) eischen, opleggen : belasting heffen;
opcenten heffen; schoolgeld heffen; er wordt boete
geheven van ieder die deze bepalingen overtreedt; geld heffen, geld beuren ; -- rente heffen, rente
nemen.
2. HEFFEN, (hefte, geheft), (bij 't kousenbreien)
meerderen : hoeveel steken heb je geheft ?; HEF
v. aan de heffing zijn, aan de meerdering;-FING,
de heffing bedraagt 10 steken.
HEFFER, m. (-s), die heft; (pap.) de werkman die
het papier heft; -- (Zuidn.) een flink drinker, die
flink heft.
HEFFING, v. (-en), inning, invordering, oplegging
(van belasting, boete, schoolgeld enz.); (bijb.)

HEIAAL.

inzameling : daar zal ik uwe hefoffers eischen en de
eerstelingen uwer heffingen.
HEFHAAK, m. (...haken), (wev.) platine, een
der haken waardoor het harnas eener Jacquardmachine wordt opgeheven; ...HOOGTE, v. (-n),
hoogte tot welke de machinale smeedhamers enz.
kunnen rijzen; ...IJZER, o. (-s), koevoet: ...MACHINE, v. (-s), optrekmachine, zeker soort van
weefgetouw; ...NET, o. (-ten), kruisnet, totebel;
...OFFER, o. (-s), (bijb.) offer der eerstelingen
van den oogst; ...SPIER, v. (-en), (ontl.) optrek kende spier.
I-IEFSTER, v. (-s), die heft.
HEFSTOEL, ni. (-en), (pap.) eene soort van
schraag op tafel, waarop de hefborden worden
geplaatst.
HEFT, o. (-en), zie HECHT.
HEFTANG, v. (-en), een werktuig, bestaande
uit twee door een scharnier verbonden ijzeren
armen met omgebogen punten, dat aan een takel
gehangen wordt en dienst doet bij het opheffen
van zware lasten, b. v. een vuurmond.
HEFTIG, bn. bw. ( -er, -st), driftig, onstuimig
(in woord of gebaar) : hij werd heftig; in heftigen
toorn ontstoken; hij gaf een heftig antwoord; heftige
gebaren; heftig van aard zijn, een heftig karakter
hebben, vurig, hartstochtelijk; -, bw. op heftige
wijze : heftig spreken; hij voer heftig tegen mij uit;
het voorstel werd heftig bestreden, hevig, fel, HEFTIG
-HEID,v.
HEFVERMOGEN, o. het hefvermogen van die
stoomkraan is 75000 K G.
HEG, ook HEGGE, v. (heggen), haag, rij van
naast elkander geplaatste struiken tot afscheiding
de heg snoeien; droge heg, afheining, omtuining van
afgesneden takken; - (gew.) lager gelegen zoom
van groengrond rondom het bouwland; - kreupelhout; hakhout, akkermaalshout; - hij loopt
door heggen en struiken, hij ontziet niets; -- ergens
heg noch steg weten, in het geheel geen weg
weten; ---- (gew.) heggetje doen, heimelijk de school
verzuimen. HEGJE en HEGGETJE, o. (-s).
HEGEMONIE, v. (bist.) bij de oude Grieken de
heerschappij van een der verbonden staten over
de andere en de daaraan verbonden leiding der
gemeenschappelijke aangelegenheden : de hegemonie
van Sparta; - thans bij uitbr. ook : (zedelijk)
overwicht.
HEGGEKRUID, o. witbloemig, zelden voorkomend plantje (alsine tenuifolia).
HEGGEN, eene heg maken : er valt met hem. niet
te heggen of te weren, er is met hem geen land te
bezeilen, niet om te gaan.
HEGGE, v. (-n), zie HEG; -RANK, v. (-en),
zekere plant die vaak in heggen groeit, wilde
wingerd (bryonia dioica); de witte heggerank (bryonia
alba) is eene vergiftige sierplant uit M. Europa;
ook benaming voor de clematis of boschdruif en de
haagwinde (convolvulus sepium); ...SCHAAR, v.
(...scharen), schaar om de heggen te snoeien, tuin. schaar; ---SERING, v. andere naam voor de liguster; -- WIKKE, v. (-n), zekere plant, Bene overblijvende soort van wikke (vicïa sepium).
HEGIRA, v. zie HEDSJRA.
1. HEI, v. (-en), een toestel waarmee men een
zwaar blok naar boven hijscht en daarna laat neervallen op een paal die in den grond moet geslagen
worden : de Hollandsehe hei, eene trekhei met stelling van losse palen; handhei, trekhei, klinkhei,
stoomhei, zie die woorden; - stamper der straatmakers; --- aan de hei werken, (fig.) zwaren arbeid
verrichten; - (oliesi.) de zware houten stamper
die telkens door de wentelas wordt opgeheven en
de olie uit het zaad slaat.
2. HEI, v. zie HEIDE.
3. HEI, tw. om de aandacht te trekken, hé : hei!
kom eens hier !; hei daar !; -- (ook) als uitroep
van verwondering of schrik : hei, dat is verkeerd;
heila, niet zoo haastig; - ( ook) als uitroep van
vreugde : hei, 't was in de Mei zoo blij; vgl. HEISA;
- 't is altijd „hei" of ,,fij" met hem, hij valt altijd
in uitersten; - men moet geen hei roepen, voor men
over den dam is, men moet niet te voorbarig, te
overmoedig zijn; - het is overal hei, het werk
wordt overal geschorst.
HEIAAL, m. (...alen), eene kleine slang, die o. a.
op de Drentsche heiden voorkomt (coluber laevis);
(ook) ringslang (tropidonotus natrix) en hazelworm
(anguis fragilis); ...BAAN, v. (...banen), (Zuidn.)
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weg door de heide; --- (in de aardkunde) eene strook
van zavel -, zand- of grintgrond in de kleilagen.
HEIBAAS, m. (...bazen), voorman der arbeiders aan eene hei, die de maat aangeeft; ...BEEN,
o. (-en), eene der spieren of sparren waaruit eene
heistelling bestaat.
HEIBEI, V. (-en), eene vrouw die veel drukte
maakt met haar werk, met haar mond; inz. vrouw
met een wijden bek, ruwe, kijfzieke vrouw.
HEIBEIEN, (heibeide, heeft geheibeid), razen,
tieren, kijven, schelden : sta toch niet te heibeien
als een vischwijf.

HEIBEIIG, bn. bw. snibbig, vinnig, kijfziek,
als eene heibei.
HEIBEL, V. (-s), drukte, lawaai, getier; zij met
haar heibel, grooten mond, slabek, getier, heibei.
HEIBELEN, heibeien.
HEIBEZEM, m. (-s), bezem van heide.
HEIBLAAK, m. heirook.
HEIBLOK, o. (-ken), een zwaar ijzeren of houten
blok dat met beide handen of door middel van
katrollen omhooggeheven wordt, en waarmede
palen in den grond geheid of straatsteenen vastgestampt worden.
HEIBOENDER, m. (-s), boender, schrobber van
heide; ...BOER, m. (-en), boer die op de heide
woont, daar zijn bedrijf uitoefent; (ook) domkop;
...BRAND, m brand op de heide, in het heigewas;
heirook; ...BREM, V. zekere plant, stekende brem;
... DAMP, m. heirook.
HEIDE, ook HEI, v. (heiden), onvruchtbare,
dorre vlakte, onbebouwde zandgrond : schapen op
de heide; de Luneburger heide; iem. naar de Mooker
heide wenschen, hem verwenschen; de plant die op de heide groeit, heidekruid; de
gewone heide of struikheide (calluna vul^aris) en de
fijne heide of dopheide (erica tetralix) : de afgesneden
heide dient tot het maken van bezems.

HEIDEACHTIG, bn. op heide gelijkende; (inz.)
als benaming van eene plantenfamilie, de heide
waartoe behalve de erica ook-achtigen(r),
behooren de rhododendron, azalea, enz.
HEIDEBARMPJE, o. (-s), gewestelijke naam voor
het fratertje; ...BLOEM, v. (-en), ...BLOEMPJE,
o. (-s), bloem die op de heide groeit; ...GROND, m
(-en), grond die uit heide bestaat; ...HUPPER,
m. (-s), (gew ) zekere vogel, de gewone tapuit
(saxicola oenanthe); ...KRUID, o. heideplant;
...LUCHT, v.
HEIDEMAATSCHAPPIJ, v. (-en), maatschappij
die zich ten doel stelt de productiviteit van den
heidegrond in den ruinlsten zin des woords te verhoogen.
HEIDEN, m. (-en), die niet in den waren God
gelooft en niet gedoopt is, ongeloovige (in tegenst.
met Joden en Christenen) : de afgoden der heidenen;
de zending onder de heidenen; - den heidenen prediken, het evangelie verkondigen onder de heidenen,
(fig.) te vergeefs aan booswichten de deugd prediken; - hij is aan de heidenen overgeleverd, hij is in

de macht van personen die hem niet zullen ontzien,
hij heeft het ergste te wachten; -- men moet niet
scheiden als heidenen en Turken, gezegd als aansporing om tot afscheid nog een glaasje te drinken; (ook) iemand die in het Christendom is opgevoed,
maar met het leerstellig geloof gebroken heeft,
atheïst : hij is helaas geen Christen, maar een heiden; -, (-s), Zigeuner : de heidens vertoonden zich in
het begin der 15de eeuw voor het eerst in West- Europa.

HEIDENAPOSTEL, m. apostel onder de heidenen, Paulus; ... BODE, m. (-n), zendeling.
HEIDENDOM, o. de heidensche volkeren, de
gezamenlijke heidenen : het geheele heidendom.
HEIDENLAND, o. (-en), land door de heidenen
bewoond; ...SCHAAR, v. (...scharen); ...WERELD, V.
HEIDENSCH, bn. bw. van de heidenen, tot de
heidenen behoorende, als de heidenen : heidensche
gebruiken; een heidensch volk; op heidensche wijze
leven; --- (fig.) een heidensch geweld maken, 't was er
een heidensch leven, een verschrikkelijk lawaai; dat was nog in mijn heidenschen tijd, in den tijd

toen ik nog wilde haren had, toen ik nog niet
bezadigd leefde gelijk nu; - 't is een heidensch
weer, gemeen, slecht weer; - iem. heidensch plagen,
onbarmhartig; -- (ook in den naam van planten)
heidensch wormkruid, zekere heideplant, guldenroede
(solidago virgaurea).

HEILGYMNAST.

HEIDEONTGINNING, v. het ontginnen van
heidegronden; ...PLAG, v. ( -gen), een stuk dat
van de heideschaal wordt afgestoken, om te dienen
tot brandstof, tot dekking van huizen of schuren,
enz.; ...PLANT, V. (-en), plant die op de heide tiert;
...SCHAAL, V. de bovenste, begroeide aardkorst
der heide; ... SCHAAP, o. (...schapen), een klein
schapenras, dat op de heidevelden van N.W.Europa thuis behoort; ...TUTER, m. (-s), (gew.)
zekere vogel, wulp (numenius arquata); ...VELD,
o. (-en), uitgestrekte dorre vlakte, heide; ...VEN,
o. (-nen), veenplas in de heide; ...VIOOLTJE. o.
(-s); ...ZAND, o.; ...ZOOM, m.
HEIDIN, v. (-nen), vrouwelijke heiden of Zigeurier, Gitana; waarzegster. HEIDINNETJE, o. (-s).
HEIDOOF, bn. doof van het werken in de olie molens.
HEIDUIN, o. (-en), zandige hoogte op de hei.
HEIDOORN, m. (-en), ...DOREN, (-s), (gew.)
zekere plant, gedoornd stalkruid (ononis spinosa).
HE ID UK, m. (-ken), (eert.) een lichtgewapend
Hongaarsch soldaat, (ook) een dienaar in Hongaar
- leven als een heiduk, ruw-schekldrat;
leven, vaak razen, tieren en vloeken.
1. HEIEN, (heide, heeft geheid), met een heiblok
in- of vaststampen : palen in den grond heien; zij
zijn aan het heien voor het nieuwe huis, aan het
palen inslaan; men is nog niet met heien begonnen;
het staat als geheid, gezegd van iets dat stevig
staat; op den stuit, heien, tot de paal niet meer zakt.
HEIER, m. (-s), iemand die heit, heiwerker.
2. HEIEN, weerlichten na een heeten, drogen dag.
HEIFLUITER, m. (-s), zandfluiter, zekere vogel.
1. HEIGROND, m. (-en), grond waarop men
heit, palen inslaat
2. HEIGROND, m. (-en), heidegrond
HEIIG, bn. de lucht is heiig, wazig, onhelder, inz.
bij droog warm weer; van de bergen was door de
heiige lucht niets te zien.

HEIHAAS, m. (...hazen), haas die op de heide
leeft (in tegenst. met duinhaas); ...KNAPPER, in.
(-s), heihaas; schaap of koe op heigrond geweid;
heibewoner, pummel; ...KNEUTER, m. (-s).
heidekneutje; heibewoner; ...KREKEL, m. (-s),
zeker insect, krekel.
HEIL, o. - welzijn, welvaart, voorspoed : hij zorgt
voor het heil van den staat; iem. veel heil en zegen
wenschen, zegenwensch met Nieuwjaar; - nut:
tot heil der menschheid; moge het u tot heil strekken,
heilzaam voor u zijn; - voordeel, baat : daar is
geen heil bij te halen; ik zie er geen heil in, ik ver

handelwijze geen doeltreffende-wachtvndie
uitkomst; - redding uit gevaar : hij zoekt zijn
heil bij God; - zijn heil in de vlucht zoeken, op
de vlucht gaan; - de kinderen foeten zelf hun
heil maar zoeken, zelf maar zien, hoe zij zich ver
waar zij heen zullen gaan, enz.; ik moet-maken,
mijn heil zoeken, (fig.) een onderkomen zoeken
(gezegd van iem. die niet in zijn eigen woning
kan zijn, omdat er niemand thuis is, omdat zijne
kamer schoongemaakt wordt enz., en die nu tijde
naar elders moet gaan); - geestelijk welzijn:-lijk
voor het heil zijner ziel zorgen; den weg des hails
bewandelen, den weg die naar de eeuwige gelukzalig heid voert; - dat wat redding brengt, toeverlaat:
God is mijn heil; - het leger des hells (Eng. Salvation- Army), eene in 1878 te Londen door Booth
gestichte, als een leger georganiseerde sekte, die
zich ten doel stelt zondaren tot bekeering te
brengen.
HEILA, bw. zie HEI (3de art.).
HEILAND, m. Zaligmaker : Jezus Christus, onze

Heiland.
HEILBEDE, v. (-n), bede om geluk, zegen
naar de zaligheid-wensch;.BEGRI,b
verlangende; ...BELOFTE, v. (-n), belofte, toezegging van heil; ...BLAD, o. (plantk.) gele waterruit
(tha lictrum f avum ).
HEILBOT, v. (-ten), groote zeevisch, behoorende tot de familie der schollen of platvisschen
(hippoglossus vulgaris); de heilbot kan 2 ' / z M. lang
en meer dan 200 KG. zwaar worden.
HEILDRONK, m. (-en), toast : een heildronk
instellen, voorstellen te drinken op iemands welzijn;
...GOEDEREN, o. mv. het eeuwige goed, de hemel
-sche
gelukzaligheid; ...GROET, m. (-en).
HEILGYMNAST, m. (-en), die onderricht geeft
in de heilgymnastiek; ...GYMNASTIEK, v. gymnastiek die het herstel of de bevordering der gezond-
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heil ten doel heeft, het krom- of scheefgroeien

tegengaat enz
HEILICHT, o. en m. (Zuidn.) weerlicht.
HEILICHTEN, (heilichtte, leeft geheilicht,
(Zuidn.) weerlichten, in de verte onweeren zonder
dat men den donder hooren kan.
HEILIEDJE, o. (-s), liedje dat de heiers onder
het heien zingen.
HEILIG, bn. bw. ( -er, -st), het ware zieleheil
gevonden hebbende, deel hebbende aan God,
geestelijk volmaakt, onzondig : de heilige martelaren; een heilig man; - (van God en Christus) de
Heilige God; Heilige Vader; de Vader, de Zoon
en de Heilige Geest; --- (van hen die na hun dood
zijn heilig verklaard, gecanoniseerd) de Heilige
Augustinus; de Heilige Cecilia; — om God en at
zijne heiligen roepen, misbaar maken, jammerlijk
roepen en. kermen ; —
(van alles wat met den dienst van God in ver
staat, of wat van God of zijn Heiligen wordt-band
gezegd) de Heilige kerk; het Heilig Avondmaal; het
Heilig Ambt, de predikdienst; de Heilige Schrift,
de Bijbel ; Gods Heilige naam; het Heilig Hart
van Jezus; het Heilige land, Palestina; de Heilige
stad, Jeruzalem; het Heilige graf, de plaats waar
Jezus zou begraven zijn; de Heilige Stoel, de zetel
van den Paus, het Pauselijk gezag; de Heilige
Vader, de Paus ; — (R. K.) het heilig officie, de
Romeinsche congregatie der inquisitie die waakt
over de zuiverheid der geloofsleer; — een heilige dag,
feestdag die als Zondag te vieren is ; - het heilig
getal, het getal zeven ; - de Zondag moet heilig
worden gehouden, , voor den dienst des Heerera
worden afgezonderd - — (gew.) 's avonds om zeven
uur is het heilig, is het werken gedaan ; morgen
heb ik heilig, ben ik klaar met het werk; morgen
hebben we heilig, hebben wij vrijaf; - een heilig
huisje, kapelletje : hij doet alle heilige huisjes aan,
(fig.) hij gaat geen herberg voorbij zonder er binnen te treden; — het heilige der heiligen, een gedeelte van den tempel van Salomo, dat de Hoogepriester slechts eenmaal 's jaars betrad, (fig.)
een vertrek dat in hooge eere gehouden wordt,
waar niet iedereen wordt toegelaten; — (ook van
zaken die op de heidensche godsvereering• betrek king hebben) de heilige bosschep der Germanen; -vroom, godsvruchtig : een heilig leven leiden; een

opziener (bisschop) moet zijn ingetogen, rechtvaardig,
heilig, kuisch; — zij zijn niet allen heilig, die veel
ter kerk gaan; — hij is geen heilig boontje, hij is

lang niet braaf, heeft nogal veel op zijn kerfstok; heilige onnozelheid, kinderlijk vrome onschuld; —
hij is een deugniet, maar nog heilig bij zijn broeder,
in vergelijking met zijn broeder is hij nog heilig,
hij steekt nog gunstig bij hem af; - het weer is
slecht vandaag, maar het is nog heilig bij gisteren,
in vergelijking met dat van gisteren is het nog
goed te noemen; — ernstig, werkelijk gemeend:
heilige voornemens; het is mij heilige ernst; ik was in
de heilige overtuiging, dat hij nog leefde, meende
vast dat hij nog in leven was; -- (van alles wat eerbied wekt of met eerbied wordt genoemd) eene
heilige stilte, eerbiedwekkend, plechtig ; eene heilige
plaats, die men met eerbied betreedt; hij zwoer
bij alles wat hem heilig was; hem is niets heilig,
hij heeft nergens eerbied voor, hij ontziet niets; het Heilige Roomsche rijk, de officieele naam van
het Duitsche Rijk (962-1806); - heilige rechten
op iem. hebben, een onschendbaar recht; — heilige
plichten, dure plichten; — de heilige plicht der
dankbaarheid; — dit blijve heilig onder ons, niemand
mag er iets van weten; - het heilige moeten, schertsend gezegd om het onvermijdelijke van het moeten
aan te duiden : als het heilige moeten er bij komt,
zal hij wel aan het werk gaan, als hij het doen moet
omdat de honger of eene andere noodzakelijkheid
hem er toe dwingt; — oprecht, stellig : in heilige

verontwaardiging; hij is in de heilige overtuiging; —
bw. op reine, deugdzame, godsvruchtige wijze:

het gaat op onze dorpen lang niet heilig toe; de nagedachtenis harer moeder bewaarde zij heilig; — heilig
met iets doen, als iets heel bijzonders behandelen

(door het niet te laten zien, niet uit te leenen enz.); —
ernstig, plechtig : ik heb het mij heilig voorgenomen;
ik verzeker je heilig, dat het waar is; — vast, zeker:

hij zal het heilig doen; ge kunt er heilig op aan.

HEILIG, m. (-en), zie HEILIGE.
HEILIGAVOND, m. (R. K.) de avond die aan de
viering van een kerkelijk feest voorafgaat, vier-
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avond; rusttijd, vrije tijd na den arbeid; vrijaf,
vacantie; ... BEEN, o. (ontl.) een der beenderen
van het bekken; ... DAG, m. -en), (R K.) zie
HEILIGEDAG.
HEILIGDOM, o. (-men), heilig voorwerp, een
voorwerp van godsdienstige vereering, reliquie:
hij bewaart het als een heiligdom; heilige plaats,
tempel : het brandoffer hebben zij in het heiligdom
aan den God Israels niet geofferd. HEILIGDOMSKAST, v. (-en), reliquieënkast ; ...VAART, v.
bedevaart naar de tooning van reliquieën.
HEILIGE, m. en v. (-n), (R. K.) iem. die door
zijn (of haar) vroomheid en goede werken heeft
uitgemunt en daarom na zijn dood heilig verklaard
is, sint : God en zijne heiligen aanroepen; de gemeen
heiligen; — iem. die een vroom, god--schapder
gewijd leven lijdt : den heilige uithangen; — hij is
ook geen heilige, hij is ook niet volmaakt, vergist
zich ook wel eens; — het is een luie heilige, een groote
luiaard; —een wonderlijke heilige, een rare snuiter; —

hij is geen heilige; hij zal geen roode letter in den
almanak krijgen, gezegd van iemand die niet al

te deugdzaam is; — i
een heilig of heilipje, prentje dat een heilige voor
als belooning voor kinderen; (bij uitbr.)-stel,
schoolprent en (gew.) kaft om een boek.
HEILIGEDAG, m. (-en), (R. K.) iedere kerkelijke
feestdag die niet op Zondag valt; geboden heiligedag,
die men gehouden is te vieren; afgestelde heiligedag,
dien de geloovigen niet verplicht zijn te vieren; —
een heiligedag van iets maken, het met de uiterste
nauwkeurigheid verrichten; -- de heiligedagen wel
kunnen afzeggen, alle genoegens zich wel uit het
hoofd kunnen zetten; —
ongedekte plekken, die bij h „t verven, witten,
teren zijn overgeslagen, (ook) kale plek in den baard.
HEILIGEN, (heiligde, heeft geheiligd), voor
heilig erkennen : gedenkt den sabbatdag, dat gij
dien heiligt ; Uw naam worde geheiligd; — heilig,
vroom maken : heilig mid, o Heer; — wijden
aan God : heilig mij alle eerstgeborenen; eene
kerk, een altaar heiligen; -- wijden : eene gehei-

ligde hostie; eene geheiligde plaats; — zich hei

zich tot eene heilige handeling voorbereiden:-ligen,

(bijti.) sta op, heilig het volk, en zeg : heiligt u tegen
morgen; — rechtvaardigen : het doel heiligt de
middelen, als h t doel maar goed is, komt het op

de middelen waardoor men het zoekt te bereiken
niet aan, zijn zelfs booze middelen geoorloofd.
HEILIGENBEELD, o. (-en), beeld van een heilige; ... DIENST, m. gewraakte term voor : vereering der heiligen; ... GLANS, m.; ... GLORIE, v.;
...KALENDER, n^. (R. K.) lijst van de onbeweeglike feesten en heiligedagen; ...LEGENDE, v. (-n);
...LEVEN, o. (-s), legende, levensbeschrijving van
een heilige; ...NAAM, m. (...namen), voornaam
aan den naam van een heilige ontleend; ...PRENTJE, o. (-s); ...VEREERING, v.
HEILIGGEEST, m. (Zuidn.) de liefdadigheid,
het armbestuur : van den heiliggeest trekken, gealimenteerd worden; door den heiliggeest gekleed worden.
HEILIGGEESTGOEDEREN, o. mv. (Zuidn.) bezittingen van het armbestuur.
HEILIGHEID, v. het heilig zijn : de heiligheid
Gods; den Heer dienen in heiligheid en gerechtigheid; — hij staat in een reuk van heiligheid, wordt
als zeer godvruchtig beschouwd; ik was onder den
indruk van de heiligheid der plaats; de heiligheid
van het huwelijk; Zijne Heiligheid, als titel van
den Paus; — (w. g.) reliquie, in de zegsw. : de
mest en is geen heiligheid, maar doet mirakel waar
ze leit.
HEILIGING, v. het heiligen.
HEILIGJE, o. (-s), zie HEILIGE.
HEILIGKAS, v. ( -sen), reliquieënkas; ...LENDENSPIER, v. (-en), (ontl.) zekere spier bij de
lendenen.

HEILIGLIJK, bw. (w. g.) heilig.
HEILIGMAKER, m. die de menschen heilig
maakt, tot volmaking brengt, nl.. God; (ook) benaming van eene soort van koek, zie HIJLIKMAKER.
HEILIGMAKING, v. heiliging : jaag de heilig
-making
na.
HEILIGSCHENDER, m. (-s), die de handen slaat
aan het heilige, hetzij persoon, plaats of zaak;
...SCHENDERIJ, v. (Zuidn.) heiligschennis.
HEILIGSCHENNEND, bn. heiligschennis plegende.
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HEILIGSCHENNIS, v. de aanranding van het
heilige, ontheiliging van iets, godslastering : heilig-

schennis plegen; zoo iets schoons te verminken ware
heiligschennis.
HEILIGSCHRIJVER, m. iem. die het leven
van een heilige of van heiligen beschrijft; (Zuidn.)
huichelaar, schijnheilige.
HEILIGVERKLARING, v. (-en), (R. K.) canonisatie, plechtige verklaring of uitspraak van den
Paus, dat een afgestorvene onder het getal der
heiligen is opgenomen en als zoodanig door de kerk
moet worden vereerd.
HEILLEUVER, m. (-s), (gew.) ooievaar.
HEILLOOS, bn. bw. (...loozer, -st), wat zonder
heil is: een heilloos leven, alle geluk ontberende; —
heillooze verdienste, geen geluk aanbrengende; —
noodlottig, verderfelijk : heillooze verdeeldheid; —
heilloos leven; verderfelijk noodlottig : een heilloos
plan; heillooze raadgevingen; -- snood : eene heil
-loze
daad. HEILLOOSHEID, v.
HEILRIJK, bn. ( -er, -st), zegenrijk, gelukkig:

de zaak had heilrijke gevolgen.

HEILSERUM, o. vloeistof uit het bloed van
dieren die vooraf kunstmatig voor zekere ziekten
immuun zijn gemaakt: met heilserum, inspuiten.
HEILSLEGER, o. leger des heils.
HEILSOLDAAT, m. (...soldaten), lid van het
leger des heils.
HEILSTAAT, m. geluksstaat.
HEILVOL, bn. heilrijk : eene heilvolle toekomst;

een heilvol bestaan.

HEILWENSCH, m. (-en), gelukwensch : ik tend

u mijn beste heilwenschen.
HEILZAAM, bn. bw. (...zamer, -st), tot heil
strekkende, nuttig, het geluk of de gezondheid
bevorderende : een heilzame raad; dat is eene heil

les voor hem; een heilzame drank; een heilzaam-zarne
middel. HEILZAAMHEID, v.

HEIM, ook HEEM, o. woonplaats, erf; nog over
in samenst. als heimwee, heemraad, in afleidingen
als inheemsch, uitheemsch, heimelijk enz., in vele
plaatsnamen, als Heemstede, Sassenheim, Arnhem,

Ellekorn, Hilversum, Petten; —
(gew.) heining, heg.
HEIMACHINE, v. (-s), machine om te heien;
...MAST, m. (-en), heipaal.
HEIMDAL, m. (Noorsche myth.) Odins zoon, de
slapelooze wachter op de hemelsbrug Bifrost.
HEIMELIJK, bn. bw. ( -er, -st), geheim, geheim
gehouden, verborgen, aan het oog onttrokken :
een heimelijk gemak, geheime bestekamer; ik had

een heimelijk verlangen om weer thuis te zijn; zich
niet uitende : een heimelijk genoegen; heimelijke
jaloezie; een heimelijke aandrift, duister, raadsel
gluiperig, geniepig: een heime--achtig;—(Zudn.)
lijke deugniet; hij heeft een heimelijk gezicht; —
bw. in het geheim, op steelsche wijze : ergens
heimelijk binnensluipen; hij is heimelijk gevlucht; —
(gew.) hij heeft heimelijk wat geld, zeer veel
geld. HEIMELIJKHEID, v. verborgenheid, afzondering : eene in heimelijkheid verrichte han
(Zuidn.) geniepigheid ; -- (...heden),-deling;—,
(veroud.) sekreet, bestekamer (komt nog in de
Staten-vertaling voor in Matth. 15 : 17 en Marc.
7:19).
HEIMNIS, o. ( -sen), (dicht.) geheimenis; --VOL,
bn. geheimzinnig : der geesten heimnisvol gefluister.
HEIMPJE, o. (-s), zeker insect, huiskrekel (gryllus

domesticus).
HEIMWEE, o. zekere ziekelijke vorm van melancholie, veroorzaakt door een sterk, onbevredigd
verlangen naar den geboortegrond : zij heeft het

heimwee; ik kreeg heimwee.
HEIMZIEK, bn. sterk naar huis verlangende.
1. HEIN, in. mansvoornaam, verkorting voor
Hendrik; — magere Hein, vriend Hein, de dood; —
Heintje Pik, de duivel (om zijne zwarte gedaante,
of om zijn attribuut, den pekstok).
2. HEIN, m. (-en), (gew.) afscheiding tusschen
erven (sloot of heining).
HEINDE, bw. dichtbij, in de nabijheid, in de
uitdr. van heinde en verre (of ver, veer) : van heinde
en verre kwamen de nieuwsgierigen opdagen, van
alle kanten.
HEINEN, (heinde, heeft geheind), (w. g.) een
erf afsluiten door eene heining; — (gew.) de dichtgegroeide heiningslooten schoonmaken en daardoor
de landerijen weer van elkaar afscheiden.
HEINING, v. (-en), schutting of haag, om een stuk
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grond van een ander erf af te scheiden, — (gew.)
scheislootje. HEININKJE, o. (-s).
HEININGBES, v. ( -sen), (gew.) wilde tramboos; ... DRAAD, o. prikkeldraad; ... HAAK, m.
(...haken), haak met drie tanden aan een langen
houten steel (onder een hoek van 601, omn slooten
te heinen; ...HOUT, o. schuttinghout; ...SCHOUW,
v. de jaarlijksche schouw op het schoonhouden
der heiningslooten door dijkgraaf en heemraden.
HEINSEL, o. slootruigte.
HEINSLOOT, v. (-en), smalle sloot, die de grens scheiding tusschen landerijen vormt.
HEINTJEPIK, m. bijnaam van den duivel:

gelijk bij gelijk, zei Heintjepik, en hij ging tusschen
twee ko'endrager°s in het bosh.
HEIPAAL, m. (...palen), paal, juffer, bestemd
om in den grond geheid te worden.
HEIR, o., HEIRBAAN, v., HEIRBAN, m.,
zie HEER, —BAAN, —BAN.
HEIREEP, m. (-en), het touw waarmede het
blok eener trekhei naar boven getrokken wordt.
HEIRLEGER, o. zie HEERLEGER.
HEIROOK, m. scherpe damp of rook, die zich
in het voorjaar van het N.W. van Duitschland
uit tot op verren afstand verspreidt en die ontstaat
door het afbranden van den veengrond voor den
boekweitbouw, veendamp.
HEIRSCHAAR v.. HEIRVAART, v., HEIRWEG, m., zie HEERSCHAAR, ...VAART, ...WEG.
HEISA, tw. uitroep van blijdschap of bemoediging : lustig
HEISCHAAP, o. zie HEIDESCHAAP.
HEISTELLING, v. (-en), de toestel van palen
waartusschen het heiblok hangt.
HEISTEREN, (heisterde, heeft geheisterd), (gew.)
jachten, tot onnoodigen spoed aanzetten; gejaagd
heen en weer loopen, veel noodelooze drukte
maken, alles overhoop halen : hè wat heister je
weer !; veel moeite doen om zijn doel te bereiken; —
klimmen, klauteren, (ook) stoeien, luidruchtig zijn,
wild spelen; (ook) flink wrijven en poetsen; (ook)
schreeuwen, tieren, uitvaren.
HEISTERIG, bn. gejaagd, driftig bezig zijnde.
HEISTOK, m. (-ken), korte heipaal; ...VUIST,
V. (- en), de vuist (zeker uitstekend blok hout) aan
de hei in een oliemolen; ...WERK, o. het heien,
het inslaan der palen voor een gebouw : het heiwerk
voor het postkantoor is aanbesteed; (ook) de gezamenlijke ingeslagen palen; ...WERKER, m. (-s),
arbeider die heit, het heiblok helpt optrekken.
HEK, o. (-ken), een lat- of traliewerk dat tot
afsluiting dient : we moeten het land met een hek

afschutten; een hek om een graf; een fraai gesmeed
ijzeren hek; — ( zegsw.) de een mag eene koe stelen
en de ander mag niet over het hek kijken, voor den

een is men toegevend, voor den ander niet; —
(in eene protestantsche kerk) afsluiting rondom
den preekstoel, waarbinnen de doopmoeders zitten; — hekwerkje boven om eerie kast, eene schrijftafel ;als eene deur draaiend traliewerk : het hek openmaken; het hek sluiten, (fig.) de laatste zijn; —
dat is te dol om op een hek te zetten, dat is al te
dwaas; — (gew.) hij is goed bij het hek, goed bij de
pinken; staan als Jut bij het hek, beteuterd; — het
hek is van den dam, (fig.) er is geen toezicht meer,
de kinderen (of de knechts) kunnen doen wat ze
willen, (ook) als het hek van den dam is, loopen de

schaapjes de wei uit (of waar het hek open is, loopen
de varkens in 't koren); — de hekken zijn verhangen,

de omstandigheden zijn veranderd; —
raamwerk van latten aan eene molenwiek, waarop
het zeil wordt uitgespannen; (spr.) den wind niet
door de hekken laten waaien, elke goede gelegenheid
te baat nemen; — (scheepst.) dat gedeelte van den
spiegel, hetwelk zich bevindt tusschen hekbalk
en hakkebord; platte achterkant van eene sloep; —
bovenachterzijde van een vaartuig; — wagenkrat; —
(wev.) hekraam. HEKJE, o. (-s). Vgl. HEKKEN.
HEKBALK, m. (-en), (scheepst.) balk achter
in het schip die tot grondslag strekt aan hek en
wulf en waarop de enden der buitenboordsplanken
bevestigd worden: ...BOOT, v. (-en), (scheepst.)
de kleinste boot aan boord, die aan het hek opgeheschen wordt; (eert.) Bene soort van fluitschip
met breeden voor- en achtersteven en kleinen
spiegel; ...DAVITS, m. mv. (scheepst.) davits
boven aan den spiegel van het schip.
1. HEKEL, m. in de uitdr. een hekel aan iets (of
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iem.) hebben, er een afkeer van hebben : ik heb
een hekel aan hein; hij heeft een grooten hekel aan
draaiorgels.
2. HEKEL, m. (-s), een werktuig met een groot
aantal loodrecht staande tanden, waarover men
het vlas of den hennep trekt, om den bast te splijten, scheven en korte vezels te verwijderen en
de lange vezels recht te trekken : het vlas over

den hekel halen; — (fig.) iem., iets over den hekel
halen, hem, het op scherpe, onbarmhartige, vaak
kwaadwillige wijze bespreken, beoordeelen; —
(Zuidn.) met zijn gat op een hekel zitten, ongedurig
zijn; (ook) zich in een hachelijken toestand bevinden; -- (w. g.) met het hoofd tegen den hekel loopen,
zich teleurgesteld zien; -- een soortgelijk werktuig,
waarmede de borstelmakers het haar voor de borstels zuiveren; —
(bij poorten van vestingen of kasteelen), eene
soort van houten of ijzeren hek met punten van
onderen, dat van boven af neergelaten werd om
den toegang te versperren, ook hamei genoemd.
HEKELAAR, m. (-s), werkman die (vlas of
hennep) hekelt; (fig.) gisper. HEKELAARSTER,
V. (- s).
HEKELACHTIG, bn. ( -er, -st), gaarne hekelende,
vitterig. HEKELACHTIGHEID, v.
HEKELDICHT, o. gedicht waarin de gebreken
en zeden der tijdgenooten op scherpe wijze worden
ten toon gesteld en gegispt, satire; (een schimpdicht
is meer persoonlijk). HEKELDICHTJE, o. (-s).
HEKELDICHTER, m. (-s), schrijver van hekel
-dichten.
HEKELEN, (hekelde, heeft gehekeld), (vlas of
hennep, haar enz.) over den hekel halen : hennep
hekelen; -- (fig.) doorhalen, gispen, over den hekel
halen : hij hekelde de gebreken van zijn tijd.
HEKELIG, bn. bw. ( -er, -st), hekelachtig, scherp,
vitterig : wees niet zoo hekeliq.
HEKELING, v. (-en), gisping.
HEKELMACHINE, v. (-s), machine om te hekelen; ...MAKER, m. (-s).
HEKELPENNING, m. (-en), (naar het volks
een muntstuk dat, hoe vaak ook uitgegeven,-gelof)
telkens tot den eigenaar terugkeert, duivelspenning.
HEKELSCHRIFT, o. (-en), geschrift waarin iem.
of iets gehekeld wordt, schotschrift.
HEKELSTAAFJE, o. (-s), met hekeltanden bezette staaf in eene hekelmachine; ...STOEL, m.
(-en), schraag, w aarop de hekel bevestigd wordt.
HEKELTAAL, V. hekelende woorden.
HEKELTAND, m. (=en), tand van een hekel.
HEKELTEEF, v. (...teven), heks, boos wijf,
Xantippe; ...VEE, m. (Zuidn.) een lastige vent;
...VELD, o. (eert.) een veld waarop de heksen
kwamen dansen (nog bekend als plaatsnaam te
Amsterdam).
HEKELVERS, o. (...verzen), hekeldicht.
HEKELWERK, o. werk (afval) dat bij het hekelen aan den hekel blijft zitten, heede.
HEKELZUCHT, v. de zucht of neiging om te
hekelen.
HEKGELD, ook HEKKENGELD, o. geld dat
men bij het passeeren van een tolhek moet betalen;
...IJZER, o. eene soort van gewalst smeedijzer
dat voor overlangsche verbindingen van hekwerken wordt gebruikt.
HEKKELEN, (hekkelde, heeft gehekkeld), (gew.)
slooten schoonmaken, ontgroezen, heinen.
HEKKEN, o. (-s), (gew.) hek : het hekken eener
weide; (molenm.) de latten aan eene molenroede,
die rechthoekig op de roede staan en die met de
kruislings er tegen gespijkerde achterzoomen het
latwerk voor de zeilen vormen : (zegsw.) geen wind
door de hekkens laten waaien, van alles partij trekken; — het hekken naar den wind hengen, de huik
naar den wind hangen. HEKKENTJE, o. (-s).
HEKKENGELD, o. hekgeld; ...SLUITER, m.
zie HEKSLUITER; ...SPRINGER, m. (-s), een
wildebras, een woelige knaap; (ook van oudere
personen) 't is een rare hekkenspringer, een vreemde
snaak; — (Ind.) iem. die snel achtereen promotie
maakt.
HEKKEVUUR, o. (hist.) eene eertijds gebruikelijke wijze van vuren bij de infanterie, waarbij de
rotten in bepaalde volgorde zonder commando
vuurden. (Hd. Heckenfeuer).
HEKLID, o. (...leden), kantlid, iem. die b. v.
buiten het hek eener buitensociëteit mede van de
muziek geniet.
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HEKNAGEL, m. (-s), (timm.) zekere soort van
gesmeden spijker, drieling; ... RAAM, o. (...ramen),
(wev.) een roostervormig raam, waarin de platinen of hefhaken van den trommelstoel bevestigd
zijn.
HEKS, v. (-en), eene vrouw die met tooverij omgaat, die in staat is anderen onheil te berokkenen:

die vrouw is eene heks; men moet eene ledige eierschaal
breken, anders varen de heksen er op naar Engeland;
het geloof aan heksen is de wereld nog niet uit; dat is
heet, zei de heks, en zij werd verbrand; (ook) scheldwoord voor een oud wijf: zoo'n oude heks; -- (ook)

vrouw die een demonischen invloed (door haar
schoonheid enz.) uitoefent; (ook) meisje dat bijdehand of schalksch is : eene heks van een meid; die
kleine heks ! HEKSJE, o. (-s).
HEKSCHEEDE, v. (-n), ook HEKSCHEI, v.
(-en), dwarslat van een houten hek; (molenm.)
hekken.
HEKSEN, (hekste, heeft gehekst), tooveren,
met tooverij omgaan : heksen is geen allemanswerk; — dat is ook geen heksen, dat is al heel gemakkelijk.
HEKSENBEZEM, m. (-s), bundel kleine takjes
die dichtbij elkander uit een tak (van berk of eik)
te voorschijn komen.
HEKSENDANS, m. (-en), dans van heksen;
volksnaam voor de wolfsklauw; ...KETEL, m. (-s),
dal waarin de heksendansen plaats hadden; ...EI,
o. (-eren), zekere paddenstoel (phallus impudicus),
stinkzwam of duivelei, door het volk zoo geheeten
als zij nog jong zijn; ...KRANS, m. volksbenaming
voor de wolfsklauw (lycopodium); ineengewarrelde
veeren in een hoofdkussen; ...KRING, m. (-en),
een kring die zich soms op weilanden vertoont
en die door het volk wordt toegeschreven aan het
dansen van heksen op die plaats, maar die in
werkelijkheid het gevolg is van de aanwezigheid
van zekere zwammen.
HEKSENKRUID, o. (-en), in bosschen groeiend
teer plantje met kleine witte of roode bloemen in
trossen (circaea).
HEKSENKUNST, v. (-en), kunst eener heks,
tooverij; dat is geene heksenkunst, dat is al heel
gemakkelijk.
HEKSENMAST, m. volksnaam voor de zeeden
(pinus pinaster); ...MEEL, o. het gele, poeder
zaad van den wolfsklauw (lycopodium-vormige
clavatum), dat o. a. gebruikt wordt als middel
tegen het smetten of ontvellen van zeer jonge
kinderen.
HEKSENMEESTER, m. (-s), die over de heksen
gebiedt, toovenaar; (fig.) hij is daar geen heksenmeester in, daar is hij niet knap in, daar weet hij
niet veel van.
HEKSENMELK, v. zekere plant, die een scherp
melksap bevat, ook wolfsmelk geheeten (euphorbia
esula en gerardiana).
HEKSENPROCES, o. ( -sen), (hist.) proces tegen
iem. die als heks was aangeklaagd; ...PROEF, v.
(...proeven), waterproef om de schuld of onschuld
eener heks te doen blijken (eene heks dreef op het
water); ...SABBAT, m. (-ten), heksenfeest onder
leiding van den duivel; ...TOER, m. (-en), hekserij,
iets moeilijks : 't is geen heksentoer; ...VLECHT, v.
(-en), (bij paarden) vlecht of knoop van in elkander
gestrengelde haren, die zich (des nachts) in de
manen vormt; ...WAAG, v. (...wagen), waag waarop
men kon uitmaken of iem. al dan niet eene heks
was (heksen waren lichter dan gewone menschen):
...WERK, o. hekserij, een moeilijk werk : dat is
geen heksenwerk; ...ZIENER, m. (-s), iem. die,
volgens het bijgeloof, in staat is eene heks te onder
-ken
dus aan te wijzen.
HEKSERIJ, v. (-en), tooverij : er is zeker hekserij
bij

in het spel.

HEKSLOEP, v. (-en), sloep die aan de hekdavits
geheschen wordt.
HEKSLUITER, ook HEKKENSLUITER, m.
(-s), (eig.) hij die achteraanloopt en dus de hekken
moet sluiten; (fig.) de laatste van zekere categorie:
zij zijn de heksluiters; (ook) de laatstgeborene der
kinderen.
HEKSTUT, m. (-ten), (scheepst.) knievormige
steunbalk aan het hek van een schip; ...TJALK,
v. (-en), zeker vaartuig, tjalk met eene soort van
hekwerk waardoor de stuurpen loopt; ...WERK,
o. (-en), het samenstel van latten en palen of van
ijzerwerk, waaruit een hek bestaat: (scheepst.)

HEKWIELSTOOMER.

767

HELDHAFTIG

het achterwerk van het schip, het hek en wat
daar bij behoort.
HEKWIELSTOOMER, m. (-s), ook HEKWIELER, stoomvaartuig voor den dienst op ondiepe
plassen en rivieren, door twee achter het vaartuig
uitstekende schepraderen voortbewogen, achter
-wielsloep. 1
1. HEL, v. de onderwereld: als 't regent en de zon

te wekken voor zijn held; -- (bij uitbr.) hij is de
held van den dag, van het feest, de hoofdpersoon,

der verdoemden, vooral als plaats der verschrikking, waar de zondaar voor zijne boosheid wordt
gestraft (in tegenst. met den hemel) : zondaren

heldendaden; ...DEUGD, v. (-en), de voortreffe-

schijnt, is
als de hel;

't kermis in de hel; het is er zoo donker
— ( inz.) de onderaardsche verblijfplaats

in de hel; in de hel zult gij nedergestooten
worden; in de diepten der hel; --- de weg naar de
is met goede voornemens geplaveid, al neemt

komen
hel

men zich het goede voor, men vervalt licht weer

tot de zonde; — hij is bang voor de hel; - dat is
van het vagevuur in de hel, van kwaad tot erger,
van den wal in de sloot; -- uit de hel in den hemel
komen, herleven, herademen; — iem. de hel heet

stoken, hem zeer bevreesd voor iets maken; -'t is brandhout voor de hel, een booswicht; 't rookt
er als de hel, 't rookt er verbazend erg; — 't is
.hier zoo duister als de hel, zeer duister; — (fig.)
hij heeft eene hel op aarde, een diep rampzalig

leven; --- als verblijfplaats der duivelen en booze
geesten : een monster dat de hel heeft uitgebraakt; -een kind der hel, een booswicht; -- iem. naar de
hel wenschen, hem vervloeken, (ook) wenschen
dat hij ver weg ware; — alle duivels uit de hel vloe ken, zeer sterk vloeken; -- (ook) de gezamenlijke
bewoners der hel : de hel is er losgebroken, de booze
machten zijn los, 't is er een leven als een oordeel; - die man en vrouw bouwen de hel, zij leven
als kat en muis; -(bij vergelijking) het aschgat onder den haard; (in pel- en meelmolens) de onderste zolder, die
zeer laag en donker is; --= (scheepst.) Bene donkere
ruimte voor in het schip, waar allerlei dagelijksche
behoeften bewaard worden; -- (kleerm.) de donkere
ruimte onder de tafels der kleermakers, waarin
de overschietende lappen geworpen w orden; —
(letterz.) het vakje in de letterkast, waarin de
,afgesleten of gebroken letters worden geborgen; -(R. K.) kast voor verboden boeken b. v. in eene
.kloosterbibliotheek; - bergboezem; - bevroren
plek in den grond, hal.
2. HEL, bn. bw. (-ier, -st). schel van toon, (ook)
helder klinkend : een hel geluid; eene helle stem; blinkend, glanzend, onverduisterd : dat licht is

te hel; in den hellen zonneschijn; dat geel is te hel,
te hel van kleur; een helle gloed; - helder : een paar
helle kijkers; - ( Zuidn.) gezond, wakker, levendig:
lang is hij ziek geweest, maar nu i9 hij weer hel; —
- bw. helder : 't was er hel licht, verblindend,

schitterend licht.
HELA, tw. om iem. te roepen of tot matiging
aan te sporen.
HELAAS, tw. uitroep van smart of droefheid,
-eilaas : helaas ! helaas ! hoe vlieden onze dagen; 't
is helaas gebeurd, tot mijn spijt is het gebeurd.
HELBAKJE, o. (-s), (lettert.) de hel in de letterkast.
HELBLAUW, bn. hard blauw; ...BLOND, bn.
HELD, m. (-en), een dapper strijder, iem. die
door moed uitblinkt : zij streden als helden; gord uw

zwaard aan de heup, o held !; de held van Jvaterloo; hij is geen held, 't is een lafaard; — als er ; ,held'
geroepen wordt, moet jij maar eens omkijken, ironisch
gezegd tegen iem. die niet moedig is; hij is een
heele (eerste) held als het op loopen aankomt; —
die herstellende zieke is, voelt zich nu weer een heele

held, een heele baas, voelt, denkt zich veel beter; —
is geen held in 't rekenen, kan niet goed rekenen;

die de algemeene belangstelling tot zich trekt.
HELDENARM, m. (-en), arm van een held,
dappere arm; ...BLOED, o. bloed van helden : er
werd veel heldenbloed vergoten; (ook) afstamming
van een held; ...BOEK, o. (-en), boek met heldenzangen.; ... DAAD, v. (... daden), dappere daad:

zijne heldendaad werd met een ridderkruis beloond;
(ook iron.) de booswichten vertelden elkaar hunne

lij ke hoedanigheden van een held; ... DICHT, o.
(-en), epos, een omstandig dichterlijk verhaal,
waarin de daden van een (mythischen) held bezon
...DICHTER, m. (-s), schrijver van-genword;
een heldendicht; ...DOOD, m. heldhaftige dood,
inz. op het slagveld : den heldendood sterven;
...EEUW, v. de tijd waarin de mythische helden
leefden; ...FEIT, o. (-en), heldendaad; ...FIGUUR,
v. (...guren), figuur van een held.
HELDENMOED, m. moed als die van een held,
groote dapperheid : zij streden met heldenmoed;
(fig.) met heldenmoed droeg hij zijn lot; ...ROL,
v. (-len), de rol van held in een drama : die tooneelspeler speelt de heldenrollen; ...SAGE, v. (-n), overlevering betreffende de groote gebeurtenissen en
buitengewone daden uit den heldentijd van liet
Germaansche volk: ...SCHAAR, v. (...scharen),
schaar van helden, dappere legerschare; ...STUK,
o. (-ken), eene heldendaad, iets zeer moedigs : hij
heeft een heldenstuk bestaan; ...TAAL, v. moedige
taal; .TEELT, v. (dicht.) geslacht van helden;
...TENOR, m. (-s), tenor die de heldenrol in Bene
opera vervult; ...TIJD, m., ...TIJDVAK, o. helden eeuw; ...ZANG, m. (-en), heldendicht; ...ZANGER,
m. (-s), heldendichter.
HELDER, bn. bw. (-der, -st), luid, duidelijk
klinkende, klaar : zij heeft eene heldere stem; een
heldere lach; — schitterend, glanzend, klaar (van
licht of kleur) : eene heldere vlam; het heldere maan
heldere oogen; eene heldere streep aan den hemel;-licht;
eene heldere kleur; -- er zindelijk en frisch uitziende:
een heldere vloer; helder linnengoed; eene heldere
meid; zij ziet er knap en helder uit; -- (zegsw.) hij
zal er niet helder van afkomen, niet zonder kleer-

scheuren vrijkomen, hij zal er van langs krijgen; —
klaar, onbewolkt : eene heldere blauwe hemel, lucht;
het is helder weer; --- klaar, doorzichtig : helder
glas; heldere jenever (of brandewijn), jenever enz.
zonder toevoeging van iets anders; -- dat water
is zoo helder als kristal, zuiver helder; -- gemak
te doorzien, duidelijk : een helder betoog; die-kelij
zaak is mij niet helder; — zoo helder als glas, zeer
helder; — dat is zoo helder als modder, als koffiedik,
zeer onduidelijk, allesbehalve helder; -- klaar,
scherp van verstand : hij heeft een helder oordeel;
't is een heldere kop, iem. met een helder verstand; —

de krankzinnige heeft van tijd tot tijd heldere oogenblikken, waarin zijn geest niet verward is; -bw. op helderen toon : zing maar helder op; zij
zong helder uit de borst; met helderen glans : het
vuur brandt helder; de zon schijnt helder; iets helder

inzien, duidelijk, op scherpe wijze; - (als nadere
bepaling bij kleuren) helder wit, helder geel, helder
groen; - hij kreeg helder voor zijn broek, een flink

pak slaag.
HELDEREN, (helderde, is gehelderd), helder
worden : de lucht heldert toch wat.
HELDERHEID, v. het helder zijn, heldere klank:
eene stem -vol helderheid; - glans, klaarheid : de
meerdere of mindere helderheid eerier vlam; -- onbewolktheid : maanden van de minste helderheid of
der meeste bewolking ; --- zindelijkheid : er heerscht
netheid en helderheid; — duidelijkheid : welk eene

van denkbeelden; — helderheid van geest.

hij

helderheid

— (ook van de dapperen uit den voortijd, wier
onsterfelijke daden in sagen worden herdacht)
heros (vgl. samenst. als heldendicht, heldentijd); —
(ook) een krachtig strijder voor het geloof : de
.helden Godes, de geloofshelden; --- (bij uitbr.)
iem. die ergens in uitmunt : de helden der weten-

HELDERING, v. (verg.) de rood -gele kleurstof
waarmede men de grondkleur, die verguld moet
worden, verheldert.
HELDERTJES, bw. helder, zindelijk, naar behooren : dat hebben zij keldertjes opgeknapt, schoongemaakt, (ook) opgegeten.
HELDERZIEND, bn. duidelijk ziende, inz. de
gave hebbende om in magnetischer slaap voor
anderen onzichtbare dingen te kunnen zien. HEL
-DERZINH,v.clairoyne
HELDHAFTIG, bn. bw. ( -er, -st), moedig, onversaagd, dapper . een heldhaftig man; heldhaftige
daden; - bw. hij gedroeg zich heldhaftig. HELDHAFTIGHEID, v. heldenmoed.

schap; een held in het drinken; een held aan tafel,

die zich bij het drinken aan tafel dapper weren
kan ; — 't is een held met den mond, als men
hem hoort spreken lijkt hij zeer moedig, maar als
het op daden aankomt, is hij dat niet ; -- (ook)
-de persoon die het middelpunt der handeling is
in een roman, een tooneelstuk enz. : de held van

het stuk; de schrijver 'weet bij den lezer belangstelling
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HELDIN, V. (- nen), vrouwelijke held; (ook)
-vrouwelijke hoofdpersoon in een roman enz. : de
heldin van het boek; zij was de heldin van den avond.
1. HELDONKER, bn. zoo donker als in de hel,
pikdonker.
2. HELDONKER, o. (schild.) het half helder en
half donker zijn, Fr. clair-obscur, Ital. chiaroscuro;
...DUISTER, o. heldonker.
HELEN, (heelde, heeft geheeld), iets verbergen,
geheim houden, verzwijgen : voor een vriend behoeft
ge niets te helen; aan iemands oogen onttrekken,
inz. gestolen goed opkoopen en verborgen houden:
(rechtst.) het opzettelijk koopera, inruilen, in pand
nemen, als geschenk aannemen of uit winstbejag
verbergen van eenig door misdrijf verkregen voor
: de politie weet nog niet wie de gestolen gerst-werp
geheeld heeft.

HELENAFAZANTJE (ST.), o. (-s), zekere kleine
kamervogel, die in Afrika inheemsch is (habropyga
minima), gewoonlijk vuurvogeltje of kleine roode
astrilde geheeten, een dunsnavelige wevervogel;
...VUUR, o. St. Elmus -vuur.
HELER, m. die heelt, opkooper van gestolen
goed : de heler is zoo goed (even strafwaardig) als
de steler.
HELFT, v. (-en), het eene der beide gelijke deelen
waarin men iets verdeeld heeft of zich verdeeld
denkt : de helft van tien is vijf; geef mij de helft van
dien appel; Salomo zeide : doorsnijdt dat levende
kind in tweeën, en geeft de eene (vrouw) eene helft,
en de andere eene helft; — voor de helft van den prijs,
voor den halven prijs; -- bij mij krijgt ge de helft
meer voor hetzelfde geld, eens zooveel; — de helft
van wat hij zegt is niet waar; — (fig.) mijne betere
helft, mijne wederhelft, mijne echtgenoote; -- (zegsw.)
he scheelt zooveel als tweemaal de helft, het lijkt
naar niets; -- de andere helft is ook zoo, de rest
is eveneens, schei dus maar uit met vertellen; —
(ook van ongelijke deelen) iets in twee ongelijke
helften verdeelen; hij kiest altijd de grootste helft;
het boek is voor de grootste helft klaar, voor het groot
gedeelte; — op de helft, op het midden : wij-ste
zijn nu op de helft, halverwegen.
HELGOED, o. (letterz.) de afgesleten en gebroken
letters, die in de hel worden geworpen, om later
te worden versmolten; ...HAAK, m. (...haken),
eene ijzeren staaf met omgebogen punt, waarmede
men het vuur in den haard van fabrieken oprakelt
of uithaalt.
HELHOND, m. (myth.) Cerberus, een hond
met drie koppen die den ingang der hel bewaakt;
(fig.) iem. die altijd scheldt en raast.
HELICON, m. (myth.) een berg in Griekenland,
aan Apollo en de Muzen gewijd, Zangberg.
HELING, v. (-en), het helen van gestolen goederen.
HELIOCENTRISCH, bn. (sterrenk.) de heliocentrische lengte (of breedte), waardoor de plaats van
een hemellichaam wordt bepaald als men de zon
als middelpunt van den hemelbol neemt.
HELIOCHROMIE, v. het maken van photographische afbeeldingen in de natuurlijke kleuren.
HELIOGRAAF, v. instrument waarmede men
afbeeldingen van de zon maakt, voor wetenschappelijke doeleinden; (ook) toestel om door middel van
het zonlicht seinen te geven; ...GRAM, o. (-men),
een met behulp van de heliograaf overgeseind
bericht; ...GRAPHEEREN, met de heliograaf
berichten seinen; ...GRAPHIE, v. het overbrengen van een photographisch negatief op eene koperen
plaat, waarvan men dan afdrukken kan nemen;
...GRAVURE, v. (-n, -s), eene reproductie van
schilderijen, enz. door middel der heliographie,
hetz. als photogravure.
HELIOMETER, m. (- s), een werktuig om zeer
kleine hoeken aan den hemel te meten.
HELIOSCOOP, m. (...scopen), een verrekijker
voorzien van gekleurd glas voor het beschouwen
van de zon; — (ook) een toestel waardoor het
beeld van de zon op een scherm wordt overgebracht.
HELIOSTAAT, m. (... staten). een werktuig
waarbij een spiegel een zonnestraal steeds in dezelfde
richting weerkaatst.
HELIOTHERAPIE, v. behandeling van ziekte
door aanwending van zonlicht en zonnewarmte,
zonnebaden.
HELIOTROOP, m. (...tropen), een werktuig
dat de zonnestralen naar een ver verwijderd punt

HELLEVEEG.

terugkaatst (bij graadmetingen, tot het geven
van seinen); — zeker gesteente van blauwachtiggroene kleur met roode stippen, eene verscheidenheid van het chalcedoon; —
v. (...tropen), zekere bekende sierplant, met
welriekende paarsachtige bloemen (heliotropium
peruvianum); (ook) als benaming van eene kleur
in de tint der bloemen van de heliotroop; (ook)
eene soort van parfum en reukwater : een fleschje
heliotroop.

HELIOTROPISCH, bn. (plantk.) heliotropische

krommingen, ombuigingen van plantendeelen onder ,

invloed van het (zon)licht; ...TROPISME, o.
(plantk.) de eigenschap van plantendeelen om
naar het licht te groeien.
HELIOTYPIE, v. wijze van zincographeeren
waarbij de afbeelding door middel van de photo-graphie op het zink wordt overgebracht en daarna
geëtst, ook photozincographie genoemd.
HELIUM, o. (scheik.) element, uit de groep der ,
edelgassen, komt in uraan- en thoriumhoudende.
stoffen voor, zonnegas.
HELLEBAARD, v. (-en), (hist.) zeker wapen,
waarmede gestoken en gehouwen kan worden,
eene strijdbijl van bijzonderen vorm aan een lange
spies. HELLEBAARDIER, m. (-s, -en), krijger
die met eene hellebaard gewapend is : de poort
werd door eenige hellebaardiers bewaakt.
HELLEBOT, v. (Zuidn.) heilbot.
HELLEBROK, m. en v. (-ken), ...KIND, o.
booswicht.
HELLEDONKER, bn. (Zuidn. gew.) zeer donker.
HELLEEN S CH, ba. de Helleensche beschaving,
die der Hellenen, der oude Grieken.
HELLEN, (helde, heeft geheld), overhellen, overhangen, schuin loopen : die paal helt naar links; de
muur helt; dat schip helt zwaar, hangt sterk over
-- de vloer helt, loopt schuin af; — (nat.) een hellend
vlak, een vlak dat met den horizon een scherpen
hoek maakt, en waarlangs zware voorwerpen opgevoerd kunnen worden door eene kracht die aan
dan hun gewicht; — (fig.) zich-merklijnds
op een hellend vlak bevinden, in gevaar zijn van.
steeds verder te moeten gaan, tot steeds beden kelijker dingen te zullen komen; — een hellend
scheprad, een scheprad met eene as die onder een
hoek van 56 tot 60° gesteld is (in tegenst. met
een staand scheprad); — een hellende kettingmolen,
een kettingmolen, waarbij het water opgevoerd
wordt langs een koker of goot, die onder een hoek
van 20 tot 40° tegen den horizon helt (in tegenst.
met een loodrechten kettingmolen); — hellende
boog, waarvan de geboorten op ongelijke hoogten
geplaatst zijn; —
naar iemands zijde hellen, zijne gevoelens gunstig
zijn, geneigd wezen zijne partij te kiezen; -- (w. g.)
het oor tot iets hellen, neigen, daarnaar luisteren; —
overhellen, neigen, z`-c eemen (van kleuren) : dat
laken helt naar het groene; —
(Zuidn.) buigen, doen hellen :. zijn hoofd, hellen;
Bene bierton die bijkans ledig is, hellen om er de rest
uit te tappen.

HELLENEN, m. mv. de algemeene naam der
oude Grieken; in verheven stijl ook wel van het
hedendaagsche Grieksche volk. HELLENISME,
o. (hist.) de vorm waarin de Grieksche beschaving
zich in Europa, Azië en Afrika vertoont na den
val van het rijk van Alexander den Grooten. HELLE
benaming der in Egypte-NIST,m.(en)hist
gevestigde Joden, door wie het hellenisme tot bloei
kwam; (ook) geleerde die zijne studie maakt van
de Grieksche oudheid, taal en letteren.
HELLEPIJN, v. (-en), pijn die de zondaar in de
hel verduurt; ...POEL, m. (-en), de helsche afgrond.
HELLER, m. (-s), (eert.) zekere kleine Duitsche
munt, ter waarde van 1 12 penning of ' / 16 stuiver;
(zegsw.) 't is een goed heller, die een pond inbrengt,
waarmede men een pond (I 6) verdient.
HELLESCHIPPER, m. (-s), (myth.) de veerman
der onderwereld, Charon; ...STRAF, v. (-fen),
hellepijn, straf der hel.
HELLEVAART, v. (in de Christelijke dogmatiek)
de afdaling van Jezus na zijne verrijzenis in 't voor
hel, waar de overleden patriarchen-geborchtd
en andere heiligen van 't oude verbond de komst
des Heeren afwachtten om met Jezus ten hemel
te varen.
HELLEVEEG, v. (...vegen), duivelin, boosaardig,
kwaadaardig wijf; ...VORST, m. de duivel, Satan;

HELLIG.
...WAACHT, m. (dicht.) de wachter der hel, de
helhond; ... WAGEN, m. (Zuidn.) het sterrenbeeld
de Groote Beer; ...WICHT, o. (-en), booswicht,
verdoemde, monster uit de hel.
HELLIG, bn. ( -er, -st), (gew.) wild, woest, zeer
boos, helsch (door jagen of plagen) : hij werd heilig.
HELLIGHEID, v.
HELLING, v. het hellen, schuine stand : we
moeten aan die plank eene grootere helling geven; —,
(-en), de helling van den weg is 1 op 100, op 100

M. lengte gaat hij 1 M. de hoogte in; — hoek dien
eene lijn, een vlak enz. met het horizontale vlak
maakt: de helling der aardas; — afloopen de schuinte,
glooiing : op de hellingen der bergen groeide de wijn
-- (scheepsb.) schuins atloopende scheeps--stok;
werf, plaats waar schepen gebouwd of hersteld
worden : het schip moet op de helling, moet worden
hersteld (ook fig. van ziekelijke personen).
HELLINGBAAS, m. (...bazen), scheepstimmermansbaas.
HELLINGBOUW, m. bouw langs hellingen;
hellende bouw - hellingbouw bij irrigatie.
HELLINGEN, (hellingde, heeft gehellingd), op
de helling herstellen : dat sehnitje heeft al heel wat
aan hellingen gekost.

HELLINGSHOEK, m. (-en), (nat.) de standhoek
dien een hellend vlak maakt met den horizon;
...MAAT, v., ...METER, m. (-s), eene maat om
de helling van iets te meten (b. v. bij geweermakers).
1. HELM, m. (-en), zeker lederen of metalen
hoofddeksel om in den strijd het hoofd te beschut
: hij had een, koperen helm op zijn hoofd; zijn-ten
zwaard kloofde den helm; helmen met wapperende
pluimen; — thans nog als hoofddeksel bij sommige

legers in gebruik, alsook bij de politie, brandweer
enz.; — (wapenk.) afbeelding van een ridderhelm,
met helmteeken en dekkleeden (larnbrequins) getooid, boven het wapenschild : een open helm,
een helm met traliën, waardoor men de voering
ziet; een gesloten helm, waarvan het vizier gesloten
is; een aanziende (of halfaanziende) helm, die recht
(of schuin) is geplaatst; (fig.) (bijb.) neemt den
helm der zaligheid en het zwaard des geestes; hij
trok gerechtigheid aan als een pantsier, en den helm
des heils zette hij op zijn hoofd; —

(bij vergelijking) het vlies dat bij de geboorte
het hoofd van sommige kinderen omgeeft en
waaraan het bijgeloof vroeger bijzondere eigenschappen toeschreef : hij is met den helm geboren, 't is
een gelukskind, (ook) hij heeft de gave om rampen
(b. v. sterfgevallen) vooruit te zien aankomen;
(in Zuidn.) hij is gelukkig in al wat hij onderneemt;
-- (scheik.) het gewelfde deksel van een distilleerkolf; — spitse kap van een kerktoren; onderste
wijdere gedeelte van een schoorsteenpijp, schoorsteenboezem; — omhulsel of bedeksel voor het
hoofd van een helmduiker; — bovenste deel eener
lipbloem. HELMPJE, o. (-s).
2. HELM,. m. (-en), (pap.) de steel van den
stamper die de lompen week en klein maakt, ook
vleugel geheeten; — (scheepst.) helmstok.
3. HELM, v. zekere duinplant, eene soort van
rietgras (ammophila arenaria); Noorsche helm
(ammophila baltica) : de duinen met helm beplanten
om het verstuiven tegen te gaan.

4. HELM, m. (Zuidn.) weergalm.
HELMBEPLANTING, v. (-en), beplanting der
duinen met helm.
HELMBINDSEL, o. (plantk.) het tusschenschot
dat de knop van den helmdraad in twee hokjes
verdeelt.
HELMBLOEM, v. (-en), (plantk.) volksbenaming
voor de monnikskap (aconitum napellus); (ook)
zekere klimplant, de gekleurde helmbloem (corydalis
claviculata); ...BOS, m. ( -sen), (hist.) vederbos op
den helm; ...DAK, o. (-en), (bouwk.) gewelfd dak.
HELMDRAAD, m. (... draden), (plantk.) de steel
van een meeldraad; (ook) zekere plant, eene soort
van zegge (carex arenaria).
HELMDUIF, v. (...duiven), duif met anders
gekleurder kop.
HELMDUIKER, m. (-s), duiker die met duiker helm en verder duikerpak zijn werk verricht.
HELMEN, (helmde, heeft gehelmd), (Zuidn.)
weergalmen.
HELMET, o. (-ten), (dicht.) helm.
HELMHOED, m. (-en), hoofddeksel in den vorm
van een helm, meestal met wit goed overtrokken,
zonnehelm; ...KAM, m. (-men), een kamvormig
Van Dale.

HELPEN,
versiersel op de helmen der Grieken en Romeinen;
...KLEED, o. (-en), (wapenk.) een in plooien
neervallend kleed dat helm en schild omgeeft, dek kleed, Fr. lambrequin (eig. een doek waarmede de
ridders het branden der zon op hun helmen afschutt'en) ; ...KNOP, m. (-pen), de metalen knop
of spits op een helm; — (plantk.) het met stuifmeel gevulde knopje boven aan den meeldraad.
HELMKRUID, o. benaming van zekere op
vochtige gronden groeiende planten : knopig
helmkruid, groot speenkruid (scrophularia nodosa);
gevleugeld helmkruid (S. alata); ...PLANT, v. (-en),
eene plant van de helm; ...RIET, o. helm (de
plant); ...SNIJDER, m. (-s), iem. die helm snijdt.
HELMSPITS, v. (-en), de punt van den helm.
HELMSTIJLIGEN, v. mv. (plantk.) die klasse
van planten waarbij de meeldraden aan den stamper
vastzitten; ...STIJLTJE, o. (-s), (plantk.) de stijl
van den stamper eener bloem, zaadstijltje.
HELMSTOK, m. (-ken), (scheepst.) steel met
rechthoekige opening die om den kop van het
roer sluit, roerpen.
HELMTEEKEN, o. (-s), (wapenk.) de boven op
den helm geplaatste figuur, die liet kenmerkend
teeken van het geslacht is, rimier : het helmteeken
der Nassau's is een zittende leeuw tusschen twee
olifante;trompen; ...WRONG, v. (-en), (wapenk.)

eene wrong van in elkaar gedraaide reepen stof in
de kleuren van het wapenschild, boven op den
helm, rondom den voet van het helmteeken.
HELOOT, m. (heloten), (hist.) (in Sparta) de
van hun vrijheid beroofde oorspronkelijke bewoners,
die als lijfeigenen van den staat verschillende
plichten te vervullen hadden; (fig.) een volk van
heloten, van onderdrukten.
HELP, basterdvloek : lieve help!
HELPEN, (hielp, heeft geholpen), hulp ver
bijstaan : tot hiertoe heeft ons de Heer ge--len,

holpen; de Heer helpt in den nood; zoo waarlijk
helpe mij God Almachtig (in het eedsformulier):
broeders moeten elkander helpen; hij werd door zijne
vrienden geholpen; help u zelven, zoo helpt u God; —
hij is niet te helpen, alle hulp is vruchteloos, er is
geen redding mogelijk; — help ! help !, noodkreet
van een drenkeling om hulp; — ik kom u helpen; —
ik zal hem wel een handje helpen, hem een deel
van het werk uit de hand nemen; iem. aan zijne
jas helpen, behulpzaam zijn bij het aantrekken
ervan; — iem. helpen bij zijn werk; mijn broer
heeft mij aan mijne sommen geholpen, mij geholpen
bij het oplossen er van; — help mij even op (den)
weg, op dreef, geef mij de noodige aanwijzingen.
hoe ik de zaak moet aanvatten; — kunt ge mij
met 100 gulden helpen ?, mij die leenen; — (zeew.
een schip helpen, de werking van het roer door
die der zeilen ondersteunen; -- een kind helpen,

het verschoonen, verdrogen, aankleeden, de borst,
geven, enz.; —
(in een winkel) bedienen : wordt u reeds geholpen ?;
kunt ge mij wat gauw helpen ? ik heb weinig tijd; -ik zal je wel helpen, wel vinden, wel straffen; — geen
dokter kan hem helpen, hem genezen; —' (Z. A.)
er is geen helpen meer aan, geene verandering meer
mogelijk; — men moet zich weten te helpen, zich
weten te redden; iets niet kunnen helpen, het niet

kunnen verbeteren, er geene schuld aan hebben; --

het spijt me dat het stuk is, maar ik kon het gerust
niet helpen; — iem. iets helpen dragen, hem bij het
dragen behulpzaam zijn; — ik zal het u helper.
onthouden; — ik help het je wenschen, ik wenseli
het ook, vind het ook wenschelijk; — help maai:
kijken, let maar mede op, gij zult het zien : hij
wordt weer beter : help maar kijken; -- ik zal hem
er wel door helpen, door mijne hulp maken dat hij
er door komt; — iem. over de grenzen helpen, hens

behulpzaam zijn om over de grenzen te komen; —
iem. uit den brand (of uit den nood) helpen, hens.
uit de moeilijkheid redden; — hij heeft mij van
den wal in de sloot geholpen, in nog grooter moeilijkheid gebracht dan waarin ik was; — hij helpt de
menschen er vaak genoeg in (nl. in nood), maainooit uit; — iem. op het stroo helpen, tot armoede
brengen; - iem. in de war helpen, hem in de war
brengen; — iem. van kant (of naar de andere wereld)
helpen, hem het leven benemen; -- de jongens van
de stoep helpen, van daar wegjagen; — zijne waren
aan den man helpen, er een kooper voor vinden; —
een meisje aan den man helpen, haar een man
weten te bezorgen; — iem. aan iets helpen, hen1.
49
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iets bezorgen, het hem verschaffen : ik heb hem
aan werk (aan eene betrekking) qeholpen; iem. door
de wereld helpen, hem behulpzaam zijn om aan den
kost te komen; ik zal u wel aan dat boek helpen;
ik kan er u niet aan helpen, ik kan u het gevraagde
niet verschaffen; — er iem, op helpen. iem. iets in
het geheugen brengen, zijn geheugen. te hulp komen ; -- (Zuidn.) herstellen, repareeren : de smid
zal

het slot komen helpen; —

baten : het drankje heeft geholpen, den zieke
gebaat; phenacetine helpt tegen hoofdpijn; — (zegsw.)
alle beetjes helpen, zei de mug, en pieste in de zee;
al zijn schreeuwen hielp hem niet; — daar helpt
geen lievemoederen aan, het geeft niet of ge er u^
tegen verzet, het moet gebeuren; — het helpt niet,
ge moet mee, er is niets aan te doen : ge zult medegaan; — wat helpt het I of je hem al beklaagt, het
geeft niets; het helpt geen zier; dat zou hem niet veel
helpen.

HELPER, m. (-s), die helpt : de timmerman kwam
met een paar helpers om de zware kast te verplaatsen.
HELPSTER, v. (-s), vrouw die helpt : eene helpster
op eene bewaarschool.
HELPZEEL, ook HULPZEEL, o. (-en), twee
kruislings over elkander genaaide stukken zeel band, die men over de schouders hangt om daar
gemakkelijk zware vrachten te dragen, draag -an
-zel.
HELSCH, bn. bw. uit (of van) de hel : de helsche
—
eene
helsche
machten; in de helsche verdoemenis;
koude, zeer strenge koude; -- helsche pijnen, vree
pijnen; — helsche steen, (geneesk.) gesmolten-selijk
en in staafjes gegoten salpeterzuur zilveroxyde,
waarmede men ziek vleesch wegbrandt, wonden
aanstrijkt, enz. (lapis infernalis); — eerre helsche
machine, een met ontplofbare stoffen gevuld voor
dat door middel van een uurwerk op een-werp,
bepaalden tijd springt; — duivelsch, afschuwelijk:
een helsch plan; — woedend, boos : hij was er helsch
over; hij werd helsch; — bw. afschuwelijk, enz.:
helsch liegen; 't is helsch koud. HELSCHHEID, v.
HELSDEUR, v. deur van de hel, in de uitdr.
ik heb het voor de helsdeuren weggehaald, met de
grootste moeite, onder hevigere tegenstand ge-

kregen.

HELT, ook HILT, v. (-en), (gew.) greep, handvat
(van eene spade, mestvork, kloet enz.); — GREEP,
v. (...grepen), (gew.) eene soort van greep -(vork)
niet breede, platte tanden.
1. HEM, pers. vnw., m. enk., 3de en 4de nv. van
hij : geef hem dat boek; geef het aan hem; het is van
hem; ik zie hem niet; — ook lste nv. : hij is hem,
is degene dien gij zoekt, (ook) hij is vangman (in
krijgertje spelen); — (Zuidn.) hem zegt, hij zegt.
2. HEM, m. (-men), (gew.) buitendijksch land.
3. HEM, tw. uitroep om de aandacht te trekken:
hem ! hem !; uitroep waarmee men zich de keel
schraapt; Vgl. HUM, HNI.
HEMD, o. (-en), ruim en lang, soms tot op de
knieën reikend onderkleed van linnen, katoen,
wol enz., dat gewoonlijk op het bloote lijf wordt
gedragen : een schoon hemd aantrekken; een flanellen
hemd. een kort hemd dat onder het gewone hemd
wordt gedragen; — een Engelsch hemd, een overhemd van fijn linnen met of zonder plooisels,
waarvan de borst gestreken wordt; — tot op het
herlui nat zijn, doornat; — in zijn hemd staan,
met geen ander kleedingstuk aan, (ook) van alles
beroofd zijn, geheel berooid zijn; — het hemd is nader
dan de rok, ieder is zichzelf het naast; — hij heeft
geen hemd aan 't lijf, (fig.) hij is doodarm; — iem.
tot op het hemd uitkleeden (of uitschudden), hem
van alles berooven, hm : doodarm maken; (ook)
iem. in zijn hemd laten• staan, (fig.) hem uitkleeden,
hem ten prooi laten aan schaamte of schande
(van iem. dien men op zijne plaats heeft gezet,
al zijne tekortkomingen heeft verweten, dien men
met woorden heeft afgemaakt); — het is beter
een andermans hemd dan geen, wat men zelf niet
bezit, moet men zien te leereen als men het noodig
heeft; — hij zou het hemd van zijn gat weggeven, is zeer
weldadig; — hij vraagt iem. het hemd van zijn lijf (of
van het gat), hij hoort iein. geheel uit; (ook) dingt
verschrikkelijk af; -- als het hemd scheurt dan heeft
het een gat, maak u niet noodeloos bezorgd (gezegd
als iem. allerlei denkbeeldige bezwaren oppert);
— (bij vergelijking) het hemd van den pastoor, of
den boer zijn hemd, schertsende benaming voor
een vlies op gekookte melk; — (metaalw.) het

HEMEL,

model van leerel dat om de kern van een gietvorm
wordt gekneed en dat vóór het gieten weer ver wijderd wordt, nadat de mantel er over is aangebracht. HEMDJE, o. (-s), ook HEMDETJE (in
de volkstaal hemmetje), o. (-s), (Zuidn.) HEMDEKEN, o. (-s), klein hemd; — hemdje, raak mijn
gatje niet, gezegd van een lichtgeraakt mensch; —
(Z. A.) in kindertaal hij is hemdje, hij is uitgekleed,
(ook) is blut, heeft al zijne knikkers verloren; —
zijden hemdjes, eene soort van appels.
HEMDEKLEED, o. (-en), vervorming van hennekleed, zie aldaar.
HEMDSROEK, v. (-en), kleedingstuk bestaande
uit hemd en broek aan één stuk.
HEMDELOOS, bn. zonder hemd; (fig.) zeer arm.
HEMDENKATOEN, ...LINNEN, o. katoen,
linnen voor hemden; ...NAAISTER, v. (-s), die
hemden vervaardigt.
HEMDJE -LICHT -OP, o. zekere drank, jenever
op Bene bepaalde wijze vermengd.
HEMDROK, m. (-ken), zeker kleedingstuk voor
mannen, een borstrok of overhemd van wollen
stof.
HEMDSBOORD, m. (-en), het al of niet gesteven
halsboord van een hemd; ...KNOOP, m. (-en);
...KNOOPJE, o. (-s), knoop om het hemd dicht
te maken; ...KRAAG, m. (...kragen), hemdsboord; ...MOWN, v. (-en), mouw van een hemd:
alle dagen een draadje is een hemdsmouw in 't jaar,
veel kleintjes maken een groot; — (inz.) mouw van
een overhemd : hij stond in zijne hemdsnwuwen
buiten, zonder jas aan; ...SLIP, v. (-pen), slip van
een manshemd ; -- (plat) iets aan zijn hemdstip
vegen, met zijn hemdslip afvegen, zich er niet om
bekreunen.
HEMEL, m. het schijnbare gewelf dat de aarde
omsluit, het uitspansel : in den beginne schiep God
den hemel en de aarde; de hooge hemel; de sterren
aan den hemel; — de zon staat reeds hoog aan den
hemel, het is reeds laat; — zij zijn zoo ver van elkaar
als hemel en aarde, zeer ver; — hij heeft er hemel
en aarde om bewogen, (Zuidn.) verroerd, alles in het
.werk gesteld om zijn doel te bereiken; — het scheen
of hemel en aarde zouden vergaan, gezegd bij een hevig
onweder, een heftig tumult enz.; niet van hemel of

aarde weten, zeer dronken zijn; tusschen hemel en aarde
zweven, in de lucht, in het onzekere; als de hemel
valt, krijgen alle menschen eene blauwe slaapmuts
(of zijn wij allen dood, blijft er geen tuinstok staan,
enz.), maak u niet bang, dat zal zoo licht niet
gebeuren (gezegd als iem. allerlei overdreven bezwaren of zwaartillende onderstellingen oppert); --onder den blooten (eert. onder den blauwen) hemel
slapen, in de open lucht; — het oog ten hemel heffen,
naar boven richten; — dat gedeelte van den hemel,
hetwelk wij zien : een heldere, bedekte, blauwe, grauwe,
bewolkte hemel; een donderslag uit een helderen hemel.
een overwachte ramp; — iem., iets tot den hemel
verheffen, hemelhoog prijzen; — donkere wolken
vertoonden zich aan den politieken hemel, het zag
er in de staatkunde somber uit; —
—, (-en), (naar de Joodsch-heidensche voorstelling van verschillende (9, 7 of 3) hemelen boven
elkander waarvan de hoogste Gods woning was) :
de hemelen vertellen Gods eer en het uitspansel ver
zijner handen werk; de zoodanige is opge--kondigt
trokken geweest in den derden hemel; — hij was in
den zevenden hemel, op het toppunt van gelukzaligheid ; — hij viel uit den zevenden hemel, hij werd in
zijne hooggespannen verwachtingen teleurgesteld;
in den derden hemel zijn, dronken zijn ; —
(als verblijf van God, Christus en de gelukzaligen) : Onze Vader die in de hemelen zijt; — huwelijken worden in den hemel gesloten, hebben een goddelijken grondslag; — (als plaats waar de vronen
na hun dood beloond worden, in tegenst. met de
hel)

: brave menschen

komen

in den

hemel; hij heeft

den hemel verdiend, heeft braaf gehandeld, vroom
geleefd; — hij heeft den hemel aan mij verdiend,
aanspraak op mijne hoogste dankbaarheid; elk heeft
een hemeltje op eigen hand, ieder maakt zich zijne
eigen voorstelling van de hemelsche gelukzaligheid;
— met kousen en schoenen aan in den hemel komen,
op eene gemakkelijke wijze, zonder strijd of lijden;
(fig.) hij heeft een hemel op aarde. een uiterst gelukkig leven; — de in den hemel tronende Godheid: de
Hemel is mijn getuige; gave de Hemel dat zij herstelde; ge moogt den Hemel wel danken; de Hemel
beware me, moge God mij behoeden (vaak gebruikt
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als uitroep van verwondering, als vloek); — dat
schreit ten hemel, is meer dan ergerlijk ; -- naar
den hemel spuwen, het goede of heilige verachten : -- de Hemel weet waar hij is, ik weet het
niet ; — de gelukzaligen, de heiligen : de Hemel
zal voor u ten beste spreken, uw voorspraak zijn
bij God; —
(als uitroep) lieve Hemel !; groote God in den
hemel !;
—, (- s), voorstelling van de lucht en de wolken
op eene schilderij; — de strooken linnen, die dwars
over het tooneel gespannen zijn boven de coulissen,
en die de lucht of den zolder voorstellen: — (bij
vergelijking) baldakijn van kostbare stof : de
keizer ging onder een hemel; de hemel van een troon; —
het bovenstuk van een rijtuig; — de houten overkapping waaraan de gordijnen van een ledikant
hangen; — het dekstuk van Bene (boeken)kast; —
klank- of galmbord boven een preekstoel: —
„(gew.) rondom open tuinhuis; — bovenplaat eener
sweepers of smeernachin e.
HEMELAEQUATOR, m. de dagcirkel dien de
:zon op 21 Maart en 22 Sept. (bij de nachtevening)
beschrijft; ...AS, v. de lijn waarom het hemel
alle sterren schijnbaar rondwentelt;-;ewlfmt
...BESTORMER, m. (-s), (myth.) benaming
voor de Titanen; ...BEWONER, m. (-s), hemel god; ...BODE, m. (-n), bode uit den hemel, godsgezant; ...BOL, in. de geheele sterrenhemel; —,
(-len ), hemellichaam; ... BOOG, m. hemelgewelf;
... BOOM, m. (-en), zekere uit Azië afkomstige
boon (ailanthus glandulosa); ...BRUIDJE, o. (-s),
(R. K.) meisje op den dag 'der eerste communie;
...BURGER, m. (-s), gezaligde; ...DAK, o. het
uitspansel, firmament; ...DAUW, m. (dicht.) regen;
...DRAGONDER, m. (-s), schertsende benaming
voor een dweepziek geestelijke.
1. HEMELEN, (hemelde, is gehemeld), naar den
hemel vliegen, sterven : het kindje wil hemelen; —
tranen waardoor een glimlach hemelt, zich in hemelsche schoonheid vertoont; — hier, waar de liefde
hemelt, een hemel schept; — (Zuidn.) kwaaddoen
en hemelt niet, brengt geen voorspoed aan.
2. HEMELEN, (gew.) den boel, het huis in orde
brengen, opknappen, schoonmaken.
HEMELGEWELF, o. uitspansel; ...GLOBE,, v.
(-s), globe waarop de sterrenhemel is afgebeeld;
...GOD, m. (-en), (myth.) een der Olympische
goden; .,.GORDEL, nl. (-s), zone van het hemel
-gewlf.
1. HEMELHEER, in., Heer des hemels, God.
2. HEMELHEER, ... HEIR, o. de engelenscharen; ...HOF, o. Gods hemelsch verblijf; —, m. het
paradijs, de hof van Eden.
HEMELHOOG, bn. bw. zoo hoog als de hemel,
zeer hoog : hemelhooge bergen; hemelhooge huizen; —,
bw. de golven werden hemelhoog opgezweept; iemand
hemelhoog verheffen, hem ten zeerste prijzen.
HEMELING, m. en v. (-en), HEMELINGE, v.
(-n), gelukzalige, engel; (ook) hemelgod; — (Ind.)
zoon van het Hemelsche Rijk, Chinees.
HEMELKAART, v. (-en), sterrenkaart; .. .KONINGIN, v. de koningin der goden, Juno; (R. K.)
de Maagd Maria; ...KRING, m. (-en), kring dien
- men zich aan het hemelgewelf getrokken denkt
en op de hemelglobes teekent, ten einde er zich
te kunnen orienteeren; ...LICHAAM, o. (...lichamen), een in het hemelruim zwevende bol (zon,
maan en sterren); ...LICHT, o. (-en), licht aan
den hemel, inz. gezegd van de sterren; (gew.) weerlicht; ...LOOP, m. de loop der sterren aan den hemel;
...PLEIN, o. planisfeer, de afbeelding van den
halven sterrenhemel op een plat vlak; ...POORT,
V. (- en), poort die toegang geeft tot den hemel;
... REIN, bn. zeer rein : het hemelrein gemoed;
hemelreine akkoorden; ...RIJK, o. de hemel, het
verblijf der gezaligden; (zegsw.) des menschen zijn
is zijn hemelrijk, eens menschen lust, eens menschen
leven; ... ROND, o. hemelgewelf : het ruime hemel rond vertelt met blijden mond Gods eer en heerlijkheid; ... RUIM, o. luchtruim.
HEMELSBLAUW, bn. blauw als de hemel, lichtblauw, azuur : hemelsblauwe zijde; —
—, o. de hemelsblauwe kleur; hemelsblauwe
verf : een stukje hemelsblauw.
HEMELSBREED, bn. bw. zoo breed als de hemel:
een hemelsbreed verschil, een zeer groot verschil; de
meeningen liepen hemelsbreed uiteen; — hemelsbreed
is het twee uur van hier, gemeten in rechte lijn;
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... BREEDTE, v. afstand volgens den meridiaan,
kortste afstand.
HEMELSBROOD, o. (bijb.) manna.
HEMELSCH, bn. bw. wat tot den hemel behoort,
van of uit den hemel : de hemelsche Vader, God;
de hemelsche gelukzaligheid; de hemelsche machten; —
rein, van een goddelijken glans vervuld : heinelsche
oogen; — een hemelsch huwelijk, volkomen gelukkig;
verrukkelijk, goddelijk : ' t is eene hemelsche verschijning, van eene schoone vrouw gezegd : zij heeft
eene hemelsche stem; 't is hemelsch weer, verrukkelijk
weer; het Hemelsche Rijk, China; zoon van het
Hemelsche Rijk, Chinees;— bw. op hemelsche wijze:
hemelsch kijken, met van gelukzaligheid stralende
oogen; — verrukkelijk, heerlijk : het smaakt hemelsch;
't is hemelsch mooi.
HEMELSCHGEZIND, bn. vroom, godvruchtig (in
tegenst. met aardschgezind).
HEMELSCHOON, bn. zeer schoon : een hemel schoon gelaat.
HEMELSLEUTEL, m. (-s), de sleutel des hemels;
(ook) (gew.) sleutelbloem (primula veris).
HEMELSLUIS, v. (...sluizen), het is of de hemel sluizen openstaan, het stortregent.
HEMELSNAAM (IN 'S-), bw. uitdr. in Godsnaam : ga in 's- Hemelsnaam mee; hoe is het in 's- Hemelsnaam mogelijk.
HEMELSROOSJE, o. (-s), zekere plant (lychnis
coeli rosa).
HEMELSTAND, m. (-en), (sterrenk.) de stand
der dagcirkels ten opzichte van eene plaats; de
parallelle hemelstand, als alle hemellichamen zich
evenwijdig aan den horizon bewegen; de loodrechte
hemelstand, als de dagcirkels aller hemellichamen
loodrecht op den horizon staan : de schuine hemel stand, als de dagcirkels schuin op den horizon
staan; ...STREEK, v. (...streken), windstreek
(Oosten, Zuiden, Westen en Noorden); (ook)
luchtstreek (met betrekking tot het klimaat) : in
alle hemelstreken.
HEMEL SV UUR, o. (gew.) hemelvuur.
HEMELSWIL (OM 'S-), bw. uitdr. om Godswil,
in Godsnaam : om 's-H.emelswil, doe het niet.
HEMELT, v. (-en), (gew.) emelt, engerling, de
larve van den meikever.
HEMELTEEKEN, o. (-s), (sterrenk.) teeken van
den dierenriem.
HEMELTERGEND, bn. wat den hemel tergt, in
de hoogste mate ergerlijk : een hemeltergend onrecht.
HEMELTOORTS, v. (dicht.) de zon.
HEMELVAART, v. het ten hemel stijgen van
Jezus; (ook) het ter eere daarvan gevierde feest
(40 dagen na Paschen); (R. K.) Maria hemelvaart.
het feest der hemelvaart van de H. Maagd
(15 Aug.). IIEMELVAARTSDAG, m. (-en), de
Christelijke feestdag, waarop Jezus' hemelvaart
gevierd wordt.
HEMELVADER, m. onze hemelsche Vader, God;
...VAL, m. (dicht.) wat uit den hemel geacht wordt
neer te dalen, wat goddelijk klinkt, goddelijke,
heerlijke taal - gij noemt dit hemelval ? Ik acht
het ledig schallen; de tonen klonken mij als hemelval
in de ooren, als goddelijk gezang; ...VREUGD, v.
de hemelsche zaligheid; ...VUUR, o. vuur aan den
hemel, inz. het weerlicht.
HEMELWAARTS, bn. naar den hemel: richt
uw blikken hemelwaarts.
HEMELWATER, o. regen : ik ben doornat van
het hemelwater.
HEMISFEER, v. (...sferen), een halfrond, de
halve aard- of hemelbol.
HEMMEN, (hemde, heeft gehemd), hem ! roepen
(om de aandacht te trekken); (ook) kuchen om de
keel te schrapen (vóór men begint te spreken).
1. HEN, v. (-nen), het wijfje der hoenderachtige
vogels, inz. dat van het tamme hoen, kip : eene
hen met kiekens; — (w. g.) eene blinde hen vindt
soms eene korrel, ook een onnoozele heeft wel
eens een goeden inval; — (w. g.) een wijze hen legt
wel een ei in de brandnetels, de beste kan zich vergis
— het ei wil wijzer wezen als de hen, gezegd-sen;
als een jong persoon een oudere tegenspreekt; —
't is eene hen met sporen, een boos wijf. HEN NETJE, o. (-s).
2. HEN, pers. vnw., m. mv., 4de nv van zij:
ziet ge hen aankomen ?; ik zal hen wel vinden. (Ook
in den 3den nv, wordt dikwijls hen gebezigd; de
grammatica's schrijven daar echter het gebruik
van hun voor).
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3. HEN, bw. (gew.) niet hen of omtrent, niet bij
of omtrent, niet in de nabijheid. Vgl. HEINDE.
HENDIADYS, v. (eig.) een door twee; stijlfiguur waarbij een samengesteld begrip door twee
substantieven wordt aangeduid, waarvan er één
de beteekenis van adjectief heeft, b.v. zand en
heide voor : zandige heide.
HENDRIK, m. (-ken), mansnaam : een brave
Hendrik, afkeurende benaming voor iem. die al
te braaf wil zijn, inz. voor een knaap die nooit
aan kattekwaad wil meedoen; — goede Hendrik,
zekere plant, algoede ganzevoet (chenopodium

bonus Henricus).

HENEKLEED, o. (- eren), (gew.) hennekleed.
HENEN, bw. heen. ( Heen en henen worden door
elkaar gebruikt; soms heeft henen een deftiger
kleur. Evenzoo in de samenst,)
HENENBRENGEN, HENENGAAN, HENEN LEI DEN, enz. zie HEENBRENGEN, enz.
HENG, V. (- en), deurhengsel.
1. HENGEL, m. (-s), zie HENGSEL.
2. HENGEL, m. (-s), zeker vischtuig, een lange
houten of rieten stok, aan welks eene einde een
snoer is bevestigd, dat in het midden een verschuifbaren kurken dobber en aan het andere
einde een hoek heeft, hengelroede : met den hengel
visschen; — (gew.) er is tuk aan den hengel, de visch
bijt aan (ook fig.); met den gouden hengel visschen,
door omkoopen zijn doel zien te bereiken. HENGELTJE, o. (-s).
3. HENGEL, v. zekere plant, geelbloemig zwart
(melampyrum pratense), ook gele paardenbloem-korn
en boschhorde geheeten; de hengel woekert meestal

op de wortels van dennen en eiken.

HENGELAAR, m. (-s), die met den hengel vischt.
HENGELAARSTER,v. (-s).
HENGELEN, (hengelde, heeft gehengeld), met
den hengel visschen : hij zit te hengelen; — (fig.)
naar iets hengelen, pogingen doen om iets te krijgen:
ze hengelt naar een man; — ( ook) naar iets visschen,
bedektelijk naar iets vragen : hengel er maar niet

zoo naar, ik vertel het je toch niet; naar een baantje

hengelen, dit trachten te krijgen; — om iets hengelen,
er om heen draaien : de mug hengelt om de kaars;
(ook) zich aan gevaar blootstellen; -- thuis blijven
hengelen, blijven zitten, niet uitgaan; — aan iemands
deur hengelen, er telkens komen; — op den souffleur
spelen; — bij het richten hengelen, lang mikken,

niet met vaste hand richten.
HENGELGARDE, v. (-n), (gew.) hengelroede,
elders topgaarde geheeten.
HENGELKORF, M. (...korven), (gew.) . hengselmand.
HENGELRIET, o. benaming voor Spaansch
riet; ...ROEDE, v. (-n), hengel; ...SNOER, o. (-en),
het snoer van touw of paardenhaar, waaraan de
hoek van den hengel hangt; ...STOK, m. (-ken),
hengelroede.
HENGELTOUW, o. (-en), (gew.) het touw waar mede de staart der op stal staande koeien opgehouden wordt, staartlijn.
HENGSEL, o. (-s), vaste of beweegbare beugel
waaraan men iets kan dragen, optillen, ophangen:

het hengsel van een emmer (een doofpot, een waterketel, eene mand enz.); — het hengsel van eene deur

(een luik, een venster), een scharnier, een ijzeren
beslag met oor, s aarin de deur enz. hangt; —
(houtz.) het ijzer waarmede de zagen van boven
in het hoofd van het zaagraam bevestigd worden; —
(scheepst.) zekere ijzers aan de valpoorten. HENGSELTJE, o. (-s).
HENGSELIJZER, o. eene soort van gewalst
smeedijzer, dat geschikt is voor het maken van
deurhengsels, hetz. als hekijzer; ...KORF, m.
(...korven), ...MAND, v. (-en), eene mand met
hengsel en deksel; ...POT, m. (-ten), pot met een
hengsel; ...STOOF, v. (...stoven), stoof met een
hengsel.
1. HENGST, m. (-en), opgesneden mannelijk
paard : een Arabische hengst; een vurige hengst; —
(fig.) een sterk en vurig man : 't is een hengst; (ook)
hij is zeer wellustig; --- (gew.) zalm die naar zee
terugkeert; hij is vermagerd en niet zwaar en daarom
zeer goedkoop; — (gew.) waterjuffer of glazenmaker; — (gew.) groote hooihark; — lange gras
om eene pijp door te steken; — (ook) een-spriet
groot haard- of vuurijzer; — lederen gordel der
veentrekkers; -- gemetseld trekkanaal in een
kalkoven.
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2. HENGST, v. (-en), klein zeilvaartuig inz. op
de Schelde.
HENGSTEBRON, v. (myth.) de bron op den
Helicon, die door den hoefslag van den hengst
Pegasus ontstond en waarvan het water tot dichten
bezielde, Hippocrene : uit de hengstebron gedronken
hebben, van dichtvuur blaken.
HENGSTEN, (hengstte. heeft gehengst), eene
merrie laten hengsten, laten dekken ; -- hengstig
zijn (van merries); — (gemeenz.) hard studeeren,
blokken : hij zit te hengsten voor zijn examen.
HENGSTENBOSSEN, m. mv. ook ...GRAS, o.
(gew.) zekere grassoort (aira caespitosa ); ...KEU RING, v. (-en), keuring van hengsten; ...SNIJ DER, m. (-s), die hengsten castreert.
HENGSTEZEL, m. (-s), mannetjesezel:
HENGSTIG, bn. ( -er, -st), tochtig (van merries) :
Bene merrie moet gedekt worden als zij hengstig is; –

(plat) (van menschen) geil, wellustig zijn. HENG

-STIGHED,v.
HENGSTVEULEN, o. (-s), mannetjesveulen.
HENKER, m. (-s), (gew.) beul; (ook) duivel.
HENNA, v. eene struik met spitse blaren en
geelachtig tot roode bloemen (lawsoina inermis)
van Oost -Afrika tot Oost-Indië voorkomende; de
bruinroode wortel dient als verf- en als geneesmiddel: met de bladeren verven Oostersche volken
hun nagels en andere lichaamsdeelen oranjegeel.
HENNEBEI, v. (-en), ...BES, v. ( -sen), (gew.)
wilde framboos.
HENNEGAT, o. (-en), (scheepst.) de opening
achter in het schip waardoor de helmstok steekt;
(ook) het achterste afgeschoten gedeelte van de
sloep, waar de kwartiermeester zit, die het roer
bestuurt.
HENNEKLEED, ook HENEKLEED, o. (- eren),
(gew.) doodskleed,lijkwade.
HENNENEI, o. (- eren), kippenei; ...HOOFD, o.
(-en). (geneesk.) klierachtig vleeschdeeltje.
HENNEP, m. zekere plant, van wier vezels men
touw en grof linnen vervaardigt (cannabis sativa) :

hennep roten, braken, hekelen; — braakhennep,
schilhennep, tenthennep, mannelijke, vrouwelijke en

onzijdige hennep; — de bastvezels dezer en dergelijke planten als grondstof voor touwwerk en
weefsels : Bombay- hennep, Manilla- hennep, jutehennep; — uitgedunde hennep. hennep waaruit
men de kortere vezels in hoofdzaak heeft verwijderd;
schoongetrokken hennep. die geheel van de kortere
deelen is gezuiverd.
HENNEPAKKER, ni. (-s), stuk land waarop
hennep wordt verbouwd; ...BLOUWEL, m. '(-s).
hennepbraak; ...BOUW, m. het verbouwen van
hennep; ...BRAAK, v. het braken van den hennep,
waardoor de scheven van de vezels worden afgescheiden; —, (...braken), een houten werktuig
om hennep te braken.
HENNEPEN, bn. van hennep gemaakt : door het
hennepen renster kijken, den strop om den hals
krijgen, opgehangen worden.
HENNEPGAREN, o. van hennep gesponnen garen,
waarvan b. v. zeildoek wordt geweven- ...HEKEL, m. (-s), werktuig om hennep te hekelen;
...HEKELAAR, m. (-s), ...HEKELAARSTER, v.
(-s), die hennep hekelt; ...KAARDER, m. (-s),
...KAAR:DSTER, v. (-s), die hennep kaardt;
...KLOPPER, m. (-s), windmolen waarin de hennep
wordt gebeukt, beukmolen; ...KOEK, m. (-en),
uit hennepzaad geslagen veekoek; ... LINNEN, o.
grof linnen, van hennep geweven.
HENNEPNETEL, v. zeker plantengeslacht (galeopsis), behoorende tot de lipbloemigen - de gemeene,
de lichtgele, de smalbladige hennepnetel; ...OLIE, v.
eene uit hennepzaad geslagen vette opdrogende
olie, veelvuldig gebruikt voor het aanmaken van
vernissen en in de zeepfabricatie ; ...00GST, rn .
de oogst van den hennep.
HENNEPPAKKING, V. hennep met vet doortrokken, gebruikt als pakkingstof voor luchtpompzuigers en voor de werkbussen der schroefkokers van
machines; ...PIK, v. (ge«-.) zetere grassoort, beemd gras inz. het veldbeemdgras en het ruw • beemdgras
(poa pratensis en trivialis); ...PLANT, v. (-en),
afzonderlijke plant van den hennep; ...POOT, v.
(...roten), plaats waar de hennep in het water to
roten wordt gelegd; ...SIJSJE, o. hennepvink:
...STOK, m. (-ken)_ waarmede op den hennep
geslagen wordt om dezen te breken; afgeschilde
zaailingstengel, waarvan men zwavelstokken maakt.:
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HERDERLIJK.

...TEELT, v. het telen of aankweeken van hennep;
verkrijgen kan : hij zit alle avonden in de herberg,
...TOUW, o.; ...VEZEL, v. (-s), de draden die
HERBERGJE, o. (-s).
uit den hennepstengel worden losgemaakt en waarHERBERGEN, (herbergde, heeft geherbergd),
van garen gesponnen wordt: ...VINK, m. (-en),
huisvesten, iem. huisvesting of nachtverblijf ver
zekere vogel, kneu (fringilla cannabina); ...WERK,
ik kan zooveel menschen niet herbergen, in-len:
o. afval van gehekelden hennep, heede; ...ZAAD,
mijn huis opnemen; (fig.) ijdele gedachten herbergen;
0. (...zaden), zaad van den hennep: ...ZEEL, o.
-- (veroud.) gehuisvest zijn of worden : deze
(-en), een touw of band van hennep; kruiszeel,
weduwe, bij welke ik herberg. HERBERGIN G, v.
schouderzeel van een kruier; (fig.) (w. g.) hij is
HERBERGIER, m. (-s), HERBERGIERSTER,
met een hennepzeel geboren, hij is voor de galg
v. (-s), die eene herberg houdt, waard, waardin.
geboren, 't is een onverbeterlijke deugniet.
HERBERGZAAM, bn. (...zamer, -st), gastvrij:
HENNETASTER, m. (-s), iem. die zich met
zijt herbergzaam jegens elkander; (van plaatsen)
xleinigheden van huishouding en keuken bemoeit;
een goed onderkomen verschaffende, bewoonbaar:
sul van een man die zich door zijne vrouw laat
het ziet er hier niet zeer herbergzaam uit. HERBERG
regeeren, soms wel bedriegen.
-ZAMHEID,v.
HENRI-QUATRE, m. benaming voor een korten
HERBINDEN, (herbond, heeft herbonden), oppuntbaard.
nieuw, nog eens binden.
HENS, V. mv. (Eng. all hands) in de scheepst.
HERBIVOOR, m. en v. (...voren). dier dat
alle hens aan dek, iedereen op dek; alle hens omlaag,
alleen plantaardig voedsel gebruikt; scherts. voor:
alle manschappen van dek.
vegetariër.
HENSBEKER, ook HENZEBEKER, m. k -s),
HERBLOEIEN, (herbloeide, is herbloeid). op(hilt.) hanzebeker, een groote beker die geledigd
nieuw, weder bloeien; (fig.) deze maatregelen deden
moest worden door iem. die als lid in een gild of
den landbouw herbloeien.
college werd opgenomen.
HERBOREN, bn. wedergeboren : in Christus
HENZEN, (hensde, is gehensd), (eig.) iem. in
herboren worden.
eene vereeniging (hansa) opnemen; thans alleen
HERBORISEEREN, (herboriseerde, heeft geher(verouderend) nog gewest. van iem. die voor het
boriseerd), planten zoeken voor een herbarium.
eerst eene zee bevaart en bij die gelegenheid wordt
HERBOUW, m. het herbouwen.
ingewijd, of van nieuwe dienstboden die bij het
HERBOUWEN, (herbouwde, heeft herbouwd),
binnentreden van het buis met water worden
opnieuw bouwen : de verbrande kerk wordt herbouwd.
begoten.
HERCULES, m. (fab.) een beroemde halfgod in
1. HER, v. zie HAR.
Griekenland : de twat if werken van Hercules; (fig.)
2. HER, bw. hierheen : (van ruimte) in de samenst.
't is een IJercules, een buitengewoon sterk en forsch
herwaarts, zie aldaar; hot en her ; zie HOT (1ste art.);
man; —ARBEID, m. reuzenwerk; —KAM, m.
(Zuidn.) van her, opnieuw : van her beginnen; (van
(-men), sterke haarkam met het merk „Hercules";
tijd) van ouds her, sinds onheuglijke tijden tot nu
—KEVER, m. (-s), zeer groote kever met getanden
toe: dit is al van jaren her de gewoonte; daar spiegelt
hoorn (d?, nastes hercules) in Brazilië; hij bereikt
in den breeden stroom een slot ran eeuwen her, een
eene lengte van 157 m.M.; —VLINDER, m. (-s),
eeuwenheugend slot.
inheemsche vlinder (selenia hilunaria), ongeveer
[Her vormt met tal van werkw. afleidingen en
3 '/2 cM. groot, met geelbruine vleugels; —WERK,
bete 3kent dan : weer, opni ,-uw, nog eens].
o. (-en), reuzenwerk.
HERA, V. (myth.) zuster en gemalin van Zeus.
HERCULISCH, bn. als van Hercules : eene
HERAANBESTEDEN, opnieuw publiek aan herculische gestalte, forsch gespierd; daar is hercubesteden. HERAANBESTEDING, V. (- en).
lische kracht voor noodig, groote lichaamskracht.
HERADEMEN, (herademde, heeft herademd),
HERDEELEN, (herdeelde, heeft herdeeld), opweder adem scheppen, bekomen, op zijn verhaal
nieuw deden. HERDEELING, v. (-en).
komen.
HERDENKEN, (herdacht, heeft herdacht), zich
HERALDI . US, m. (...dici), beoefenaar der
iets weder in de gedachten brengen : zij herdacht
wapenkunde. HERALDIEK, v. wapenkunde; --,
het gebeurde; — de herinnering aan iets vieren : wij
bn. de wapenkunde betreffende, wapenkundig:
hopen ons -► vijftigjarig huwelijk feestelijk te herdenheraldieke termen, de kunsttermen der wapen ken; — hulde aan een afgestorvene of afwezige
kunde; een heraldiek stuk, herautsstuk. HERA _L- 1 brengen : de held werd plechtig herdacht; — o. :
DIS(:TI, bn. heraldiek.
er worden plannen gemaakt tot het herdenken dezer
HERASSURANTIE, v. herverzekering.
gebeurtenis. HERDENKING, v. (-en), het herHERAUT, m. (-en), de persoon die bij openbare
denken.
plechtigheden of feesten (het kronen van een vorst,
HERDER, ni. (-s), de bewaker of hoeder eener
het begraven van een lid eener vorstelijke familie,
kudde, inz. eener kudde schapen : koeherder, schaap
enz., evenzoo bij historische optochten) de afkonals de herder doolt, dolen de schapen; — een-herd;
digingen doet; onschendbaar gezant die gewichtige I goed herder zal de schapen wel scheren, maar niet
aankondigingen (b. v. oorlog of vrede) heeft te
villen, men moet niet het onderste uit de kan willen
doen; (hist. ambtenaar, belast met het toezicht i hebben; (fig.) de Heer is mijn herder, mij zal niets
op het voeren van wapens en het verleenen daar
ontbreken; (van Christus) de goede Herder; (ook)
-van,wpekoig.
geestelijke leidsman, priester, predikant : Christus
HERAUTSSTAF, in. (...staven), staf, door den
heeft gegeven sommigen tot apostelen, en sommigen
heraut als teeken zijner waardigheid in de hand
tot evangelisten, en sommigen tot herders en leeraars;
gehouden; ...STUK, o. (-ken), (wapenk.) die
— gesticht van den goeden herder, gesticht voor
heraldieke figuren welke alleen in de wapenkunde
afgedwaalde vrouwen en meisjes. HERDERTJE,
voorkomen en gevormd worden door 1, 2 of meer
o. (-s).
lijnen, als schildhoofd, sehildvoet, faas, paal, kruis
HERDERDOM, o. (w. g.) de gezamenlijke herenz. (in tegenst. met leeuwen, adelaars, rozen en
ders, de herdersstand.
andere aan de werkelijkheid ontleende wapen HERDERIN, v. (-nen), hoedster eener kudde.
figuren).
HERDERINNETJE, o. (-s).
HERBAKKEN, (herbakte, heeft herbakken). overHERDERINNENHOED, m. (-en), strooien hoed
bakken, nog eens bakken.
met breeden rand en linten, gelijk herderinnen die
HERBARIUM (Lat.), o. (...baria, -s), verzamedragen of geacht worden te dragen; ...KOSTUUM,
ling van gedroogde planten; (ook) plantkundig
o. (. . .kostumes), een kostuum (voor een gemashandboek; — MATERIAAL, o.; —PAPIER, o.
kerd bal enz.), nabootsende de kleederdracht der
goed gelijmd papier voor herbaria.
herderinnen uit de herdersspelen en Arcadia's der
HERBEGINNEN, (herbegon, heeft en is herbe17 de en 18de eeuw.
gonnen), (Zuidn.) opnieuw beginnen.
HERDERLIJK, bn. bw. wat op een herder betrekHERBENOEMEN, (herbenoemde, heeft herbeking heeft, van een herder : herderlijke tooneelen,
noemd), opnieuw benoemen : de burgemeester is
gelijk die, welke in herdersdichten worden geschildoor den Koning herbenoemd. HERBENOEMING,
derd; — van een geestelijken herder : een herderv. (-en).
lij ke brief, een schrijven door den Paus of een bisHERBERG, V. (- en), (eigenl.) logement. plaats
schop aan zijne geloovigen gericht; — (fig.) eene
waar men vreemdelingen huisvest : stadsherberg;
herderlijke raadgeving, een gemoedelijke raad ten
(zegsw.) de waarheid kan geene herberg vinden; —
bate van iemands zieleheil; — bw. op herderlijke
(thans inz.) huis waar drank in het klein wordt
wijze : iem. herderlijk vermanen, van een geestelijke
verkocht en waar men ook andere spijs en drank
die een zijner leeken over zijn gedrag onderhoudt.
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HERDERLOOS, bn. zonder herder : herderlooze
kudden; (fig.) zonder geestelijken leidsman : de
gemeente was jarenlang herderloos, maar nu heeft
zij weder een predikant.
HERDERSAMBT, o. (-en), het ambt van geestelijke : hij bekleedt het herdersambt; ...DICHT, o.
(-en), ...DICHTJE, o. (-s), een gedicht waarin
de eenvoudige zeden der herders geschilderd worden
(modepoëzie in de 17de en iSde eeuw, in navolging
der klassieken); ... FLUIT, v. (-en), fluit van een
herder; schalmei; benaming der waterweegbree
(alisma plantago); ...GOD, o. (lab.) de god der
herders, Pan; ...HOND, m. (-en), eene bepaalde
soort van hond, die ter bewaking der schaapskudden
wordt gebruikt; ...HUT, v. (-ten), waarin de herder woont of voor het weder kan schuilen; ...JONGEN, m. (-s), jonge helper van een herder;
...KNAAP, m. (...knapen), jonge herder; ...KOUT,
m. gesprek tusschen herders (in de litteratuur;
ook in dichtmaat); ...LEVEN, o. het leven der
herders; ...LIED, o. (- eren), ...LIEDJE, o. (-s),
lied dat de herders zingen; ...SPEL, o. (-en), (letterk.) soort van tooneelstuk waarin herders en
herderinnen handelend optreden, pastorale; ...SPIN,
v. (-nen), hooiwagen (opilio parietinum ), eene
bastaardspin; ...STAF, m. (...staven), herdersstok; (fig.) de staf van een geestelijken herder,
bisschopsstaf; ...STOK, m. (-ken), een stok met
een schopje aan het einde, gelijk de herders dragen;
...TASCH, v. (. . .tasschen), tasch van een herder; benaming van zekere plant, taschjeskruid (capsella
bursa pastoris); ...VOLK, o. de herders en herderinnen; -, (-en), een volk van herders, nomaden;
...ZANG, m. (-en), herdersdicht.
HERDISCONTO, o. (wisselh.) een wissel in herdisconto geven, ten tweeden male disconteeren.
HERDOEN, (herdeed, heeft herdaan), nog eens
doen, overdoen.
HERDOOP, m. wederdoop.
HERDOOPEN, (herdoopte, heeft herdoopt), opnieuw doopen, wederdoopen; (ook) een anderen
naam geven : we hebben het schip herdoopt. H E RDOOPER, m. (-s), wederdooper. HERDOOFING,
v. (-en), het herdoopen.
HERDRUK, m. (-ken), nieuwe druk (van een
boek) ; zijne romans hebben verschillende herdrukken
beleefd; (ook) nieuwe oplaag : de herdruk is uitverkocht.
HERDRUKKEN, (herdrukte, heeft herdrukt),
opnieuw drukken : een boek laten herdrukken.
HEREDITAIR, bn. bw. erfelijk : hij is hereditair
belast. HEREDITEIT, v. erfelijkheid.
HEREENEN, (hereende, heeft hereend), weder
vereenigen: na eene lange scheiding werden de gelieven
weder hereend; (ook) verzoenen.
HEREENIGBAAR, bn. wat te hereenigen is.
HEREENIGEN, (hereenigde, heeft hereenigd),
weder bijeenbrengen wat gescheiden was, hereen en :
zip worden door den dood hereenigd; zich hereenigen,
weder te zamen komen; - verzoenen : hij zoekt
de tegenstanders te hereenigen. HEREENIGING, v.
(-en), het weder bijeenbrengen of - komen; verzoening.
HEREENIGINGSPUNT, o. (-en), plaats waar
men zich hereenigt; ...SEIN, o. (-en), sein voor de
troepen om zich te hereenigen.
HEREISCH, m. (recht.) tweede eisch; (ook) recon-

ventioneele eisch.
HEREISCHEN, (hereischte, heeft hereischt),
wedereischen; (recht.) een reconventioneelen eisch
instellen. HEREISCHER, m. (-s), HEREISCHERES, v. ( -sen), (recht.) die hereischt. HEREI
-SCHING,v.(en)htrisc
HEREMIET, m. (-en), kluizenaar.
HERENTEN, (herentte, heeft herent), opnieuw
enten (van een boom). HERENTING, v.
HERERO, m. en v. (-'s), (Z. A.) inboorling van
Duitsch Z.W. Afrika.
HERESIE, v. (-ën), ketterij, dwaalleer.
HEREXAMEN, o. (-s), een herhaald examen,
een tweede examen als het eerste niet geheel voldoende is geweest : hij heeft na de vacantie herexamen in de wiskunde.
HERFST, m. het derde der vier jaargetijden, de
tijd tusschen zomer en winter, het najaar : in den
herfst worden de appels en peren rijp; (fig.) de herfst
des levens, de oude dag, de tijd waarin de levenskrachten afnemen : mijn herfst is aangebroken.
HERFSTACHTIG, bn. ( -er, -st), als in den herfst:
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't is herfstachtig weer vandaag; een herfstachtig
landschap.
HERFSTAVOND, m. (-en), avond in den herfst;
...BLOEM, v. (-en), bloem die in den herfst bloeit;
inz. als gewest. benaming voor herfsttijloos (colchicum autumnale) en voor het biggenkruid (hypochoeris
radicata); ...BOTER, v. boter die in het najaar
gemaakt is; ...DAG, m. (-en), dag in den herfst;
(ook) herfstige dag : 't is een echte herfstdag, een
gure, onstuimige dag.
HERFSTDRAAD, m. (...draden), benaming der
fijne, zijdeachtige draden die in den herfst over
velden en wegen zijn gespannen of in klompen
door de lucht zweven, en die he spinsel zijn van
verschillende soorten van kleine spinnen.
HERFSTGENTIAAN, v. zekere plant (gentiana
amarella); ...GEVOEL, o.; ...HOEN, o. (-ders),
(gew.) hoen dat de pachter in den herfst aan zijn
heer brengt; ...HOOI, o. hooi van nagras; ...HOUT,
o. (plantk.) dat gedeelte van het hout van een
boomstam, hetwelk zich in het najaar. vormt (in
tegenst. met voorjaarshout) : het herfsthout heeft
platte cellen.
HERFSTIG, bn. ( -er, -st), herfstachtig : het
begint herfstig te worden.
HERFSTKAAS, v. (...kazen) (als stofn. gmv.),
kaas die in den herfst is gemaakt; ...KOUDE, v.
natte onaangename koude, als op echte herfstdagen; ...KWEEK, v. zeker onkruid op zandgronden, en vooral in de rogge voorkomende (agrostis
stolonifera); ...LANDSCHAP, o. (-pen), landschap
zooals zich dit in den herfst vertoont; ...LUCHT,
v. (-en), grauwe lucht in den herfst; ...MAAND.
v. de maand waarin de herfst begint, September;
...MANOEUVRES, v. mv. legeroefeningen in het
najaar; ...MIS, v. ( -sen), najaarsmis, jaarmarkt
in het najaar; ...NACHTEVENING, v. (-en).
het tijdstip in het najaar (op of omstreeks 23 Sept.).
waarop dag en nacht even lang zijn ; ...00FT,
o. vruchten die in het najaar rijp worden (appels,
peren enz.); ... PEER, v. (. ..peren), zekere zeer
schoone peer met dikke schil; ...PUNT, o. (-en),
(sterrenk.) het snijpunt van den aequator en de
ecliptica, waarop de zon bij de herfstnachtevening
zich bevindt; ...ROOS, v. (...rozen), oudere benaming voor de stokroos (althaea rosea); ...SERING,
v. in den herfst bloeiende sierplant (phlox pan)culata), met op de sering gelijkende paarsroode
of witte bloemen; ...TEEKEN, o. (-s), (sterreuk.
teeken van den dierenriem, waardoor de zon gaat
in den herfst; ...TIJD, m. herfst; ...TIJLOOS, ♦.
(. . .tijloozen), zekere plant, gemeene tijloos (colchicum autumnale); ...TINT, v. (-en), de grauwe
tint, waarin het landschap zich op nevelige herfstdagen vertoont; kleurschakeering in het bosch,
wanneer het loof d1 herfstkleur verkregen heeft;
...VISCH, v. benaming voor de platvisch die in
September doorvoed en vet uit zee terugkeert en
dicht onder de kust gevangen wordt; ...VRUCHT,
v. (-en), herfstooft; ...WEDER, ...VEER, o. guur
najaarsweder; ...ZON, v. door nevels schijnende zon.
HERGAAN, (berging, is hergaan), (Zuidn.) opnieuw gaan : den weg hergaan; iets hergaan, het,
opnieuw doen; zich bewegen, verroeren: hij is ri o
ziek, hij kan niet hergaan.
HERGEVEN, (hergaf, heeft hergeven), opnieuw
geven, overgeven (bij het kaartspel) : ik heb eerie
kaart te veel, ge moet hergeven; - teruggeven : deze
wandelingen zullen u uwe krachten hergeven. HEIl-

GEVING, v.
HERGIETEN, (hergoot, heeft hergoten), opnieuw
gieten (van metaal enz.). HERGIETING, v.
HERGROEIEN, (hergroeide, is hergroeid), weder
groeien.
HERGROENEN, (hergroende, is hergroend), opnieuw groen worden (van planten in de lente).
HERHAALD, bn. wat meer dan eens geschiedt:
een herhaald geklop op de deur deed mij wakker
schrikken; door herhaalde oefening heeft hij het zoi>
ver gebracht; - herhaalde malen, verscheidene keeren, meer dan eens : ik heb u herhaalde malen gewaarschuwd. HERHAALDELIJK, bw. bij herhaling : hij moet herhaaldelijk school blijven.
HERHALEN, (herhaalde, heeft herhaald), nog
eens doen, overdoen, opnieuw hetzelfde doen :
deze bewerking moet eenige malen worden herhaald;
hij herhaalde zijne wandeling iederen dag; - zich
zelven herhalen, (van een kunstenaar, schrijver
enz.) hetzelfde onderwerp meermalen behandelen:
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deze schilder, dichter herhaalt dikwijls zichzelven; —
zich herhalen, nogmaals gebeuren, terugkomen:
de koorts heeft zich niet herhaald; nog eens zeggen,
herzeggen, overzeggen : zij herhaalde haar verzoek;
ik weet niet' of het waar is, ik herhaal alleen wat
anderen mij hebben gezegd. HERHALER, m. (-s),
die herhaalt.
HERHALING, v. het nogmaals doen : de politie
heeft maatrgelen genomen om herhaling der ongeregeld
te voorkomen; (spraakk.) werkwoorden van-hedn
herhaling, die het telkens opnieuw verrichten of
plaatshebben eener handeling beteekenen : iteratieven, frequentatieven; — bij herhaling, meer
dan eens : dit is u bij herhaling gezegd; -- (recht.)
misdaad bij herhaling, die meer dan eens door
denzelfden persoon is gepleegd, recidive; —, (-en),
hervatting van iets dat men reeds vroeger gezegd
of behandeld heeft : de schrijver vervalt dikwijls
in herhalingen.

HERHALINGSGETAL, o. (-len), (spraakk.) woorden op keer, maal en werf die eene herhaling te
kennen geven.

HERHALINGSLES, v. ( -sen), lesuur, gewijd aan
het herhalen van het vroegere geleerde; ...OEFENING, v. (-en), oefening ter herhaling, inz. van
militairen; ...ONDERWIJS, o. onderricht voor
oudere personen om het vroeger op school geleerde
bij te houden en uit te breiden; ...SCHOOL, v.
(...scholen), school waar zulk onderricht wordt
gegeven; ...TEEKEN, o. (-s), (muz.) een teeken,
dat aanwijst, dat het geheele muziekstuk of een
gedeelte er van moet herhaald worden (: I j ).
HERIJK, m. vernieuwde ijk : de herijk der maten

en gewichten.

HERIJKEN, (herijkte, heeft herijkt), (maten en
gewichten) opnieuw ijken. HERIJKING, v. (-en).
HERIK, ook HEDERIK, HERRIK, HERING,
V. (gew.) zeker onkruid, wilde radijs (raphanus
raphanistrum), (ook) krodde (sinapis arvensis).
HERINNEREN, (herinnerde, heeft herinnerd),
weder te binnen brengen, in het geheugen terugroepen : ik zal u het gebeurde herinneren; — doen
gedenken aan : ik herinnerde hem aan zijne belofte; —
zich herinneren, zich iets voor den geest halen, het
zich voorstellen : ik herinner mij dat tooneel nog
levendig; herinnert ge u dien dag nog ?; kunt ge u
hem nog herinneren ?; — gedenken : hij moet zich
mijner dikwijls herinnerd hebben; herinner u, dat
ge een edelman zijt.
HERINNERING, v. het herinneren, het terug
geheugen of de gedachte : mag ik-roepniht
u dit in herinnering brengen ?; — aandenken, het
terugdenken aan iets dat verleden is : de herinnering
aan iets levendig houden; deze herinnering kwelt
mij dag en nacht; — gedachtenis : hij zal in de
herinnering blijven voortleven; ik heb er geene herinnering van, ik kan het mij niet meer herinneren;
iets in herinnering brengen, ergens aan doen denken,
iem. op iets wijzen; iets vermelden; memoreeren; —,
(-en), wat men zich herinnert : allerlei oude herinneringen kwamen bij mij op; (ook) als titel van boeken:
lotgevallen en herinneringen; persoonlijke herinneringen; — voorwerp dat bestemd is om de gedachtenis aan iem. of iets levendig te houden : neem
dit als eene herinnering aan ons.
HERINNERINGSBEELD, o. (-en), voorstelling
of indruk van iem. of iets in het geheugen achter

-geblvn.

HERINNERINGSVERMOGEN, o. het vermogen
om zich iets te herinneren, geheugen.
HERKAUWEN, (herkauwde, heeft herkauwd),
(van sommige dieren) andermaal kauwen, het
gedeeltelijk verteerde voedsel opnieuw verwerken:
de koeien liggen te herkauwen; (nat. hilt.) de herkauwende dieren (ruminantia), de viervoetige dieren
die hun voedsel herkauwen, waartoe ons vee, de
herten, kameelen en giraffen behooren; — (fig.)
herhaaldelijk over hetzelfde spreken, iets tot ver
herhalen : de zaak is nu wel genoeg her--velnsto
kauwd. HERKAUWER, m. (-s), herkauwend dier.
HERKAUWING, v. (-en), het herkauwen.
HERKENBAAR, bn. wat te herkennen is : hij
was niet herkenbaar, zoo was hij toegetakeld.
HERKENNEN, (herkende, heeft herkend), iem.
(of iets) weder kennen of zich herinneren, als men
hem (of het) terugziet of hoort : ik had hem in jaren
niet gezien, maar ik herkende hem dadelijk; hij was
niet te herkennen, onkenbaar; — herkent ge dit schrift ?;
ik herken zijne stem, weten van wien dit, die is.

HERKENNING, v. (-en), het herkennen : gij
behoeft niet bang te zijn voor herkenning, te vreezen
dat men u zal herkennen. HERKENNINGSTEEKEN, o. (-en), teeken waaraan men iem. of
iets kan herkennen; ...WOORD, o. (-en), wacht-

woord.

HERKEUREN, (herkeurde, heeft herkeurd),
opnieuw keuren. HERKEURING, v. (-en), herkeuring aanvragen.
HERKIESBAAR, bn. geschikt, vatbaar om herkozen te worden : de aftredenden zijn weder herkiesbaar; zich niet weder herkiesbaar stellen, geene nieuwe
candidatuur aanvaarden. HERKIESBAARHEID, V.
HERKIEZEN, (herkoos, heeft herkozen), opnieuw
of andermaal kiezen : het kamerlid is niet herkozen,
niet weder naar de Kamer afgevaardigd. HER-

KIEZING, v. (-en).
HERKLEEDEN (ZICH), (Zuidn.) zich verkleeden, zich anders kleeden.
HERKOMEN, (herkwam, is herkomen), (w. g. )
van een vroegeren tijd op den tegenwoordigen
komen, herkomstig zijn : van de oudheid herkomen.
HERKOMEN, o. (hist.) gebruik, gewoonte : naar
oud herkomen.
HERKOMST, v. afkomst, oorsprong : de herkomst
van dit verhaal is niet meer na te gaan.
HERKOMSTIG, bn. afkomstig : zijne familie is
uit b'rankrijk herkomstig.
HERKOOP, m. wederinkoop : met recht van
herkoop.
HERKRIJGEN, (herkreeg, heeft herkregen),
wederkrijgen, terugkrijgen : hij heeft zijne vrijheid
herkregen; zijne gezondheid herkrijgen. HERKRIJ -

GING, v.

HERKRUIST, bn. (wapenk.) een herkruist kruis,
een kruis waarbij door de armen op eenigen afstand
van de uiteinden dwarsarmen gaan, en waarvan
dus ook iedere arm een kruis vertoont.
HERLAAR, m. (-s), (Zuidn.) zekere boom, haag
-beuk
(carpinus betulus).
HERLEEREN, (herleerde, heeft herleerd), opnieuw leeren, nog eens overleeren : zijne les herleeren.
HERLEIDBAAR, bn. wat herleid kan worden:
(rek.) die breuk is niet herleidbaar.
HERLEIDEN, (herleidde, heeft herleid), tot een
anderen vorm terugbrengen : (wisk.) eene breuk,
eene algebraïsche formule herleiden, deze tot de eenvoudigste gedaante terugbrengen, zonder dat bij
die bewerking de waarde verandert ; — maten,
gewichten, munten herleiden, hunne waarde in eene
andere eenheid uitdrukken. HERLEIDING, v.
(-en), het herleiden : de herleiding van franken tot
guldens. ( ook) een wiskunstig vraagstuk, waarbij
Bene formule herleid moet worden : eene moeilijke
herleiding.
HERLEVEN, (herleefde, is herleefd), opnieuw
leven, tot het leven terugkeeren : de schijndoode
herleefde; de lentezon deed de natuur herleven; de
ouders herleven in hun, kinderen; — tot den vorigen
bloei terugkeeren : handel en scheepvaart herleefden;
-- herademen, bekomen : ik herleefde toen die vrees
voorbij was. HERLEVING, v. het herleven : de
herleving der schilderkunst.
HERLEZEN, (herlas, heeft herlezen), nog eens
lezen. overlezen : ik heb het boek gelezen en herlezen.
HERLEZING, V. (- en), overlezing.
HERMAKEN, (hermaakte, heeft hermaakt), opnieuw maken, overmaken. HERMAKING, v.
HERMALEN, (hermaalde, heeft hermalen), nog
eens malen, opnieuw malen. HERMALING, v.
HERMANDAD (Sp.), v. de heilige Hermandad,
de politie.
HERMAPHRODIET, en. en v. (-en), tweeslachtig
wezen, mensch of dier dat beide geslachten in zich
vereenigt. HERMAPHRODITISME.. o. het voorkomen van manlijke en vrouwelijke geslachtsorganen bij hetzelfde individu; normaal komt dit voor
bij vele planten en bij lagere diersoorten.
HERMELIJN, m. (-en), Bene soort van wezel
(mustela erminea), welks huid een fraai bont oplevert; HERMELIJNTJE, o. (-s); —
—, o. het bont van den hermelijn (sneeuwwit
met Bene zwarte punt aan den staart): een purperen
mantel, met hermelijn gevoerd; — hermelijn dragen,
koning, koningin zijn, (ook als pelswerk in de
wapenk., voorgesteld door een zilver (of wit)
veld, bezaaid met zwarte hermelijnstaartjes of
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-vlokjes): in hermelijn eene roode faas; — hermelijn vlinder.
HERMELIJNBONT, o. bont van den hermelijn.
HERMELIJNEN, bn. van hermelijn : een herme-

lijnen mantel.

HEMEL IJN STAARTJE, o. (-s), (wapenk.) een
zwart vlokje van bepaalden vorm, gewoonlijk een
zeer spits toeloopend driehoekje met een punt aan
de basis en drie stippen om den top; ...STEEK,
m. (...steken), (handw.) zekere steek bij het haken,
waarbij het witte patroon door zwarte moezen wordt
afgewisseld.
HERMELIJNSVEL, o. (-len), de huid van een
hermelijn.
HERMELIJNVLINDER, m. (-s), eene vlindersoort (dicranura vinula) met grauwwitte voor- en
achtervleugels, donkere zigzaglijnen en zwarte
puntjes langs de randen; de tweestaart-hermelijnvlinder (cerura bifida) is veel kleiner.
HERMELIJNVLOKJE, o. (-s), (wapenk.) hermelijnstaartje; ...VOET, m. (-en), (van paarden) een
wit been waarop donkere of zwarte stippen aan
zijn.
-wezig
HERMEN, v. mv. (bouwk.) steunpilaren van
halffiguren of busten die aan het ondereinde in
omgekeerde afgeknotte piramiden uitloopen.
HERMENEUTIEK, v. de wetenschappelijke verklaring der regelen en hulpmiddelen die bij de uit
gebruikt worden, de theorie der exegese,-legkund
inz. der uitlegging des bijbels.
HERMES, m. (myth.) god van den handel.
HERMESZUIL, v. (-en), (hist.) zuil met het
borstbeeld van Hermes of andere goden, in de
oudheid in Griekenland langs de wegen geplaatst;
(thans, in de bouwk.) een naar beneden smaller
toeloopende, vierkante pijler,' die ter versiering
aan bouwwerken of meubelen wordt aangebracht,
hermen.
HERMETEN, (hermat, heeft hermeten), opnieuw
meten. overmeten. HERMETING, v. (-en).
HERMETISCH, bn. bw. luchtdicht : hermetisch
gesloten; hermetische sluiting, zoodanig afgesloten
dat er geen lucht in kan doordringen.
HERMITAGE, v. (-s), kluizenaarshut, verblijf
een heremiet; (ook) zekere fijne (witte-platsvn
en roode) Fransche wijn, afkomstig van het gebergte
l' Hermitage aan de Rhóne.
HERMOES, ook HEERMOES en HERINGMOES, v. zeker lastig onkruid, akker -paardenstaart

(equisetum arvense).

HERMUNTEN, (hermuntte, heeft hermunt), opnieuw munten, overmunten. HERMUNTING, v.

(-en).

HERNEMEN, (hernam, heeft hernomen), weder nemen, terugnemen : de vesting werd hernomen; —
hervatten, het woord weder opvatten : en waartoe
zou dat dienen ? hernam ze. HERNEMING, v.
HERNHUTTER, m. (-s), zekere Christelijke sekte,
afkomstig uit Herrnhut in Saksen, ook Moravische
broeders geheeten : het broeder - en zusterhuis der
Hernhutters (te Zeist); (zegsw.) gij zijt immers
geen Hernhutter ? , gezegd als iem. niet laat afdingen; (ook) benaming van zeker zandgebakje : wilt
ge nog een Hernhuttertje ? HERNHUTTERPAPIER, o. eene soort van donker-gemarmerd papier.
HERNIEUWEN, (hernieuwde, heeft hernieuwd),
weder doen ontstaan : de kennismaking hernieuwen;
— van nieuwe kracht, nieuw leven voorzien : met
hernieuwde kracht; een hernieuwd bestaan; — zich
hernieuwen, weder ontstaan; — een aanzoek, zijne
belofte hernieuwen, opnieuw doen.
HERNUMMEREN, (hernummerde, heeft hernumrnerd), ook HERNOMMEREN. opnieuw van nummers voorzien, overnummeren. HERNUMMERING,
V. (- en).
HEROËN, m. mv. zie HEROS.
HEROÏEK, bn. bw. ( -er, -st), heldhaftig, dapper:
hij nam een heroïek besluit; (fig.) een heroïek middel,
een geneesmiddel van groote kracht, van groote
uitwerking.
HEROÏSME, o. heldenmoed, heldhaftigheid.
HEROPENEN, (heropende, heeft heropend),
wederom openen, opnieuw openstellen : de winkel
wordt aanstaande week heropend. HEROPENING, v.
HEROS (Gr.), m. (heroën), vergode held der
oudheid, halfgod (als Hercules, Castor en Pollux,
Theseus enz.); — levendig, beweeglijk en strijd
(heros facetus), wordt 16 cM.-lustigaqrmvehj
lang.

HERSENEN.

HEROVERAAR, in. (-s), die iets herovert.
HEROVEREN, (heroverde, heeft heroverd) ; opnieuw veroveren, weder terugwinnen : de veldheer
wrist de verloren vesting weder te heroveren; hij zocht
zijne oude plaats te heroveren, weder te verkrijgen.
HEROVERING, v. (-en).
HERPAKKEN, (herpakte, heeft herpakt), (Zuidn.)
hervatten: den moed herpakken; — ( van een zieke,
het werk) beter worden.
HERPES, m. (geneesk.) acute huidziekte, waarbij
op de huid groepjes van kleine blaasjes met sereuzen
of etterigen inhoud ontstaan. HERPETISCH, bn.
op herpes gelijkende : dauwworm is een herpetisch,
besmettelijke uitslag. HERPETOLOGIE, v. (geneesk.) de kennis van den herpes; (nat. hist.) de
kennis en beschrijving der kruipende dieren.
HERPLAATSEN, (herplaatste, heeft herplaatst),
opnieuw plaatsen (een ambtenaar); nog eens plaat
wederom plaatsen : eene advertentie herplaatsen-sen,
wegens misstelling; (mil.) op de vroegere plaats
brengen : herplaatst —geweer !, geweer aan de linkerzijde. HERPLAATSING, v.
HERPLANTEN, (herplantte, heeft herplant), opnieuw planten, overplanten. HERPLANTING, v.
HERPOTEN, (herpootte, heeft herpoot), herplanten. HERPOTING, v.
HERRE, v. (-n), zie HAR.
HERRIE, v. drukte, beweging, opschudding,
verwarring : wat is er eene herrie op straat; maak
niet zoo'n herrie; herrie schoppen, opschudding
maken; zakkenrollers hebben van de herrie gebruik
gemaakt om hun slag te slaan; herrie met iem. krijgen,
gezanik, ruzie, twist.
HERRIJZEN, (herrees, is herrezen), wederom oprijzen, herleven : hid is uit den dood herrezen.
HERROEPBAAR, bn. voor herroeping vatbaar,
herroepelijk. HERROEPBAARHEID, v.
HERROEPELIJK, bn. wat herroepen kan worden. HERROEPELIJKHEID, v.
HERROEPEN, (herriep, heeft herroepen), weder
intrekken : een besluit (of eene wet) herroepen; zij
heeft haar lastertaal herroepen, verklaard dat het
beweerde onwaar was; de ketter werd gedwongen
zijne dwaalbegrippen te herroepen. HERROEPING,
v. (-en), intrekking. HERROEPINGSTEEKEN, o.
(-s), (w. g.) (muz.) herstellingsteeken.

HERSCHATTEN, (herschatte, heeft herschat),
opnieuw schatten. HERSCHATTER, m. (-s), die
herschat. HERSCHATTING, v. (-en).
1. HERSCHEPPEN, (herschepte, heeft herschept),
weder opscheppen.
2. HERSCHEPPEN, (herschiep, heeft herschapen),
van gedaante doen veranderen : hij herschiep de
zaal in een bloementuin; de meisjes werden in feeën
herschapen; de aarde was als in een paradijs herschapen. HERSCHEPPER, nl. (-s), die herschept.
HERSCHEPPING, v. (-en), gedaanteverwisseling,
metamorphose.
HERSCHOUW, v. tweede schouw vanwege het
polderbestuur.
HERSCHOUWEN, (herschouwde, heeft herschou a d), opnieuw schouwen, ten tweeden male
schouwen (van dijken en wateringen).
HERSCHRIJVEN, (herschreef, heeft herschreven), opnieuw schrijven, nog eens schrijven. HERSCHRIJVING, v.
HERSE, v. (-n), (Zuidn.) gierst, gierstplant; vgl.
HEERS.
HERSENARBEID, in. werk met het hoofd ver
inspanning van liet denkvermogen; ... ATRO --richt,
PHIE, v. het kleiner worden en ineenschrompelen
der hersens; ...BEELD, o. (-en), (w. g.) hersenschim; ...BEROERTE, v. (geneesk.) beroerte,
ontstaan door aandrang van bloed naar de hersenen; ...BESCHERMER, m. (-s), (heelk.) zeker
werktuig, vroeger bij de schedelboring in gebruik;
...BREUK, v. (geneesk.) het uittreden van een deel
der hersenen buiten de schedelbeenderen.
HERSENEN, HERSENS, gew. ook HARSENEN,
HARSENS, v. mv. (ontl.) de in de schedelholte
gelegen weeke zenuwmassa, die het uitgangspunt
is van alle gewaarwordingen : de groote en kleine
hersenen, met het verlengde merg de hoofdafdeelingen der hersenen; — iem. de hersens inslaan, hem
doodslaan; —
(als zetel van het verstand) : hij heeft goede
hersenen, kan flink denken, goed leeren, is schrander;
't is of ze geen hersens heeft, van iem. die niet nadenkt;
hoe kan het in gezonde hersens opkomen !, het scheelt

HERSENGYMNASTIEK.

(gew.)

hem in de hersens,
hij is in zijn hersens geprikt,
gekrenkt, hij is krankzinnig; hij zal het wel uit zijne
hersens loten, hij zal wel
verstandig zijn, het
niet te doen; hoe krijgt hij het in zijne hersens, hoe

zoo

is 't mogelijk dat hij dat denkt, verlangt, wil.
HERSENGYMNASTIEK, v. oefening in het denken : wiskunde noemt men eene goede hersengymnastiek.

HERSENHOLTE, v. (-n), (ontl.) eene der holten
in de hersenen; ...KLIER, v. (-en), (ontl.) pijnappelklier; ...KOORTS, v. (-en), (geneesk.) koorts tengevolge van ziekte der hersenen; ...KWAB, v.
(-ben), eene der groote lobben waarin de hersenen
zijn verdeeld.
HERSENLOOS, bn. (... bozer, -t), zonder hersenen, geen verstand hebbende : hersenlooze schrijvers;
(ook) blijk gevende van gemis aan verstand. onzinnig : hersenlooze gedachten; een hersenloos boek;
hersenloos redeneeren.
HERSENONTSTEKING, v. (-en), (geneesk.) ontsteking der hersenen; ...PAN, v. (-nen), dat deel van
den schedel, hetwelk de hersenen omsluit.
HERSENSCHIM, v. (-men), droombeeld, onberedeneerde gedachte, iets dat alleen in de verbeelding bestaat of mogelijk is : dat plan is niets dan
eene hersenschim. HERSENSCHIMMIG, bn. ( -er.
-st), denkbeeldig, ingebeeld, onwezenlijk.
HERSENSCHORS, v. het buitenste, grauwe deel
- van de hersenmassa.
HERSENSCHUDDING, v. (-en), (geneesk.) eene
.aandoening der hersenen, tengevolge van geweld
van buiten (een slag op de hersenpan, een val enz.).
HERSENSPOOK, o. (...spoken), hersenschim;
...VERKOUDHEID, v. (...heden), verkoudheid in
het hoofd; ...VERWEEKING, v. (-en), (geneesk.)
, gedeeltelijke of geheele verweeking der hersenen,
waarvan verlamming en verstoring der zenuwwerking het gevolg is.
HERSENVLIES, o. (...vliezen), (ontl.) een der
vliezen die de hersenen omgeven : het harde, het
vreeke hersenvlies; —DRUKKER, m. (-s), (heelk.)
zeker werktuig om bij de schedelboring het harde
hersenvlies neer te drukken; —ONTSTEKING, v.
, ontsteking van het weeke hersenvlies (meningitis).
HERSENWINDING, v. (-en); ...ZELFSTANi)IGHEID, v.; ...ZIEKTE, v. (-n), (geneesk.)
.ziekte van de hersenen; (ook) krankzinnigheid.
HERSMEDEN, (hersmeedde, heeft hersmeed), opnieuw smeden, oversmeden; (fig.) overmaken.
HERSMELTEN, (hersmolt, heeft hersmolten),
, opnieuw smelten, oversmelten. HERSMELTING, v.
HERSPELEN, (herspeelde, heeft herspeeld), opnieuw spelen, overspelen. HERSPELING, v.
HERSTEL, o. het herstellen : ik wensch u geluk
,
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met uw herstel; hij gaat naar buiten tot herstel van
gezondheid; zij vroegen om herstel van grieven.

HERSTELBAAR, bn. wat herstellen kan of
hersteld kan worden, vatbaar voor herstel.
HERSTELLEN, (herstelde, heeft en is hersteld),
weder in den vorigen toestand plaatsen of terug
iem. in zijne eer herstellen; alles werd in-breng:
den vorigen staat hersteld; den vrede (de rust enz, )
herstellen, maken dat er weder vrede (rust enz.)
heerseht; - (mil.) de gelederen herstellen, de ver
gelederen weder tot één terugbrengen; --dubel
weder in orde brengen, repareeren : het dak moet
hersteld worden; die jas is niet meer te herstellen; zich herstellen, zijne bedaardheid herwinnen, van
den schrik bekomen enz. : die tijding deed hem
rerbleeken, maar hij herstelde zich spoedig; - zich
weder in slagorde stellen : het overhoop geworpen
korps herstelde zich op eenigen afstand; --weder gezond worden, genezen : zij zal wel niet
weder herstellen, niet beter worden; ik ben geheel
hersteld; een herstellende zieke.

,

HERSTELLER, m. (-s), die herstelt, in den vongen toestand terugbrengt : de hersteller der vrijheid, eeretitel van verschillende vrijheidshelden
(Willem I, Washington e. a.); -- die iets dat gebroken is maakt, repareert : hersteller van rijwielen.
HERSTELLING, v. (-en), het herstellen : herstelt ing van eer, rehabilitatie; de herstelling der orde; —
reparatie : er zijn groote herstellingen aan het huis
nodig; - genezing : wees gelukgeu enscht met uwe
herstelling.

HERSTELLINGSOORD, o. (-en), stichting in
landelijke omgeving en gezonde lucht, waar zieken
genezing zoeken : een herstellingsoord voor zenuw iijders; voor drankzuchtigen; ...TEEKEN, o. (-s)

(muz.) het teeken waardoor in muziekschrift wordt
aangeduid, dat de werking van een voorafgaand
verplaatsingsteeken is opgeheven ( ) ; ...VERMOGEN, o . het vermogen van dier n of planten,
om verloren of beschadigde deelen te vervangen;
...WERK, o. (-en), reparatie -, restauratiewerk.
HERSTEMMEN, (herstemde, heeft herstemd),
opnieuw stemmen, overstemmen tusschen twee
candidaten, die bij de eerste verkiezing niet de
volstrekte meerderheid verkregen. HERSTEMMING, v. (-en), het herstemmen : onze candidaat
komt in herstemming.

HERSTEMPELEN, (herstempelde, heeft herstem
opnieuw stempelen, overstempelen. HER--peld),
STEMPELING, v. (-en).
HERT, o. (-en), zeker bekend 'zoogdier (cervus),
behoorende tot de orde der herkauwers, dat in de
bosschen leeft en zeer rank van bouw en vlug van
bewegingen is; inz. heet het mannetje (dat een
gewei draagt) hert, het wijfje hinde : jacht maken
op een hert; herten en reeën; -- (nat. hist.) als bena.ning van een der geslachten der hertachtige dieren,
waartoe, behalve het gewone of edelhert, o. a.
gerekend worden het rendier, de eland, het damhert
en de ree; - vliegend hert, zekere groote kever,
wiens bovenkaken op het gewei van een hert
gelijken (lucanus cervus). HERTJE, o. (-s).
HERTACHTIG, bn. op een hert gelijkende; (inz.
zelfst. gebruikt) de hertachtigen, eene der groepen
van herkauwende dieren, welke de herten en
muskusdieren omvat.
HERTE, o. (-n), (Zuidn.) hart.
HERTEBEEST, o. (-en), hert; (ook) in den vorm
HARTEBEEST, eene soort van antilope in Z.Afrika (bubalus caama); ...BOUT, m. (-en), bout,
een stuk vleesch van de dij van een hert; ...BUFFEL, m. (-s), zekere Afrikaansche antilope (antilope
bubalus); ...BUIK, m. (-en), (van paarden) een
buik die naar achter steeds in omvang afneemt en
bij de flanken is opgetrokken; ...GEIT, v. (-en),
(w. g.) gazelle, antilope; ... KOP, m. (-pen). kop
van een hert.
HERTELLEN, (hertelde, heeft herteld), opnieuw
tellen, overtellen. HERTELLING, v.
HERTENHALS, m. (...halzen), (van paarden)
een te lange hals waarvan de kam bijna recht en
de onderrand naar beneden gebogen is; ...JACHT,
V. (- en), het jagen op herten : op de hertenjacht gaan;
...KAMP, m. (-en), een afgeperkt stuk land, waarbinnen herten gehouden worden; ...NET, o. (-ten),
(jag.) net om herten te vangen; ...PAD, o. (-en),
(jag.) de weg dien het vluchtende hert gekozen
heeft; ...PASTEI, v. (-en), pastei van herte(n)vleesch
bereid; ...VLEESCH, o. zie HERTEVLEESCH.
HERTEPAARD, o. (-en), zekere Afrikaansche
antilope, gnoe (catoblepas gnu); ...POOT, m. (-en),
poot van een hert; (ook nagebootst) een vouwbeen
niet een hertepoot; ...STIER, m. (-en),ertepaard.
HERTEVLEESCH, ook HERTENVLEESCH, o .
vleesch van een of meer herten.
HERTEZIEKTE, v. zekere ziekte van paarden,
ook rechtstijvigheid geheeten; ...ZWIJN, o. zie
HERTZWIJN.
HERTHA, v. (Germ. myth.) onze moederaarde.
HERTIMMEREN, (hertimmerde, heeft hertimmend), opnieuw timmeren. HERTIMMERING,
V. (- en).
HERTOG, in. (-en), (hist.) legeraanvoerder; bestuurder van een hertogdom, titel van sommige
regeerende vorsten, in rang volgende op de Groothertogen : de oude Hertogen van Brabant; de Hertog
van Saksen - Coburg; -- hooge adellijke titel in ver

landen, doch thans niet-schilendEurop
meer in Nederland : de Hertog van York. HERTOGJE, o. (-s).
HERTOGDOM, o. (-men), landschap, gebied, dat
onder een hertog staat : het hertogdom Brunswijk.
HERTOGELIJK, bn. aan een hertog toekomende,
van een hertog : eene hertogelijke kroon; het hertogelijk slot; van een hertog afkomstig, door hem
uitgevaardigd enz. : een hertogelijk besluit.
HERTOGIN v. (-nen), gemalin of dochter van
een hertog.
HERTOGSKROON, v. (...kronen), eene kroon
zooals de hertogen die boven hun wapen voeren,
in vorm met eene koningskroon overeenkomende,
doch geheel met purper gevoerd.
HERTOOIEN, (hertooide, heeft hertooid),opnieuw
tooien. HERTOOIING, v.
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HERTREKKEN, (hertrok, heeft hertrokken),
(kooph.) opnieuw trekken, terugtrekken (van een
wissel) : een van non- betaling geprotesteerden wissel
hertrekken, een herwisse trekken op den trekker
van den niet betaalden wissel. HERTREK •
KING, v.

HERTROUW, m. het hertrouwen : tot den her-

trouw komen.
HERTROUWEN, (hertrouwde, heeft en is hertrouw d), opnieuw trouwen, andermaal huwen:
zijne vrouw is overleden, maar hij is hertrouwd.
HERTROUWING, v.
HERTSGEWEI, o. het gewei van een hert;
...HOOI, o. zeker plantengeslacht (hypericum),
waarvan in ons land verschillende soorten voorkomen, o. a. het doorboord hertshooi of St.-Janskruid.
HERTSHOORN, ...HOREN, m. (-en, -s), horen
van een hert; (ook) benaming van sommige planten,
nl eene soort van weegbree (plantago maritime),
ook zeehartshoorn geheeten, en kruipend hartshoorn, de hertshoornkers; — o. gmv. de stof waaruit
de hertshoorn bestaat : mesheften van hertshoorn;
geest van hertshoorn, een vlugzout, vroeger alleen
uit hertshoorn bereid; olie van hertshoorn, Bene
stinkende olie.
HERTSHOORNEN, bn. van hertshoorn.
HERTSHOORNGELEI, v. Bene gelei van in water
opgelost, geraspt hertshoorn; ...KERS, v. zekere
plant, de gewone varkenskers (senebiera coronopus); ...ZOUT, o. ammonium- carbonaat, al of niet
uit hertshoorn bereid.
HERTSLEDER, ...LEER, o. leder, van hertevel
gemaakt.
HERTSLEDEREN, ...LEEREN, bn. van hertsleder : (iv. g.) (zegsw.) men maakt geen hertslederen
broek van de huid van een wild varken, men kan het

onmogelijke niet doen.
HERTSTONG, v. benaming van sommige planten, wegens de gedaante der bladeren, nl. adderwortel (polygonurn bistorta) en tongvaren (scolopendrium vulgare); ...TRANEN, m. mv eene gele
vloeistof die uit de oogen der herten komt en als
geneesmiddel voor de vallende ziekte gebruikt
werd; ...VANGER, m. (-s), zie HARTSVANGER.
HERTZWIJN, ook HERTEZWIJN, o. (-en),
eene soort van varken, zoo groot als een kleine ezel
(poreus babi russa), dat in Indië (o. a. op Celebes
en de Molukken) voorkomt; de bovenhoektanden
groeien door de huid van den kop naar boven,
worden zeer groot en buigen naar achteren om,
zoodat zij op horens gelijken.

enz.) hervormen. HERVORMER, m. (-s), die

hervormt : Luther, de groote hervormer; Lycurgus
was de hervormer van Sparta.
HERVORMING, v. het hervormen, inz. de Reformatie der R. K. kerk in de 16de eeuw : de Her-

is begonnen in Zwitserland en Duitschland;
de voorloopers der Hervorming, Rus, Savonarola
enz.; de geschiedenis der Hervorming; —, (-en),
verandering en verbetering : de nieuwe minister
bracht verschillende hervormingen in het bestuur.

vorming

HERVORMINGSDAG, m. (-en), de gedenkdag
van het aanplakken der stellingen van Luther aan
de slotkapel te Wittenberg, welk feit als uitgangs
van de Hervorming wordt beschouwd (31-punt
October); ...FEEST, o. (-en), ^ feest ter herdenking der Hervorming; ...GEZIND, big. genegen tot
hervorming; ...MAATREGELEN, m. mv. maat
om Bene hervorming in te voeren; ...PAR--regln
TIJ, v. (-en); ...PLAN, o. (-nen), voornemen tot
het aanbrengen van hervormingen; (ook) ontwerp
voor hervormingen; ...TIJD, m. de jaren waarin
de Hervorming tot stand kwam; ...WERK, o.;
...WET, v. (-ten), wet ter hervorming van iets.
HERVOUWEN, (hervouwde, heeft hervouwd),
opnieuw vouwen, overvouwen.
HERVRAGEN, (hervraagde en hervroeg, heeft
hervraagd), opnieuw vragen, andermaal vragen.

HERVRAGING, v.
HERWAARTS, bw. hierheen : hij komt herwaarts;
zij liepen her- en derwaarts, ginds en weer.
HERWEGEN, ((herwoog, heeft herwogen), opnieuw wegen , overwegen.
HERWINNEN, (herwon, heeft herwonnen), terugwinnen, wederom verkrijgen : de stad werd herwon- nen; hij heeft mijne achting herwonnen. HERWIN NING, v. (-en).
HERWISSEL, m. (-s), (kooph.) de geprotesteerde
wissel met de protest -nota enz., gezamenlijk dienen
als nieuwe wissel op den trekker of op een der-de
endossanten; —RECHT, o. het recht om een
herwissel te mogen trekken.

HERZAAIEN, (berzaaide, heeft herzaaid), (›pnieuw, nog eens zaaien.
HERZAMELEN, (herzamelde, heeft herzameld),
opnieuw bijeenzamelen of bijeenbrengen. HER
ZAMELING, v.
HERZEGGEN, (herzeide, heeft herzegd en herzeid), nog eens zeggen, herhalen. HERZEGGING, v.

tegenst. met de R. K. leer); (inz. van de door de
volgelingen van Calvijn beleden leer) Gereformeerd : de Hervormde Kerk (in tegenst. met de
Lutherschen, Remonstranten, Doopsgezinden enz.);
een Hervormd predikant; hij is Hervormd. HERVORMDE, m. en v. (-n), iem. die de leer van
Calvijn is toegedaan, die lidmaat is van de Hervormde kerk.
1-IERVORMEN, (hervormde, heeft hervormd),

HERZIEN, (herzag, heeft herzien), nauwkeurig
overzien, ten einde fouten te ontdekken en die te
verbeteren : dit boek is geheel herzien; nieuwe,
herziene uitgave; eene wet herzien, er de noodige
veranderingen, wijzigingen in aanbrengen. HERZIENER, m. (-s), die. herziet. HERZIENING, v.
(-en), het herzien, wijziging, verbetering : de herziening der grondwet.
1. HES, m. ( -sen), bewoner van het landschap
Hessen in Duitschiand; --(Z. A.) lomperd, ongemanierd persoon.
2. HES, v. ( -sen), zeker kleedingstuk (van jongens
en mannen), blauwkatoenen kiel. HESJE, o. (-s).
HESP, v. (-en), hieltje van Bene ham; --- (Zuidn.)
ham, achterschenkelstuk van een varken ; (in
scherts) iem. een stomp op zijn hesp geven .
HESPEBEEN, o. (-en), (Zuidn.) haznmebeen, enz.
HESPERIDEN, v. mv. (fab.) de dochters van
Hesperis (de Nacht), die in den tuin der goden in
het verre Westen de gouden appelen van Hera
(Juno) bewaakten.
HESPERIË, o. het avondland (bij de oude Grieken Italië, bij de Romeinen Spanje).
HESPESMOUT, v. (Zuidn.) hammevet.
HESSELHAMER, m. (-s), (gew.) zware hamer
van 75 KG. voor het smeden van krukassen.
HE S SEL ING, m. (-en), zekere visch (leuciscus
cephalus), ook wel dikkop, viesvisch en meun geheeten, kan wel 6 dM. lang en meer dan 5 KG. zwaar
worden; ook benaming voor de serpeling die half
zoo groot wordt.
HESSELTER, m. (-s), (Zuidn.) zekere boons,
haagbeuk (carpinus betulus).
HESSIG, bn. (gew.) warm (door het vuur); een
hessig paard, vurig.
HESSONIET, m. zie ESSONIET.

iets een nieuwen vorm geven, het veranderen,
verbeteren (inz. gezegd van de Reformatie der
R. K. kerk) : de kerk hervormen; --- (ook) reorganiseeren : het leger (het tooneel, eene maatschappij

3de en 4de nv.: het is uit; het zij zoo; het was op
een Zondag; het moet gebeuren; waar is het ?; haar
kind heeft honger, geef het een stuk brood; wie zal

HERVATTEN, (hervatte, heeft hervat), weder
opvatten, opnieuw beginnen : de werkstakers hebben

het werk hervat; — laten wij ons gesprek weder

hervatten, het gesprek, dat een oogenblik rustte,
weder voortzetten; nog eens doen, overdoen : ge
het eens hervatten, uw bezoek herhalen., nog
eens terugkomen. HERVATTING, v.
HERVEILEN, (herveilde, heeft herveild), nog
eens veilen, overveilen : het perceel wordt herveild.
HERVEILING, v. (-en).
HERVERZEKEREN, (herverzekerde, heeft herverzekerd), (van assurantie - maatschappijen) een
gedeelte van het op een perceel verzekerde bedrag

aswet

weder bij andere maatschappijen verzekeren, om
de risico minder groot te maken, reassureeren : de

fabriek is voor f 100,000 verzekerd, maar er is f 50,000
van herverzekerd. HERVERZEKERING, v.
HERVERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ, v. (-en);
...PREMIE, v. (-s); ...RISICO, o.; ...SOM, v.
(-men).

HERVINDEN, (hervond, heeft hervonden), terug
wedervinden. HERVINDING, v.
-vinde,
HERVORMD, bn. van vorm vernieuwd, inz. van
den door Luther, Calvijn en anderen gewijzigden
Katholieken godsdienst : de Hervormde leer (in

HET, ook 'T, pers. vnw. 3de pers., o. enk. lste,

HETAERE.
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het doen ? ; en de vogelen des hemels kwamen en aten
het op; ik heb het niet noodig; - ook om iets aan
te duiden dat men niet nader kan of wil noemen:
het doet me daar zoo'n pijn; daar hebben we het;
hij maakt het te bont; aldus onafscheidelijk verbonden met allerlei werkwoorden : het aanleggen;
het afleggen; het verliezen; het gewonnen geven; het
snoeten bezuren; het duur bekoopen; het besterven;
het uithouden; het verdraaien; het er bij laten; het
eens zijn met; het in het hoofd krijgen; het mis hebben;
het voorzien hebben op; het snaken, enz.; - ook als
onbepaald onderwerp der werking bij oneigenlijk
onpers. ww.: het verwondert mij; het gaat hun goed;
het zal hem slecht vergaan; - ook met volgenden
verklarenden zin : het verheugt mij, dat gij komt;
het is niet goed, dat de 7nenseh alleen zij; het is niet
alles goud, wat er blinkt; - als praedicaat (dikwijls
zonder overeenstemming in geslacht met het onderwerp) : het is een groot dier; het was een oude man;
het zijn mijn kinderen; het waren moeilijke dagen; als aankondiger van het logische onderwerp van
den zin (thans ongebruikelijk, behalve in enkele
uitdrukkingen, en door het bw. er vervangen) :
het waren twee koningskinderen, die hadden elkander
zoo lief; het zal vrede zijn; het was eb, vloed; onbep. vnw. (als onbepaald onderwerp der werking bij onpers. ww.) : het dondert; het regent; het
sneeuwt; het heeft gevroren; het waait hard; het lekt,
enz.; bepalend lidw. (het o. van de) : het vuur brandt;
het nieuwe huis; op het land; over het water; van het
begin tot het einde; met het grootste genoegen; men
moet het goede doen en het kwade haten; dit is het
mijne; - (in bw. uitdr.) hij was er het eerst; wie
van beiden is het grootst ?
HETAERE, v. (-n), (hist.) (bij de oude Grieken)
vrouw die in vrijen omgang met mannen leefde,
courtisane.
HETERARCHIE, v. heerschappij van den
vreemdeling over den inlander.
HETERODOX, bn. van het leerstellig geloof afwijkende, onrechtzinnig (in tegenst. met orthodox) :
heterodoxe stellingen. HETERODOXIE, v. onrechtzinnigheid.
HETEROGEEN, bn. ongelijksoortig (in tegenst.
met homogeen) : heterogene bestanddeelen.
HETEROMORPH, bn. van verschillende gedaante:
heteromorphe kristallen. HETEROMORPHISME, o.
(scheik.) de eigenschap van sommige stoffen om in
twee of drie wezenlijk verschillende kristalvormen
te kunnen kristalliseeren.
HETGEEN, bepaling -aank. vnw. (o. van degene),
datgene wat : hetgeen gij ziet is het park van het
kasteel; ik blijf bij hetgeen ik gezegd heb; betr. vnw. hetwelk : hetgeen op hetzelfde neerkomt;
leve een gezelschap, dat niet onder het getal der gratiën blijft, hetgeen niet boven dat der muzen gaat.
HETMAN, m. (-s), aanvoerder, hoofdman bij de
Kozakken.
HETTE, v. gew. voor HITTE.
HETWELK, betr. vnw. (o. van dewelke), wat,
hetgeen, dat : zijne meening werd door niemand
gedeeld, hetwelk hem zeer ontstemde; het evangelie
hetwelk van mij verkondigd is.
HETZELFDE, bepaling -aank. vnw., dat overeenstemming ot identiteit uitdrukt (o. van dezelfde) :
wij wonen in hetzelfde huis; ik ben van hetzelfde
gevoelen; dat is, blijft hetzelfde, dat maakt geen
onderscheid; iem. hetzelfde wenschen, zijn geluk
een gelijken wederwensch beantn oor--wenschmt
den.
HETZELVE, aanw. vnw. (o. van dezelve), (w. g.)
dit, het : niemand konde het boek openen, noch
hetzelve inzien; en als de ouders het kindeken Jezus
inbrachten, zoo nam hij hetzelve in zijne armen en
loofde God.
HETZIJ, vw. of : hetzij hij wil of niet, het gebeurt
toch; hetzij warm of koud; hetzij dit, hetzij dat.
HEUG, v. lust, zin, in de uitdr. tegen heug en meug,
met tegenzin : iets tegen heug en meug opeten.
HEUGEL, m. (-s), haal (in den schoorsteen), de
platte ijzeren greep met tanden of gaten, waaraan
het hangijzer of de waterketel door middel van
een haak gehangen wordt; - getande staaf waarop
een rondsel werkt (b. v. in eene dommekracht om
zware lasten op te heffen, in houtzagerijen om de
slede met het zaaghout vooruit te schuiven, bij
verstelbare balansen om de balans hooger of lager
te kunnen plaatsen enz.); -HAAK, m. (...haken),

HEUP.
een losse haak die door den heugel wordt gestoken
en waaraan de ketel over het vuur wordt gehangen;
-STANG, v. (-en), de beweging geschiedt door een
windwerk met heugelstanq.
HEUGEN, (heugde, heeft geheugd), in het geheugen zijn, in herinnering blijven : het heugt mij
nog als de dag van gisteren; voor zoover mij heugt,
voor zooveel ik mij kan herinneren; de tijd heugt
mij niet, dat ik daar geweest ben; dat zal u heugen,
daar zult ge nog lang eene onaangename herinnering
aan hebben, het zal u berouwen.
HEUGENIS, v. herinnering : ik heb er geen heugenis van, ik herinner het mij niet meer.
HEUGLIJK, bn. ( -er, -st), verblijdend, tot blijdschap stemmend : eene heuglijke gebeurtenis; eene
heuglijke zaak, waarover men zich verheugt; een
heuglijk feest, gedenkwaardig, onvergetelijk. HEUG
-LIJKHED,v.
HEUKEL, m. (-s), (gew.) hulst (ilex aquifolium);
-DOORN, m. (-s), (gew.) stekelbrem (geviste
anglica).
HEUKEN, (heukte, heeft geheukt), (gew.) in
het klein verkoopen. HEUKER, m. (-s), (gew.)
iem. die in het klein verkoopt, kramer, kruidenier
enz.; (gew.) sukkelaar, tobber.
HEUKERBOERTJE, o. (-s), (gew.) klein, gering
boertje.
HEUKEREN, (heukerde, heeft geheukerd), (gew.)
in 't klein verkoopen; (gew.) scharrelen, zich behelpen.
HEUKERSWINKELTJE, o. (-s), (gew.) kruidenierswinkeltje.
1. HEUL, m. eenige soorten van het geslacht.
papaver : wilde heul of klaproos (papaver rhoeas);
ruige heul (P. argemone); zwarte heul (P. somniferum); inz. deze laatste, ook maankop geheeten.
2. HEUL, o. hulp, toevlucht, troost : hij zoelt
zijn heul bij God; dat is mijn heul en troost; van alle
heul verstoken.
3. HEUL, v. (-en), (gew.) groeve; - (gew.) dak
niet overdekt; goot.-got;(ew.)sra,lof
riool; - (gew.) smaller gedeelte in rivier of beek;
sloot; - opening in een dijk om gemeenschap te
brengen tusschen twee door dien dijk gescheiden
wateren, inz. een overwelfde of door eene brug
overdekte opening; (ook) kleine brug, (gew.) hulp brug of los plankier bij 't binnenrijden van hooi
enz. over eene sloot gelegd. HEULTJE, o. (-s).
HEULBLOEM, v. (-en), zwarte heul, maankop;
klaproos; ...BOL, m. (-len), zwarte heul, maankop;
(ook) de vrucht van den heul, ook slaapbol geheeten.
1. HEULEN, (heulde, heeft geheuld), (gew.) knikkeren; - op eene of andere wijze de speelbeurten
bepalen; naar een doel of streep werpen of schieten
enz. om uit te maken wie het eerst spelen zal; samenspannen : met den vijand heulen, in verbinding staan met den vijand en dezen hulp ver
te zamen (of ondereen) heulen,-len;(Zuid.)
het met elkander eens zijn : ze heulen ondereen als
de hond en de boeren.
2. HEULEN, (heulde, heeft geheuld), (eert.) een
meisje kussen bij het gaan of rijden over eerie
heul. (Zeker oud-Zeeuwsch en -Hollandsch gebruik).
HEULSAP, o. het melkachtig sap uit de zaad
dat als slaapmiddel err-dozenvahulb,
eertijds als geneesmiddel tegen allerlei kwalen werd
gebruikt, opium; ...SIROOP, ...STROOP, v. eene
soort van siroop, uit heulbloemen bereid en als
slaapmiddel voor kleine kinderen of als middel
tegen den hoest aangewend; ...ZAAD, o. het zaad
van den heul of maankop, waaruit olie geslagen
wordt, maanzaad.
HEUMIG, ook HUMMIG, bn. ( -er, -st), (gew.)
vuns, vunzig, muf : dat meel ruikt heumig; heumig
vleesch.
HEUP, V. (- en), (ontl.) die deelen van het lichaam
Welke het heupgewricht vormen en omgeven: de
heup ontwrichten, wanneer het dijbeen uit de geleding gerukt wordt; - (bijb.) uit iemands heup
gesproten (of voortgekomen) zijn, van hem afstammen; - inz. als benaming voor de ter weerszijden
uitstekende deelen van het lichaam, tusschen
lendenen en dijen : zwaar van heupen zijn; gout
het zwaard aan de heup; - ( zegsw.) het op zijne
heupen hebben (of krijgen), slecht gehumeurd zijn,
telkens opspelen, (ook) in buitengewonen ijver
bezig zijn; - (ook) een kussentje dat de vrouwen
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soms op de heup dragen om de rokken op te houden.
HEUPJE, o. (-s).
HEUPBEEN, o. (- deren), (ontl.) het grootste
been van den romp, bestaande uit het darmbeen,
schaambeen en zitbeen; ...BREUK, v. (-en), (geneesk.) het breken van de heup; ...GEWRICHT,
o. (-en), (ontl.) het gewricht dat zich in de heup
bevindt : de uitholling in het heupbeen en het
hoofd van het dijbeen; ...GORDEL, m. (-s), (w. g.)
een gordel dien men om de heup draagt, draagband;
...JICHT, v. (geneesk.) zenuwpijn van de heup
tot de voetzool, ischias; ...KOM, v. (-men), (onti.)
de komvormige holte in het heupbeen waarin het
hoofd van het dijbeen sluit; ...ONTWRICHTING,
V. (- en); ...SPIER, v. (-en); ...PIJN, v.; ...WEE,
0. (...weeën), (geneesk.) heupjicht; ...ZIEKTE, v.
(-n), (geneesk.) ontsteking van het heupgewricht.
HEUR, pers. en bez. vnw., v. enk. en mv. (Zuidn.;
in Noordn. alleen dichterlijk en gewest.) haar : ik

HEVELEN, (hevelde, heeft geheveld), eene vloei
middel van een hevel opvoeren, aftappen,-stofdr
overtappen. HEVELING, v. (-en).
HEVELPOMP, V. (- en), pomp die door middel
van een hevel werkt (b. v. bij stoomgemalen om
het water op te voeren); ...STANG, v. (-en), (bij
blikslagers) eene stang om blik (blikken buizen)
hoekig of kantig om te buigen.
HEVELVORMIG, bn. den vorm hebbende van
een hevel.
HEVIG, bn. bw. ( -er, -st), zwaar, in hooge mate
zich doende gevoelen : hevige pijnen; eene hevige
koorts; - geweldig, erg: een hevige, wind; een hevige
knal; een hevige brand; - fel, vinnig : eene hevige

oogen.

nog in

zal het heur zeggen; — heur moeder; heure blauwe

HEUREKA (Gr.), „ik heb het gevonden," uitroep bij eene plotseling gedane ontdekking, vreugdekreet als men vindt wat men zoekt. (Naar den uitroep van Archimedes bij het vinden van de naar
hem genoemde hydrostatische wet).
HEURISTIEK, v. de leer van het vinden, de
wetenschap die langs methodischer weg tot ontdekkingen of uitvindingen leert komen. HEURISTISCH, bn. bw. volgens de heuristiek : de heuristische methode (of leervorm), die den leerling bij het
onderwijs gelegenheid geeft uit zichzelf waarheden
te vinden en ontdekkingen te doen.
HEURST, m. (-en), (Zuidn.) een wagen, bestaande
uit een dissel en twee hooge wielen, om boomstam men, geschut en andere zware lasten te vervoeren,
mallejan.
HEUSCH, bn. bw. ( -er, meest -), hoffelijk, beleefd,
welwillend, vriendelijk : een heusch antwoord; heusche woorden; eene heusche behandeling; (ook) echt:

kleine jongens met eene heusche sigaar in den mond;
hij had nog nooit een heusch kasteel gezien; - bw.
op hoffelijke wijze : ik werd er heusch ontvangen;
(ook) werkelijk, echt : het is heusch waar; ik heb
het heusch niet gedaan.

HEUSCHELIJK, bw. heusch.
HEUSCHHEID, v. hoffelijkheid, beleefdheid,
vriendelijkheid : door zijne heuschheid neemt hij

ieder voor zich in; hij had de heuschheid mij naar
huis te geleiden; (zegsw.) armoede doet heuschheid
dalen, verarming brengt vernedering mede; -,

(...heden), eene daad of woord waaruit iemands
heuschheid blijkt.
HEUSCHIG, bn. bw. heusch, echt : een heuschige

olifant.

HEUTEMETEUT, m. v. (-en), (gew.) teut, onhandig persoon.
HEUTEMETEUTEN, (gew.) onhandig bezig zijn;
teuten.
HEUVEL, m. (-s, -en), eene geringe verheffing
van den aardbodem, kleine berg : Saul nu zat op

Benen heuvel onder het geboomte; langs de helling der
heuvelen; -- de stad der Neven heuvelen, Rome; (ook)
Bene door menschenhanden gemaakte verhevenheid:

koude; een hevige twist; in het hevigste van het gevech t; - b«. op hevige wijze, in hooge mate, erg:
ik werd hevig beknord; hij was hevig verontwaardigd;
iem. hevig aanvallen.

HEVIGHEID, v. het hevig zijn, geweld, felheid
enz. : met hevigheid viel hij mij aan; de storm nam

hevigheid toe; de hevigheid van de koorts.

HEVIGLIJK, bw. (w. g.) hevig. HEXAEDER, o. (-s), (meetk.) regelmatig zesvlak,
kubus.
HEXAGOON, m. (...goners), (meetk.) zeshoek.
HEXAGONAAL, bn. zeshoekig : de hexagonale

piramide.

HEXAMETER, m. (-s), (metriek) een vers.
bestaande uit 6 voeten, waarvan de eerste 4 een
dactylus of spondeus, de 5de een dactylus en de
laatste een spondeus of trochaeus moet wezen.
(Het epische vers der Grieken en Romeinen, dat
ook door onze dichters werd nagevolgd).
HI, tw. om zeker lachend geluid weer te geven:
hi, hi, hi ! grinnikte hij; (ook) het schreiend geluid
van kinderen, hi, hi, snikte ze.
HIAAT, m. (in de prosodie) het op elkander
stooten van twee klinkers : in „kippenei" is eene
n ingevoegd om den hiaat te vermijden; -- o. (hiaten),
gaping, opening, leemte : hier is een hiaat in het
handschrift, is een gedeelte uitgelaten of weggevallen. er ontbreekt iets.
HIBRIDISCH, zie HYBRIDISCH.
HIDALGO (Sp.), m. (-'s), edelman van lageren
rang in Spanje. Vgl. FIDALGO.
HIEL, m. (-en), zeker lichaamsdeel, het ach
gedeelte van den voet : stoot je hielen niet,-ters
gezegd tot een grooten lomperd; — fern. op de
hielen zitten, hem achterna zitten, (ook) hem aanzetten tot het werk, hem narijden; - hij laat,
zijne hielen zien (of kijken), hij gaat op de vlucht; -de hielen lichten, zich verwijderen : de baas had

nauwelijks de hielen gelicht, of de knechts zaten
weer te luieren; (ook) er van doorgaan, vluchten :
de kassier heeft de hielen gelicht; - zi (of hij) begint
reeds naar haar (zijn) hielen te zien, al aan eert
vrijer (of vrijster) te denken; - (Zuidn.) met zijne
teenen spelen tot vermaak van zijne hielen, volstrekt
niets uitvoeren, den tijd verspillen ; - dat is bij
de hielen gewerkt, het is achteruit, achterop gewerkt ; — met de hielen ergens heen gaan, met
tegenzin, ongaarne; - van iem. liever zijne hielen
dan zijne teenen zien, hem liever zien gaan, dan
j

aan het eind van den tuin was een heuvel met een
koepel. HEUVELTJE, o. (-s).

zien komen ; dat deel van Bene kous dat den hiel bedekt :
er is een gat in den hiel; breisters onderscheiden :

heuvelig landschap.

kous maken; (evenzoo) van een laars (schoen enz.) :
een lapje op den hiel zetten; (gemeenz.) ik lap (of
veeg) het achter mijn hielen, of ik plak het aan mijn
hielen, die berisping trek ik mij niet aan, het kan

HEUVELACHTIG, bn. ( -er, -st), vol heuvels,
oneffen van bodem : eene heuvelachtige streek.
HEUVELIG, bn. ( -er, -st), heuvelachtig : een

HEUVELKLING, v. (-en), (dicht.) heuvel, heuvelrij; ...TOP, m. (-pen), top, kruin van een heuvel.
HEUZIG, bn. bw. (gew.) heusch, echt. HEUZIGHEID, v. (gew.) heuschheid.
HEVEL, m. (-s), eene omgebogen buis met beenen
van ongelijke lengte, door middel waarvan men
vloeistoffen van het eene vat in het andere overtapt; HEVELTJE, o. (-s); - hevelvormig gedeelte
aan eene afvoerbuis van privaat of zinkplaat, stankafsluiter; 4
(wev.) een der korte draden in den weverskam,
waartusschen de schering wordt besloten (het
aantal hevels wordt geregeld naar de breedte van
het weefsel) : een kam van 45 hevels (voor de zeildoek weverij).
HEVELBAROMETER, m. (-s), een barometer,
bestaande uit eene omgebogen glazen buis, waar
korte been aan het einde geopend is;-vanhet
...DUIKER, m. (-s), hevelvormige duiker.

een groote hiel, een schuine kleine hiel, een rechte
of Engelsche kleine hiel, enz.; een hieltje in eene

mij niets schelen; (bij vergelijking) als benaming van uitsteeksels
aan verschillende voorwerpen : het hieltje van eerre
ham, van een schapenbout, het gedeelte bij het been:
hij kluift het hieltje van de ham, (fig.) zijn geld is
bijna op; - de hiel van een pijpekop, het uitstekende puntje bij den steel; - de hiel van een geweer, het achterste bovengedeelte van de kolf; de hiel van een sabel, van een mes, het onderste
deel van den rug van het lemmer, voorbij de draaiing; — de hiel van een schip, het achterste gedeelte
van de kiel, de hoek dien deze met den achtersteven
maakt; - de hiel van een mast, het achterste deel
van den voet; de hiel van eene steng (op een schip),
het onderste vierkante gedeelte van de steng,
waarin de schijf loopt; — de hiel van een dakspant,
de schuine afsnijding aan het ondereinde daar-
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van; — de hiel van een dijk, de lijn ontstaande door
de snijding van de binnenglooiing met den grond
teen der buitenglooiing; —-slag,inte.md
(Zuidn.) het hielken van een brood, de eerste en
laatste snede, het korstje, kapje; (ook) eene halve
snede. HIELTJE, o. (-s).
HIELBAND, m. (-en), achterste band aan eene
schaats; ...BEEN, o. (- deren), (ontl.) een der
zeven voetwortelbeenderen.
1. HIELEN, (hielde, heeft gehield), (schoenm.)
laarzen enz. van hielen voorzien; — (zeew.) een
schip achterover doen hellen, om het voorste deel
te kunnen herstellen; het schip hielt, heeft te veel
stuurlast; (ook) stoot; — (bouwk.) den voet der
kepers schuin afzagen; balken enz. met een hiel
tegen elkaar plaatsen.
2. HIELEN, (hielde, heeft gehield), een kabeltouw
hielen, er een ander aan verbinden, er op steken,
kroppen.
HIELING, v. (-en), hiel : de hieling van masten
en stengen, het onderste gedeelte; de hieling van de

seheepskiel; de hieling van een kabeltouw; de hieling
der spanten van een dak; de hieling van eene schaats.
HIELINGPLAAT, v. (...platen), (scheepst.) stomphoekige metalen plaat tot verbinding van kiel en
achtersteven; ...STEEK, m. (...steken), (scheepst.)
een dubbele mastworp; ...TOUW, o. (-en), touw
aan den hiel eener schaats.
HIELLAP, m. (-pen), hielleder van eene schaats;
...LEDER, o. (-s), ...LEER, o. (-en), een lederen
lapje aan het achtereinde eener schaats; (ook)
het schoeisel der barrevoetmonniken; ...RIEM, m.
(-en). riem aan het achtereinde eener schaats ;
...RING, m. (-en), een ring aan den voetkluister;
...STUK, o. (-ken), (schoenm.) het achterste
gedeelte van schoenen en laarzen.
HIELTIK, m. zie HILTIK
1. HIEP, bn. ingebeelde pijn hebbende, klein
gedrukt, hippochondrisch : wees toch niet-zerig,

zoo hiep.

2. HIEP, tw. uitroep van vreugde : hiep, hiep,

hiep ! hoera !

HIEPS, bw. kop hieps, het hoofd omhoog, (ook
fig.) verlies den moed niet.
HIER, bw. op deze plaats (die nadrukkelijk
aangewezen wordt) : ik heb hier zoo'n pijn; hier
is het gebeurd; wie woont hier ?, wie woont in dit
huis; — (ook in ruimeren zin van de plaats waar
de spreker zich bevindt) : ik blijf hier; gij hebt hier

niets te maken; wat moet die man hier ? , 't is hier
koud; is er hier wat te verdienen ?, (als vraag van
een koopman) kan ik hier iets verkoopen; — hier
gezegd en (hier) gezwegen, gezegd als men iets onder
het zegel van geheimhouding vertelt; — ik ben
hier niet bekend, ik ben vreemd in deze stad, deze
streek; — (met nadere bepaling) hier te lande,
hier ter stede, in ons land, in deze stad; — hier in
de buurt, in dezen omtrek; hier en daar, op verschillende (of op enkele) plaatsen : ik heb er hier
en daar iets van gehoord; de redenaar deed hier en
daar een greep uit de rijke stof; — ( als basterdvloek) wel hier en ginder !; — (ook van eene plaats

in een geschrift, of van het gesproken woord) :

hier eindigt het verhaal; hier is een woord weggevallen;
hier zweeg (of stond) de spreker stil; -- (ook) op
dit punt, in dezen : hij heeft zich hier vergist; dat
doet hier niets ter zake; hier moet het lot beslissen;
hier is geen redding mogelijk; — ( ook gezegd als
men iets overreikt) hier !, hier is het, hier hebt
ge het, neem aan; hier is de krant; — ( met een ww.
van richting verbonden) hierheen : kom hier !;
ik ben hier gekomen om het u te vragen; breng dat
boek even hier; — ( in andere verbindingen ook ter

aanduiding van verwijdering van eene plaats)

ga hier vandaan; als ik om elf uur van hier vertrek,
ben ik om twee uur thuis.
HIERAAN, bw. aan deze zaak : hieraan valt
niet te denken, niet te twijfelen; hieraan is niets
gelegen; ...ACHTER, bw. achter hetgeen genoemd
of door gebaren aangewezen is : hierachter ligt een
groote twin; ...AF, bw. (w. g.) hiervan : hieraf
weet ik niets.

HIËRARCHIE, v. priesterheerschappij; rangorde van waardigheidsbekleeders (inz. van de
geestelijkheid).
HIËRARCHISCH, bn. volgens de opvolging der
rangen : langs hiërarchischen weg iets verzoeken,
bezwaren indienen.

HIËRATISCH, bn. priesterlijk, de priesters of

den eeredienst betreffende; (hist.) hiëratisch schrift,
eene vereenvoudiging van het hiëroglyphische
schrift bij de oude Egyptenaren.
HIERBENEDEN, bw. hieronder : hierbeneden is
de kelder; — ( fig.) hier op aarde, op deze wereld:
er is niets bestendigs hierbeneden; ...BENEVENS,
bw. behalve dit, benevens dit : hierbenevens zend
ik u een bijbel; ...BIJ, bw. bij het genoemde : hierbij
komt nog, dat ... ; ik zal het hierbij laten, er niet meer
bijvoegen; (ook) het niet in gerechte vervolgen;
bij dezen : hierbij bericht ik u, dat...; hierbij ontvangt gij uw brief terug; ...BINNEN, bw. binnen
het genoemde of door gebaren aangewezene:
hierbinnen heeft de vorst geen macht, binnen de genoemde stad, landstreek enz.; — hierbinnen klopt
het warm, in mijn gemoed; ...BOVEN, bw. boven
deze plaats : hierboven woont een officier; — (fig.)
in den hemel : zij is nu bij de engelen hierboven;
...BUITEN, bw. buiten, zonder het genoemde:
hierbuiten kan hij niet; ...DOOR, bw. door deze
zaak : hierdoor werd ik opgehouden; (ook) dientengevolge : hierdoor kwam hij te laat.
HIERENBOVEN, bw. bovendien, daarenboven:

en hierenboven nog dit.

HIERHEEN, bw. hier naar toe : ik ga hierheen,
waarheen gaat gij ?; ...IN, bw. in hetgeen genoemd
is : hierin kunt ge alles vinden, wat ge nodig hebt; —
ii n deze zaak, in dezen : ik ben het hierin met u eens;
hierin heeft hij gelijk; ...LANGS, bw. langs deze
plaats : zij komt alle dagen hierlangs; ...MEDE,
...MEE, bw. met deze zaak : wat moet ik hiermede
doen ?; kan ik u hiermee dienen ? ; hiermee is de
zaak voldoende toegelicht; hiermede eindig ik, slot
van eene rede of een brief; ...NA, bw. na het genoemde : hierna werd de podding rondgediend; na
dezen : hierna beter; ... NAAR, bw. naar deze zaak:
dit is hiernaar gevolgd; ...NAAST, bw. naast dit:
hij woont hiernaast; ...NAMAALS, bw. na den dood,
in de andere wereld : het leven hiernamaals; (Zuidn.)
later : de rest hiernamaals; ...NEVENS, bw. hierbij
ingesloten : hiernevens zend ik u de gevraagde muziek.
HIËROGLIEF, v. (-en), HIEROGLYPHE, (-n),
letterteeken van het beeldschrift der oude Egyptenaren. HIEROGLYPHISCH, bn. bw. in hiëro glyphen : hiëroglyphisch schrift, (ook fig.) onduidelijk geschreven schrift.
HIEROM, bw. om deze reden : hierom blijf ik
thuis; hierom en daarom, om verschillende redenen;
...OMHEEN, bw. om deze plaats heen : hieromheen
loopt eene gracht; ...OMTRENT, bw. hier in de buurt,
in den omtrek : hij moet hieromtrent wonen; —
omtrent deze zaak : kunt ge mij hieromtrent inlich-

ten ?; ...ONDER, bw. onder deze plaats : hieronder
zijn de graven der monniken; — onder deze zaak :
hieronder versta i k...; — onder het genoemde of
de genoemden : hieronder zijn vele mannen van
naam; ...OP, bw. hier bovenop : hierop stond
een kruis; — op deze zaak : hierop verlaat ik mij,
ik vertrouw er op; — hierna, vervolgens : hierop
kwamen wij in een bosch; hierop zeide hij; ...OVER,
bw. tegenover deze plaats, aan de overzijde : hij
woont hierover; — over deze zaak : ik zal hierover
maar zwijgen; ...TEGEN, bw. tegen deze zaak:
er stond een groot hek : hiertegen leunde hij; ( ook)
hiertegen wil ik mij niet verzetten; ...TEGENOVER,
bw. tegenover deze plaats : hiertegenover is de
vischmarkt; — hiertegenover staat, dat, tegenover
dit motief, dit voordeel enz.; ...TOE, bw. tot deze

plaats : tot hiertoe en niet verder; -- tot deze zaak :
wat heeft u hiertoe gebracht; — hiertoe had hij geen
moed, geen moed om dit te doen; ...TUSSCHEN,
bw. tusschen de genoemde zaken, tusschen dit en
dat : hiertusschen raakte hij bekneld; ...UIT, bw.
uit deze zaak : ik kan hieruit niet wijs worden;
hieruit volgt, dat hij ongelijk heeft; ...VAN, bw.
van deze zaak : ik weet niet wat ik hiervan denken
moet; ...VOOR, bw. vóór het genoemde : hiervoor
stonden de zetels der genoodigden; — voor deze
zaak : hiervoor behoeft ge niet te vreezen; — hiertoe :
hiervoor zijn de noodige maatregelen reeds genomen.

HIERZIJN, o. het zijn op deze aarde.
HIERZOO, bw. (gemeenz.) hier : hierzoo is het;

ik woon hierzoo.

HIEUWEN, (hieuwde, heeft gehieuwd), (zeew.)
inhalen (van trossen).
HIEVEN, (hiefde, heeft gehiefd), (Eng. to heave),
(scheepst.) opheffen, optillen (bij het lossen van
de lading van een schip) : de balken worden uit het
ruim gehiefd; hij stond aan de lier en hiefde toen
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hij niet moest hieven, met het gevolg dat hij een balk
tegen zijn been kreeg.
HIGH-CHURCH (Eng.), v. de Engelsche staatskerk; HIGH-LANDS (Eng.), o. mv. de Schotsche
hooglanden ; HIGH-LIFE (Eng ), v. de groote
wereld, de haute-volée.
HIJ, pers. vnw. 3de pers. enk. : hij heeft het gedaan;
enclitisch i en ie: wat »toet - i ?; 2de nv. zijns,
zijner; 3de en 4de nv. hem; mv. zij, zie aldaar; (zelfst. gebruikt) het is een hij en niet eene zij,
een man en niet eene vrouw, (bij geboorten) een
jongen en niet een meisje; - is die vogel een hij
of eene zij ? een mannetje of een wijfje.
HIJGEN, (hijgde, heeft gehijgd), kort en hoorbaar
of moeilijk ademhalen : de zieke was benauwd en
lag te hijgen; hij hijgde van vermoeidheid; zij kwant
hijgende aanloopes; zijne borst hijgde, ging snel
op en neder; naar lucht, naar adem hijgen, snakken;
(fig.) naar iets hijgen, er sterk - naar verlangen.
HIJGER, m. (-s), HIJGSTER, v. (-s), die hijgt.
HIJGERIG, bn. kortademig, gauw hijgende : ik
ben zoo hijgerig.
HIJLIK, o. (-en), (veroud.) huwelijk.
HIJLIKEN, (hijlikte, heeft en is gehijlikt) (veroud. ) huwen.
HIJLIKMAKER, ook HEILIGMAKER, m. (-s),
eene soort van koek, in den vorm van lange platte
reepen; soms een peperkoek met kandij of een
platte vierkante kruidkoek (inz. op bruiloften
vroeger gegeten).
HIJMEN, (hijmde, heeft gehijmd), (gew.) hijgen.
HIJS, ook HIJZE, v. (hijzen), (gew.) een stuk
rookvleesch.
HIJSCH, m. de daad van hijschen : ' t is een
heele hijsch, een heele toer, een heele sjouw; (scheepst.) voorlijk van een stagzeil; naam voor
de hoogte van eene vlag; gedeelte van de steng
boven het ezelshoofd tot aan den hommer, omdat
de marsra daarlangs wordt opgeheschen; - hijschwerktuig.
HIJSCHBALK, m. (-en), een uit een muur stekende balk, waaraan men het hijschblok kan ophangen; ...BLOK, o. (-ken, -s), katrol met eene
of meer draaibare schijven, om vrachten op te
hijschen.
HIJSCHEN, (heesch, heeft gehesehen), in de
hoogte halen, naar boven trekken door middel van
over katrollen loopende touwen : het anker, de zeilen
hijschen; eene kist naar boven hijschen; de vlag is in
top geheschen; - iets, iem. met veel krachtsinspanning naar boven brengen; - zeer veel drinken :
bier, champagne hijschen. HIJSCHER, m. (-s),
die hijscht.
HIJSCHIJZER, o. (-s), ijzer aan een touw en
katrol; ...KOKER, m. (-s), koker waardoor of
waarlangs iets wordt opgeheschen; ...MACHINE,
v. (-s), hijschwerktuig; ...MOLEN, m. (-s), een
hijschtoestel dat in werking wordt gebracht door
liet ronddraaien van een spil; ...TOESTEL, o.
(-len), een werktuig waarmede men lasten ophijscht
of neerlaat; ... TOUW, o. (-en), het touw dat over
het hijschblok loopt; ...TUIG, o. (-en), hijschtouw,
takel; ...WERKTUIG, o. (-en), hijschtoestel.
HIJZE, v. zie HIJS.
HIK, m. (-ken), eene krampachtige aandoening
van het middelrif, waardoor eene plotselinge inademing, gepaard gaande met een eigenaardig
geluid, wordt veroorzaakt : ik heb den hik. HIKJE,
o. (-s).
HIKHAKKERIJ, v. (-en), (gew.) getwist, krakeel.
HIKKEN, (hikte, heeft gehikt), den hik hebben:
ik moet telkens hikken, een hikkend geluid maken.
HIKKERIG, bn. telkens moeten hikken : de
dronkaard sprak met hikkerige stem.
HIKKERTJE, o. (-s), (gew.) klein scheurtje.
HIL, ook HILLE, m. (hillen), (Zuidn. en gew.)
heuvel, hoogte; - (gew ) rietveld; - (gew ) hooizolder.
HILARITEIT, v. vroolijkheid, gelach : zijne
opmerking veroorzaakte algemeene hilariteit; groote
hilariteit.
HILD, HILDE, v. (hilden), ook HILT, HILTE,
(hilten), (gew.) zoldering van losse planken boven
een stal, meestal tot berging van hooi, stroo of graan
gebezigd; somtijds is daar ook het verblijf van de
knechts.
HILLEBIL, v. (-len), (gew.) draaitol van een
meisje.
HILLETJE, o. (-s), (gew.) pompklep.
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HILT, V. zie HELT en HILD.
HILTE, V. (- n), (Zuidn.) eene van teenen gevlochten vischfuik.
HILTIK, ook HIELTIK, m. (-en), (gew.) bikkel,
koot.
HILTIKEN, (hiltikte, heeft gehiltikt), (gew.)
spelen met hiltiken, bikkelen (zeker meisjesspel).
HINDE, v. (-n), het wijfje van liet hert : zoo
vlug als eene hinde; -KALF, o. (...kalveren), het
jong eener hinde.
HINDER, m. wat iemand hindert, belemmering,
overlast, onaangenaam gevoel enz. : als ge hinder
van den rook hebt, gooi ik mijne sigaar weg; ik heb
weer hinder van mijn been; hij is iedereen tot hinder,
tot last; - kinderen zijn hinderen, veroorzaken
veel last.
HINDEREN, (hinderde, heeft gehinderd), belemmeren, tegenwerken : die wond aan mijn voet hindert mij zeer in het loopen; - storen, ophouden:
uw gepraat hindert mij; laat hem studeeren en hinder
hem niet; - nadeel brengen, schade doen : wat
hindert het, of ik het vertel ? ; o, dat hindert niet,
ge kunt het zonder bezwaar doen; - een onaangenaam gevoel veroorzaken : mijn been hindert
mij weer; hij heeft allerlei dingen die hem hinderen,
verdrietige familieomstandigheden, zorgen enz.
die hem zijne gemoedsrust benemen. HINDERING,
v. (-en).
HINDERLAAG, v. (...lagen), (mil.) verdekte
opstelling van troepen om den vijand onverhoeds
te overvallen : zich in hinderlaag leggen; den vijand
in eene hinderlaag lokken; in eene hinderlaag vallen;
(fig.) valstrik : ik zag nog bijtijds welke hinderlagen
men mij had gelegd.
HINDERLIJK, bn. bw. ( -er, -st), belemmerend,
tegenwerkend : een hinderlijke maatregel; die bepaling is hinderlijk voor den handel; - storend,
last4g : ' t is hinderlijk, zoo als de zaal galmt; wees
niet zoo hinderlijk; - onaangenaam, ergerlijk :
zijn gedrag is hinderlijk, van dien aard dat het den
spreker ergernis geeft; - bw. op hinderlijke wijze:
schreeuw niet zoo hinderlijk; hij is hinderlijk
pedant.
HINDERNIS, v. ( -sen), belemmering, stoornis:
ruim de hindernissen uit den weg; - een wedren
met hindernissen, waarbij de harddravers over
heggen, grachten en andere belemmeringen moeten
springen; eene reis met hindernissen, met allerlei
oponthoud en avonturen; - iets wat aanstoot of
ergernis geeft : de ergste hindernissen uit de Grondwet verwijderen.
HINDERPAAL, m. (...palen), belemmering, beletsel : iem. een hinderpaal in den weg stellen; hij
is alle hinderpalen te boven gekomen.
HINDERWET, v. wet tot regeling van het toezicht bij het oprichten van inrichtingen welke
gevaar, schade of hinder kunnen veroorzaken : de
hinderwet is van 2 Juni 1875.
HINDOE, m. (-s), inboorling van Hindostan, (bij
uitbr.) van Engelsch- Indië; - aanhanger van het
Brahmanisme.
HINKEBAAN, v. (...banen), hinkelbaan.
HINKELAAR, m. (-s), HINKELAARSTER, v.
(-s), die hinkelt.
HINKELBAAN, v. (...banen), eene op den grond
geteekende figuur met verschillende vakken, waarop
de kinderen hinkelen. HINKELBAANTJE, o. (-s).
HINKELBERD ; o. (-en), (Zuidn.) ...BLOKJE, o.
(-s), houteg blokje dat bij het hinkelspel wordt
voortgeschopt.
HINKELEN, (hinkelde, heeft gehinkeld), op één
been voortspringen : hinkelend de straat oversteken;
inz. als kinderspel, waarbij de kinderen, al hinkelende, een steentje of houtje van het eene vak der
hinkelbaan naar het volgende voortschoppen.
HINKELPARK, o. (-en), (Zaidn.) hinkelbaan.
HINKELSPEL, o. (-len), kinderspel, zie HINKELEN.
HINKEN, (hinkte, heeft gehinkt), mank gaan:
hij hinkt, want hij heeft zijn voet verstuikt; - (w. g )
niemand hinkt van een andermans zeer, niemand
kan de zorgen van een ander beoordeelen, (ook)
het leed van den een laat den ander koud; het hinkende paard komt achteraan, de bezwaren
koenen achteraan; -- (fig.) da t hinkt, het sluit niet;op twee gedachten hinken, besluiteloos zijn; - (ook)
hinkelen.
HINKEPATINKEN, (Zuidn,) hinken.
HINKEPINK, m. en v. (-en), (Zuidn. ook HINKE•
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Schotland) • span de hit voor het wagentje; dubbele
PALINK), iem. die hinkt, inz. als spotnaam :
kijk eens, wat een hinkepink.
hit, grootste soort van hitten; — een aankomend
of halfwas dienstmeisje, loopmeisje • die kleine
HINKEPOOT, m. (-en), iem. die kreupel is, mank
hit zal er niet van bederven, of ze een keer extra naar
-pot.
de deur h. opt; — klein vrouwtje, minachtend geHINKPERK, o. (-en), hinkelbaan; ...SPEL, o.
zegd. HITJE, o. (-s).
(-en), het hinkelen.
HITSEN, (hitste, heeft gehitst), ophitsen, aan HINNEBES, V. ( - sen), (gew.) wilde framboos.
hitsen.
Vgl. HENNEBEI.
HINNIKEN, (hinnikte, heeft gehinnikt), brieschen
HITSIG, bn. bw. ( -er, -st), zeer vurig, driftig:
hitsig van aard zijn; — ( ook) wellustig, wulpsch,
(van een paard).
heet (van menschen en dieren) : eene hitsige meid.
HINT (Eng.), m. (-s), wenk, waarschuwing : hij
HITSIGHEID, v.
heeft reeds den hint gekregen om ontslag te vragen.
HITTE, gew. ook HETTE, v. gloeiende warmte,
HIPOCRAS, ook HIPPOCRAS, m. op kruiden
heetheid : koude en hitte; de hitte der zon, van het
getrokken roode of witte wijn, die als bruiloftsvuur;
door te groote hitte verschroeit het gebraad;
drank wordt geschonken.
HIPPELEN, (hippelde, heeft gehippeld), huppelen,
(van de temperatuur van de lucht) er heerscht eene
ondraaglijke hitte; — ( van de temperatuur van
kleine sprongetjes doen : hippelen als een ekster.
het bloed) de hitte van de koorts; — (fig.) (van
HIPPEN, (hipte, heeft gehipt), huppen, springen :
hartstochten) vurige drift, hevige begeerte enz.:
zij hipten als bezetenen in de rondte.
in de hitte zijner jeugd; (ook) in de hitte van den
HIPPIATRICA, ook HIPPIATRIE, v. een onderpaard.
van
het
de
kennis
strijd, van de vervolging, in het heetst van den strijd,
deel der veeartsenijkunde:
van de vervolging; — (techn.) gloeihitte, de tem
HIPPISCH, bn. op de rijkunst betrekking hebwaarop ijzer enz. begint te gloeien : een-peratu
bende : de hippische sport; hippische feesten, bloemenstaaf tot kersroode hitte verwarmen, roodgloeiend
corso. ringrijden, kopsteken enz.
maken.
HIPPOCRAS, m. zie HIPOCRAS.
HITTEBLAAR, v. (...blaren), ...BUIL, v. (-en),
HIPPOCRATISCH, bn. Hippocratisch gezicht, de
's zomers door de warmte ontstaande.
gelaatsuitdrukking van een stervende (volgens de
HITTENWAGEN, m. (-s), kleine wagen waarvoor
kenteekenen, door Hippocrates aangegeven).
een hit gespannen wordt. HITTENWAGENTJE,
HIPPOCRENE, ook HIPPOCREEN, v. (fab.)
o. (-s).
hengstebron.
HITTEPETIT, v. (-ten), klein bedrijvig vrouwtje;
HIPPODROME, ook HIPPODROOM, o. (...dro(ook) aankomend dienstmeisje.
men), circus, renbaan.
HITTEPUISTJES, o. mv. puistjes 's zomers
HIPPOLOGIE, v. de kennis van het paard.
door de warmte ontstaande.
HIPPOLOOG, m. (...logen), paardenkenner.
HITTIG, bn. bw. (- ér, -st), (gew.) heet, hitsig:
HIPPOPOTAMUS, m. (...potami), nijlpaard,
hittige toorn; de strijd werd hittig; — onstuimig,
rivierpaard; — (fig.) log persoon.
driftig : een hittig vervolger; — een hittig ventje,
HIPPUURZUUR, o. (scheik.) zekere gekristalprikkelbaar, oploopend.
liseerde kleurlooze stof in de urine van paarden
HM, tw. zie HUM.
en andere grasetende dieren.
HO, tw. uitroep om iem. te doen ophouden, om
HIRS, v. (gew.) zeker onkruid, zevenblad (aegoeen paard te doen stilstaan enz. : zeg maar „ho",
podium podagraria).
HISPANIA, v. de Latijnsche naam van Spanje.
als ik moet uitscheiden (met schenken enz.); de
voerman riep „ho !", en het paard hield stil; ho,
HISTOIRE BATAILLE (Fr.), v. aaneengeschaho ! hier overdrijf je; — men moet geen ho ! roepen,
keld verhaal van oorlogen en veldslagen.
vóór men over de brug is; (ook) om de aandacht
HISTOLOGIE, v. (ontl.) leer van den bouw der
te trekken : ho, daar !; veerman ho !, als men wil
weefsels en cellen in het lichaam van dieren en
overgehaald worden.
planten, microscopische anatomie.
HOBBEKAAS, v. (...kazen), (gew.) kaas van
HISTORICUS, m. (...rici), geschiedkundige, geschiedschrijver; leeraar in de geschiedenis.
afgeroomde melk, ordinaire kaas; (ook) kaas die
HISTORIE, v. (...riën, -s), geschiedenis, hetgeen
niet goed gemaakt is en daardoor gebreken krijgt.
1. HOBBEL, m. het hobbelen : een schuitje aan
gebeurd is, voorval: de Nederlandsche historiën
den hobbel brengen; — (gew.) in den hobbel, in de
-werden beschreven door Hooft; --- (ook) het gerewar : het is er alles in den hobbel; hij brengt (of
geld verhaal hetgeen eertijds is geschied : de vader
schopt) den boel in den hobbel; — alles over den
historie; — de beschrijving van het leven-landsche
hobbel halen, alles over hoop, door elkaar halen; —
van een mensch of dier, enz.: ik zal u zijne historie
—, m. en v. (-s) (w. g.) iem. die hobbelt, waggevertellen; — de natuurlijke historie, de beschrijving
lend loopt : kijk daar eens een hobbel aankomen.
der natuur en hare voortbrengselen (inz. plant- en
2. HOBBEL, m. (-s), bobbel, oneffenheid, kleine
dierkunde); — een verdicht verhaal: de historie
verhooging : de grond is hier vol hobbels. HOBvan Reintje de Vos; eene spookhistorie; wat er verder
BELTJE, o. (-s).
met hen gebeurde vermeldt de historie niet; hij heeft
HOBBELAAR, m. (-s), die hobbelt, man of
-de heele historie verzonnen; — het verleden : die
jongen die eene schuit met visch in hobbelende
zaak behoort al lang tot de historie; — een geval :
't is eene rare historie; hij is de dupe van de historie;
beweging moet houden om die visch levend te
houden; (fig.) 't is zoo'n hobbelaar, scharrelaar; —
hij moet het gelag betalen; dat is me een historie.
HISTORIETJE, o. (-s), verhaaltje, verdichtseltje:
(timm.) blokschaaf met gebogen ondervlak.
HOBBEDOB, m. (gew.) drijftil, slappe grond,
aeen aardig historietje; vertel je mij historietjes ? ,
soppig land.
liegt ge mij voor ?
HISTORIEBLAD, o. (-en, ...blaan), (dicht.)
HOBBELACHTIG, bn. ( -er, -st), met hobbels,
-eene bladzijde uit de geschiedenis; ...PENNING,
ongelijk : een hobbelachtige eeg.
m. (-en), penning, geslagen ter herinnering aan
HOBBELDEBOBBEL, bw. de weg gaat daar
hobbeldebobbel, met hobbels en bobbels, op en neer.
Benig feit; ...PRENT, v. (-en), prent, betrekking
hebbende op de geschiedenis; ...SCHILDER, m.
HOBBELEN, (hobbelde, heeft gehobbeld). zachtjes op en neder gaan, heen en weer wiegen, schon
(-s), schilder die historiestukken schildert ;
...STUK,
melend bewegen : een bootje laten hobbelen; hobbelen
...SCHRIJVER, m. (-s),geschiedschrijver;
op een hobbelpaard; den jongen liet hij op zijne knie
o. (-ken), schilderij dat een geschiedkundig feit
tot onderwerp heeft.
hobbelen; hobbelend loopen, waggelen; -- (ook)
:
eene
geschiedkundig
HISTORISCH, bn. bw.
sammelen, traag voortgaan : om hierin tot een besluit
historische schets; historisch onderzoek; het Historisch
te komen, hobbelde men jaar en dag.
Genootschap; eene historische plaats, een plek
HOBBELIG, bn. ( -er, -st), van hobbels voorzien.
waaraan historische herinneringen verbonden zijn : i oneffen : een hobbelige weg; hobbelig ijs. HOBBE ,een historische roman, een roman, waaraan historiLIGHEID, v. (...heden).
senhi feiten ten grondslag zijn gelegd; --- een histoHOBBELING, v. (-en), schommelende, op- en
nedergaande beweging.
rische optocht, een optocht die een overzicht geeft
van historische gebeurtenissen of die eene nabootHOBBELPAARD, o. (-en), een houten of met een
huid bekleed paard op twee halvemaanvormige
sing is van een in vroeger eeuwen gehouden intocht
-enz.: -- werkelijk gebeurd : het is historisch; die
stukken hout, waarop de kinderen hobbelen; —
(fig.) stokpaardje; ...SCHUIT, v. (-en), zeker soort
beshrijving is historisch waar.
HIT, in. (-ten), een klein soort van paard, afkomvan vischschuit zonder hunnen, die in hobbelende
stig van Hitland (de Shetlandsche eilanden bij
beweging wordt gehouden om de visch er in in
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het leven te houden; ...STOEL, m. (-en), (w. g.)
schommelstoel.
HOBBEN, (hobde, heeft gehobd), (w. g.) hobbelen; hobben en tobben, zich aftobben, allerlei
beslommeringen hebben.
HOBBEZAK, m. en v. (-ken), (gew.) iem. met
een lomp, onbevallig voorkomen, zoutzak; (ook)
iem. die kleeren aanheeft welke niet passen, inz.
corpulente of zwaar geborste vrouw met reformkleeding aan.
HOBBEZAKKIG, ...ZAKKERIG, bn. bw. als
een hobbezak, als een zoutzak.
HOBBIG, bn. (gew.) hobbige kaas, slap, week.
HOBO, v. (-'s), zeker blaasinstrument van palmboomhout, in den vorm van eene buis die aan het
Bene einde breeder is dan aan het andere, en met
een rieten pijpje als mondstuk; met een omvang
van b tot driegestreept g; benaming voor een
orgelregister; —BLAZER, —SPELER, m. (-s),
HOBOïST, m. (-en), iemand die de hobo bespeelt.
HOC, zie AD HOC.
HOCKEY, (Eng.) o. soort van kolfspel, waarbij
de spelers den bal door het doel der tegenpartij
moeten trachten te slaan ' met een van onderen
omgebogen stok; —BAL, m. (-len); —CLUB, v.
(-s); —MATCH, v. (-es); —SPEL, o. (-len);
—SPORT, v.; —STOK, m. (-ken).
HOCUS-POCUS, v. goochelarij, goochelkunst;
(ook) de tooverformule die de goochelaars uitspreken : hocus-pocus ! en de zakdoek was weg; hij speelt
hocus-pocus-pas; (ook schertsend verlengd) hocuspocus, pilatus, platneus ! ook HOCUS BOLLE
-BOCUS.
HODOMETER, m. (-s), een werktuig waarmede
men de lengte van een afgelegden weg bepaalt,
pedometer.
HOE, bw. (vraagwoord in rechtstreeksche en
afhankelijke vragen) op welke wijze : hoe kan ik u
genoeg danken ?; hoe is het afgeloopen ?; hoe hebt
ge dat aangelegd ?; hoe maakt ge het ?; hoe heet hij ?;
hoe zou dat mogelijk zijn ?; ik zal u zeggen, hoe gij
doen moet; — waardoor: ik weet niet hoe het komt; —
op welken grond, waarom : hoe zoo ? ( of hoe dat
zoo ?), waarom meent ge dat ?; hoe kunt ge dat
, van mij denken ?; — op welke voorwaarde : hoe
wilt ge het mij laten ?, op welke conditie, voor

hoeveel geld, wilt ge het mij verkoopen ?; — (ook
in bijzinnen, beantwoordende aan een voorwerpszin
met dat) : hij vertelde hoe 's nachts een wolf in de
schaapskooi was gekomen en zeven schapen had
gedood; bedenk, hoe uw lot in mijne handen is; —
(bij uitroepen) wat : hoe ? zou hij dood zijn ?; hoe
nu ?, gaat ge ons verlaten ?; —
in welken graad, in welke mate : hoe warm het
was en hoe ver; ge kunt denken hoe blij hij was; hoe
ver ligt Amsterdam van Parijs ?; gij weet hoe zeer
ik u bemin; — ( bij uitroepen) hoe dikwijls heb ik
je dat nu al gezegd !; hoe heb ik mij in hem vergist !;
hoe zou je lachen !; hoe vervelend dat het nu is gaan
regenen; — ( bij een comparatief) hoe verder men
komt, des te woester wordt het landschap, al naarmate
men verder komt, wordt de streek woester; — het
gaat hoe langer hoe beter, al doende gaat het beter; —
hoe eer hoe liever, liefst zoo spoedig mogelijk; —
hoe ouder hoe gekker, gezegd als oude menschen zich
dwaas aanstellen ; hoe later op den avond, hoe schooner volk, zie VOLK; — hoe... ook, als uitdrukking
van een onbepaalden graad : hoe gezond hij er ook
uitziet, hij is toch niet sterk, al ziet hij er ook zeer
gezond uit, toch is hij zwak; -- hoe vreemd het
ook schijne, 't is werkelijk zoo gebeurd; hoe ik ook
peins, ik kan het mij niet herinneren, hoe zeer ik

ook nadenk; —
(zelfst. gebruikt), o. : het is een feit, maar het
hoe en het wat weet ik nog niet, het rechte van de
zaak.
1. HOED, m. (-en), een hoofddeksel van zeer
verschillenden vorm (voor mannen en vrouwen) :
een hooge zijden hoed; een vilten, een kastoren, een
strooien hoed; een slappe hoed; een hoed met veeren,
met gitten; dames- en kinderhoeden; . zomerhoed,
tuinhoed, strandhoed enz.; — driekante hoed, steek; —
(ook als hoofdbedekking van krijgslieden) stormhoed, helmhoed; matrozenhoed, enz.; — als teeken
eener waardigheid : de hoed der keurvorsten, de
gravenhoed, de kardinaalshoed (of de roode hoed),
de doctorshoed ; enz.; — als zinnebeeld der vrijheid:
de Hollandsche maagd draagt een vrijheidshoed op
een speer; de pairs hadden het recht in tegenwoordig-

held hunner vorsten den hoed op het hoofd te houden; — den hoed afnemen, oorspr. ten bewijze van.

onderdanigheid, later als blijk van eerbied of als
beleefdheidsgroet; — daar neem ik den hoed voor
af, daar heb ik grootera eerbied voor; met den hoed
in de hand komt men door het gansche land, beleefd
overal eene goede aanbeveling; — (w. g.)-heids
men moet zijn hoed niet. afnemen, voor men gegroet
wordt, gezegd als iem. een ander in de reden valt

of antwoordt vóór hem iets gevraagd wordt; —
met den hoed zwaaien, ten teeken van vreugde of
van bijval; -- den hoed diep in de oogera zetten, om.
zich onkenbaar te maken; zijn hoed op één haartje
dragen, zie HAAR (2de art.); (van den hoed dien
de goochelaars bij hun toeren gebruiken) : zij spelen
onder één hoedje, als twee personen zich met elkaar

verstaan en elkaar helpen, inz. als hunne handel
niet volkomen eerlijk is; — hij is onder een-wijze
hoedje te vangen, zoo tam en mak is hij; — (Zuidn.)
't is een hoed, het mislukt, het valt verkeerd vit; —
onder den hoed verkoopgin, eert. Bene wijze van veilen.
waarbij men bieden kon zoolang het onder een hoed
geplaatste kaarsje brandde; — (gew.) een (nieuwe)
hoed, als belooning voor den bemiddelaar van een_
huwelijk, of als gift aan den pachter die vóór zijn
tijd de plaats voor zijn opvolger ruimt, enz. (thans
meestal Bene som gelds) : ik heb een hoed van f 25
ontvangen, omdat ik met Mei van de hofstede ben
gegaan; omdat hij den koop overliet, kreeg hij een
nieuwen hoed; (veroud.) krans, vgl. ROZEN

-HOED;—
(bij vergelijking) de hoeden van orgelpijpen, de
deksels waarmede deze gedekt zijn; -- het hoedje
van een trekpot, een kapje dat over het theepotje
wordt gezet om de thee warm te houden; —
(scheepst.) het hoedje van een ra, de mat waarmede
deze wordt bekleed; — (plantk.) het hoedje van
paddestoelen, het meestal door een steel gedragen
kapje; — schillen en stelen die bij de eerste gisting
van den most naar boven komen; na afloop der
gisting zinkt de hoed naar den bodem; -- het
hoedje van een geweer of pistool, gewoonlijk slaghoedje genoemd; — een hoedje tin, een langwerpig
blok tin met opstaanden rand, de vorm waarin
tin in den handel komt, ook schuitje geheeten.
2. HOED, o. (-en), (eert.) zekere inhoudsmaat
voor steenkool, kalk en graan, in verschillende
plaatsen verschillend van inhoud : een hoed steenkolen, (te Amsterdam) 38 maten of ± 11,72 HL.;
een hoed kalk, (te Amsterdam) 8 ton of 4E 9,81
HL.; een hoed graan, (te Rotterdam) '1 last of ±
10,66 HL., (te Brugge) 4 maten of 1/ 4 HL.
HOEDAAP, m. (...apen), zekere apensoort in
Oost-Indië (inuus sinicus).
HOEDANIG, vrag. vnw. welk een, wat voor
een : — (bijb.) hoedanig een is deze, dat hem de
winden en de zee gehoorzaam zijn ? ; hoedanig was
zijn voorkomen ? : —
betr. vnw. zoodanig als : (bijb.) hoedanig de
aardsche is, zoodanige zijn ook de aardschen; en
zijne kleedaren werden wit als sneeuw, hoedanige
geen voller op aarde zoo wit maken kan; (ook bijv.
gebruikt) een aanlokkend tafereel, hoedanig een wij
gaarne op het doek vereeuwigd ' zouden zien.

HOEDANIGERWIJS, ook ...WIJZE, bw. op
welke wijze, hoe : hoedanigerwijze hij gestemd is,
weet ik niet.

HOEDANIGHEID, v. qualiteit, gesteldheid, aard:
deze stoffen zijn van dezelfde hoedanigheid; tabak
van goede hoedanigheid; -- qualiteit, waardigheid:
ik kom hier in de hoedanigheid van getuige; in mijne
hoedanigheid van veldwachter gelast ik u mij te
volgen; —, (...heden), eigenschap : hij heeft vele
goede hoedanigheden.

HOEDE, v. bewaking, bewaring, beschermer :

God neme u onder Zijne hoede; — zorg : ik vertrouw

haar aan uwe hoede toe; — voorzorg, behoedzaam-

held : wees op uw hoede, neem u in acht, houd een
oog in 't zeil.
HOEDEBAND, m. (-en), band of lint aan een
hoed, waarmede men dezen om de kin vaststrikt•
( ook) boordsel van een hoed; ...BOL, m. (-len),
het bolvormige deel van den hoed, dat het hoofd.
bedekt; ...DOOS, v. (...doozen), (kartonnen) doos
tot berging van een hoed; ...KAP, v. (-pen), kapje
van gaas enz. waarmede een vrouwenhoed gevoerd
is; ...LINT, o. (-en), lint om een hoed.
HOEDEN, (hoedde, heeft gehoed), beschermen,
bewaren, bewaken: de Heer hoede en bescherme u;
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er lag een draak voor hel hol om den schat te hoeden; - ( inz. van vee) het bewaken, er op passen:
schapen, vee, ganzen, eene kudde zwijnen hoeden; zich hoeden, zich wachten, zich in acht nemen
hoedt it voor de inblazingen der zonde; de schrijver
moet zich in 't vervolg hoeden voor al te groote uitvoerigheid .
HOEDENBAND, o. band of lint voor hoeden;
gouden (of zilveren) hoedenband, galon voor de hooge
hoeden van koetsiers en livreibedienden; ...BORSTEL, m. (-s), hoedenschuier; ...FABRIEK, v.
(-en), waar hoeden worden vervaardigd; ...FABRIKANT, m. (-en), eigenaar eener hoedenfabriek;
...GARNEERSEL, o. (-s), lint, bloemen enz. waarmee dameshoeden worden opgemaakt; ...KOOP
.lieden, ...lui).
-MAN,m.(
HOEDENMAAKSTER, v. (-s), ...MAAKSTER TJE, o. (-s), modiste.
HOEDENMAKEN, o. het vervaardigen van hoeden : zijn zoon op het hoedenmaken doen. HOEDENMAKER, m. (-s), werkman die hoeden vervaardigt. HOEDENMAKERIJ, v. (-en), werk
een hoedenmaker.
-platsvn
HOEDENMAKERSBOOG, in. (...bogen), zeker
gereedschap der hoedenmakers om het haar of de
wol dooreen te werken en in vilt te veranderen, in
vorm gelijkende op een grooten strijkstok, ook
slagboog genoemd; ...KAARDE, v. (-n), kaardebol
om het vilt der hoeden te zuiveren.
HOEDENOPMAKER, m. (-s), de werkman, die
het fatsoen aan den hoed geeft en het vilt of haar
glad strijkt; (ook) die den hoed stoffeert; ...SCHUIER, in. (-s), zachte schuier om vilten of zijden
hoeden af te stoffen en glad te strijken; ...STOF
-FERD,m.(s)STOFER,v.(-s)
die hoeden stoffeert, van linten, veeren, boordsels
voorziet; ...VILT, o. vilt om hoeden van te maken;
...WINKEL, m. (-s), waar hoeden worden verkocht.
HOEDEPEN, v. (-nen ,; ...SPELD, v. (-en),
eene lange stift, die dwars door hoed en haar gestoken wordt, om een dameshoed te bevestigen.
HOEDER, m. (-s), iem. die hoedt, bewaker : ben
ik mijns broeders hoeder ? ( ontleend aan Gen. 9 : 4,
en bij uitbr. gezegd als iem. zijn naaste niet voor
de verderflijke gevolgen zijner handelwijze wil
waarschuwen); - oppasser van vee, inz. in samenst.
veehoeder zwijnenhoeder, enz.
HOEDJE, o. (-s), zie HOED (lste art.).
HOEDJEBAL, m. zeker kinderspel., waarbij met
een bal gegooid wordt naar de op eene rij neergelegde hoeden of petten der spelers, terwijl hij, in
wiens hoed de bal terecht komt, daarmede een der
anderen moet zien te raken : willen we hoedjebal
spelen ?
HOEDJESIJZER, o. (szned.) eene der soorten van
gootijzer, waarvan de doorsnede den vorm van een
hoogen hoed heeft; ...RAILS, v. mv. spoorweg rails van hoedjesijzer; ...TIN, o. tin dat in hoedjes
gegoten in den handel wordt gebracht.
HOEDKWAL, v. (-len), eene soort van zeekwalen, zoo geheeten naar de klokvormige schijf of
hoed; ...SLANG, v. brilslang.
HOEDSTER, v. (-s), vrouw (of meisje) die hoedt,
inz. in samenst. veehoedster, ganzenhoedster.
1. HOEF, m. (hoeven), eene hoornachtige massa
aan het einde van den voet van verschillende dieren:
gespleten en ongespleten hoeven; een platte, een weeke
hoef; (inz. van het paard) het ros sloeg met de hoeven
op den grond; een ver verwijderd geluid van hoeven; hoefijzer; hoefmagneet; - (bij vergelijking) als
benaming van zekere plant, hoefblad. HOEFJE,
o. (-s).
2. HOEF, v. zie HOEVE.
HOEFACHTIG, bn. op een hoef gelijkende: de
hoefachtige nagels der hazen; hoefachtige dieren,
met hoeven aan de pooten, hoefdieren (ungulata).
HOEFBEEN, o. (- deren), (ontl.) een der kraakbeenderen in den voet (van paarden enz.), dat
door de hoornige deelen van den hoef wordt bedekt;
...BESLAG, o. het beslaan der hoeven van een
paard met het hoefijzer; ijzeren beslag onder de
hoeven van paarden en ezels.
HOEFBLAD, o . zekere plant wier bladen op een
paardenhoef gelijken (tussilago farfara), ook hoevenbladen, hoeven of paardenklauw geheeten; het groot
hoefblad, eene dergelijke plant met veel grootere
bladen (petasites officinalis).
HOEFBUFFER, m. (-s), stootkussen dat tusschen
hoef en ijzer wordt aangebracht om het inscheuren
Van Dale.
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van het hoorn te voorkomen of te genezen; ... GETRAPPEL, o. het getrippel van paarden : in de
verte hoorde men hoefgetrappel; ...HAMER, m. (-s),
hamer van den hoefsmid ; ...HOORN, o.
HOEFIJZER, o. (-s), een gebogen ijzer, in den
vorm van een cirkel waaraan een gedeelte ontbreekt, waarmede de paardenhoef beslagen wordt :
gebruikte hoefijzers zijn het beste materiaal om nieuwe
ijzers van te smeden; hoefijzers met of zonder kalkoenen;
(zegsw.) hij lacht als een boer die een hoefijzer vindt,
hij lacht tevreden (naar het volksgeloof is het
vinden van een hoefijzer een gelukkig voorteeken);
- zich een hoefijzer aandoen, (van een meisje)
buiten huwelijk een kind krijgen; - bij vergelijking
van iets dat den vorm van een hoefijzer heeft,
b. v. van eene tafel voor een gastmaal, van eene
soort van ronde schansen (in den vestingb.) enz.;
-BOOG, m. (-bogen), (bouwk.) een boog in
den vorm van een hoefijzer, in den Arabischen
bouwstijl ; - DOORSLAG, m. (-en), de stempel
waarmede de hoefsmid de nagelgaten in het hoef
slaat; -NEUS, m. (-neuzen), (nat. bist.)-ijzer
eene soort van vleermuis, zoo genoemd naar den
vorm van zijn neus (rhinolophus ferrum equinum);
-VORMIG, bn. den vorm van een hoefijzer.
hebbende.
HOEFKANKER, m. (veearts.) eene boosaardige,
invretende verzwering van den straal van een
paardenhoef, die zoowel de zool als den vleeschwand aandoet; ...KRUID, o. zekere plant, hoef blad; ...MAGNEET, m. (...magneten), magneet
in den vorm van een hoefijzer; ...MES, o. ( -sen),
een mes van bijzonderen vorm, waarmede de hoefsmid den paardenhoef besnijdt, ook veegmes geheeten; ...NAGEL, m. (-s), lange nagels waarmede
de hoefijzers aan de hoeven bevestigd worden;
...ONTSTEKING, v. (veearts.) ontsteking der
vleezige deelen van den paardenhoef.
1. HOEFSLAG, m. (-en), (van een paard) slag
met den hoef; (inz.) het spoor, het indruksel door
het slaan van den paardenhoef op den weg ge maakt : (w. g.) er is spoor noch hoefslag van te
vinden, (fig.) er is niets van te ontdekken; - (rijsch.)
op één hoefslag heet de gang van een paard, wan neer voor- en achterhand in hetzelfde spoor gaat;
op twee hoefslagen, w-anneer dit niet het geval is.
2. HOEFSLAG, m. (-en), (hist. en gew.) het
aandeel waarvoor een ingeland in het onderhoud
van een dijk of weg is aangeslagen, dat gedeelte
hetwelk hij in orde moet houden (het onderhoud
werd omgeslagen over de verschillende hoeven of
hofsteden, naar gelang van hare grootte); (zegsw.)
dat is buiten mijn hoefslag, daar heb ik niets mede
te maken, dat is buiten mijne bevoegdheid; (ook)
aangewezen staanplaats, post (van troepen): (fig.)
iets op zijn hoefslag brengen, het op de aangewezen,
de juiste plaats invoegen.
HOEFSMEDERIJ, v. het bedrijf van den hoefsmid; -, (-en), werkplaats van den hoefsmid.
HOEFSMID, m. (...smeden), smid die hoefijzers
smeedt en de paarden beslaat.
HOEFSMIDSSCHOOL, v. (...scholen), inrichting waar de militaire hoefsmeden hunne opleiding ontvangen; ...TANG, v. (-en), zeker gereed
hoefsmid; ...TASCH, v. (...tas --schapvnde
schen), ...ZAK, m. (-ken), leeren tasch of zak
waarin alle benoodigdheden voor het beslaan der
paarden aanwezig zijn.
HOEFSTAL, m. (-len), noodstal waarin men de
paarden beslaat; ...STEMPEL, m. (-s), hoefijzer doorslag; ...TANG, v. (-en), tang bij het beslaan
gebruikt ; ...VERWIJDER, m. (-s), zeker werk
om aan klemhoeven de normale wijdte te-tuig
geven, bestaande uit eene schroef, waardoor een
aan den hoef vastgenageld hoefijzer telkens een
weinig wordt uitgebogen; ...ZALF, v. (...zalven),
zalf tot genezing van een zieken hoef; ...ZOOL, v.
(...zolen), beslag dat onder den paardenhoef wordt
aangebracht.
HOEGENAAMD, bw. (steeds met ontk.) wat
ook : er is niets hoegenaamd (of hoegenaamd niets)
van waar, volstrekt niets; hij is hoegenaamd niet,
verlegen, in 't geheel niet; ik heb er hoegenaamd
geen spijt van, in geen enkel opzicht, geenszins.
HOEGROOTHEID, v. de grootte van iets, bedrag,
omvang of inhoud : de hoegrootheid der voor heit
registreeren van akten verschuldigde rechten is bij
de wet vastgesteld.
1. HOEK, m. (-en), de scherpe kant die gevormd
50
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wordt door het samenkomen van twee vlakken of
lijnen : de hoek van een huis; speelkaarten met afgeronde hoeken; - (als wetenschappelijke t. rm)
(meetk.) de onbepaalde ruimte, begrepen tusschen
twee rechte lijnen of tusschen twee of meer vlakken,
die elkaar ontmoeten : een gestrekte hoek, een hoek
welks beenen in elkaars verlengde liggen, een hoek
van 180°; een uitspringende hoek, die grooter, een
inspringende hoek, die kleiner is dan een gestrekte;
een rechte hoek, een hoek welks beenen loodrecht
op elkaar staan, een hoek van 9O: een scherpe hoek
die kleiner, een stompe hoek, die grooter is dan een
rechte; die lijnen snijden elkaar onder een hoek
van 45°; overstaande hoeken, die in eene meetkunstige
figuur tegenover elkaar liggen; overeenkomstige
hoeken, die met elkaar in grootte overeenkomen,
maar geen gemeenschappelijk hoekpunt hebben;
vlakke hoeken, die in éénzelfde plat vlak liggen;
tweevlakshoeken, drievlakshoeken, die gevormd worden door twee of drie vlakken; een driehoek, vijf
veelhoek; - (in de versterkingskunst) centrum --hoek,
of niiddelpuntshoeken, keelhoeken. Tankhoeken, doode
hoeken, schouderhoeken, tenaillehoeken enz.; (bij
het schieten en werpen) elevatie- of verhoogingshoek, dalingshoek, schootshoek, klimhoek, valhoek,
zie die woorden; de door een hoek gevormde uitstekende punt:
(van eene straat, enz.) op de hoeken der straten; de
bakker op den hoek; 't is het derde huis om den hoek;
daar komt hij juist den hoek om; - met hoeken
en kanten, ongelijk, oneffen ; --- hij is (of gaat)
het hoekje om, (fig.) hij is dood (hij zal sterven); ik zou vel eens om een hoekje willen kijken, er ongezien een kijkje willen nemen; - in het water uit
landtong, kaap : de Hoek van Tolland;-steknd
om den hoek zeilen; - het hoekje te boven zijn, (fig.)
de moeilijkheid te boven zijn, het slimste achter
den rug hebben; - uiteinde, uiterste punt : de
stad werd aan alle hoeken in brand gestoken; en nadezen
zag ik vier engelen staan op de vier hoeken der aarde;
er stonden vazen op de hoeken van den schoorsteen
er is een heele hoek uit de krant gescheurd; --mantel;
punt, oord, streek : het vriest van den winter uit
alle hoeken, uit alle windstreken, bij eiken wind;
de wind zit reeds lang in dien hoek; ik verwacht
nog meer storm uit dien hoek; (fig.) nu weet ik uit
wat voor hoek de wind waait, van welke zijde het
verzet of de tegenwerking komt; (ook) welke
richting men uit wil, waaraan ik mij te houden
heb, hoe te handelen; - uit welken hoek van het
land is hij vandaan ?; de Achterhoek; de bouwhoek
en de greidhoek (zie aldaar); - ' t was zeer woelig
in den effectenhoek, dat deel van de beurs, waar
de effecten worden verhandeld; - de stille (of de
drukke) hoek, (aan een feestmaal enz.) dat deel
van het gezelschap dat het stilst (het drukst) is; hij zit in het hoekje waar de slagen vallen, hij moet
het ontgelden; (ook) aan allerlei leed blootstaan,
het hard te verantwoorden hebben, enz.; - (w. g.)
hij is in den hoek (of in het hoekje), hij gaat ten
onder, hij gaat achteruit; - plek : geen hoekje
gronds was ongebruikt gelaten; - ( Zuidn.) stads
hij woont al tien jaar in dien hoek; -wijk:
de ruimte binnen een hoek : de hoek van een
kamer; als je schreit, zet ik je in den hoek; in den
hoek staan (van een ondeugend kind); -- tem. in
een hoekje dringen, in het nauw jagen; hem zijne
minderheid doen gevoelen, enz.; - als plaats
waar men veilig of rustig zit, waar neen niet terstond
wordt opgemerkt : in een hoekske met een boekske
(de bekende spreuk van Thomas 5 Kempis), als
uitdrukking van tevredenheid als men zich rustig
in een boek kan verdiepen; - in het hoekje van
den haard, in den gezelligen huiselijken kring; (inz.) eene verborgen plaats, schuilhoek : ' t is uit
alle hoeken en gaten gehaald, overal vandaan; zij
zochten in alle hoeken (of in alle hoekjes en gaatjes);
van hoekje tot kantje, (Zuidn.) achter hoeken en
kanten,, in het verborgen ; van hoeke te kante,
van de Bene plaats naar de andere, alom : zij door
zochten de stad van hoeke te kante; - uit den hoek
konen, voor den dag, te voorschijn komen; (fig.)
als ge het hebben wilt, moet ge anders uit den hoek
komen, hooger bieden; - een ongeluk ligt (of zitti
in een klein hoekje, een ongeluk kan licht gebeuren;
-- (Zuidn.) een eind «eg: ien hoek met iern. medegaan;
- zij moet in 't hoekje, (van Bene zwangere vrouw,
of ook : poes, hond) zij moet in de kraam; -de haak aan een hengel enz., waaraan de visscher
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het aas bevestigt : aan (of in) den hoek bijten, (van
visschen) in het aas bijten en zich zoo laten vangen,
(fig. van menschen) zich met iets (vooral met iets
hachelijks) inlaten; de visch is aan den hoek, (fig.)
hij (of zij) is binnen, is gevangen, in het net; hij
heeft den hoek al in de keel, (fig.) hij is verliefd.
HOEKJE, o. (-s), kleine hoek, zie boven; (bij
uitbr.) een plankje dat in een hoek van de kamer
wordt opgehangen en waarop men het rookgerei
of andere kleinigheden plaatst.
2 HOEK, vnw. (gew.) hoedanig, wat voor : hoeke
kousen draagt ze : witte of zwarte
HOEKACHTIG, bn. bw. ( -er, -st), hoekig, op
een hoek gelijkende.
HOEKBALK, m. (-en), balk of keper aan een
der hoeken van een bouwwerk (b . v. bij een schilddak) of den romp van een schip; ...BAND, in.
(-en), ijzeren band ter versterking aangebracht
aan hoeken van kisten of koffers; ... BANK, v. (-cal,
(gew.) toonbank; ...BESLAG, o. beslag aan de hoeken van koffers; ...BLOK, o. (-ken), stukken hardsteen, waarmede de hoeken van de vleugel- en
rechtstandshoeken eener sluis worden opgezet;
...BOOMEN, m. mv. groote boomen, die aanwijzen
tot hoever een bosch omgehakt moet worden;
...BOOT, v. (-en), hoeker; ...BUFFET, o. (-ten),
kast in een hoek tot berging van flesschen en
glazen.
HOEKEN, (hoekte, heeft gehoekt), met een haak
vastmaken, inhaken : het haakblok wordt daarna in
den schinkel gehoekt.
HOEKER, m. (-s), zeker tamelijk plat gebodemd
visschers- en transportvaartuig, breed van boeg
en achtersteven, gewoonlijk met twee masten en
hooge kajuit aan het achterschip; (eig.) een vaartuig dat met hoekwant vischt, vroeger ook hoekboot genoemd.
HOEKGEBINT, o. (-en), gebint bij schilddaken
met kappen -ran groote hoogte.
HOEKGRAAD, m. (... graden), (meetk.) de
eenheid bij het bepalen der grootte van een hoek,
1/90 van een rechten hoek; ...HUIS, o. (...huizen)
huis op den hoek eener straat.
HOEKIG, bn. ( -er, -st), met hoeken : eene hoekige
lijn; een hoekig gelaat; (fig.) een hoekig karakter,
met scherpe kanten, ongemakkelijk. HOEKIGHEID, v.
HOEKIJZER, o. (smed.) gegoten ijzer in den
vorm van een rechten hoek; -, (-s), op zijn plat
omgezette ijzeren band ter versterking van hoekverbindingen; ...KAMER, v. (-s), kamer aan den
hoek, zijkant van een huis; ...KAST, v. (-en),
kast in den hoek van een vertrek ; (vestingb.)
de kast aan liet uiteinde eener borstwering; ...KEPER, v. (-s), (bouwk.) hoekbalk, graatspar; ...LIJN,
v. (-en), (meetk.) diagonaal; ...MAN, m. (-nen),
(scheepsb.) mansbeeld dat tot sieraad aan de
hoeken van den spiegel wordt aangebracht; ...MEETKUNDE, v. (w. g.) goniometrie; ...METER, m.
(-s), (meetk.) werktuig om hoeken te meten, een
koperen of hoornen boog, waarop de graden zijn
aangegeven en die gelegd wordt op den hoek, dien
men meten wil, graadboog; (landm.) astrolabium,
graphometer; ...MUUR., m. (...muren), groote
hoeksteen aan een bruggenhoofd.
HOEKPIJLER, in. (-s), ...PILAAR, m. (...pilaren), pilaar aan den hoek van een gebouw;
...PLAAT, V. (...platen), rechthoekig omgebogen
ijzeren plaat ter versterking van de hoeken van
een balk en die door een band wordt vastgelegd;
...PLAATSJE, o. (-s); ...PLEISTERINGEN, v.
mv. zeker stukadoorswerk; ...POST, m. (-en),
post, balk aan den hoek van een bouwwerk; ...PUNT,
o. (-en), (meetk.) het punt dat aan de twee beenen
van een hoek gemeen is; ...RAAM, o. (...ramen),
venster op den hoek van een huis; ...REIER,
m. (-s), (scheepst.) zeker touw, uithaler aan de
hoeken der zonnetenten op een schip.
1. HOEKSCH, bn. bw in den vorm van een hoek
eene hoeksche houtverbinding; (gew.) een hoeksche
vent, die altijd dwars is, het beter weet, wat anders
wil; - (gew.) alles lag er hoeksch en dwars, sehotsch
en scheef, kris en kras dooreen, in wanorde.
2. HOEKSCH, bn. (hist.) tot de partij der Hoekschen behoorende : de Hoeksche en Kabeljauwsche
twisten.
HOEKSCHE, m. en v. (-n), (bist.) bijnaam eener
partij in Holland in de 14de en 15de eeuw, de
aanhangers van gravin Margareta, in tegenst.
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met de Kabeljauwschen, de aanhangers van graaf
Willem V, haren zoon.
HOEKSNELHEID, v. de lengte van den cirkel boog, die in ééne seconde wordt afgelegd door een
punt, dat ééne lengteëenheid verwijderd is van de
as waarom het lichaam, welks snelheid men wil uitdrukken, draait; ...SPAR, v. ( -ren), hoekkeper;
...SPIEGEL, m. (-s), twee of meer onder een hoek
tegen elkander sluitende vlakke spiegels, waardoor
het beeld van een er tusschen geplaatst voorwerp
symmetrisch wordt vermenigvuldigd; ...STANDIG,
bn. (plantk.) hoekstandige bloemen, die juist boven
een blad voor den dag komen ; ...STEEK, m.
(...steken), (bij het haken) steek zooals men die
maakt op den hoek van liet haakwerk.
HOEKSTEEN, m. (-en), bind- of sluitsteen aan
den hoek van een bouwwerk; (fig.) dat is een hoek
om op te bouwen; (ook) steunpilaar, de per--sten
soon waarop alles rust: hij is de hoeksteen der fcrma.
HOEKSTEMPEL, m. (-s), (b oekb .) stempel voor
de hoeken der (linnen) stempelbanden; ...STIJL,
m. (-en), (molenm.) zijstijl van het keuvelens van
een molen; (rijt.) stijl in de hoeken van een rijtuig;
...STOP, v. (-pen), (naaist.) zekere soort van stop,
in tegenst. met randstop of kantstop.
HOEKSWIJS, ...WIJZE, bw. op de wijze van
een hoek.
HOEKTAFELTJE, o. (-s) ; ...TAND, m. (-en),
oogtand; (bij paarden) de derde snijtand; ...VATTER, m. (-s), zeker werktuig der tandmeesters;
...VENSTER. o. (-s), hoekraam; ...VISSCHER,
m. (-s), visscher die met hoeken vischt, b. v. om
bot te vangen.
HOEKVORMIG, bn. bw. in de gedaante van een
hoek.
HOEKVORST, v. (-en), (gew.) groote dakpan
die men op een hoek gebruikt; ... WANT, o. vischnet
met hoeken of angels, dat b. v. bij de beugvisscherij
wordt gebruikt; ... ZAK, m. (-ken), een der zakken
aan de hoeken van een biljart; ...ZUIL, v. (-en),
hoekpilaar; ...ZWAARD, o. (-en), (molenm.) gebogen hout dat de kruisarmen van het scheprad
van een watermolen verbindt en waarin de schoepen worden bevestigd.
HOELANG (TOT), bw. tat wanneer, tot op
welken tijd : tot hoelang blijft hij weg
HOE-LANGER-HOE-LIEVER, v. (gew.) zekere
plant, bitterzoet (solanum dulcainara).
HOELIE, v., ook HOELDJE, (Zuidn.) steen
houille).
-kolen.(Fr
HOELMAN, m. (-nen), Bene soort der hondsapen
van slanken lichaamsbouw, 60 cM. lang met witachtige vacht en zwart gelaat, ook slankaap geheeten (semnopithecus entellus).
HOELZWAAN, m. (...zwanen), (gew.) wilde
zwaan (cygnus musicus).
HOEMENIGSTE, onbep. vragend telw. hoeveelste.
HOEMPA, m. (-'s), Duitsche straatmuzikant:
-de hoempa's zorgden voor de noodiqe vroolik!,eid.
HOEN, o. (-ders, - deren), benaming voor de hoen
vogels (gallus) : de fazanten worden-derachtig
gerekend tot de hoenders; het Numidische hoen, het
parelhoen (nuinida cristata); (inz.) het tamme hoen
(gallus domesticus); - kip, hen: een jong hoen; een
gebraden hoentje; - met de hoendertjes naar het
rek gaan, niet de kippen op stok, vroeg naar bed
gaan; - zoo frisch als een hoen, gezond en levens
HOENTJE, o. (-s), HOENDERTJES, o. mv.-lustig.
HOENDER, m. (-s), hoenderik.
HOENDERACHTIG, bn. (dierk.) de hoenderachtige vogels (galliformes), orde der vogels, waartoe
behooren de duiven, hoenders, duifhoenders, patrijs achtigen, korhoenders, fazanthoenders en boomhoenders.
HOENDERBEET, v. eene soort van doovenetel
(larai,um amplexicaule); gew. ook benaming voor
muur (stellaria media); ...BORST, v. (-en), kippeborst; ...BOUT, m. (-en), ...BOUTJE, o. (-s),
het bovenbeen van een gebraden hoen, met het
daaraan zittende vleesch; ...CHOLERA, v. zeer
besmettelijke hoenderziekte die soms geheele
hoenderparken vernietigt; ...DIEF, m. (...dieven),
die • hoenders steelt, inz. van een vos gezegd; (gew.)
kijken als een hoenderdief, gluipend van onder de
klep van zijn pet enz. kijken; ...DOOD, m. boendercholera; (ook) benaming van zekeren vogel, kieken dief; ...DREK, m. mest van hoenders; ...EI,o.
(- eren), kippenei; ...FOKKE+ RIJ, v. (-en), plaats
waar hoenders worden gekweekt; ...HAKSEL, o.
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stoofsel van jonge hoenders; ...HOF, m. (...hoven),
hof of tuin waar hoeders worden gehouden; ...HOK,
o. (-ken), kippenhok.
HOENDERIK, m. (-ken), ronde mand met deksel, die even diep is als breed en omtrent 1 DL.
inhoudt.
HOENDERKOOPER, in. (-s), ...KOOPSTER, v.
(-s), die in kippen handelt; .KOP, bn. (Z. A.)
hij is hoenderkop, dronken; ...KORF, m. (...korven).
mand waarin kippen worden vervoerd; ...LUIS, v.
(...luizen), luis die op de hoenders leeft (pediculus
gallinae); ...MAAG, v. (...magen), kippenmaag; (fig.)
hij heeft eene hoendermaag, hij kan te allen tijde
eten; ... MAND, v. (-en), hoenderkorf; ... MARKT,
v. (-en), waar kippen worden verkocht; ...MELK,
v. een of meer versche eidooiers met warm water
en suiker gemengd; (gew.) zekere plant, vogelmelk
(ornithogalum); ...MELKER, m. (-s), kippenhouder;
...MEST, m. uitwerpselen van kippen; ...PARK,
o. (-en), plaats waar men in 't groot hoenders (inz. rashoenders) kweekt, meestal met
kunstmatige broederij; ...PASTEI, v. (-en), kippen pastei; ...PEST, v. hoendercholera; ...POOT, m.
(-en), poot van een kip; ...REK, o. (-ken), lat in
het hoenderhok, waarop de kippen rusten; ... REN,
v. (-nen), kippenren; ...SOEP, v. (-en), kippensoep;
...TEELT, v. het kweeken van hoenders.
HOENDERTJES, o. mv., zie HOEN.
HOENDERVLEESCH, o. vleesch van kippen;
(fig.) het hoendervleesch stond op zijn arm van de
kou, hij had kippenvel op den arm.
HOENEER, bw. (gew.) wanneer : hoeneer komt
hij terug ?
HOEP, m. (-en), hoepel (om een vat, aan eene
fuik of ander net, aan de vang in windmolens,
enz.); zeker ringvormig schaafijzer bij de potten
(ook) effen, gladde ring; (w. g.) wrong-bakers;
om het hoofd. HOEPJE, o. (-s).
HOEPEL, m. (-s), (kuip.) teenen of ijzeren band
om vaatwerk, die de duigen bijeen houdt : een
hoepel oma een vat leggen; zoo recht als een hoepel,
(iron.) van iets dat krom is; - (scheepst.) ronde
merkel, houten ring om den mast, waaraan het
groote zeil vast ligt; - (kinderspeeltuig) groote
houten of ijzeren ring die met een stokje of een
ijzeren haak wordt voortgedreven, zoodat hij over
den weg voortrolt; - (in een circus) ring waardoor kunstenmakers of gedresseerde dieren springen; - boog op eene huifkar waardoor het zeil
gespannen staat; - boogje bij het croquetspel.
HOEPELTJE, o. (-s).
HOEPELBEEN, o. (-en), rondstaand been; m. en v. iem. met hoepelbeenen.
HOEPELEN, (hoepelde, heeft gehoepeld), met
den hoepel spelen, een hoepel voortdrijven; loop hoepelen !, loop rond ! (gezegd als men iets
niet gelooft); - (gew.) hij zal er wel van (of mee)
gaan hoepelen, hij zal er wel mee heengaan, aan
sterven (aan eene ziekte enz.).
HOEPELHAAK, m. (...haken), (kuip.) klemhaak
voor het omleggen der laatste hoepels; ...HOUT,
o. (in Suriname) het hout van capaifera of lcinalis,
waarvan men daar hoepels maaAt; ...IJZER, o.
(smed.) bandijzer, benaming voor de dunste sta
(hoogstens 180 mM. breed en-venahtplijzr
6 dik); ...MAKER, m. (-s); ...OLIE, v. (arts.)
dunvloeibare copaivabalsem van Suriname, daar
als geneesmiddel gebruikt; ...ROK, m. (-ken), wijde
rok die door baleinen hoepels wordt uitgehouden;
crinoline; ...STOK, m. (-ken), waarmede de hoepel wordt voortgeslagen; ... TIJD, m. de tijd van
het jaar dat jongens hoepelen.
HOEPHOUT, o. wilgenhout, rijshout, waarvan
men hoepen of hoepels maakt; ...LAND, o. (in
Z.-Holl.) griendland; ...MAKER, m. (-s), die
hoepels voor vaten maakt; ...MAKERIJ, v. (-en),
werkplaats waar dit geschiedt; ... NET, o. (-ten),
(vissch.) een op een hoepel gespannen net aan
een stok; (gew.) kruisnet of totebel; - rond net
bevestigd aan een grooten halven hoepel om fazanten te vangen ; ...RING, m. (-en) gladde ring,
ring zender. juweel; ...STOK, m. (-ken), (w. g.)
hoepelstok; ...TANG, v. (-en), (kuip.) hoepelhaak.
HOER, v. (-en), lichtekooi, veile deern, vrouw
die zich voor geld aan mannen overgeeft; voor
hoer zitten, als publieke vrouw leven; naar de hoeren
loopen, een ontuchtig zedeloos leven leiden; (plat) je kletst als eene ouwe hoer, je zeurt, zanikt
verschrikkelijk; --de hoer spelen, ontuchtig ,over-

HOERA.

788

spelig leven; — ook als scheldwoord : vuile hoer; —
(gew.) een slechte tol of top. HOERTJE, o. (-s).
HOERA, tw. hoezee ! (waarschijnlijk eerst sedert
1.815 in gebruik gekomen).
HOERACHTIG, bn. bw. ( -er, -st), zooals van de
hoeren, wulpsch : hoerachtige oogen.
HOERDOM, o. hoererij : in hoerdorn leven.
HOEREBAKKERD, m. (-s), (gew.) niet zuiver
ronde (of bruine) knikker.
HOEREDOCHTER. v. (-s), meisje van onwettige geboorte, onechte dochter.
HOEREERDER, m. (-s), HOEREERSTER, v.
(-s), die hoereert.
HOEREEREN, (hoereerde, heeft gehoereerd),
hoererij bedrijven, in ontucht leven.
HOEREJONG, o. (-en), hoerekind; -- (drukk.)
slechts ten deele gevulde regel boven aan eene kolom
of bladzijde.
HOEREKIND, o. (...kinderen), onwettig kind;
(zegsw.) met leenen volle neef, niet weeromgeven
hoerekind, schertsend gezegd van iem. die liever
leent dan teruggeeft; –= meer geluk hebben dan een
hoerekind, veel voorspoed hebben; — (fig.) gemeen
persoon, listig mensch ; — (gew.) zekere visch,
kolblei ; — (gew.) benaming voor zekere schaaf,
horletoet ; — (ook) een verlengstuk dat op den
heipaal wordt gezet bij het heien met de hand.
HOEREN, (hoerde, heeft gehoerd), hoereeren :
hij doet niets anders dan hoeren en snoeren, een
losbandig leven leiden.
HOERENBAAS, m. (...bazen), hoerenwaard;
...BOEL, m. een ontuchtige boel: 't is er een
hoerenboel; ...DOP, m. (-pen), hoerenwaard; (ook)
hoerenlooper; ...GORDIJNTJES, o. mv. zekere
haardracht der vrouwen, waarbij het haar over
de slapen gekamd wordt; ...HUIS, o. (...huizen),
bordeel; ...JAGER, m. (-s), die de hoeren naloopt;
...LOON, o. geldelijke belooning van eene hoer;
...LOOPER, m. (-s), iem. die naar de hoeren
loopt; ...PAK, o. losbandig gespuis; ...PRAAT,
In.; ...TAAL, v. onkuische taal; ...TRANEN, m.
mv. (fig.) krokodillentranen, geveinsde smart;
...VOOGD, m. (-en), hoerenwaard; ...WAARD, m.
(-en), ...WAARDIN, v. (-nen), die een bordeel
houdt; ...WINKEL, m. (-s), bordeel.
HOERERIJ, v. (-en), ontucht: hoererij plegen;
(bijb.) afgoderij.
HOEREZOON, m. (-s, ...zonen), onwettig gewonnen zoon, onechte zoon.
ROERHUIS, o. (...huizen), bordeel.
HOERIG, bn. bw. ( -er, -st), hoerachtig : hoerig
kijken. HOERIGHEID, v.
HOES, v. (hoezen), linnen overtrek voor meubelen om deze tegen stof en zon te beschermen;
(ook) het blauw en wit geruite kleed om eene
ponPPnknst. HOESJE, o. (-s).
HOEST, m. eene door prikkeling van het slijm
luchtwegen veroorzaakte plotselinge uit -vliesdr
lucht, die gepaard gaat met een eigen--stoingva
aardig geluid; inz. als ziekelijke aandoening : een
droge hoest; een schorre, een kuchende hoest; een
losse hoest, die los zit, die den lijder geen pijn doet; —
(fig.) ik heb er den hoest van, ik heb er genoeg
van, ik ben het moede; (ook) ik geef er niet om.
ROESTJE, o. (-s), hoest, manier van hoesten : je
hebt een raar hoestje over je, ge hoest op eene vreemde
wijze.
HOESTBUI, v. (-en), aanval van hoest : zij kreeg
eene hevige hoestbui; ...DRANKJE, o. (-s), drankje
tegen den hoest.
HOESTEN, (hoestte, heeft gehoest), den hoest
hebben : hij hoest den heelen dag; die rook brengt
mij aan 't hoesten; hoestende den adem uitstooten :
hoest me niet in mijn gezicht; bloed hoesten, bij of
door het hoesten bloed opgeven; (gew.) ik zou je
wat hoesten, ik doe liet niet, ik geef er den brui
van; ik hoest hem wat, ik bekreun mij niet ons
hem; gij hebt goed binnengepakt, mijn vriend ! ge
zult nu geen zand hoesten.
HOESTER, m. (-s), HOESTSTER, v. (-s), die
hoest.
HOESTMIDDEL, o. (-en), middel tegen den hoest;
PASTILLE, v. (-s), ...POEDER, o. pastille,
poeder om den hoest te stillen.
HOESTSTILLEND, ba de borst verzachtende,
den aandrang tot hoesten wegnemende.
HOETELAAR, m. (-s), beuzelaar, broddelaar,
iem. die onhandig bezig is; treuzelaar; — (gew.)
kleinhandelaar. HOETELAARSTER, v. (-s).

HOF.
HOETELARIJ, v. (-en), broddelwerk.
HOETELEN, (hoetelde, heeft gehoeteld), onhandig bezig zijn, broddelen; treuzelen; — (gew.) in
het klein handelen.
HOETELWERK, o. broddelwerk.
HOETEN, (Zuidn.) in de zegswijze van hoetere
noch toeten weten, van niets verstand hebben, van
toeten noch blazen weten,
1. HOEVE, ook HOEF, v. (hoeven), boerderij,
boerenwoning: eene hoeve pachten; (w. g.) eene lande
hoeve, landhoeve; (in den naam van vele-lijke
hoeven) Willemshoeve enz.; (hist.) een stuk land
van bepaalde grootte, nl. 16 morgen.
2. HOEVE, v. (-n), (veroud.) (dierk.) de muts
of netmaag der herkauwende dieren.
HOEVEEL, onbep. en vrag. telw. van welk aantal
of bedrag : hoeveel appelen hebt gij ? ; hoeveel tegen spoed hij ook hebbe, hij blijft opgeruimd; (ook)
hoeveel is het ? hoeveel kost dat boek ?; (ook zelfst.)
met hoevelen waart gij ? ; ik weet niet niet hun he velen zij zijn.
HOEVEELHEID, v. (...heden), grooter of kleiner
aantal of menigte; portie, gedeelte, dosis : eerie
zekere hoeveelheid water; dit middel moet bij kleine
hoeveelheden gebruikt worden; (rekenk.) eene ver
gelijksoortige eenheden : eene concrete,-zamelingv
eene abstracte hoeveelheid.
HOEVEELSTE, onbep. rangsch. telw. welke
in rangorde : den hoeveelsten (dag) der maand hebben we ?, welke datum is het ; de hoeveelste zijt
gij ?, welk rangnummer hebt ge ?
HOEVEN, (hoefde, heeft gehoefd), behoeven : (lat
hoeft niet; ik hoef er niets van te hebben; dat luidt
ge niet hoeven te doen
HOEVENAAR, m. (-s, ...naren), pachter van
eene hoeve, bouwman.
HOEVENBLADEN, o. mv. (gew) hoefblad.
HOEVER, HOEVERRE, bw. op welken afstand:
hoever zijn wij stervelingen van de volmaaktheid t er wijderd; in, hoever(re), tot op welke hoogte, in welke
mate : in hoeverre gij gelijk hebt, weet ik niet.
HOEWEL, vw. ofschoon : hij gaf haar in alles
gelijk, hoewel hij er niets van meende; hoewel het
pas Maart 'is, zijn de boonzen reeds groen; hoewel
aarzelend, deed hij het toch.
HOEZEE, soms ook HOUZEE, tw. uitroep van
vreugde of om iem. toe te juichen, aan te moedigen;
— o., (-s), een algemeen hoezee; aan de hoezees kwam
geen einde; onder een hoezeetje van de straatjongens
kwam hij thuis.
HOEZEER, vw. ofschoon, hoewel : hoezeer ik
medelijden met u heb, kan ik u toch niet helpen.
HOF, m. (hoven), (Zuidn.; in Noordn. gew.,
dicht. of deftig); (gew.) houten heining om eene
weide; — (gew.) kring om zon of maan : een hof
om de maan, dat kan nog gaan; maar een hof om de
zon, daar schreien vrouwen en kinderen om; -(gew.) bruine kring rondom den tepel eener vrouwenborst; —
omheinde ruimte, tuin : de bloemen in den hof; —
patientie is een goed kruid, maar het wast niet in
alle hoven, niet iedereen bezit geduld; — hij heeft
in zijn eigen hof genoeg te wieden, heeft met zijn
eigen zaken genoeg te doen; — in zijn hof zijn,
in zijn knollentuin, tevreden gestemd, in zijn
schik; — (bijb.) de hof van Eden, het paradijs;
(gen-.) boomgaard; vgl. bloemhof, kruidhof, lusthof,
hoenderhof, doolhof; —
—, o. (gew.) kerkhof : de vrouwen gingen nice
naar 't hof; — ( Zuidn.) open ruimte bij eert huis,
binnenplaats, (ook) voorplein : de kinders mogen
niet buiten het hof komen; vgl. Binnenhof en BuiHOFJE, o. (-s); —
tenhof;
tenhof;
— , o_ besloten ruimte met woningen voor onverzorgde oude vrouwen : het St. Barbarahof, het
Bethlehemshof; zie HOFJE; eertijds ook van kloosters, enz. : het Oude Hof, te Alkmaar; begijnli.of,
enz.; —
—, o. (gew.) boerenwoning, hofstede, pachthoeve : het hof van mijn zoon is afgebrand; ook in
plaatsnamen : Tienhoven, Achttienhoven enz.; —
de grond waar de woning op staat, in de uitdr.
huis en hof, huis en erf : hij is van huis en hof ver dreven; -, o. woning of verblijf van aanzienlijken, slot
(alleen nog als hist. term., als naam van plaatsen
waar een hof stond); (ook) aanzienlijke herberg,
gasthof, hotel : het Hof van Holland, Keizershof,
enz.; open hof houden, open tafel houden. (fig)
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zeer gastrvij zijn, velen bij zich noodigen; - het
is hier open hof, men kan hier erg inzien, (ook)
de gordijnen zijn te hoog opgehaald; (inz.) het verblijf van een vorst, paleis : bal ten
hove; ten hove verschijnen; - de personen die aan
het hof zijn, de vorst met zijne hooge omgeving:
het hof is naar het Loo vertrokken; het tngelsehe hof;
hij heeft vele relaties aan het hof; -- hij handelt
alsof hij aan het hof van Jan Vlegel is opgevoed,
hij is zeer onbeschoft; -- ergens hof houden, zijn
vorstelijk verblijf hebben, er resideeren; (dicht.)
-daar houdt de wijsheid hof, vertoeft er; - iem.
het (of zijn) hof maken, hem eer bewijzen, hem
dienen, eene vrouw of meisje allerlei oplettendheden
bewijzen, om zich bij haar aangenaam te maken,
(soms ook) naar hare hand dingen; zij laat zich het
hof maken, laat zich door heeren attenties bewijzen; in vele samenst. ter aanduiding van ambtenaren,
leveranciers en inrichtingen, die werkzaam zijn
voor het hof (ook als bloote titel) als : hofapotheker,
-apotheek, hofarts, hof bakker, -bakkerij, hof barbier,
hof behanger, hofdrukker, hofkapelaan, kof kapper,
hoflakei, hofphotograaf, hofprediker, hofschilder,
hofstalmeester, hoftandmeester, hofzanger, - zangeres,
enz.; (hist.) plechtige terechtzitting, waar de vorst
of zijn vertegenwoordiger recht doet : hof houden; de gezamenlijke rechters, het rechtsprekend lichaam,
gerechtshof : het hof is vergaderd; voor het hof pleiten;
.het hof van justitie, van appèl, van cassatie; het Hof van Rome, de Roomsche Curie; - het
Hof van Arbitrage (te 's Gravenhage), lichaam tot
beslissing van internationale geschillen door scheidsrechterlijke uitspraak; - (hist.) het Hof van Hol
provinciaalgerechtshof van Holland.
-land,
HOFAMBT, o. (-en), bediening aan een vorste...BEAMBTE,
lijk hof; ...BAL, o. (-s), bal ten hove;
m. (-n), dienaar aan het hof.
HOFBED, o. (-den), tuinbed, bloemperk;
...BLOEM, V. (- en), tuinbloem; ...BOUW, m.
(Zuidn.) tuinbouw.
HOFCABAAL, o. (. . .cabalen), de kuiperijen, bedekte praktijken, listen en lagen van liet hof;
...CHARGE, v. (-s), hofambt; (ook) een persoon
die dit bekleed; ...DAME, v. (-s), eeredame eene
vorstin; ...DIENDER, m. (-s), (gew.) zekere visch,
de groote poon; ...DIENST, m. (-en), (hist.) ver
dienst jegens een hof of heer; ... DIGNI--plichte
TARIS, m. ( -sen), iem. met de eene of andere
waardigheid aan het hof bekleed; ...DING, o. (-en),
(hist.) crimineele vierschaar, het door den heer
of zijn vertegenwoordiger gespannen recht.
HOFEPPE, v. (gew.) peterselie.
HOFETIQUETTE, v. de etiquette aan het hof;
...FEEST, o. (-en), feest ten hove.
HOFFELIJK, bn. bw. ( -er, -st), wellevend, beleefd : een hoffelijk man; hoffelijke woorden; eene
hoffelijke buiging. HOFFELIJKHEID v. (...heden).
HOFFMANN, o. Hoffmann innemen, Hoffmaiinsdroppels.
HOFFMANNOVEN, ni. (-s), circulatieoven (op
steenfabrieken).
HOFFMANNSBALSEM, m. zekere aromatische
balsem.
HOFFMANN(S)DROPPELS, in. mv. een opwekkend en krampstillend geneesmiddel, inz.
aangewend tegen zenuwen en om bezwijmden
weer bij te brengen : een mengsel van gelijke
deelen alcohol en zwavelether. (Naar den Duit schen geneesheer F. Hoffmann, t 1742).
HOFGEBRUIK, o. (-en), gebruik, etiquette aan
het hof.
HOFGEREEDSCHAP, o. (-pen), tuingereedschap;
...GEWAS, o. ( -sen), wat in den tuin groeit.
HOFGEZINDE, o. (hist.) hofhouding, alle personen die tot een hof behoorden.
HOFHOND, m. (-en), hond die een hof of erf
bewaakt, kettinghond : huilen als een hofhond,
erbarmelijk schreeuwen.
HOFHOORIG, bn. (bist.) tot een hof of hoeve
behoorende en daarmede vervreemdbaar. HOF
V. (- n), onvrije, die hofhoorig-HORIGE,m.en
is. HOFHOORIGHEID, v. de toestand van hof
te zijn.
-horig
HOFHOUDING, v. (-en), de geheele huishouding
van het hof, met de daarbij behoorende bedienden:
zijne schitterende hofhouding verslond schatten
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gouds; inz. liet geheel eener vorstelijk huishouding.
...JACHTMEESTER, ...JAGERMEESTER, m. (-s)
opzichter der jacht en der bosschen van den vorst.
HOFJE, o. (-s), binnenplein, rondom ingesloten
door huisjes met tuintjes, voor minvermogende
oude lieden, inz. voor onverzorgde oude vrouwen:
(meestal eene particuliere stichting) : zij woont op
een hofje; ik heb onze oude meid in een hofje bezorgd,
je zit hier als op een hofje, zoo stil en vredig, zoo
buiten alle beslommering; - eene dergelijke inrichting voor alleenlevende dames uit den meer
gegoeden stand : tante heeft zich voor f 5000 in een
hofje gekocht; - eene of meer rijen kleine woningen
achter de gewone huizen eener straat, waartoe
men door eene gang of poort toegang heeft : wie
hier op een hofje woont, behoeft geene belasting te
betalen .
HOFJESACHTIG, bn. bw. op een hofje gelijkende,
als op een hofje : hofjesachtig
esaehtig ongegeneerd doen,
kletsen.
HOFJESBEWONER, m. (-s), bewoner van een
hofje; ...BUURT, v. (-en), mindere volksbuurt,
inz. waar veel hofjes zijn; ...JUFFROUW, v. (-en),
die op een hofje woont; ...WONING, v. (-en).
HOFJONKER, m. (-s), adellijk hofbeambte;
...JONKVROUW, v. (-en), ...JUFFER, v. (-s),
hofdame.
HOFKAMER, v. (-s), (gew.) tuinkamer.
HOFKAPEL, v. (-len), kleine kerk in een paleis;
(ook) korps muzikanten voor muziekuitvoeringen
aan het hof; ...KLIEK, v. hofpartij (in minachtenden zin); ...KOETS, v. (-en), rijtuig voor de vorstelijke familie of hofhouding.
HOFKOMIJN, v. zekere plant, wilde komijn,
karwij.
HOFKRING, m. (-en), kring van personen die
in betrekking staan tot het hof.
HOFKRUID, o. (-en), moeskruid, tuingroente;
...LAAN, v. laan, wandelpad in den tuin.
HOFLAND, o. (-en), (gew.) land dat tegen eene
geringe geldsom aan den pachter ten gebruike
wordt gegeven (in tegenst. van garfland); - ( gew.)
tuinland, warmoeziersland.
HOFLEVEN, o. het leven aan het hof; ...LEVE
koopwaren-RANCIE,m.(s)iedzjn
levert aan het hof (dikwijls alleen als titel).
HOFMAARSCHALK, m. (-en), een der waardig
aan een hof; belast met het bestuur-heidsbklr
der vorstelijke hofhouding.
HOFMEESTER, m. (-s), (bist.) intendant, opper ceremoniemeester aan het hof van een vorst;
hofmeier; - Groot- Hofmeester, een der groot officieren bij de Vrijmetselaars; - (op stoombooten)
persoon belast met de zorg voor de maaltijden en
de bediening van het buffet; ...MEESTERES, v.
( -sen).
HOFMEIER, m. (-s), (hist.) opzichter over eene
hofhouding, inz. als titel der machtige beambten
aan het hof der Merovingen, die zich van het
bestuur over het Frankische rijk wisten meester
te maken; ...NAR, m. ( -ren), nar aan een hof,
die den vorst door zijne geestigheden vermaken
moest; ...PARTIJ, v. (-en), staatspartij die de
gezindheid van het hof steunt; (ook) feest ten hove.
HOFPLAATS, v. (-en), plaats waar het hof is,
residentie; -- (w. g.) groote hofstede; ...POORT,
V. (- en), poort die toegang geeft tot den hof, poort
van Bene buitenplaats; ...POP, v. (-pen), (veroud.)
courtisane; modepop; ...PREDIKER, m. (-s),
predikant die voor het hof optreedt, officieele
geestelijke aan het hof; ... RAAD, m. (...raden),
titel in Duitschland.
HOFRECHT, o. (hist.) het recht dat gold voor de
hofhoorigen, dat hunne verhouding tot den heer
regelde.
HOFRIJTUIG, o. (-en), hofkoets; ...ROUW, m.
rouw door een hof aangenomen; ...SCHANDAAL, o.
(...schandalen), schandaal dat aan het hof heeft
plaatsgegrepen; ...SLEEP, m. het hof met zijn
geheelen aanhang; ...STAD, v. residentie van den
vorst, (in ons land) 's-Gravenhage.
HOFSTEDE, ...HOFSTEE, v. (...steden), hoeve,
boerderij.
HOFSTEEANKER, o. (-s),. (scheepst.) een groot
anker in eene haven of op de reede om de schepen
vast te leggen; ...VINK, m. (-en), (gew.) de blijvende
gewone vink (fringilla coelebs).
HOFSTIPPEL, v. (-s), (plantk.) stippel die door
een kring of hof omgeven wordt, bij sommige cel-
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len in het hout : vezels met hofstippels, tracheïdevezels .
HOFSTOET, m. de gezamenlijke tot het hof behoorende personen.
HOFWACHTER, m. (-s), tuinbewaarder, tuinbaas; ...ZANGER, m. (-s), volksbenaming van
eenige zangvogels : de groote hofzanger, tuinfluiter
(sylvia hortensis); de kleine grijze hofzanger, braam sluiper (sylvia curruca); de kleine gele hofzanger,
fitis (phyloscopus trochilus); en de groote gele hof
citroentje, geelbuikje, spotvogel (hypolais-zanger,
icterina); — ( ook) zanger die voor het hof zingt.
HOG, m. ( -gen), (veroud. scheepst.) werktuig
met schrobbers, varken.
1. HOGEL, m. (-s), (gew.) heugel, schoorsteenhaak; tandstaaf in eene dommekracht.
2. HOGEL, m. (-s), (bouwk.) knoppen, bloesems
of bladbossen, in rijen op frontaallijsten geplaatst.
HOGGEI4, (hogde, heeft gehogd), (scheepst.)
met den hog het schip onder water afschrobben,
varkenen.
1. HOK, o. (-ken), kleine afgeschoten ruimte
tot berging van voorwerpen of stalling van dieren:
een leeg hok; breng de turf maar in het hok; de hond
is in zijn hok; steenkolenhok, kippenhok, varkenshok
enz.; — (ook als strafplaats voor kinderen) als je
niet zoet bent, zet ik je in 't hok; — ( bij uitbreiding)
kleine ellendige woning : in zoo'n hok zou ik niet
willen wonen; -- (ook) gevangenis : hij zit in het
hok; — ( scherts.) school (inz. voor Gymnasium en
H.B.S.) : morgen moeten we weer naar 't hok; —

(plantk.) afgeschoten vakje voor het zaad, in het
vruchtbeginsel (of de vrucht) van eene plant; —
(scheepsb.) een schip in het hok halen, het op
stapel halen; —
(zegsw.) (w. g.) hij krijgt het hok bij hem in, hij
wint zijn vriendschap en vertrouwen. HOKJE,
o. (-s).
2. HOK, o. (-ken), (gew.) hoop graan (4 tot 12
bossen) die op het veld staat te drogen : het koren
staat in hokken; ook van vlas, karwij en hooi
gezegd.
HOKDUIF, v. (...duiven), gewone duif, slagduif;
...GUTS,' v. (-en), (timm.) eene soort van guts;
...HOND, m. (-en), kettinghond, waakhond.
HOKKEBAAS, m. (...bazen), (gew.) kleinhandelaar in brandstoffen, in turf.
HOKKEBAND, m. (-en), band die om een hok
tarwe, vlas, boonera gedaan wordt.
HOKKELING, m. en v. (-en), eenjarig kalf;
(gew.) eenjarig schaap; — (fig.) opgeschoten knaap
of meisje, iemand in de vlegeljaren.
HOKKEN, (hokte, heeft gehokt), bij elkaar
hokken, dicht opeen zitten; hij hokt altijd bij het
vuur, zit ineengedoken bij den haard, is kouwelijk;
hij hokt altijd thuis, gaat nooit uit; — zij hokken
samen, (van ongetrouwde lieden) leven als man en
vrouw; --haperen, stuiten : daar hokt het; de hamer hokte; --(bij sommige kaartsp.) het hokt, als de opvolgende
kaart ontbreekt; —
(gew.) het opzetten der hokken of schooven op
het land.
HOKKERIG, bn. ( -er, -st), vol hokken of kleine
ongeschikte vertrekken : een hokkerig huis. HOK
-KERIGHD,v.
HOKKETOUW, o. (gew.) soort touw bestemd
om de hokken of schooven vast te binden.
HOKKIG, bn. ( -er, -st), hokkerig : 't is hier een
hokkige boel.

HOKKONIJN, o. (-en), tam konijn; ...SCHAAP,
o. (...schapen), dat 's winters op stal gehouden
wordt.
HOKSPEL, o. zeker kaartspel waarbij de kaarten
hokken, commersen.
HOKTUIN, m. (- en), (waterb.) dwarstuin, teenen
horde, tusschen binnentuin en buitentuin (bij
kribwerken), waardoor een vak of hok ontstaat.
HOKVAST, bn. aan het hok gewend, daar
terugkomende : die duiven zijn hokvast; de Hol
nogal hokvast, aan zijn huis of woonplaats-landeris
gehecht.
HOKVERBREKEND, bn. (plantk.) met overlangsche spleten openspringend, zoodat elke spleet
in het midden van een zaadhokje treft.
1. HOL, bn. bw. (-ier, -st), van binnen ledig,
inwendig Bene ledige ruimte hebbende : een holle

boom; een hol vat; eene holle maag; holle buizen;

holle steen, baksteen die hol is; (ontl.) holle aderen,
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zie HOLADER; — een holle vloer, waar eene ruimte
onder is; — holle kamers, ongezellig groot, waar te
weinig meubelen in zijn; een groot hol huis; -- in den
hollen nacht, wanneer het geheel donker is; —
hol zaaien, met groote tusschenruimten; — (fig.)
ledig, waar niets inzit : holle hoofden, zonder denkbeelden; — holle woorden, frases, klanken, die
niets zeggen; — eene holle stem, die klinkt alsof
ze uit eene holle ruimte te voorschijn komt; — eene
holle zee, die door den wind opgezweept, onstuimig is: de zee staat hol; — (fig.) het ging er hol (ruw)
over heen; het zal er hol gaan, het zal er lustig toegaan, er zal hevig getwist worden; —
(garensp.) los, geerig : een holle draad, waarbij
de in elkaar getweernde draden niet stijf en gelijk
zijn ineengedraaid; er zijn holle steeën in dat garen,
het heeft geerige plekken; -- (wev.) hol weefsel,
waarbij twee dicht boven elkaar geplaatste kettingen bij ongeluk zijn samengeweven tot een zakof buisvormig weefsel, of waarbij de patronen van
verschillende kettingen zijn aaneengeweven : hol

linnen is onsterk.
uitgehold, ingebogen of ingezonken : een holle
weg, ravijn, droge gracht; — een holle akker, niet
inzinkingen; — de holle hand, die gekromd is, zoodat
er eene holte wordt gevormd : uit de holle hatè,d
drinken; — holle knieën (van een paard), die naar
achteren ingebogen zijn; — holle wangen, die ingevallen, vermagerd zijn ; — holle oogen, die diep
in de kassen liggen; — een holle blik,. van ingezonken oogen; een hol geslepen brilleglas, in het
midden dunner; — een holle kling, die overlangs

uitgeslepen is, eene uitholling heeft; --, (glasbl. )

hol glas, gebogen glas, zie HOLGLAS; — (timm.)
eene holle schaaf, waarbij het blok hol is, ten einde

bolle vlakken of rondhout te kunnen afschaven;
het holle mes, zie HOLMES; — holle gutsen, beitels
met hollen bek; —
(zelfst.) het holle van de hand, van den voet, pie
ingebogen onderkant; — in het holle (of gewoonlijk
holst) van den nacht, in het diepst van, midden in
den nacht.
2. HOL, o. (-en), in de aarde ontstane, holle
ruimte, grot, spelonk: in de spelonken der rotssteeuea
en in de holen der aarde; — ( inz. als woning van

dieren of menschen) deze volksstam woonde in
holen; (bijb.) de vossen hebben holen en de vogelen
des hemels nesten; 't is eene arme muis die Trucar
één hol heeft; — zich wagen in 't hol van den leeuw,

(fig.) zelf het gevaar te gemoet loopen; — (bij
uitbr.) donker, naar verblijf: een akelig hol; de holen
der ontucht, bordeelen; vgl. roovershol; —
holle ruimte holte : het hol van een schip, het
ruim ; — een holletje openlaten, zich in het eten
matigen, nog wat etenstrek bewaren voor eens
volgend (beter) gerecht; — (Zuidn.) gat : er is
een hol

in uwe kous; hij viel een hol in zijn hoofd; —

(plat) gat, achterste, hou je hol dicht, laat geen
winden vliegen; iem. in zijn hol kruipen, hem
gatlikken; — hol over bis, bals over kop, op overhaaste wijze; —
uitholling : (timm.) het hol eereer lijst, de uitgeschaafde holle groeve; — (bouwk.) met hol en dol
in elkaar, zekere verbinding van hout of steen,
waarbij de verschillende deden door middel van
een in eene uitholling passend halvemaanvormig
uitsteeksel aan elkaar worden gemaakt; — (schoenm.)
het hol (van een schoen), het deel van de zool, gelegen tusschen den bal en den hiel; — hol of bol,
zeker kinderspel waarbij een hoed of pet omhoog
wordt gegooid, terwijl men raden moet of de holle
of wel de bolle kant boven zal komen; — hol en
bol, soort van dakpannen, waarbij beurtelings de
holle of de bolle zijde naar boven ligt, zoodat er
langs het dak van boven naar beneden doorloopende gootjes worden gevormd. HOLLETJE, o. (- s).
3. HOL, znw. m. het hollen : op (den) hol gaan
(raken, slaan, zijn), (van paarden) aan 't hollen
gaan, niet meer naar den teugel luisteren : het
paard sloeg op hol; — ( fig.) zijn hoofd is op hol,
hij is zijn zinnen niet meer meester, hij weet niet
meer wat hij doet; (ook) hij is door het dolle heen:
iem. het hoofd op hol maken (of brengen), hem (of
haar van streek maken, inz. door mooie uoorspiegelingen; — op een holletje, op een draf, hard
hij liep er

op een holletje heen.

HOLA, HOLLA, tw. uitroep om iemand tegen
te houden of zijn aandacht te trekken : hola, vriend,
dat gaat zoo niet, hoor eens, zeg, wacht even.
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HOLAARS, ook HOLEERS, in zekre soort
van zoeten appel.
HOLACHTIG, bn. eenigszins hol, roet holligheden.
HOLADER, v. (-s, -en), (ontl.) eene ader waardoor het bloed uit het lichaam in den rechter
hartboezem wordt gestort; ...BANK, v. (-en),
werkbank der klompenmakers.
HOLBEINWERK, o. eene soort van fijn borduurwerk.

HOLBEITEL,

m. (-s), (timm.) guts.

HOLBEWONER, m. (-s), iem. die in een aardhol
woont; (bij uitbr.) iemand die zijn gewoon verblijf
onder den grond heeft, zooals b. v. de mijnwerkers
in Zweden en Polen.
HOLBOLLIG, HOLLEBOLLIG, bn. bw. (w. g.)
grappig, kluchtig, oubollig : een, holbollig mensch;
(ook) ongelijk, hobbelig : wat is de grond hier hol
-leboig.
HOLBOOR, v. (...boren), boor die hol is, en
niet den vorm van eene schroef heeft; ...BUIK,
m. (-en), iem. die gulzig is, vraat.
HOLDERDEBOLDER, bw. hals over kop, in
verwarden haast, in allerijl (vaak met bijgedachte
aan het geraas dat daarbij gemaakt wordt) : alles
vloog holderdebolder de trap af; de wagen ging holderdebolder voorwaarts; alles ligt er holderdebolder,
over hoop.
HOLDRUKKER, nl. (-s), (schoenm.) dat gedeelte
van het kampereur, dat op het hol van den schoen
wordt gelegd.
HOLENBEER, m. (...beren), voorwereldlijke beer.
HOLFLUIT, v. (-en), (muz.) holpijp; ...GLAS,
o. collectieve benaming voor alle holle glazen
voorwerpen (flesschen, glazen, enz.), in tegenst.
van plaatglas.
HOLHOORNIG, bn. met niet -massieve horens,
doch met een pit gevuld.
HOLHEID, v. het hol zijn.
HOLIJZER, o. (-s), (timm.) guts; ...KEEL, m.
en v. (...kelen), schreeuwer, schreeuwster; (ook)
vraat; —, v. (...kelen), (bouwk.) gootvormige
uitholling ter versiering van zuilen, balken, paneelen
enz. (Hoogd. Hohlkehle); (hor.) holte, gaatje.
HOLKEELSCHAAF, v. (...schaven), (timm.)
schaaf om lijsten te schaven.
HOLLA, tw. zie HOLA.
HOLLAND, o. de provinciën Noord- en ZuidHolland; (ook) Nederland : het koninkrijk Holland
(1806-1810); thans nog zoo aangeduid in 't Buitenland; — Holland op zijn &valst, (eert.) het
smalle deel van N.-Holl. tusschen Noordzee en
IJ, dat voor het Noordzeekanaal werd doorgegraven, (fig.) kleingeestige Hollandsche zuinigheid,
(ook) bekrompenheid van opvatting; — Holland
is in last, gezegd als aan iemand iets onaangenaams
overkomt en hij niet weet hoe zich er uit te redden.
HOLLANDER, m. (-s), een bewoner van Holland;
— (Ind.) Hollandsche sigaar; -- (Zuidn.) Hollandsche koe; — de vliegende Hollander, spookschip
in de wateren beoosten de Kaap de Goede Hoop; —
(pap .) maal- of roerbak, waarin de lompen worden
fijngemaakt; (ook) zekere haaksteek.
HOLLANDSCH, bn. van (of uit) Holland : een
Hollandsche jongen; de Hollandsche schilderschool;
(nat.) de Hollandsche kijker, kijker van Galileï,
tooneelkijker, kijker met slechts twee glazen; (pap.)
Hollandsch papier, geschept papier; —
—, o. de Hollandsche taal, Nederlandsch; (fig.)
dat is (goed) Hollandsch, dat is ronde taal.
HOLLEBLOK, o. (-ken), (gew.) holsblok, klomp.
HOLLEBOLLIG, bn. zie HOLBOLLIG.
HOLLEN, (holde, heeft en is gehold), hard loopen, rennen : de kinderen holden voor ons uit; -(inz. van paarden) niet meer naar den teugel
luisteren : aan 't hollen gaan (of slaan); een hollend
paard, dat op hol is; — (fig.) 't is met hem hollen
of stilstaan, hij vervalt altijd van het eene uiterste
in het andere.
HOLLIGHEID, v. (...heden), kleine holte, ruimte,
uitholling.
HOLM, m. (-en), (bouwk.) ornament bestaande
uit twee ae - vormige spiraalritsen, van welke
de groote spiralen naar elkander toe zijn gekeerd.
HOLMAL, m. (-len), (timm.) een holle mal
(model) met behulp waarvan men de afmeting en
kromming der wrongstukken voor den gebogen
boom eener trap bepaalt; ...MES, o. ( -sen), (timen.)
trekmes met gebogen ijzer; ...MUNT, v. (-en),
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munt van goud- of zilverblik met een verheven
stempel op de eene zijde
HOLOGRAPHISCH, bn. eigenhandig geschreven.
HOLOOGIG, bn. met holle oogen.
HOLOSTERIC-BAROMETER, m. (-s), aneroïde barometer.
HOLOTHURIËN, v. mv. (nat. hist.) familie der
stekelhuidige straaldieren, met een lang rond
lichaam en lederachtige huid, zeekomkomrners,
voorkomende in de Stille Zuidzee en door de Chi-

neezen als lekkernij (trepang) gegeten.

HOLPASSER, m. (-s), een passer met naar buiten omgebogen spitsen, die 'dient om de inwendige
middellijn van een hol voorwerp te bepalen; ...PENN ING, m. (-en), gedenkpenning die aan eene zijcte,
of wel aan beide zijden, den stempel hol in plaats
van verheven vertoont; ...PIJP, v. (-en), (smed.)
holle buis; -- (orgelm.) eene niet gedekte orgelpijp
van wijden omvang en zachten, vollen klank;
(gew.) zekere plant met harde, holle stengels,
pijphermoes (equisetum limosum); ...PUTS, v. (-en),
(smed.) werktuig om ronde koppen van bouten
af te werken; ...ROLLER, ni. (-s), eene soort van
zingende kanaries.
HOLROND, bn. rond ingebogen : een holronde
spiegel. HOLRONDHEID, v.
HOLRUG, m. ( -gen), paard met hollen rug,
welks rug doorzakt.
HOLSBLOK, o. (-ken), (gew.) klomp, houten
schoeisel ; (fig.) log mensch.
HOLSCHAAF, v. (...schaven), gootvormige schaaf
met boogvormige snede aan den beitel.
HOLSPAAT, o. (delfst.) zeker mineraal, chiastholith, kruissteen; ...STAMPER, m. (-s), smidsgereedschap om de koppen van bouten of spijkers
te vormen; ...STEEL, v. (gew.) zekere plant
moeras -andoorn (stachys palustris).
HOLSTER, ni. (-s), lederen pistoolfoedraal aan
beide zijden van het zadel; (gew.) iem. die een
grooten mond opzet, ongemanierd, lomp vrouwspersoon; --KAP, v. (-pen), die den holster bedekt;
—MAKER, m. (-s), fabrikant van holsters.
HOLTE, v. (-n), holle ruimte, uitholling, holligheid : de holte van een boom; de holte onder den arm;
de holte der hersenen; oogholte, buikholte, borstholte,
enz.; -- (scheepst.) de holte zaan een schip, de diepte;
de holte der hand, de holle binnenkant; de holte
der wang, liet kuiltje; — (in gietwerk) blaas : wat
zijn er een holten in dat ijzer.
HOLTEDIEREN, o. mv. (nat. hist.) eene afdeeling van het dierenrijk, coelenterata, waartoe de
poliepen, de neteldieren, de ribkwallen en de spon zen behooren.
HOLWANGIG, bn. ( -er, -st), met holle, ingevallen
wangen : een bleek holwangig meisje.
HOLWIT, o. (letterz.) de van binnen holle blokjes
lood, waaruit de marges of de witte vlakken onder
aan Bene bladzijde in den drukvorm worden samen
benaming-gestld;.WORTEL,m(-)gew.
voor de pijpbloern (aristolochia clematitis).
1. HOM, V. (- men), benaming van twee klieren
in den buik der mannetjes van de beenige visschen
zijnde de voorttelingswerktuigen : heb je baars met
Bene hom of met eene kuit? ; met horn en kuit, met alles
en alles; — mannetjesvisch, hommer. HOMMETJE,
0. (- s).
2. HOM, v. (-men), (naaist.) (gew.) geplooide
strook (aan een overhemd).
HOMBAARS, m. (...baarzen), mannetjesbaars;
evenzoo hombokking, ...haring, ...karper enz.,
mannetjesbokking, enz.
HOMERISCH, bn. volgens Homerus : een Homerisch gelach, schaterend, onbedaarlijk gelach; de
Homerische versmaat, als bij Homerus, beroemd
Grieksch heldendichter
HOME-RULE (Eng ), o. zelfbestuur (voor Ier
aanhanger der-land).HOMERUL,m(-s)
partij in het Engelsche parlement, die home-rule
voor Ierland eischt; — (Z A.) (scherts.) klein kind
in huis.
HOMESPUN, (Eng.) o. eigen gesponnen. bruine
mantelstof met lange haren.
HOMILEET, m. (...laten), kanselredenaar predikant. HOMILETIEK, v. leer der kanselwelsprekendheid, predikkunde. HOMILIE, v. (...liën),
kanselrede, uitlegging van een bijbeltekst in den
vorm eener predicatie.
1. HOMMEL, v. (-s), eene soort van logge, brom
bijen (bombus); (ook) hommelbij; (fig.) klap--mige
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l doper; (zegsw.) hij heeft de hommel in het hoofd,
hij is niet wijs; - (gew.) zwaarlijvige, goedzakkige
vrouw, schommel. HOMMELTJE, o. (-s).
2. HOMMEL, m. en v. (Zuidra.) hop (de plant).
HOMMELBIJ, V. (- en), mannetjesbij, het mannetje van apis mellifica, dar.
HOMMELEN, (hommelde, heeft gehommeld),
gonzen, een dof geluid maken (gelijk de bijen
doen): (ook) mompelen. HOMMELING, v.
HOMMELES, in de uitdr. 't is (er) hommeles,
alles is er in beroering ,er is ruzie, de boel staat op
stelten.
1. HOMMER, ook HOMMERD, m. (-s), mannetjes
HOMMERTJE, o. (-s), hommer-visch,om.
(inz. van bokking).
2. HOMMER, ook NOMMER, m. (-s), (scheepst.)
de door de hommerstukken gevormde achthoekige
verdikking van den mast, onder den top der steng,
waarop de bramzaling en het tuig komt te rusten;
--GAT, o. (-en), gat boven in de toppen der marsstengen; --STUK, o. (-ken), een der beide blokken
die voor en. achter tegen den mast gespijkerd worden, en die samen den hommer vormen.
HOMOEOPAAT, m. (...paten), aanhanger van
de homoeopathische geneeswijze. HOMOEOPATHIE, v. geneeswijze volgens het systeem van
Hahnemann (j 1843), waarbij men tegen eene
kwaal als geneesmiddel aanwendt, dat wat bij een
gezonde juist de kwaal zou teweegbrengen, doch
in uiterst geringe mate toegediend de natuurlijke
heelkracht van het organisme helpt. HOMOEOPATHISCIi, bn. bw. overeenkomstig de homoeopathie,
de b. betreffende : de homoeopathische geneeswijze;
het homoeopathische stelsel.
HOMOGAAM, bn. (plantk.) gelijktijdig rijp
zijn (van meeldraden en stampers in eene bloem).
HOMOGAMIE, v. het gelijktijdig rijp zijn.
HOMOGEEN, bn. van denzelfden aard of geest;
(wisk.) homogene grootheden, die door dezelfde
eenheid gemeten kunnen worden; - (nat.) homo
licht, licht dat door het prisma niet verder-gen
gesplitst kan worden en geen spectrum met kleuren
geeft; - een homogeen ministerie, dat één is in denk
HOMOGENITEIT, v. het homogeen zijn.-wijze.
HOMOLOGATIE, v. (-s, -tiën), gerechtelijke
bekrachtiging, goedkeuring (b. v. van het akkoord
van een failliet).
HOMOLOGEEREN, (homologeerde, heeft gehomologeerd), bekrachtigen, goedkeuren: het akkoord
van den gefailleerde is door de rechtbank gehomologeerd .
HOMOLOOG, bn. overeenstemmend, gelijknamig;
(ook) met elkaar samenvallende (van lijnen, punten, enz.).
HOMONIEM, bn. gelijkluidend (inz. van woorden,
die in beteekenis verschillen, als hart en hard, dog
en doch, enz.); -, o. (-en), gelijkluidende woorden van verschillende beteekenis.
HOMOSEISTEN, V. mv. lijnen die de punten
aangeven tot waar eene aardbeving zich in een
bepaalden tijd heeft voortgeplant.
HOMOSEXUALITEIT, v. onnatuurlijke geslachtslust tot personen van hetzelfde geslacht.
1. HOMP, V. (- en), groot en dik stuk: eene homp
brood, vleesch; - hij snijdt de kaas met hompen,
't is een baas, een piet. HOMPJE, o. (-s).
2. HOMP, v. (Hoogd. Humpe), groot drinkglas,
bokaal.
HOMPELAAR, m. (-s), iem. die kreupel is, die
hinkt. HOMPELAARSTER, v. (-s).
HOMPELEN, (hompelde, heeft en is gehompeld),
hinken, mank of kreupel gaan : hij hompelt; (ook)
struikelen. HOMPELING, v. (-en).
HOMPELIG, bn. ( -er, -st), hinkend, kreupel.
HOMPELVOET, m. en v. (-en), hompelaar(ster).
HOMVISCH, in. (...visschen), hommer.
HOMVOCHT, o. melkachtig teelvocht der manlij ke visschen.
HOMZIEK, bn. die haring is homziek, heeft
nagenoeg rijpe hom.
1. HOND, m. (-en), (nat. bist.) een geslacht van
vleeschetende zoogdieren (canis), waartoe o. a.
ook de wolf, de vos en de jakhals behooren; (inz.) het bekende huisdier (canis familiaris), de
tamme hond, waarvan tal van rassen bestaan : de
jager met zijn hond; een trouwe hond; kleine Jan
loopt mij achterna als een hondje; zoo dartel als een
jonge hond; - zoo moe zijn als een hond, uitgeput
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van vermoeienis zijn; - hij is zoo ziek als een hond,
door en' door ziek; - behandeld worden als een hond,
met minachting, slecht; - (R. -K.) sterven als een
hond, buiten de kerk ; - 't is weer om er geen
hond uit te jagen, heel slecht weer; - een standje
krijgen, waar de honden geen brood van zouden
eten, een ongezouten, geducht standje; - commandeer je hond en blaf zelf, ge hebt mij niets te bevelen;
- als men een hond wil slaan, kan men licht een
stok (of knuppel) vinden, men kan altijd vu-el voorwendsels vinden wanneer men iem. kwaad wil
doen; - men moet geen slapende honden wakker maken,
men moet niet de aandacht vestigen op iets, waarvan men onaangename gevolgen kan ondervinden;
- doode honden bijten niet (al zien ze leelijk), die
dood is kan geen kwaad meer doen; - blaffende
honden bijten niet, van hen die dreigen heeft men
zelden iets te vreezen; - als twee honden vechten
om een been, loopt een derde er mee heen, wanneer
twee personen om iets twisten, raakt vaak een derde
in het bezit er van; - met onwillige honden is het
kwaad hazen vangen; veel honden zijn der hazen
dood, zie HAAS; - twee kwade honden bijten elkander niet, 't is dief en diefjesmaat, zij zijn aan elkander gewaagd; - zij leven te zamen als kat en hond,
zij twisten altijd; - een bloode hond wordt zelden
vet, wie al te beschroomd is, vaart daar zelden goed
bij; - hij is bekend als de bonte hond (met den blauwen staart), is overal bekend; - het bekomt hem
als den hond de worst (of de knuppel na het stelen
van de worst), het bekomt hein slecht; - (Zuidn.)
ontvangen worden gelijk een hond in een kegelspel,
zeer slecht ; -- den hond in den pot vinden, komen
als het eten op is ; - (Z. A.) iem. een kind hond
maken, stiefmoederlijk behandelen, over liet hoofd
zien ; - van het hondje gebeten zijn, hoogmoedig
zijn ; - (Zuiàn.) van den stoker (of den brouwer)
zijnen hond gebeten zijn, gaarne sterken drank
of bier drinken ; - daar zijn meer hondjes
die - blom heeten, gezegd als men iem. verkeerdelijk beschuldigt; - komt men over den hond,
dan komt men ook over den staart, als men de groote
moeilijkheid te boven is, dan overwint men ook de
andere, of, stapt men over het hoofdbezwaar
heen, dan kan men licht kleinigheden toegeven
(sommigen denken hierbij aan de Hont of WesterSchelde); - stomme hond, stommeling; - ongeloovige
hond, naam door de Mohammedanen aan de Christenon gegeven; - gierige hond, gierigaard; - (gew.)
die van den hond gebeten is, rn,)et van hetzelfde haar
daar op leggen (of haar van denzelfden hond op iets
leggen), (fig.) de gevolgen der dronkenschap moet
men door drank zien te verdrijven; - het is een
wrange hond, zei de boer, en hij dronk bij vergissing
een feseh wijnazijn voor rijnwijn leeg; - op den
hond zijn, (van personen) geheel aan lagerwal
zijn : hij is hoe langer hoe neer achteruit gegaan,
maar nu is hij geheel op den hond; - het is in den
hond, het is verwaarloosd, naar de maan : als de
kinderen zelf baas zijn over het speelgoed, is de boel
gauw in den hond; - zijn goed in den hond dragen,
een kleedingstuk door blijven dragen ; hoewel het
herstelling behoeft, zoodat het later niet meer te
repareeren is; - het ziet er uit, alsof het uit een
hond zij n aars is gehaald, gezegd van iets dat er
verfrommeld, oud en verfomfaaid uitziet ; -(Zuidn.) een neus hebben gelijk een hond, een
hondeneus hebben, alles gemakkelijk te weten
komen ; - op iets staan te kijken als een hond op
eene zieke koe, zeer dom toezien ; - (plat) hond
noch stront (of beest zeggen), heengaan zonder iem.
te groeten ; - weten waar de hond gebonden ligt,
hoe het met cane zaak gesteld is ; de hond zit hem op zijn tasch, hij is gierig; (Zuidn.) zijn hond loslaten, zijn geld voor den dag
halen; - (Zuidn.) hij heeft een dikken hond op
zijde liggen, Bene goed voorziene beurs met geld;
- daar ligt de hond begraven, daar schuilt de m oei
daar zit hem de knoop; -lijkhed,
(fig.) een hondje, gezegd van alles wat klein en
lief is : mijn hondje !, lief kind; wat een hondje van
een kind, van een armband, enz.; - een (gemeene)
hond van een kerel, 't is een ware hond, een verachtelijk, vuilaardig mensch; (sterr.) de Groote en de Kleine Hond, benaming
van twee sterrenbeelden; - (nat. hist.) de vliegende
hond, soort van vleermuizen (in Afrika, O.-Indië,
Australië), zie KALONG; --
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de roode hond, zekere huidziekte, waarbij het
geheele lichaam niet roode plekken en bultjes
bedekt is, minder erg als roodvonk; (ook) huid
Europeanen in heete gewesten; —-uitslagder
(wev., aan een Jacquard-machine) een ijzeren haak
o t arm, waardoor een schijfloop in beweging wordt
gebracht- ten ende de patroonkaarten voor den
weefstoel naar volgorde in werking te brengen; —
(bij den bergbouw) soort van kleinen wagen of bak
op vier wielen, tot vervoer van uitgegraven steen massa's.
2. HOND, o. zekere landrnaat, ter grootte van
100 ❑ roeden : zes hond is een Rijnlandsehe morgen.
HONDEBED, o. (-den), slecht en hard bed;
...(N)DREK, m. uitwerpselen van een of meer
honden; ...FOK, v. (-ken), (scheepst.) soort van
takel met twee blokken, o. a. gebruikt om de
watervaten binnen boord te hijschen; ...JONG,
o. (-en), pasgeboren, jonge hond.
HONDEKENSKRUID, o. (gew.) zekere plant,
hondskullekenskruid.
HONDEKAR, v. ( -ren), wagen die door een of
meer honden getrokken wordt- ...KERVEL, v.
(plantk.) duizendblad ; ...KETTING, m. (-en),
, om een hond vast te houden ; ...KEUTEL, v.
(-s), stuk drek van een hond; ...KLAMAAI, m.
(gew.) hondedrek; ...KOP, m. (-pen), kop van een
hond; ...KOT, o. (-ten), hondenhok; — het is er
goo veilig als vleesch in een hondekot, heelemaal
niet veilig ; — (Zuidn ) hooge hoed ; -- slechte
woning; ...MUIL, n:i. (-en), bek van een hond;
(gew.) zekere plant, eene soort van leeuwenbek
(antirrhinum).
HONDEN, in de veroud. uitdr. het zal er honden, er zullen stokslagen vallen.
HONDENASYL, o. (-s), toevluchtsoord voor
weggeloopen honden; (ook) inrichting oin zieke honden te verplegen en zoo noodig pijnloos te dooden.
HONDENBAANTJE, o. (-s), een zeer slecht
baantje; eene onaangename bezigheid; ...BEIEN,
v. mv. (gew.) zekere plant met donkere bessen;
(ook) de roode boschbes; ...BEISHOUT, o. (gew.)
:zekere plant, bitterzoet (solanum dulcamara);
...BELASTING, v. belasting op het houden van
honden; ...BLOEM, v. (-en), (gew.) hondsbloem;
...BROOD, o. (-en), soort van grof brood voor
hondenvoedsel; ...DOKTER, m. (-s), arts voor
zieke honden; ...DOOD, v. (gnu.) hondsgras;
... DRAF, m. onregelmatige draf, (ook) onregel-matige stap (van een paard); ...END, o. (-en),
Gcheepst.) hon dsen d.
HONDENEST, o. (-en), een nest van jonge houden ; (fig.) onzindelijk bed - ...NEUS, m. (...neuzen), neus van een hond; (fig.) hij heeft een hondeneus, hij ruikt scherp, hij weet te raden waar
hij zijne gading vinden kan.
HONDENGEK, in. (-ken), iem. die verzot is op
honden; ...HAAR, o. haar van een hond; ...HOK,
, o. (-ken), houten hok van een wachthond; — (in
,een pelmolen) naar onder nauwer wordende bak
zonder bodem waarin de door de steenen gepelde
gerst valt; ...HUIS, o. (...huizen), groot hok waarin
verscheidene honden (b. v. jachthonden) worden
gehuisvest; ...JONGEN, m. (-s), oppasser van de
honden; (ook als scheldwoord) deugniet.
HONDENKLAAR, v. (gew.) zekere plant, duizend blad (achillea mullefolii,um): ...KOST, m. slecht onsmakelijk eten; (slag.) afval, afsnijdsel, vellen, spieren,
stukken staart enz.; ...KRUID, o. (gew.) zekere
plant, watermunt (mentha aquatica); ...LEDER,
...LEER., o. leer van de huid van honden; ...LEti EN, o. een ellendig leven : hij heeft een honden leven; ...LUIS, v. (...luizen), hondsluis; ...MOLEN RAD, o. (-en), dat door honden in beweging gebracht
wordt; ... NAAM, m. (...namen), naam die gewoonlijk aan honden gegeven wordt, (ook) gemeene
schimpnaam; ... RAS, o. ( -sen) , ras of geslacht
van honden; ... ROEP, m . (jag.) het terugroepen
der honden -,...S ALADE, v. (gew.) sla van hondenbloemen, molsla; ...SLAGER, m. (-s), (hist.)
persoon die aangesteld was om de honden uit de kerk
te slaan, kerkeknecht, ordehouder; ...TEEK, v.
(...teken), hondsluis; ...TENTOONSTELLING, v.
(-en); ...VLEESCH, o. vleesch van honden; (slag.)
afval van vleesch dat aan de honden gegeven
wordt, hondenkost; ... WACHT, v. (zeew.) de
wacht van 's nachts 12 tot 4 uur; ...WEER, o.
zeer slecht en onstuimig weder; ...WERK, o.
onaangenaam werk; ...ZEEP, v. om honden te
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wasschen; ...ZIEKTE, v. zekere zenuwziekte
van honden; (fig.) hij heeft de hondenziekte, hij is
dronken; ...ZWEEP, v. (-en), om honden te regeeren.
HONDEPENNING, m. (-en), belastingpenning
aan den halsband van een hond; ...PINT, o.
(scheepst.) dubbel end touw tot vastbinden gebezigd, stopper; ...PUNT, v. (-en), (scheepst.) spitse
punt, die men aan het einde van een touw maakt,
om dit gemakkelijker door de katrollen der blokken
te steken.
HONDERD, telw. (hoofdgetal) 10 maal 10:
eene eeuw heeft honderd jaren; een bankbiljet van
honderd gulden.; deze enveloppen kosten 80 cents de
honderd (nl. stuks); er zijn er over de honderd, meer
dan honderd; — hij loopt naar de honderd, is bijna
100 jaar; — ik wed honderd tegen een; -- numero
honderd. de bestekamer (die in hotels dit nummer
draagt); -- ik doe het in geen honderd jaar, nooit,
in geen geval; — da heb ik je nu al honderd maal
verboden, tallooze malen; — hij praat honderd (of
vijfhonderd) uit, zijn mond staat niet stil; -- iem.
uitmaken voor honderd en tien, hem uitschelden
voor al «-at leelijk is; — het is er honderd (of het
is daar honderd en twintig), 't is homuaeles, men is
slecht gemutst; —
—, o. honderd stuks : deze pruimen kosten 25
cents het honderd; (eert.) zekere maat voor grof
zeezout, 404 maten of ruim 248 H.L.; geld uitzetten
tegen 3 ten honderd, tegen 3/ © , tegen f 3 voor elke
f100;—
(fig.) alles is (of de boel loopt) in het honderd,
alles is in de war; (gew.) 't is er er kootje in 't honderd, een verwarde boel; in 't honderd slaan (schieten
enz.), in het wild rondslaan enz.; -- -, (- en), honderdtal : zij vielen bij honderden
neer; honderden hebben het gezien; zijn verlies loopt
in de honderden (nl. van guldens).
HONDERDARMIG, bn. met honderd armen;
...BLADIG, bn. met honderd bladeren : honderd
roos; ... DEELIG, bn. in honderd deden-bladige
verdeeld : de honderddeelige thermometer, de in 100
graden verdeelde thermometer van Celsius.
HONDERDDUIZEND, telw. (hoofdgetal) 100
maal 1000 : eene ton is honderdduizend gulden;
hoofdprijs in de Ned. Staatsloterij : de honderdduizend trekken; --- zoo dronken als honderdduizend
man, smnoordronken .
HONDERDDUIZENDSTE, bn. (ranggetal) : het
honderdduizendste deel.
HONDERDERLEI, bn. van honderd verschillen
soorten : hij heeft honderderlei schelpen.
-de
HONDERDGRADIG, bn. in honderd graden ver
: de honderdgradige thermometer van Celsius.-del
HONDERDHOUT, o. benaming voor eikenhout
van eene bepaalde afmeting, houten van
1 /a M.
lengte.
HONDERDJARIG, bn. van honderd jaren : een
honderdjarige boom; de honderdjarige aloë, zekere
plant tot de familie der duitbladachtigen behoorende, Amerikaansche aloë; het honderdjarig bestaan der vereeniging werd feestelijk herdacht; een
honderdjarig feest, een eeuwfeest. HONDERD
jaren oud is.-JARIGE,in.ev()md10
HONDERDMAAL, bw. honderd malen, (fig.)
bij herhaling : honderdmaal op een dag vergist hij
zich.
HONDERDMAN, m. (-nen), (hist.) hoofdman
over honderd, nl. soldaten (Lat. centurio); (ook)
lid eener vergadering van 100 leden.
HONDERDOOGIG, bn. met honderd oogen :
(myth.) de honderdoogige Argus.
HONDERDPONDER, m. (-s), (art.) kanon waaruit
men kogels van 100 pond schiet; — kort en dik
vrouwtje.
HONDERDSTE, bn. (ranggetal) : de honderdste
psalm; het honderdste gedeelte van iets; niet het honderdste part van wat hij zegt
waar, zoo goed als
alles is gelogen; — ik probeer het nu al voor de honderdste maal, ik heb het al tallooze keeren beproefd; —
—, o. (-n), het honderdste deel : (rekenk.) de
honderdsten staan in eene tiendeelige breuk op de
2de plae,ts na het decimaalteeken.
HONDERDTAL, o. (-len), een aantal van honderd : zij lagen bij honderdtallen dood op het slagveld; — ( rekenk.) de honderdtallen, de cijfers die
de honderden aanwijzen : bij een getal staan de
honderdtallen op de derde plaats van rechts.
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HONDERDVOUD, bn. honderdvoudig : (bijb.)
een ander deel (van het zaad) viel in de goede aarde
en gaf vrucht, het een honderd -, het ander zestig -,
en het ander dertigvoud; -, o. (rekenk.) een getal dat door honderd deelbaar is, dat een veelvoud is van honderd : zeshonderd is een honderdvoud.
HONDERDVOUDIG, bn. honderd malen iets
zijnde; een honderdvoudige oogst, honderdmaal
zooveel als er zaad gezaaid was.
HONDERDWERF, bw. honderdmaal.
HONDESNOET, ...SNUIT, m. (-en), snuit van
een hond; (bij vergelijking) het hondesnuitje, de in
de scheede uitstekende punt van den hals der
baarmoeder (bij paarden); ...STAART, m. (-en),
staart van een hond; ...TONG, v. (-en), tong van
een hond; (gew.) zekere plant, hondsbloem, paarden
(ook) hondsribbe, smalle weegbree; ...VEL,-bloem;
o. (-len), vel van een hond; (fig.) schavuit; ...(N)WAGEN, m. (-s), hondekar.
HONDJE, o. (-s), zie HOND- '--- (gew.) aanduiding voor een kwartje, elders voor een dubbeltje.
HONDJESHOUT, o. zekere plant, hondsboom.
HONDSAAP, m. (...apen), baviaan; ...BEET,
m. (...beten), beet van een hond; ...BEIEN,...BESSEN, v. mv. gew. benaming voor de zwarte nachtschade (solanum nigrunc) en voor de roode boschbes
(vaccinium vitis idaea); ...BLAAR, v. (...blaren),
...BLEIN, v. (-en), eene soort van gezwel.
HONDSBLOEM, v. (-en), benaming van ver
planten : paardenbloem (taraxacum offi--schilend
nale); late hondsbloem, herfstleeuwentand (leontodon
autumnalis); smalle weegbree (plantago lanceolata);
dotterbloem (caltha palustrio); margriet (chrysanthemurn leucanthemum); streepzaad (erepis); en
smeerwortel (symphytum officinale).
HONDSBOOM, m. (-en), (gew.) vogelkers (prunus
padus); -- zekere heester, gemeene wegedoorn of
vuilboom (frangula alnus); ...BOSSEN, m en o.
mv (gew.) zekere grassoort, boendergras (deschamps-ia caespitosa).
HONDSCH, bn. bw. ( -er, meest -), als een hond,
onbeschoft, onbeschaamd. lomp, onvriendelijk:
eene hondsche bejegening; - schaamteloos : een
hondsch mensch; - inhalig, schrokkig : ge moogt
zoo hondsch niet zijn; --- (w. g.) cynisch : de hondsche wijsgeer, Diogenes. HONDSCIIHEID, v.
HONDSDAGEN, m. mv. dat deel van het jaar,
waarin de Hondsster tegelijk met de zon opkomt,
volgens onze almanakken van 19 Juli tot 18 Aug.
(in Duitsche almanakken loopen de Hondsdagen
van 23 Juli tot 23 Aug„ in Engelsche van 3 Juli
tot 11 Aug.); de warmste tijd van het jaar : 't was
op een heeten dag in de hondsdagen.
HONDSDISTEL, v. (-s), (gew.) zekere plant,
stinkende kamille (anthemis cotula).
HONDSDOLHEID, v. zekere ziekte (lyssa, rabies
canine) die door den beet van een dollen hond
ook op menschen en op andere dieren wordt overgebracht, ten onrechte ook watervrees geheeten.
HONDSDOOD, v. (gen .) hondsgras; ... DRAF,
o. zeker onkruid, (gew.) ook onderhave en aardveil
geheeten (glechoma hederacea): ... DRAVIK, v. (gew.)
zeker vergiftig , genas, dolik (loliuïn temulentuin.).
HONDSEND, o. (-en), (scheepst.) Spaansche takeling, de verdikking aan het uiteinde der strengen
van eenig touwwerk, ten gevolge van het splitsen
daarvan, vs, at het uitdraaien der strengen belet;
... GRAS, o. (gew.) zekere grassoort, kweek (triticum
repens); ...HAAI, m. (-en), (nat. hist.) eene soort
van haai (scyllium canicula), wordt hoogstens
1 M. lang; hij legt de groote bruine haaieneieren
die zoo vaak hier 'aan het strand liggen; ... RONGER, m. (geneesk.) geeuwhonger; ... KERS, m.
(-en), zwarte vogelkers (prunus padus); (soms)
de bes van het bitterzoet (solanum dulcamara);
...KNOPPEREN, v. mv. (gew.) hondsboom;
...KOP, m. (-pen), (nat. hist.) zeehond, zeekalf;
...KRAMP, v. zekere ziekte, eene aanhoudende,
pijnlijke samentrekking van eenige spiergroepen
of van het geheele lichaam : het paard lijdt aan
hondskramp; (ook) gemaakte grijns; ...KRUID,
o. (gew.) hondsgras; ...KRUIS, o. (-en), kruis
aan den halsband van een hond; ...KULLEKENSKRUID, o. (gew.) standelkruid; ...LAPPENMOS,
o. hondsmos; ...LETTER, v. de letter R:...LOOK,
o. (gew.) zekere . plant, wilde knoflook (allium
vineale); ...LUIS, v. (...luizen), zeker insect (trichodectes latus Burm.).
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HONDSMELK, v. (gew.) zekere plant, ezelskruid;
...MOS, o. soort van korstmos (peltigera canine);
...NETEL, v. (-s), (gew.) witte doovenetel (lamiuin
album); ...00R, o. (-en), (molen.n.) schuingeplaatste enkele steunbalk, slimkarbeel; ...PETERSELIE, v. zekere vergiftige plant, wilde peterselie
(aethusa cynapiu.um); ...PLOEG, m. (-en), soort
van ploeg (o. a. in Limburg gebruikelijk) - ...RIBBE v. (gew.) zekere plant, smalle weegbree (plantago lanceolata); ...ROOS, v. (...rozen), wilde roos
(rosa canina); ... ROZELAAR, in. (-s, ...laren ),
hondsroos - ...ROZENSPONS, v. bedeguar, benaming voor de met op mos gelijkende draden overtrokken galnoten der wilde rozen.
HONDSRUG, m. benaming van eene heuvelreeks
in Groningen.
HONDSSCHEEDE, v. (-n), (gew.) zekere plant
(cynometra); ...SLANG, v. (-en), (nat. hist.) zekere
niet vergiftige slang in Amerika; ...STAR, ...STER,
v. (sterr.) eene der sterren van den Grooten Hond,
Sirius; ...TAND, m. (-en), tand van een hond;
(ook) oogtand; (plantk.) soort van gras in warme
streken (cynodon dactylon); ...TONG, v. (- en ),
tong van een hond; (ook) zekere geneeskrachtige
duinplant (cynoglossum officinale); ...VENKEL, v.
(gew.) zekere plant, hondsdistel; ...VLEERMUIS,
v. (...muizen), (nat. hist.) soort van vleermuis
(in Amerika en Bengalen); ...VLIEG, v. (-en),
(nat. hist.) galwesp; ...VOT, m. (-ten), scheldwoord
voor een laf en verachtelijk persoon; gierigaard,
krent, schraalhans : (zegsw.) men kan alle dagen
geen hondsvot wezen, zei gierige Gerrit, en hij gooide
een duit te grabbelen; (ook) benaming voor het
reepje op den schouder van eene kapotjas; ...WORM,
m. (-en). (nat. kist.) worm onder de tong van een
hond; ...WORTEL, m. (-s), (gew.) hondsgras.
HONGAAR, m. (Hongaren), iemand uit Hongarïje.
HONGAARSCH, bn. van of uit Hongarije : Haugaarsche wijn; -, o. de Hongaarsche taal.
HONGARIJE, o. een der Europeesche staten,
waarover de Keizer van Oostenrijk koning is.
HONGER, m. natuurlijke behoefte aan spijs :
honger hebben; ik rammel van den honger, heb grooten trek; scheel zien van den honger; - honger
maakt rauwe boonen zoet (of honger is de beste kok),
aan iem. die honger heeft smaakt alles goed; honger is een scherp zwaard, het is pijnlijk niet te
eten te hebben; - van honger sterven, doodgaan
door gebrek aan voedsel; -- ik heb een honger
als een paard, verf azend veel honger ; - zooveel
honger hebben als de zee dorst, hoegenaamd
geen honger ; - (scherts.) die schoenen hebben
honger, zij bijten, de teenen hangen er door; trouwen is honger lijden, de gehuwde moet zich
velerlei ontbering getroosten; --- (fig. ► onverzadelijke begeerte : honger naar geld en goed; - (gew.)
benaming van zekere plant, die niet door het vee
gegeten wordt, moeraskartelblad (pedicularis palustris).
HONGERBRONNEN, v. inv. bronnen die niet
altijd water geven, maar gedurende het droge jaar
opdrogen (Hoogd. Hungerbrunnen); ...DOOD,-getijd
m. dood ten gevolge van honger : den hongerdood
sterven.
HONGEREN, (hongerde, heeft gehongerd), honger lijden : die nooit at, hongerde nooit; mij hongert,
ik heb honger; en als hij 40 dagen en 40 nachten
gevast had, hongerde hein ten laatste; - (fig.) hongeren
naar iets, er eene sterke begeerte naar hebben :
zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerech tigheid;
honger verwekken, den eetlust gaande maken :
de scherpe noorderlucht hongert; 's winters hongert
het meer dan 's zomers.
HONGERIG, bn. ( -er, -st), honger hebbende,
gretig : ik ben hongerig; hij heeft eene hongerige
maag; zij vielen als hongerige wolven op het middag maal aan; (ook zelfst.) de hongerigen spijzen, de
armen voeden; - (fig.) begeerig, inhalig. IIONGE RIGHEID, v. inhaligheid.
HONGERKUNSTENAAR, m. (-s), iem. die langdurige onthouding van voedsel den menschen
als eene kunst vertoont, om daarmede een bestaan
te vinden.
HONGERKUUR, v. (...kuren), (geneesk.) kuur
waarbij men genezing zoekt te verkrijgen door
vermindering der voeding: hij ondergaat eene honger-
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kuur; ...LIJDER, m. (-s), iem. die honger lijdt:
hij ziet er uit als een hongerlijder; (fig.) iem. die met
een zeer gering inkomen moet toekomen; arme
stakker; ...LOON, o. (-en), zeer karig loon;
...PROEF, V. (...proeven), proef om te weten hoe
lang men zonder voedsel kan leven; ...SCHURFT,
v. ziekte van paarden die slecht zijn gevoed en
onderhouden (herpes scabiosus malignus).
HONGERSNOOD, m. gebrek ; - (veroud.) twee
zuivels op een brood, dat geeft hongersnood, overdaad
leidt tot armoede; - (gewoonl.) nijpend gebrek
aan voedsel in eene geheele landstreek, ellende
ten gevolge van een mislukten oogst : er kwam.
hongersnood over het geheele land.
HONGERWESP, v. (-en), zeker vliesvleugelig
insect (evania) waarvan het achterlijf opmerkelijk
hoog met een dunnen steel aan de achterzijde van
het borststuk is vastgehecht; ... WOL, v. fijne,
zachte wol, die verkregen wordt door de schapen
aanhoudend karig te voeden.
HONGITnCHT, m. (-en), (hist. Ind.) expeditie
naar de Molukken enz. om de muscaatboomen
die er te veel groeiden, om te hakken.
HONIG, in de spreektaal gewoonlijk HONING, m.
de door de bijen uit de bloemen verzamelde geurige, zoete stof, die in hun lichaam verwerkt en in
de cellen der bijenkorf uitgestort wordt : honig
winnen; inlandsche honig (in tegenst. van Romein sche, 111exikaansche, Bretagne -honig enz.); onyepijnde honig, die nog niet uitgeperst is, (ook) honig
die na het uitsnijden der raten vanzelf uit de cellen
vloeit (in tegenst. van gepijnde honig, die door
persen uit de raten verkregen is); lijmige honig;
stijve honig; - zoo zoet als honig, zeer zoet; het smaakt
als honig (maar niet zoo zoet), het is overheerlijk; iein. honig om den mond smeren, hem vleien; -een land overvloeiende van melk en honig, Bene streek
waar van alles overvloed is (vgl. Exod. 13 : 5); men vangt meer vliegen met (een lepel) honing, dan
met (een vat) azijn, met zachtheid krijgt men meer
gedaan dan met hardheid.
HONIGACHTIG, HONINGACHTIG, bn. ( -er,
-st), op honig gelijkende.
HONIGBAKJE, HONINGBAKJE, o. (-s),
(plantk.) bijkomende organen eener bloem, waarin
honig wordt afgescheiden : ...BEER, m. (...beren),
eene gele soort van bruinen beer; ...BIJ, v. (-en),
(nat. hist.) het insect dat de honig verzamelt en
bereidt (apis rnellijica); ...BLOEM, v. (-en) zekere
plant, bijenblad; Afrikaansche pimpernel; ... BUIK,
en), (Zuidn.) bijenkorf; ...DAS, m. ( -sen),
marterachtig roofdier, in Afrika (mellivora capens-is)
dat de bijennesten plundert; hoogstens 25 c.M. lang;
...DAUW, m. een kleverig suikerachtig vocht,
waarmede des zomers de bladeren en stengels bedekt zijn, en dat afgescheiden is door bladluizen;
...DRANK, m. (-en), uit honig bereide drank,
mede; ...GEEL, bn. de kleur van honig hebbende; -o. die kleur; ...GEZWEL, o. (- len), (heelk.) een
beursgezwel dat met gelen etter gevuld is; ... GEWIN, o. opbrengst van den honigoogst; ...GRAS,
o. zekere geurige grassoort (holcus odoratus);
...GROEFJE, o. (s), (plantk.) kleine verdieping
aan Bene bloem, waarin honig wordt afgescheiden;
...HEIDE, v. zekere heidesoort, dopheide (erica
tetralix).
HONIGKELK, HONINGKELK, m. (-en),(plantk.)
bloemkelk die honig bevat; ...KLAVER, v. zekere
welriekende soort van klaver (melilotus): de gele
(of gewone) honigklaver; de witte, de blauwe honig klaver; ...KLEUR, v. de kleur van honig; -, (-en),
met honig tot een deeg samengeknede verfstof,
voor waterverfteekeningen; ...KLIER, v. (-en),
...KLIERTJE, o, (-s), plantk.) ronde verhevenheid op den bloembodem, waarin de honig wordt
afgescheiden; ...KOEK, m. (-en), koek die door
middel van honig zoet is gemaakt; ...KOEKOEK,
m. (-en), (nat. hist.) een kleine koekoek (in Afrika
en O.- Indië), (indicatoridae) die aan mensch of
dier de nesten der wilde bijen aanwijst, ten einde
de maskers dezer insecten machtig te worden;
...KRUID, o. (gew.) zekere plant, honigbloem;
...MAAG, v. (...magen), de honigmaag der bijen;
...MENGSEL, o. (-s), mengsel van honig, b. v.
niet azijn; ...00GST, m. (-en); ...PAP, v. pap van
honig; ...PERS, v. (-en), gereedschap om den honig
uit de raten te persen; ...PIL, v. (-len), pil met
honig doortrokken; ...PLEISTER, v. (-s), (veearts.)
pleister met honig besmeerd; ...RAAT, v. (...raten),

m, (-
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Bene met honig gevulde schijf uit een bijenkorf;
... REUK, m. de geur van honig.
HONIGRIJK, HONINGRIJK, bn. rijk aan honig.
HONIGSCHIMMEL, HONINGSCHIMMEL, m.
(-s), Bene soort van schimmel, een paard van grauw
geelbruine kleur, somtijds geappeld;-achtig
...SCHUBJE, o. (-s), (plantk.) platte verhevenheid
onder aan een blo. mblad, waarin de honig wordt
afgescheiden.
HONINGSLINGER, m. (-s), werktuig om door
middel van de middelpuntvliedende kracht, den
honig uit de raten te slingeren.
HONIGSMAAK, m. de smaak die aan honig eigen
is; ...STEEN in. (delfst.) zekere delfstof van honig gele kleur, die een sterk zuur, het honigsteenzuur
(acidurn melliticumn) bevat; ...SUIKER, v. druivensuiker; ... TIJD, m. tijd dat men den honig snijden
kan; ...VAT, o. (-en), vat waarin honig is;.
HONIGVOGEL, m. (-s), kleine sierlijke soort van
vogeltjes (nectariniidae), over Afrika, Azië en
Amerika verbreid; zij onderscheiden zich van de
kolibri's door de kortheid der vleugels en de lengte
van den loop; hiertoe behooren de metaalglanzige
honingvogel (nectarinia metallica) en de groene suiker vogel (N. famosa).
HONIGVRETER, HONINGVRETER; m. (-s),
(nat. hist.) , honigdas; ... WATER, o. water met
honig gemengd; ...WESP, v. (-en), zeker vliesvleugelig insect; ...WINNER, m. (-s), bijenhouder;
... WIJN, m. zekere drank, gekookte honig dien men
heeft laten gisten en daarna als wijn heeft behandeld; ...WORM, m. (-en); ...ZALF, v. (...zalven),
zalf met honig; ...ZEEM, o. ongepijnde honig; het
zoetste, het vetste van den honig; ...ZEEMER,.
m. (-s), iem. die honig zeemt, zuivert, bereidt.
HONIGZOET, HONINGZOET, bn. bw. zoo zoet
als honig; - (fig.) honigzoete woorden, vleiende woorden; (zegsw.) honigzoete ivoordekens brengen geen
haver in de kast.
HONIGZUIGER, in. (-s), Bene vogelsoort in
Australië (meliphagidae), die honig uit de bloemen
der eucalypten zuigen met hun penseelvormige.
tong.
HONK, o. meet, uitgangspunt en vrijplaats bij
kinderspelen : honk hebben, op de rustplaats zijn
(b. v. bij het stuivertje-wisselen een boom hebben);
van honk gaan, meet verlaten; bij honk blijven, zich
niet ver van huis verwijderen; (fig.) van honk zijn,
van huis zijn : als de katten van honk zijn, dansen
de muizen op tafel; hij is ver van honk, (ook) hij is vervan zijn onderwerp afgedwaald; hij kan niet van
honk, hij kan niet weg, niet uitgaan, (ook) heeft
doorloopend drukke bezigheden.
HONKEN, (honkte. heeft gebonkt)_ op de rustplaats uitrusten (b. v. bij het krijgertje spelen en
stuivertje-wisselen.)
HONKPAAL, m. ( ...palen), paa waar honk is.
HONNET, bn. bw. fatsoenlijk, beleefd, net : 't is
een zeer honnet mensch; hij heeft mij honnet be/sandeld.
HONNEURDAGEN, ook HONORD.-tGEN, m.
mv. (kooph.) respijtdagen, uitsteldagen, die na
den vervaldag van een wissel worden toegestaan.
HONNEURS (Fr.), v. mv. eerbewijzen : de honneurs waarnemen, voor den gastheer of de gastvrouw
tegenover de gasten de beleefdheidsplichten waar
eer des huizes ophouden; - (kaartsp .,..-nem,d
inz. bij het whisten) de hoogste kaarten (aas, heer,
vrouw, boer en tien van troef).
HONNIG, bn. bw. ( -er, -st). aardig, lief, snoezig:
wat een honnig kind; zoon honnig keteltje; die kinderen
zien er honnig uit, ze zijn allerhonnigst gekleed.
HONORABEL, bn. bw. ( -er, -st), eerbaar, eervol
dit is zeer honorabel; (ook) belangrijk : een honorabel
bedrag.
HONORAIR, bn. een honorair lid, een eerelid;
een honorair ambt, een eereambt, dat niet bezoldigd
wordt.
HONORARIUM, o. (...ria), geldelijke vergoeding
voor geestesarbeid, schrijvers- of auteursloon : hij
ontvangt een honorarium, van f 40.- per vel druks.
HONOREEREN, (honoreerde, heeft gehonoreerd),
eeren : (kooph.) een wissel honoreeren, accepteeren,.
betalen (wanneer men zelf de betrokkene niet is);
- honorarium geven : zijne romans worden goed
gehonoreerd, hij ontvangt er veel honorarium voor.
HONORIS CAUSA (Lat.), eershalve : hij is honoris
causa tot doctor in de letteren bevorderd.
HONTEUS, bn. bw. schaamte verwekkend, schan-

HONVED.

796

delijk: eene honteuze zaak; — beschaamd, verlegen:
ik ben honteus om het u te vragen; — de honteuze
armen, huiszittende armen.
HONVED, m. (-s), benaming voor de Hongaar
-sche:andwr.
HOOFD, o. (-en), het bovenste deel van het menschelijk lichaam, dat door den hals met den romp
vereenigd is : een groot, een klein, een dik hoofd; —
wat heeft hij een oogen in zijn hoofd, welke sprekende,
vurige oogen; — iem. van het hoofd tot de voeten
-opnemen (of bekijken), hem nauwkeurig opnemen; —
het hoofd schudden, als teeken van afkeuring of om
iets te ontkennen; — het hoofd ontblooten, zijn hoofddeksel afnemen als bewijs van eerbied; — ' t was er
zoo vol van nieuwsgierigen, dat men wel over de hoofden
kon loopen; — zich een kogel door het hoofd jagen,
zich voor het hoofd schieten, zich doodschieten; —
(scherts.) hij had eene sigaar in zijn hoofd, in den
mond; -- schedel: een kaal hoofd; zich een gat in
het hoofd vallen (stooten, enz.); — ik heb het vreeselijk
in mijn hoofd, ik heb erge hoofdpijn; --- aangezicht :
.hij heeft een hoofd als een boei, zijn hoofd wordt rood
van schaamte, hij heeft eene kleur, hij bloost; —
zegsw. : het hoofd laten hangen, neerslachtig zijn,
den moed verliezen; — het hoofd opbeuren, moed
vatten; — met opgeheven (of opgerichten) hoofde,
vol zelfvertrouwen, fier; — een zwaar hoofd in iets
hebben, de zaak donker inzien; — he hoofd staat
hem verkeerd (of dwars, niet goed), hij is slecht geluimd; — zijn hoofdje staat op zij, hij is goed gemutst; — mijn hoofd staat er niet naar, ik ben niet
in eene stemming daarvoor; -- er hangt hem iets
boven het hoofd, hij heeft gevaar te duchten; — wat
zal mij neg over het hoofd waaien, welke ongelukken
-staan mij nog te wachten; -- dat is hem leelijk tegen
zijn hoofd gewaaid, dat heeft hij leelijk moeten
bezuren; — hij heeft het hoofd gestooten, hij is in zijne
pogingen niet geslaagd; — iem voor het hoofd stooten,
hem onvriendelijk bejegenen, hem kwetsen; —
hij stond als voor het hoofd geslagen, bedremmeld; —
iem. een verwijt (beschuldiging, beleedigingj) naar het
hoofd slingeren, hem verwijtingen doen, enz.; --zich het hoofd niet met iets breken, er zich niet moeilijk
over maken, er niet over tobben; — breek me het
hoofd niet langer. plaag mij daar niet mee; — men
kan met zijn hoofd niet door den muur loopgin, men
kan het onmogelijke niet doen; — iem. het hoofd
-bieden, zich tegen hem verzetten; — het hoofd in den
schoot leggen, zich onderwerpen; — het hoofd boven
water houden. zich staande houden (als koopman),
niet (financieel) te gronde gaan; — iem. boven het
hoofd groeien, grooter worden dan hij is; (ook) zijn
meerdere worden; — die onderneming is mij over het
hoofd gewassen, gaat mijne krachten te boven, ik
kan haar niet meer meester blijven; — iets over het
hoofd zien, het vergeten, er niet op letten; —
(Zuidn.) hoofd over gat, dooreen, verward ; — de
hoofden bij elkaar steken, zich onderling verstaan; —
twee hoofden onder één kaproen, gezegd van personen die het volkomen eens zijn, vooral als er
sprake is van een boozen toeleg; — zijn hoofd neder leggen, sterven; — het zal hem zijn hoofd kosten, het,
geldt zijn hoofd, zijn leven is er mede gemoeid; —
ik verwed er mijn hoofd onder, gezegd als men niet
twijfelt aan de waarheid van iets; — iem. het hoofd
ivoor de voeten leggen, hem het hoofd afslaan; —
een hard hoofd die het beleeft, het kan nog lang duren.,
,eer dat gebeurt; —
(het hoofd als zetel van het denkvermogen,
enz.) : als het buikje vol is, dan is het hoofdje blij,
als men goed gegeten en gedronken heeft, voelt
men zich behaaglijk; — de wijn stijgt (of vliegt) hem
naar het hoofd; — ik ben wat licht in het hoofd, gevoel
mij flauw; — het hoofd loopt mij om. (ook) ik
weet niet waar mijn hoofd staat, de beslommeringen overstelpen mij; — maal mij niet aan het
hoofd, zeur daar niet langer over; — die melodie
maalt (of speelt) mij door het hoofd, komt mij telkens
in de gedachten; — hoe krijgt (of haalt) hij het in
zijn hoofd !, hoe komt het bij hem op; --- ik zal die
gekheid wel uit myn hoofd laten, niet zoo dwaas zijn
dat te doen; — dat is mij geheel door het hoofd gegaan (of gewaaid), het is mij uit het geheugen gegaan, ik heb er volstrekt niet om gedacht; — dat
laat ik mij niet uit het hoofd praten, die gedachte
houd ik vast, wat men ook moge zeggen; — dat zou
ik maar uit mijn hoofd zetten, uit de gedachten
stellen, daarop zou ik maar niet hopen; — veel op
zijn hc.ofd zetten, verwaand zijn ; -- hij heeft
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groote plannen in zijn hoofd, grootsche voornemens; — het wil hem niet in het hoofd, hij kan het
niet vatten, niet begrijpen; — iets uit het hoofd
leeren, kennen, enz., van buiten; — hij heeft een
goed (een helder) hoofd, een vlug verstand; — niet
wel bij (of in) het hoofd zijn, niet bij zijn verstand
zijn; — hij is geraakt (getroffen enz.) in zijn hoofd, hij
is krankzinnig; — dat verlies is hem in het hoofd
geslagen, heeft hem zijn verstand doen verliezen; —
het hoofd verliezen, niet weten hoe zich uit de moeilijkheid te redden, en daardoor allerlei gekke dingen
doen; — iem. het hoofd op hol brengen, zie HOL
(3de art.); — iem. het hoofd warm maken, zijn driften gaande maken, hem ophitsen, verbitteren; —
zijn eigen hoofd volgen, zijn eigen inzicht volgen,
niet naar anderen luisteren; — hij heeft een hoofd,
is koppig, eigenzinnig; — ziin hoofd toonen, koppig,
stijfhoofdig zijn; — zijn hoofd is gebroken, zijne
koppigheid (of zijn drift) is voorbij; -(fig.) persoon : we moeten de hoofden tellen, het
aantal personen; — zooveel hoofden, zooveel zinnen,
zooveel menschen, zooveel meeningen; — (w. g )
't is moeilijk alle hoofden in één zak te krijgen, allen
voor hetzelfde plan te winnen; — per hoofd. voor
ieder persoon : wij betaalden f 3 per hoofd; — een
gekroond hoofd, een vorst; —
bij dieren heet het lichaamsdeel meestal kop,
doch bij paarden spreekt men ook wel van hoofd:
een paard met ::en recht hoofd, met een hazenhoofd,
een schaapshoofd, een oudwijvenhoofd, enz.; eertijds
was hoofd voor kop van een dier gewoon, vgl. b . v.
zwijnshoofd, hoofdkaas, en eene zegs« . als : een
garnaal heeft ook een hoofd, scherts gezegd als
een kind zich koppig toont; —
(van dieren) stuk vee : (Zuidn.) het beste hoofd
(eig.) het beste stuk vee uit de nalatenschap, (thans)
successierecht : de erfgenamen hebben zes maanden
tijd om, het beste hoofd te betalen; het beste hoofd bedroeg f 800; —
(bij vergelijking) het hoofd van een spijker, (gewoner) de kop; — (molenm.) het hoofd van de as,
het voorste gedeelte van de as, waardoor de molenroeden gestoken zijn en waarop de dunnere hals
volgt; — (art.) verloren hoofd, (bij het gieten van een
kanon) een dikke en hooge giettap aan de schacht,
die tot verdichting van het metaal in den vuurmond
dient en vóór de uitboring afgezaagd wordt; —
(plantk.) het hoofdje, eene onbepaalde bloeiwijze,
waarbij de verkorte en meestal verdikte bloemspil
zittende of kortgesteelde bloemen draagt, ook
korfje genoemd; — (waterb.) het hoofd eener brug,
het in het water uitgebouwde stuk, waarop de
eigenlijke brug rust; — (in eene haven enz.) he hoofd,
de uitgebouwde steiger of losplaats, waarbij de schepen aanleggen; (ook) pier, golfbreker, ver in zee
uitstekende waterkeering, b v. aan weerskanten
van den haveningang, langs het strand enz.; —
(houtz.) de dwarsbalk aan de beide einden van de
slede die het hout voor de zagen schuift, (ook) het
uiteinde van het zaagraam; — (touwsl.) dikke
dwarsplank met gaten, aan de voorstijlen van den
uithaalwagen bij het slaan der strengen; —
(scheepst.) de hoofden der luiken, de opstaande
randen; — (landb.) het hoofd van den ploeg, het op
den grond rustende stuk hout, waaraan de ploegschaar is bevestigd; — het hoofd eener komeet, de
kern niet de coma; —
het bovenste, het hoogste gedeelte van iets:
(bijb.) de steen dien de bouwlieden verworpen hebben,
deze is geworden tot een hoofd des hoeks; — ( wapenk.)
het bovenste gedeelte van het schild (Fr. chef), ook
als benaming van zeker herautsstuk, het door eene
horizontale streep afgescheiden bovenste derdepart
van het schild, meestal schildhoofd genoemd : in
zilver een (schild)hoofd van keel; — ( van geschreven
en gedrukte stukken) het hoofd van een brief, van eene
rekening, van een staat, van een folio in een grootboek,
enz., het bovenschrift, enz. : ik zal hem een eigen
hoofd in het boek geven, het aan hem geleverde
afzonderlijk boeken; zet het maar op zijn hoofd,
laat het op zijn naam overschrijven; — uit dien
hoofde, om die reden, deswege : gij hebt mij belogen,
uit dien hoofde ontsla ik u; — uit hoofde van, wegens,
op grond van : uit hoofde van onze oude vriendschap
doe ik een beroep op uwe medewerking; —
wat vooraan is, het voorste deel van iets : hij
ging aan het hoofd der troepen (der colonne enz.),
liep aan de spits; hij stelde zich aan het hoofd der
beweging, nam de leiding op zich; de koning staat
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aan het hoofd der regeering; — ( van personen) de
eerste, de aanvoerder, het opperhoofd : een inlandsch hoofd; een aantal Indianen, waaronder
verscheidene hoofden; — de Paus is het hoofd der
R. K Kerk; — hij is het hoofd van zijn geslacht, de
oudste afstammeling van den oudsten tak; — het
hoofd van het gezin, de heer des huizes: — het hoofd
der school, de besturende onderwijzer; —
in tal van samenst. dient hoofd om aan te wijzen
dat het voornaamste, het belangrijkste in zijne
soort wordt bedoeld, b. v. : hoofdanker, hoofdas,
hoofdbalk, hoofdboog, hoofddeur, hoofdelijk, hoofd gang, hoofdgebouw, hoofdgracht, hoofdgroep, hoofdingang, hoofdkrater, hoofdkwartier, hoofdleger, hoof'dlinie (van verdedigingswerken), hoofdrnanuaal (van
een orgel), hoofdmuur, hoofdplein, hoofdpoort, hoofd schans, hoofdspil, hoofdstraat, hoofdwal, hoofdwapen,
hoofdzeil, enz.; — hoofdadministratie, hoofdaf deeli ng,
hoofdbestuur, hoofdbureau, hoofdkiesdistrict, enz.; —
hoofdaanvoerder, hoofdagent, hoofdarnbtenaar, hoofd commies (aan een ministerie), hoofdcoi oinissaris
(van politie), hoofdconducteur, hoofdconsul, hoofd deken (van eene kerk), hoofdgetuige, hoofdingeland,
hoofdingenieur, hoofdinspecteur, hoofdkonunies (kom mies lste klasse, bij de belastingen), hoofdofficier,
hoofdopzichter, hoofdredacteur, hoofdschuldige, hoofd verpleegster, hoofdvijand, enz.; — hoofdaanleiding,
hoofdaanval, hoofdbedoeling, hoofdbedrijf, hoofdbeginsel, hoofdbegrip, hoofdbeschuldiging, hoofdbezigheid, hoofdbezwaar, hoofdbrandpunt, hoofddenkbeeld,
hoofddeugd, hoofddwaling, hoofdgebeurtenis, hoofdgebrek, hoofdgedachte, hoofdgeschil, hoofdgrief, hoofd grond (voornaamste reden), hoofdindruk, hoofdinkomsten, hoofdleer (voornaamste leerstellingen),
hoofdmiddel, hoofdneiging, hoofdondeugd, hoofiloog•merk, hoofdoorzaak, hoofdverbintenis, hoofdvereischte,
hoofdzwarigheid, enz. enz.
HOOFDAANLEGGER, in. (-s), de persoon die de
onderneming op touw heeft gezet ; ...ADER,
V. (- s, -en), slagader; (ook) voornaamste ader in
Bene mijn; ...ADMINISTRATIE, v. de leiders eerier
onderneming; ...AGENT, m. (-en), agent die het
opzicht heeft over andere agenten : daar komt een
hoofdagent aan, hoofdagent van politie; hij is hoofdagent voor Nederland van die firma (van die verzekering7naatschappij enz.); ...AKTE, v. (-n), diploma
van volledige bevoegdheid bij het lager onderwijs:
hij studeert voor de hoofdakte; ...ALTAAR, o. (-s),
...altaren), voornaamste altaar, gewoonlijk het:
middeialtaar in Bene R. K. kerk; ...Al\1BTENAAR, m. (...naren, -s), titel van hooge ambtenaren
(bij de ministeriën enz. te beginnen niet den rang
van hoofdcommies); (in Ned. Indië) ambtenaar met
Bene maandelijksche wedde van f 1000.— of hooger;
...ARTIKEL, o. (-s), het voornaamste artikel
(bepaling) in een verdrag, contract enz.; — (fig.)
dat is bij mij een hoofdartikel, Bene hoofdzaak; —
het voornaamste opstel in een dagblad, het stuk
waarmede dit begint; — het voornaamste handels
: kofflie is mijn hoofdartikel.
-artikel
HOOFDBAD, o. (-en), (geneesk.) het baden van
het hoofd; ...BALSEM, m. (-s), balsem om het
hoofd te zalven; ...BAND, m. (-en), band, wrong
om het hoofd.
HOOFDBEDRIJF, o. (...bedrijven), voornaamste
bedrijf dat iem. uitoefent; (ook) belangrijkste bedrijf
van een tooneelstuk; ...BEGINSEL, o. (-en), principe; ...BESTANDDEEL, o. (-en), het voornaamste
der zelfstandigheden waaruit iets bestaat; ...BEUK,
v. (-en), middenschip eener kerk; ...BEWERKER,
m. (-s), de voornaamste bewerker van iets : hij is zelf
de hoofdbewerker van zijn ongeluk; de hoofdbewerker
van een boek; ...BEWONER, m. (-s), de voornaam
-ste
bewoner van een gebouw.
HOOFDBOOR, v. (...boren), (heelk.) trepaneerboor; ...BORS tEL, m. (-s), om het hoofd te borstelen.
HOOFDBREKEN, o. zware overpeinzing, geestelijke inspanning : die kinderen kosten heel wat hoofd breken. HOOFDBREKEND, bn. (er, -st), sterke
inspanning vorderende : een hoofdbrekend werk.
HOOFDBRON, v. (-nen), voornaamste bron; —
(fig.) dronkenschap is eene hoofdbron van ellende;
dit boek is de hoofdbron, waaruit de latere schrijvers
over het onderwerp hebben geput; ...BUIS, v. (...buizen), wijde aanvoerbuis (van gas- en waterleiding);
...BUREAU, o. (-'s, -x), voornaamste der bureaux:
hoofdbureau eener courant, van de politie; ...CIJFER,
o. (-s), voornaamste cijfer (van eene balans, reke-

ning enz.) : noem alleen maar het hoofdcijfer, de
specificatie zullen we later wel zien; — ( letterz.) cijfer
aan het hoofd der bladzijden; ...COMITÉ, o. (-'s),
comité dat zich met de hoofdleiding van iets belast
heeft; ...CONDUCTEUR, m. (-s), bij spoortreinen,
chef der conducteurs; ...CONTROLE, v.; ...DEEL,
o. (-en), voornaamste deel; (w. g.) hoofdstuk.
HOOFDDEKSEL, o. kleedingstuk dat het hoofd
bedekt (hoed, muts, pet, kap).
HOOFDDEUGD, v. (-en), (R. K.) voornaamste
deugd; de 7 hoofddeugden zijn - 3 goddelijke (geloof,
hoop en liefde) en 4 kardinale deugden (voorzichtigheid, rechtvaardigheid, sterkte en matigheid).
HOOFDDIEP, o. hoofdvaart in veenderijen,.
waarop de wijken uitloozen.
HOOFDDOEK, in. (-en), doek dien men on, het
hoofd slaat, b. v. 's nachts: (eert.) zeker vrouwen
uitstaande kap van wit goed,-kledingstu:
die in plooien op de schouders neerviel; — (Id.)
soort van tulband van gebattikt goed, hoofddeksel
der inlanders.
HOOFDDOEL, o voornaamste doelwit : zijn
hoofddoel is lid ran de Kamer te worden; ...EIGEN SCHAP, v. (-pen), voornaamste eigenschap : (rek.)
de hoofdeigenschap der meetkundige evenredigheden
is, dat het product der uiterste termen gelijk is aan dat
der middelste.
HOOFDEINDE, o. (-n), hoofdeneinde.
HOOFDELIJK, bn. bw. per hoofd, per persoon:
bij hoofdelijke stemming (of omvraag), terwijl alle
aanwezigen hein stem uitbrengen (of bij omvraag
hun bezwaren inbrengen); — hoofdelijke omslag,
het omslaan van liet geheele bedrag der benoodigde
gelden, kosten van een feest enz., over alle belas tingplichtigen, deelnemers aan het feest enz. : voor
heeveel is hij aangeslagen in den hoofdelijken om
hoofdelijk onderwijs, waarbij les wordt-slag?;—
gegeven aan ieder kind afzonderlijk; -- (recht.) eerie
hoofdelijke verbintenis, solidaire verbintenis, waarbij
elk der deelhebbers voor de gezamenlijke andere
deelnemers kan optreden (zoowel van schuldeischers
als van schuldenaren).
HOOFDELOOS, bn. zonder hoofd.
HOOFDENEINDE, o. dat deel van het ledikant
waar het hoofd ligt (in tegenst. van het voeteneinde).
HOOFDENSCHOOL, v. (...scholen), (Ind.) school
voor de zoons van inlandsche hoofden.
HOOFDGAT, o. (-en), gat (in een kleedingstuk)
otn het hoofd door te steken.
HOOFDGEBOUW, o. (-en), het voornaamste
gebouw eener groote inrichting (in tegenst. van de
bijgebouwen); — ( Ind.) woonhuis, in tegenst. niet de
daarachter liggende bijgebouwen, als bedienden -

kamers, keuken enz. ; ...GEËRFDE, m. (-n),
voornaamste grondeigenaar in een polder.
HOOFDGELD, o. (eert.) belasting of schatting,
geheven per hoofd of van ieder hoofd van een gezin, zonder te letten op de draagkracht.
HOOFDGERECHT, o. (-en), voornaamste schotel
van een maaltijd; ...GETAL, o. (-len), (taalk.)
telwoord dat de hoeveelheid der zelfstandigheden
uitdrukt; ...GODSDIENST, m. (-en), een der voornaamste godsdiensten (zooals de Christelijke, de
Joodsche en Mohammedaansche, enz.).
HOOFDHAAR, o. (...haren), de haren van het
hoofd; ...HULSEL, o. (-s), muts, kap.
HOOFDIG, bn. bw. ( -er, -st), eigenzinnig, stijfhoofdig, koppig : wees niet zoo hoofdig; — naar het
hoofd stijgende, koppig : hoofdige wijn; hoofdig bier.
HOOFDIGHEID, v.
HOOFDIJZER, o. (-s), oorijzer, gouden of zilveren, meestal breede band oen het hoofd, onder
de vrouwenkap.
HOOFDINGELAND, m. (-en), persoon die door
zijne mede -ingelanden is aangewezen om zitting
te nemen in het polderbestuur; ...INGENIEUR,
m. (-s), ...INSPECTEUR, m. (-s), eerste, voornaamste ingenieur, inspecteur; ...INHOUD, m. de
voornaamste inhoud, globale opgave van wat er
in een boek (een brief enz.) staat.
HOOFDJE, o. (-s), klein hoofd; zie HOOFD.
HOOFDJICHT, v. (geneesk.) prikkelbaarheid in
het hoofd; ...KAAS, v. fijngehakt vleesch (van den
varkenskop), dat in vormen gestold en gezult is.
HOOFDKABEL, m. (-s), geleidingskabel waardoor de opgewekte electriciteit (voor electr. licht
enz.) naar het kabel- of draadnet wordt gevoerd;
...KERK, v. (-en), kathedraal; (ook) voornaamste
kerkgenootschap.
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HOOFDKLEED. o. (- eren), (eert.) hoofddoek;
(Zuidn.) som gelds die de pachter bij het aangaan
van eene nieuwe pacht betalen moet boven de bedongen pachtsom (eig. toegift voor het koopen van
een hoofdkleed).
HOOFDKLEUR, v. eene der zeven enkelvoudige
kleuren van den regenboog : rood en blauw zijn
hoofdkleuren; de meest voorkomende kleur van
Bene bepaalde zaak; — de meest in 't oog loopende
kleur van iets : de hoofdkleur van den Junikever
its roodbruin; ...KLIER, v. (-en), klier aan of op
liet hoofd; ... KNIK, m. knik met het hoofd, bij
wijze van groet.
HOOFDKRAAN, v. (...kranen), (bij gas- en
waterleidingen) de kraan die de hoofdleiding
afsluit.
HOOFDKUSSEN, o. (-s), kussen (in een ledikant),
waarop men met het hoofd rust; ...KWAAL, v.
(...kwalen), kwaal aan of in het hoofd: (ook) voor
-namste
kwaal.
HOOFDKWARTIER, o. (-en), verblijfplaats van
den bevelhebber met zijn staf : het hoofdkwartier
van de 3de divisie (of brigade); het groote hoofd
wartier, het algem. hoofdkwartier van het leger;-k
— (fig.) zijn hoofdkwartier ergens opslaan, er zich
vestigen; ...LEIDER, m. (-s), voornaamste aan
een opstand, eene beweging enz.);-voerd(an
...LEIDING, V. (- en), de opperste leiding (van een
dagblad enz.) : de hoofdleiding op zich nemen; —
de voornaamste toevoerbuizen van gas- en waterleiding; ...LETTER, v. (-s), kapitale letter.
HOOFDLING, m. (-en), (hist.) in Gron. en Friesl.
voornaam landbezitter, die zitting had in de Staten.
HOOFDLUIS, v. (...luizen), zeker insect op het
hoofd (pediculus capitis).
HOOFDMACHT, v. de voornaamste krijgsmacht
van het leger, de meest geoefende of de sterkste
troepen.
HOOFDMAN, m. (...lieden), (hist.) hopman,
aanvoerder, bevelhebber van een troep soldaten,
schutters enz.: een hoofdman over honderd (Lat.
centurio); (ook) deken, opperste van een gild.
HOOFDMANSCHAP, o.
HOOFDMETER, m. (-s), werktuig om het hoofd
te meten (b. v. van pasgeboren kinderen). HOOFD
-METING,v.(en)ht
meten van het hoofd.
HOOFDMIS, v. ( -sen), (w. g.) (R. K.) hoogmis.
HOOFDNAGEL, m. (-s), (Zuidn.) spijker met
een kop.
HOOFDOFFICIER, m. (-en), titel van de offieieren van den rang van majoor tot kolonel; (eert.)
baljuw eener stad; ...ONDERWIJZER, m. (-s),
onderwijzer met volledige bevoegdheid voor het
lager onderwijs; (tot 1878 en nog gew.) hoofd eener
lagere school; ...ONDERWIJZERES, v. ( -sen);
...OPZICHTER, m. (-s), voornaamste, eerste opzichter.
HOOFDPELUW, ...PEULUW, v. (-s), peluw
waarop het hoofdkussen ligt.
HOOFDPERSONAGE, o. (-s), hoofdpersoon;
...PERSOON, m. en v. (...personen), voornaamste
persoon, degeen om wien alles draait (ook in tooneelstukken en romans).
HOOFDPIJN, v. (-en), pijn in het hoofd; schele
hoofdpijn, migraine.
HOOFDPLAATS, v. (-en), voornaamste (ook
voorname) plaats of stad; ...PLANEET, v. (...planeten), planeet die zich onmiddellijk om de zon
beweegt (in tegenst. van bijplaneten of manen);
... PLANT, v. (-en), voornaamste plant, moeder
-plant.
HOOFDPRANGER, m. (-s), (eert.) zeker folter
-werktuig,
frontaal.
HOOFDPRIJS, m. (...prijzen), hooge prijs in Bene
loterij; ...PUNT, o. (-en), voornaamste punt,
onderwerp, bepaling enz.; ...REDACTEUR, m. (-s),
voornaamste der redacteuren, die de hoofdleiding
een er krant heeft.
HOOFDREGEL, m. (-s, -en), (drukk.) regel aan
liet hoofd eener bladzijde; — voornaamste voor
grondregel; — (rek.) de vier hoofdregels, de-schrift,
vier voornaamste bewerkingen : optellen, aftrekken,
vermenigvuldigen en deden; ...REGISTER, o.
(-s), voornaamste register (ook van een orgel).
HOOFDRIVIER, v. (-en), voorname, groote
rivier, inz. Bene zich vrij in zee uitstortende stroom:
...ROL, v. (-len), voornaamste rol in een tooneelst tik enz. : de hoofdrol spelen, (fig.) op den voorgrond
treden.

HOOFDWAARHEID

HOOFDSCHEDEL, m. (-s), (veroud.) schedel;
—PLAATS, v., (bijb.) de plaats, genaamd Golgotha,
welke is gezegd hoofdsehedelplaats.
HOOFDSCHILFER, v (-s), soort van hoofduitslag.
HOOFDSCHOTEL, m. (-s), het voornaamste
gerecht; (fig.) het belangrijkste wat te genieten
wordt gegeven : een tooneelstukje was de hoofd
avond; ...SCHOUT, m. (-en), (eert.)-schotelvand
hoofdofficier, baljuw eener stad.
HOOFDSCHUB, v. (-ben), hoofdschilfer;
...SCHUDDEN, o. het schudden met het hoofd,
ten teeken van ontevredenheid of weigering : een
bedenkelijk hoofdschudden waarschuwde here;
...SCHUIER, m. (-s), hoofdborstel.
HOOFDSCHULD, v. (-en), voornaamste schuld:
(w. g.) hoofdzonde; ...SCHULDIGE, m. en v. (-n),
de persoon die de meeste schuld aan iets (eene
misdaad enz.) heeft.
HOOFDSCHUW, fin. (w. g.) vreesachtig, beschroomd.
HOOFDSIERAAD, o. (...sieraden), iets (kleinood
enz.) waarmede men het hoofd tooit; voornaamste
sieraad.
HOOFDSOM, v. (-men), kapitaal: de hoofdsom
mag niet worden aangesproken; rente en hoofdsom;
(zegsw.) een klein gewin houdt de hoofdsom samen; —
de eigenlijke belastingen zonder de opcenten; -totaal : de hoofdsom van een bundel rekeningen.
HOOFDSPANSEL, o. (-s), (w. g.) een samenstel
van (ijzer)draad dat de vrouwenmuts uitgespannen
houdt.
HOOFDSPANT, o. (scheepsb.) grootspant;
...SPIL. v. (-len), voornaamste spil; (fig.) hij is de
hoofdspil, waar alles om draait; ...STAD, v. (...steden), voornaamste stad waar gewoonlijk de regeering van een land of gewest zetelt.
HOOFDSTEL, o. (-len), het tuig voor den kop
van een paard, bok enz.
HOOFDSTELLING, v. (-en.), grondstelling.
HOOFDSTOF, v. (-fen), grondstof; (nat.) element.
HOOFDSTRAAL, m. (...stralen), (nat.) straal
die van een voorwerp loodrecht op een hollen spiegel
valt en dus door het middelpunt van kromming
gaat (in tegenst. van secundaire stralen);
...STREEK, v. (streken), Bene der vier voornaamste
windstreken (noord, oost, zuid en west); ...STUDIE, v. (...studiën, -s), voornaamste vak van
studie : wiskunde is zijne hoofdstudie; ...STUK, o.
(-ken), afdeeling, kapittel (van een boek of geschrift) : het evangelie naar Mattheus heeft 28 hoofd
ik zal nog een hoofdstuk uit dat boek voor--stuken;
lezen; (hist.) de drie hoofdstukken, het onderwerp
van een kerkelijken twist in de Ede eeuw; ...SUIKER, v. Bene der soorten van suiker, zooals die
op de Indische suikermarkt wordt gebracht (in
tegenst. van de goedkoopere zaksuiker).; ...TAK, m.
(-ken), een der voornaamste takken (van een boom,
Bene rivier enz.); (ook) voorname branche van
handel enz.; ...TELWOORD, o. (-en), hoofdgetal.
HOOFDTOOI, m. de tooi van liet hoofd; ...TOOI
-SEL,o.(s)
hoofdsieraad.
HOOFDTOON, m. (...tonen), grondtoon (ook
fig.); hoofdschakeering (bij tinten); — krachtige
klemtoon of nadruk; ...TOUWEN, o mv. het
staande want van een schip; ...TREFFEN, o. het
algemeen gevecht der troepen; ...TREK, m. (-ken),
voornaamste trek : iets in hoofdtrekken mededeelen,
Bene korte schets er van geven; de hoofdtrek van
zijn karakter is eerzucht.
HOOFDTREKKER, m. (-s), zeker verloskundig
werktuig.
HOOFDVAK, o. (-ken), voornaamste vak : op
de H. B.S. is wiskunde een der hoofdvakken; (ook)
het vak of beroep, waaraan men zich hoofdzakelijk
wijdt : geschiedenis is zijn hoofdvak.
HOOFDVERBAND, o. (-en), (geneesk.) verband
om het hoofd.
HOOFDVERDEELING, v. (-en), voornaamste
indeeling (van een geschrift enz.); ...VERDIENSTE, v. (-n), wat het meest verdienstelijk is in een
persoon, een boek enz.; (ook) voornaamste inkom sten; ...VERPLEEGSTER, v. (-s).
HOOFDVLAK, v. (Zuidn.) hoofdkaas;
...VLEESCH, o. hoofdkaas; ...VLIES, o. (...vliezen), (ontl.) helm van een pasgeboren kind.
HOOFDWAARHEID, v. (...Waarheden), grondwaarheid; ...VACHT, v. (-en), (mii.) de voornaamste wacht van eene garnizoensplaats, die meestal
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door een officier wordt gecommandeerd; (ook) het
gebouw waarin die wacht zich bevindt; - (zeew.)
de wacht des nachts; ... WAL, rn (-len), (vest.)
de wal, of het geheele stelsel van wallen, waardoor
het binnenste gedeelte der vesting wordt omgeven.
HOOFDWASSCHING, v. (-en), het wasschen
van het hoofd; - - WATERTJE, o. (-s), (weiriekende)
vloeistof om het hoofd te wnsschen
HOOFDWERK, o. werk waarvoor men zijn
hoofd noodig heeft, dat veel nadenken vereischt;
--Th (-en), voornaamste werk : de Aanbidding van
het Lam is het hoofdwerk der Van Eyken, hun voornaamste kunstwerk; het hoofdwerk van een orgel,
het voornaamste pijpwerk; - zijn hoofdwerk van
iets maken, zich daarop hoofdzakelijk toeleggen.
HOOFDWIND, rn (-en), wind die uit eene der
vier hoofdstreken waait; . . .WINDSTREEK, v.
(...streken),hoof dstreek.
HOOFDWOND, ... WONDE, v. (. wonden),
wonde aan het hoofd; ... WORM, m. (-en), bolworm;
... WORTEL, m. (-s), (ontl.) haisbeen, waar het
hoofd begint; ... WRONG, v. (-en), gedraaide lap,
die op het hoofd wordt gelegd, om daarop zware
lasten te kunnen dragen.
HOOFDZAAK, v. ( - - zaken), voornaamste zaak:
.dat is de hoofdzaak, al het andere is bijzaak; in hoofdzaak ben ik het met u eens, wat de hoofdpunten
betreft.
HOOFDZAKELIJK, bw. voornamelijk, vooral:
zijn werk bestaat hoofdzakelijk in het schrijven van
adressen; ik heb hoofdzakelijk het oog op u.
HOOFDZALF, v. (. . .zalven), hoofdbalsem.
HOOFDZEE, v. (-ën), eene der vijf wereldzeeën.
HOOFDZEER, 0. ziekelijke uitslag op het hoofd.
HOOFDZEIL, o. (-en), voornaamste der zeilen
0 1 ) een schip; ... ZETEL, m. (-s), voornaamste zetel
of verblijf : de maatschappij heeft haren hoofdzetel
naar Amsterdam verplaatst; ...ZIN,vu. (-nen),
(taalk.) een zelfstandige zin, een zin die niet van
een anderen zin afhangt (in tegenst. van een bijzin).
HOOFDZONDE, v. (-n), (R. K.) de 7 hoofdzonden (die de oorsprong zijn van vele andere):
hoovaardigheid, gierigheid, onkuischheid, nijd, gulzigheid, gramschap en traagheid; - groote zonde:
iemands hoofdzonde, zijne voornaamste zonde of
zwak, zijn hoofdgebrek.
HOOFSCH, on- bw. (-er, rne( st-), gelijk aan een
hof, wellevend, beleefd, (ook) vormelijk: hoofsche
manieren; eene hoofsche buiging; - bw. op hoofsche
wijze: iemand hoofsch groeten. ITOOFSCJIHETD, v.
gemaakte hoffelijkheid.
HOOFTIAANSCH, bw. in den trant van Hooft:
ven Hooftiaansche stijl, pittig, gedrongen.
HOOG, bn. bw. (-er, -st), ver opwaarts reikende,
verheven (het tegenovergestelde van laag) : een
hooge berg; hooge boomen; een hooge toren; een huis
met hooge vertrekken; een hoog gevaarte; een stapel
van drie voet hoog; - eene slagorde van vijf man
hoog, van vijf gelederen; geweer hoog !, zeker militair
commando; - hoog 'wappert de driekleur, van cciie
hooge plaats; de hooge hemel; uit den hooge, van
den hemel; - eene hooge zee, die door den wind is
opgezweept; - het water staat hoog, het is hoog
water, het peil is boven het gewone gerezen; (scherts.)
het is bij haar hoog water, zij is op het punt van te
gaan schreien, (ook) zij moet iioodig urineeren; -dat land ligt hoog, steekt boven het omringende
land uit; een hooge akker; hooge en, lage zeven; ook in tal van plaatsnamen, als: Hoog- lilokiond,
Hoogeveen, hoogland, Hoogmade, Iloogstade, 1/oogWOUd, enz.; - wij zitten, hier hoog en droog, (eig.
wij hebben voor geene overstroomiiig te vreezen)
we zijn hier veilig; - het huis stoat hoog uit den
proed, rust op pilaren die een eind boven liet maaiveld uitsteken; - (Zuidri.) op het hoogste wonen, op
(Ie bovenste verdieping; — (ook van de geographische
ligging van acne plaats, naar de voorstelling op
kaarten enz., waar het N. boven ligt): het hooge
Noorden; - de wind is hoog zuiden, zoo zuidelijk
mogelijk: - de wind is hoog, is aan den hoogen
kant, is Noord, Noordoost of Noordwest; - hoog in,
aan den wind loopen, varen met gespannen zeilen; de zon staat reeds hoog aan den hemel (of het is hoog
dag), de zon is reeds lang op; - het is hoog tijd,
meer dan tijd; - de hooge maanden, die waarin
de zwangerschap ver gevorderd is; - een hoogen
ouderdom bereiken, op hoogen leeftijd sterven, zeer
oud worden; - de thermometer staat hoog, een
,hooge thermoineterstand , als liet kwik hoog gerezen

is; - hooge koorts hebben, hevige koorts hebben,
koorts waarbij de koorts -thermometer hoog rijst; eene stoommachine van hooge drukking, waarvan
de drukking die van vier atmosferen overtreft; (van den lichaainsgroei) iem. van eene hooge
gestalte, een lang, rijzig persoon; - (van lichaams
deden) een hoog voorhoofd; een hooge rug, een bochel;
zij is wat hoog in de schouders, hare schouders staan
te veel naar boven; - (fig.) het hoofd (of hart)
hoog dragen, tier, trotsch zijn; - hij ging er op
hooge pooten (of beenen) heen, in volle verontwaardiging, met het plan eens flink de waarheid te
zeggen; - dat paard is hoog op de beenen, Iseef t
lange pooten; (fig.) het ligt hem hoog, het gaat hem zeer ter
harte; --- het zit hem hoog, hij kan het niet verkroppen, is er zeer verbitterd over; - iets hoog
opnemen, het zeer kwalijk nemen; - hoog met iem.
(weg)loopem, hem vereeren, op handen dragen; de kunst hoog haarden, in eere houden; - de verwachting hoog spannen, veel verwachting van iets heb ben; - zijne eischen hoog stellen, veeleischend zijn; hoog staan, een edel, nobel mensch zijn; (ook)
uitmunten in eenige kunst; hoog aangeschreven
staan, gunstig bekend staan, een goeden naam
hebben; - in hooge achting staan, algemeen geacht
worden, zeer gewaardeerd worden; - niet hoog
tegen iem. opkijken, niet veel verwachting van
hem hebben; - hooge gedachten van iem. hebben,
zeer gunstig over hem denken; - een hoogen dunk
van zichzelven hebben, een overdreven gevoel van
eigenwaarde hebben ; - hij is hoog in zijn
wapen, (Zuidn.) hij heeft het hoog op, hij
is trotsch; - niet hoog vliegen, laag bij den
grond blijven, inz. van jam. wiens kennis niet
ver reikt; - hij timmert niet hoog, hij heeft weinig
verstand: - het gaat mij te hoog, het gaat boven
mijne bevatting, ik kan er niet bij, kan het niet
volgen; de twist rees hoog, werd hevig; ----- hooge woorden,
met iem. hebben, hoogloopende ruzie; - het hoogste
woord voeren, een groot woord hebben, voortdurend
praten; - het hooge woord moest er uit, het woord
waarop het aankwam, de bekentenis; - hoog
spreken, gemaakt spreken; - (muz.) de hooge
tonen, die tonen, welke de meeste geluidstrillingesi
maken in de seconde; - eene hooge stem, zangstem
die hooge tonen kan grijpen, (ook) acne pieperige,
schelle stem; - die viool is te hoog gestemd, hooger
dan de juiste toonhoogte; - hooge deunen zingen,
luid en aanhoudend zingen; - op hoogen toon iets
eischen, op aanmatigenden, trotschen, bevelenden
tools; - hooge kleuren, donkere, harde kleureis
(vgl. hooggeel, hoogrood); - zij had eene hooge
kleur, zij zag rood (van de warmte, van hartstocht,
van inspanning enz.); (van graad) groot, hevig, zwaar enz. : hij werd
veroordeeld tot de hoogste straf; het heeft hooge waarde;
eene hooge soez; het perceel werd hoog ingezet, de
verkooper begon met er eene hooge som voor te
bieden; een hoog bod; hij vraagt er een hoogen prijs
voor; hoe hoog is dat huis getaxeerd t; hij behoort
tot de hoogst aastgeslagenen, in de provincie, tot hen
die de meeste belasting betalen; - de aandeelen,
de fondsen staan hoog, zijn voor een hoogen prijs
genoteerd; hooge cijfers; hooge kaarten, azen, heeren,
enz.; - een hoog spel, (b. v. bij het kaartsp.) waarbij
men iets belangrijks annonceert; hoog spel spelen,
(fig.) iets gewaagds ondernemen; - hoogst, ten zeerste.
uitermate : gij zijt hoogst welkom; hij was hoogst
verbaasd; - ten hoogste (of op zijn hoogst), in het
uiterste geval, op zijn meest : het kan u ten hoogste
een rijksdaalder kosten; uitstekende (in rang, macht enz.) : hij is van
hooge geboorte, van aanzienlijke afkomst.; - de
hoogere standen, de aanzienlijken (in tegenst. met
het volk); eene hooge waardigheid; - hij heeft eene
hooge betrekking; - de hooge oomes, hooggeplaatste
personen; - hij was gezien bij hoog en toog, bij
aanzienljken en geringen, bij iedereen; - de
hooge adel, de hooge geestelijkheid, de aanzienlijksten
onder de edelen en geestelijken; - hooge gasten,
aanzienlijke gasten; - de Hooge Raad, het opperste
gerechtshof, het hof van cassatie; - de flooge
Raad van Adel, die over zaken betreffende den
Nederl. adel wordt gehoord; - eene hoogere macht,
cane macht die boven ons gesteld is; - van hooger
hand, zie HAND; - op hoog bevel (verzoek- enz.),
op last (verzoek enz.) van den vorst; - eene hooge
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eer; eene hooge onderscheiding; — het hoogste goed,
de hemelsche zaligheid; — een hooge feestdag, een
belangrijk kerkelijk feest, b. v. Paschen en Pinksteren; — een hooqe dienst, plechtige lijkdienst of
uitvaart ; — de hooge rechtspraak, (hist.) die de doodstraf kan uitspreken (in tegenst. met de lage rechtspraak, die alleen kleinere misdrijven en civiele
zaken berecht); — hooger onderwijs, universitair
onderwijs; eene hoogere burgerschool; hoogere wis
enz.; — dat is hooge kunst, kan niet door-kunde,
ieder gewaardeerd worden; hoog goud, goud van
uitstekende qualiteit, dukatengoud; —
—, o. het hoog, gebied van hooge drukking; —
eere zij God in den hoogen, in den hoogen hemel; —
slaat uw oogen naar den hoogen, ten hemel: —
(gemeenz.) 't is een hooge, een hooggeplaatst persoon,
inz_ een hoofdofficier.
HOOGAANZIENLIJK, bil. ( -er. -st), van zeer
hoogen rang.
HOOGAARS, v. (...aarzen). eene soort van vaartuig, met hoog uit het water liggender boeg, b. v.
in gebruik voor de zalmvisscherij op de rivieren.
HOOGACHTBAAR, bn. als ambtelijke titel voor
de leden van den Hoogen Raad. HOOGACHT BA ARHEID, v.
HOOGACHTEN, (achtte hoog, heeft hooggeacht),
hooge achting voor iem. hebben : wij achten u
hoog; hoogachtend U Ed. dienstw. dienaar, beleefd heidsformule aan het slot van een brief. HOOG
achting : verblijve net hoog -ACHTING,v.grote
Uw dienaar N. N.
-achting
HOOGADELLIJK, bn. tot den hoogen adel
behoorende : een hoogadellijke titel.
HOOGALTAAR, o. (...altaren), het voornaamste
altaar in eene R. K. kerk.
HOOGBEDAAGD, bn. hoogbejaard; ...BEENIG,
bn. hooge beenera hebbende : een hoogbeenig paard;
... BEJAARD, bn. zeer oud : eene hoogbejaarde
vrouw; ...BEROEMD, bn. zeer beroemd;
...BLAUW, bn. donkerblauw; —, o. de hoogblauwe
kleur: ...BLOND, bn. (scherts.) eenigszins rood.
HOOGBOORD, o. (-en), schip met hooge boorden.
HOOGBOORDIG, bn. hooge boorden hebbende
(van een schip)
HOOGBOOTSMAN, m (...lieden), (zeew.) de
persoon die na den opperstuurman het bevel heeft
over de matrozen (thans is de benaming door
schipper vervangen). HOOGBOOTSMANSMAAT,
In (...maten), (zeew.) onderbootsman.
HOOGBORSTIG, bn. eene hooge borst hebbende;
(fig.) trotsch, verwaand.
HOOGDAG, m. (-en), (R. K.) groote kerkelijke
feestdag : de vier hoogdagen van het jaar zijn Paschen,
Pinksteren, Allerheiligen en Kerstdag; klein geschenk in geld aan kinderen gegeven die een hoog
wenschen; — (R. K.) dag waarop men „ten-dag
hoogtijd gaat"; — (fig.) 't is hoogdag vandaag, 't
is feest.
HOOGDRAVEND, bn. ( -er, -st), (fig.) gezwollen,
opgesmukt (van den stijl) : eene hoogdravende rede
-voering.
HOOGDRAVENDHEID. v.
HOOGDRUK, m. (boekdr.) eene wijze van steen drukken waarbij het geteekende door Bene bijzondare behandeling van den steen reliëf verkrijgt; —
(stoomw.) hooge druk; —CILINDER, m. (-s);
—MACHINE, v. (-s); —WATERLEIDING, v.
(-en); enz.
HOOGDUITSCH, bn. Duitsch (in tegenstelling
van Middel- en Nederduitsch) : hij spreekt Hoog
taal, een der hoofddialec--duitsch;eHog
ten van het Duitsch, eigenl. de taal die in Z. Duitschland gesproken wordt, doch sedert de
bijbelvertaling van Luther de hoofdtaal in het
Duitsche Rijk; Hoogduitsche taalvormen; een Hoog
-duitsch
woordenboek; —
—, o. de Hoogduitsche taal: hij is leeraar in
het Hoogduitsch.
HOOGEDEL, bn. van hoogen adel zijnde : de
hoogedele graaf; — GESTRENG, bn. als titel van
hoofdofficieren en hoofdambtenaren.
HOOGEERWAARD, bn. als titel van hooge
geestelijken inz. van hoogleeraren in de theologie,
van de leden der Synode van de Ned. Herv. Kerk,
van R. K. priesters boven den rang van pastoor;
ook titel bij de Vrijmetselaars.
HOOGEIND, ...ENDE, o. (gew.) het hooger gele
deel der stad (in tegenst. van het laageind).-gen
HOOGELIED, o. zie HOOGLIED.
HOOGELIJK, ook HOOGLIJK, bw. ten zeerste,
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bijzonder : ge hebt mij hoogslijk verplicht; ik ben
er hooglijk mee ingenomen.
HOOGEN, (hoogde, heeft gehoogd), hooger
maken, ophoogen : een weg, een muur hoogen; —
een bod hoogen, bij eene veiling hooger opbieden; —
(Zuidn.) duurder worden: de boter zal nog hoogera: —
(schild.) de kleur aanzetten, het licht sterker doen.
uitkomen.
HOOGEPRIESTER, m. (-s), (bijb.) de opper
Israëlieten, wiens waardigheid in het-priestd
geslacht van Aaron erfelijk was en die als bemiddelaar optrad tusschen Jahwe en zijn uitverkoren
volk; (R. K.) Christus of Zijn plaatsvervanger
hier op aarde, de Paus.
HOOGEPRIESTERLIJK, bn. bw. den hoogepriester toekomende, voegende enz.; het hoogepriesterlijk gebed, het gebed dat Jezus uitsprak bij
het laatste Avondmaal.
HOOGEPRIESTERSCHAP, o. de waardigheid
van hoogepriester.
HOOGERE -BURGER, m. (-s), leerling een-er
Ijoogere- Burgerschool, ook H. B. S -er genoemd.
HOOGEREIND, ...EINDE, o. eereplaats : hi-j`
zat aan het hoogereinde der tafel.
HOOGEREMACHTSVERGELIJKING, v. (-en),
(wisk.) vergelijking van den derden enz. graad;
...WORTELTREKKING, v. (-en), (wisk.).
HOOGERHAND, v. eereplaats : iemand de hoogerhand geven; het is van hoogerhand aanbevolen,
van overheidswege; ... HUIS, o. (in Engeland)
het huis der Lords, die afdeeling van het Parlement v aarin de hooge adel zitting heeft (in tegensi..
van het Lagerhuis).
HOOGEROP, bw. naar eene hoogere, voornamere
plaats aan tafel; rivier -, stroomopwaarts : de
schipper moest nog een eind hoogerop; — (gemeen z . )
in hooger beroep; — onze meid wil hoogerop, in
aanzienlijker betrekking.
HOOGERWAL, m. de plaats vanwaar de wind
komt (in tegenst. met den lagerwal) : het schip
zocht aan hoogerwal te komen.
HOOGESCHOOL, v. (...scholen), academie, uni
plaats waar hooger onderwijs wordt-versit,
gegeven.
HOOGFLUIT, v. (-en), (w. g.) (muz.) hobo.
HOOGGAAND, bn. hoogloopend, hevig : een
hooggaande twist.
HOOGGEACHT, bn. zeer geacht : Hooggeachte
Heer, opschrift boven een brief.
HOOGGEBERGTE, o. (-n), (aardr.) gebergte met
toppen die hooger zijn dan 2000 M.
HOOGGEBOREN, bn. als titel van graven,
markiezen, hertogen en prinsen (behalve die van
den bloede en van het H. Roomsche Rijk) : Hooggeboren Heer de Graaf; ...GEËERD, bn. zeer
geëerd.
HOOGGEEL, bn. hardgeel : hooggeel lint; —, o.
de hooggele kleur.
HOOGGELEERD, bn. als titel van hoogleeraren:
Hooggeleerde Heer; --, bw. zeer geleerd : hooggeleerd kijken. HOOGGELEERDE, m. (-n), professor.
HOOGGEPLAATST, bn. een hoogen rang bekleedende : hooggeplaatste ambtenaren.
HOOGGERECHTSHOF, o. de hoogste rechtbank
(in Ned. Indië) .
HOOGGESCHAT, bn. op hoogen prijs gesteld,.
zeer waard.: hooggeschatte vriend; ...GESTEMD, bn.
in eene verheven stemming verkeerende : zijne
hooggestemde ziel en ernstig karakter; ...GESTRENG,.
bn. als titel van opperofficieren; ...GEWAARDEERD, bn. zeer gewaardeerd, hooggeschat;
... GEZIND, bn. hooghartig.
HOOGGROEN, bn. hardgroen; —, o. de hooggroene kleur.
HOOGHARTIG, bn. bw. ( -er, -st), trotsch : zij
is zeer hooghartig; hooghartig antwoorden. HOOGHARTIGHEID, v.
HOOGHEEMRAAD, m. (...raden), medebestuur
een hoogheemraadschap; —SCHAP, o.-dervan
het ambt van hoogheemraad; —, (-pen), een aantal
polders te zamen onder één opperste polderbestuur
het hoogheemraadschap van Rijnland.
HOOGHEID, v. het hoog zijn, hooge rang, aan zien : heden in hoogheid verheven, morgen onder de
aarde, a:ardsche grootheid is vergankelijk; —
fierheid (als gevolg van hooge geboorte) : er straalde
eene zekere hoogheid in zijne manieren door; -hooghartigheid, trots : hoogheid des harten; de
hoogheid der menschen zal gebogen worden; —, (.. .he -
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den), eeretitel van vorsten, kardinalen enz. : Zijne
Koninklijke Hoogheid.
HOOGHOLLANDSCH, o. (Z. A.) Nederlandsch, in
onderscheiding met Kaapsch-Hollandsch.
HOOGING, v. (-en), verhooging, ophooging; —
hooger bod; -- het aanbrengen van het licht op
schilderijen en teekeningen.
HOOGKAMER, v. (-s), (Zuidn.) opkamer, kelderkamer; ...KERK, v. (Zuidn.) koor eener kerk;
...KIJKER, m. (-s), zekere visch : de Surinaamsche
hoogkijker (anableps gronovii).
HOOGKOOR, o. (...koren), (R. K.) priesterkoor,
plaats waarbinnen het hoogaltaar staat.
HOOGLAND, o. (-en), (aardr.) eene uitgestrekte
verhevenheid der aardkorst, waarop zich weder
gebergten kunnen verheffen : de Schotsche hoog
HOOGLANDER, m. (-s), iemand van de-lande.
Schotsche hooglanden (Eng highlander). HOOG LANDSCH, bn. van het hoogland afkomstig:
hooglandsche schapen, die in hooge streken tieren,
zooals het merinoschaap.
HOOGLEERAAR, m. (...leeraren, -s), professor:
de hoogleeraren in de faculteit der godgeleerdheid;
hoogleeraar aan de Technische Hoogeschool, aan
de Rijksacademie voor Beeldende Kunsten. HOOG LEERAARSAMBT, o. professoraat.
HOOGLIED, o. een der bijbelboeken : het Hoog
Salomo, het Lied der Liederen; - (ge -liedvan
uit het Hooglied, niet uit Jerernia, iets-menz.)
vroolijks, geene treurigheid.
HOOGLIJK, bn. bw. zie HOOGELIJK.
HOOGLOFFELIJK, bn. grooten lof verdienende,
verheven : hoogloffelijker gedachtenis (toevoeging
achter den naam van een overleden vorst of Paus).
HOOGLOOPEND, bn. hooggaand, hevig : zij
hebben hoogloopende ruzie.
HOOGMIS, v. (R. K.) de plechtige gezongen mis,
die op zon- en feestdagen aan 't hoogaltaar wordt
opgedragen.
HOOGMOED, m. trots, opgeblazenheid : hoog
komt voor den val, op trots volgt dikwijls-moed
vernedering.
HOOGMOEDIG, bn. bw. ( -er, -st), vol hoogmoed,
trotsch, verwaand : hij is zeer hoogmoedig; een
hoogmoedig gedrag; (ook zelfst. gebruikt) de hoog
zullen vernederd worden. H O O GMO E --moedign
DIGHEID, v. (...heden).
HOOGMOEDSWAAN(ZIN), m. krankzinnige
hoogmoed.
HOOGMOGEND, bn. (kist.) als titel der StatenGeneraal en der Staten van Gelderland : Hoog
(zelfst. gebruikt) Hunne Hoog -mogendHr;
de Staten.
-mogend,
HOOGMUIL, m. (-en), benaming van eene soort
van zalm; -, m. en v. (-en), (gew.) dikmuil.
HOOGNOODIG, bn. bw. dringend noodzakelijk:
eens hoognoodige verbetering; hij heeft geld het hoog
-nodigst.
HOOGOVEN, m. (-s), een hooge, loodrecht opgetrokken smeltoven (voor ijzererts); -GAS, o. gas
dat zich in de hoogovens ontwikkelt.
HOOGPOOTER, m. (-s), (gew.) paard dat hoog
op de beenen is.
HOOGROOD, bn. donkerrood : de hoogroode
astrilde, of tijgervink, zekere kamervogel (estrelda
punicea), -, o. de hoogroode kleur, (ook) sterke
blos in het aangezicht : het hoogrood bedekte haar
kaken.
HOOGRUG, m. en v. ( -gen), iem. die een hoogen
rug heeft, gebochelde.
HOOGRUGGIG, bn. ( -er, -st), een hoogen rug
hebbende.
HOOGSCHATTEN, (schatte hoog, heeft hooggeschat), op hoogen prijs stellen, hoogachten : ik
schat hem hoog. HOOGSCHATTING, v.
HOOGSCHIEMAN, m. (-s), (zeew.) opperste
schieman.
HOOGSEL, o. (-s), (schild.) wat dient om het
licht sterker te doen uitkomen : de hoogsels en
diepsels.
HOOGST, bw. zeer, uitermate; zie HOOG.
HOOGSTAANGESLAGENE, m. en v. (-n), die
in Bene belasting het hoogst aangeslagen is : hij
staat cp de lijst der hoogstaangeslagenen.
HOOGSTAMMIG, bn. ( -er, -st), een hoogen
stam hebbende (van planten).
HOOGSTAND, m. (-en), (gymp.) Bene oefening,
waarbij de gymnast zich op de handen opzet en
het lichaam gestrekt naar boven brengt.
Van Dale.
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HOOGSTATELIJK, bn. bw. (w. g.) zeer deftig,
vol statie : eene hoogstatelijke opkomst, vergadering;
een hoogstatelijk gevolg.
HOOGSTDEZELVE, aanw. vnw. hij, zij (als
van vorstelijke personen sprake is) : Hoogstdezelve
stond mij genadig te woord; ...EIGEN, bn. in hoogsteigen persoon, zelf.
HOOGTE, v. de afstand van een punt boven de
oppervlakte van de aarde tot aan die oppervlakte :
de hoogte van een huis; deze bergen zijn van geringere
hoogte dan de zooeven genoemde; ter kalver hoogte
van den toren; — ( meetk.) de loodlijn uit het hoogste
punt van Bene vlakke figuur (of een lichaam) neergelaten op de grondlijn (of het grondvlak) of het
verlengde daarvan : de hoogte van een driehoek,
van een kegel; — de hoogte van een schroefgang,
afstand tusschen het begin en het einde van een
enkelen schroefgang; — (stern) de hoek gevormd
door twee lijnen, gaande van het oog des waarnemers naar den horizon en eenig verheven punt
(b. v. Bene ster of bergtop); (ook) poolshoogte :
hoogte nemen, bestek maken, de geographische
breedte bepalen (op zee); — op de hoogte van... ,.
(eig.) op dezelfde geographische breedte, (bij
uitbr.) nabij, omtrent : de vloot kruiste op de hoogte,
van de Wielingen; ik ontmoette haar op de hoogte van
de kerk; - de zieke blijft op dezelfde hoogte, gaat
niet voor- of achteruit; — tot op zekere hoogte hebt
gij gelijk, voor een gedeelte, niet geheel; - de
hoogte der muzikale tonen zijn vastgesteld, het aantal
der geluidstrillingen; — het gesprek steeg tot eene
groote hoogte, men voerde het steeds luider (door
vuur, drift enz. vervoerd); —
de hoogte van een barometer, het verschil in stand
tusschen het kwikzilver in de buis en dat in het
bakje; — het water rees tot eene ongekende hoogte,
zoodat de gansche stad onderliep; de touwen werden
losgelaten en de ballon ging statig in de hoogte, naar
boven; — de prijzen gingen in de hoogte, de markt,
rees; - zij stak, tilde het kind in de hoogte; (fig.)
iem. in de hoogte steken, hem verheffen, prijzen; uit de hoogte op iets neerzien, er met trots, met minachting op neerzien; - iem. uit de hoogte behandelen, hem met vernederenden trots bejegenen; zich van iets op de hoogte stellen, er zich mede
bekend maken, zich dienaangaande de noodige
inlichtingen verschaffen ; hij is niet op de hoogte,
is niet voldoende ingelicht; zich op de hoogte van
zijn vak houden, zijn vak bijhouden; op de hoogte
van zijn tijd zijn, met zijn tijd medegaan en zich
de nieui e denkbeelden eigen maken; hij heeft
reeds eene aanmerkelijke hoogte bereikt, hij is ver
in zijn vak, in de muziek, enz.; zij zijn op dezelfde
hoogte, zij zijn even ver gevorderd; hij kan daar
geene hoogte van krijgen, geen begrip, hij begrijpt
dat in 't geheel niet; — hij heeft de hoogte (of hij is
behoorlijk op de hoogte, hij is op de hoogte van partij),
hij is dronken; pas op, dat je de hoogte niet krijgt,
drink niet te veel; —
—, (- n), Bene verheffing van den bodem (gewoon lijk met het bijdenkbeeld dat zij onbeduidend is),
heuve 1 : de vijand bezette de hoogte; — muurplank
in den kelder : zet de kazen maar op de hoogte. HOOGTETJE , 0. (- s).
HOOGTECIRKEL, m. (-s), (aardr.) horizontale
cirkel die door eenig hemellichaam gaat en waarvan het middelpunt in de as ligt, breedtecirkel;
...GRAAD, m. (...graden), (aardr.) 1 /3GO deel van
den cirkel die loodrecht op den horizont staat;
...LIJN, v. (-en), (meetk.) loodlijn uit een der
hoekpunten van een driehoek op de overstaande
zijde neergelaten; ...METER:, m. (-s), werktuig
tot het meten der hoogte (van Bene ster enz.):
...METING, v. (-en), het bepalen der hoogte van
voorwerpen, inz. van zulke waarbij men geen.
rechtstreeksche meting in toepassing kan brengen
(bergen enz.).
HOOGTEPUNT, o. (-en), zeer hoog punt, toppunt:
de ziekte, de crisis heeft haar hoogtepunt bereikt.
HOOGTERECORD, o. record van het hoogste
te vliegen; ...STATION, o. (-s), zeer hoog gelegen
station (voor meteorologische waarnemingen);
...STUUR, o. (...sturen), inrichting om een vlieg toestel in de hoogte te sturen; ...VERSCHIL, o.
(-len), verschil in hoogte.
HOOGTIJD, in. (-en), (R. K.) hooge kerkelijke feestdag ; het Sacrament des Altaars,
de H. Communie : hoogtijd houden; zalig hoogtijd, zegenwensch na de H. Communie ont-
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vangen; — (gew.) feest, bruiloft ; — hoogtijd

houden, vieren, feestvieren.

HOOGVEEN, o. (aardr.) op hoogen ondergrond
gelegen veen.
HOOGVERHEVEN, bn. zeer verheven.
HOOGVERRAAD, o. verraad jegens het vaderland of het hoofd ervan : de korporaal werd beschuldigd van hoogverraad.

HOOGVLAKTE, v. (-n), (aardr.) hoog gelegen
vlakte (in tegenst. met laagvlakte).
HOOGVLIEGEND, bn. bw. hoogdravend : een
hoogvliegende stijl.

HOOGVLIEGER, m. (-s), eene soort van duif,
die zeer hoog vliegt; (van personen) iem. wiens
gedachten eene hooge vlucht nemen (inz. met
ontkenning) : 't is geen hoogvlieger, hij timmert
niet hoog, hij weet niet veel.
HOOGWAARDIGE, o. (R. K.) de hl. hostie,
ook de monstrans met de gewijde hostie; ook titel
van hooggeplaatste geestelijken.
HOOGWAARDIGHEID, v. titel van bisschoppen
en aartsbisschoppen : Zijne Hoogwaardigheid de
Bisschop van Haarlem.

HOOGWATER, o. oogenblik dat de vloed op
zijn hoogst is : een paar uren voor hoogwater is het
strand moeilijk te berijden; — hooge waterstand
in 't algemeen : met hoogwater zijn de uiterwaarden
hier blank; — AFSLUITER, m. (-s), hoogwater afsluiters in de léiding van het gemeenteriool, inrichting om het hooge buitenwater af te sluiten; —LIJN,
V. (- en), lijn die de grens van het hoogwater (bij
vloed) aangeeft; —STAND, m.
HOOGWELGEBOREN, bn. als titel van alle
adellijken met geen hooger praedicaat dan Baron:

den Hoogwelgeboren Heere, Jhr. N. N.
HOOGWIJS, bn. bw. zeer wijs : hoogwijze opmerkingen.

HOOGZAAL, o. en v. (...zalen), (Zuidn.) zangkoor, galerij voor het zangkoor.
HOOGZU INIG, bn. bw. zeer zuinig.
HOOGZWANGER, bn. in de laatste maanden
der zwangerschap zijnde.
HOOI, o. gemaaid en op het land gedroogd
gras : het hooi aan oppers zetten, op stapels; het
hooi binnenhalen, van het land in de schuur brengen; — (w. g.) hij heeft het hooi binnen, (fig.) hij is
dronken; — voor- en nagrashooi, hooi van de eerste
en van de tweede snee; — te hooi en te gras, zelden,
op ongeregelde tijden; haastig, slordig; — te veel
hooi op zijn vork nemen, meer willen doen, onder
dan zijne krachten toelaten - — (gew.)-nem,
't is net zooveel als hooi gedorscht, het baat niet;
in het hooi slapen, in den hooiberg; - (als voedsel
voor het vee) : het gaat hem als de ezels, die haver
dragen en hooi eten, hij moet zich met het mindere
tevredenstellen; — (w. g.) er is nog hooi voor alle
koeien, lede , kan nog naar begeerte voorzien worden; 't hooi is op en de koe is dood, er is niets meer
te halen, (ook) 't is uit; — hij gooit het (hooi) niet
over den balk, hij is niet verkwistend; — het hooi
sparen, zeer zuinigjes leven ; -- in het hooi moeten
waken, zeer haastig zijn ; — eene naald, speld in
een voer hooi zoeken, het onmogelijke willen.
HOOIACHTIG, bn. ( -er, -st), op hooi gelijkende.
HOOIARKE, v. (-n), (gew.) een dak op palen
rustende, waaronder hooi wordt geborgen, barg;
...BACIL, m. (-len), zekere bacillen , die in het hooi
voorkomen en met het stof uit de lucht worden
ingeademd.
HOOIBEESTJE, o. (-s), eene overal voorkomende
vlindersoort van boven licht okergeel met donkeren
rand (coenonympha pamphilus): ook volksbenaming
voor het donderbeestje.
HOOLBERG, m. (-en), een hooge, vaste stapel
hooi, als winterprovisie voor het vde, inz zulk
een die door een dak op palen wordt beschut;
—KAP, V. (- pen), dak van een hooiberg.
HOOIBINDER, m. (-s), (gen.) di-- het hooi in
bossen bindt; ...BLOEMKEN, o. (-s), (Zuidn.)
zekere plant, koekoeksbloem (lychnis fos cuculi);
...BOER m. (-en), boei die zich vooral op het
winnen van hooi toelegt; ...BOOM, m. (-en). ponder
of weesboom boven op een voer hooi; ...BOOR,
v. (...boren), hooiijzer; ...BOTER, v. najaarsof «interboter, gemaakt van melk van koeien
die met hooi gevoederd zijn (in tegenst. met gras -boter); ...BOUW, m. het inzamelen van het hooi
in den hooitijd; ...BROEI, m. het broeien van
hooi : de boerderij is verbrand ten gevolge van hooi-

broei; ...BUIK, m. (-en), (van paarden) een buik
die naar beide zijden uitsteekt (ten ge -,olge van
het eten van meer hooi en gras dan haver); ... DIL'T,
o. (-en), (gew.) hooizolder; ...DOKTER, m. (-),
(gew.) hooisteker; ...DORSCHER, m. (-s), (scherts.)
iemand die bedrijvig bezig is, ma-ar niets van belang
uitvoert.
HOOIEN, (hooide, heeft gehooid), het gemaaide
gras omschudden, op stapels zetten en binnenhalen : de boer is aan 't hooien; — ge behoeft niet
uit hooien te gaan, ge hebt zoo'n haast (bij het
hooien moet men zich nl. reppen, ten einde het
hooi droog binnen te krijgen); — hij is aan het
hooi dorschen, voert niets van belang uit, slaat
den tijd dood; — 't is hooien en weerom hooien,
men behandelt elkander op dezelfde wijze; — een.
stuk land hooien, er hooi van winnen; — hij hooit
er mee, hij verkoopt zijn waren tot te lagen prijs,
hij kladt; —
(onpers.) het hooit vandaag goed, het weer Is
geschikt om het hooi te doen drogen.
HOOIER, m. (-s), iemand die uit hooien gaat
(vaak Bovenlanders).
HOOIGAFFEL, ...GAVEL, v. (-s), houten
hooivork; .. GAT, bn. (gew.) hij is hooigat, afgemat, op; ...GRAAF, v. (...graven), spade om den
hooiberg af te spitten; ... GRAS, o. te veld staand
maaigras: ...HAAK, m. (...haken), om het hooi
van den hooiberg af te halen; ...HARK, v. (-en),
om het op het land liggende hooi bijeen te halen;
de Schotsche hooihark, werktuig door één paced
getrokken, dat dit werk verricht; ...HOOP, m.
(-en), (gew.) hooiopper; ...HUIS, o. (...huizen),
(gew.) eene gedekte en betimmerde vierkante
bergplaats voor hooi; ...IJZER, o. (-s), ongeveer
3 M. lange ijzeren staaf met punt en weerhaak
om hooi op broeiing te onderzoeken; ...JAAR, g.
(... jaren), het jaar beschouwd ten opzichte van
de hooiopbrengst : een slecht hooijaar; ...KAAS, v.
najaar- of winterkaas (vgl. hooiboter); ...KLAMP,
m. (-en), (gew.) hooischelf; ...KOLDER, m. (gew.)
zekere ziekte van het paard, die toegeschreven
wordt aan het eten van hooi, waaronder zaad an
dolik gemengd was.
HOOIKOORTS, V. (- en), ontsteking in den hooitijd, van de slijmvliezen van oogen, neus en ademhalingswerktuigen, met koorts gepaard, verocerzaakt door het stuifmeel van grassen enz.
HOOIKROK, o. (gew.) graszaad; ...LADER,
m. (-s), een wagen om het hooi te vervoeren.
HOOILAND, o. (-en) ; grasland dat gebruikt
wordt om hooi te winnen (in tegenst. van weiland);
...LUIZEN, v. mv. (gew.) het zaad uit het hooi;
...MAAL, o. (...malen), maaltijd dien de boer
na afloop van het hooien aan zijn arbeiders geeft;
...MAAND, v. de maand Juli; ...MADE, v. hooiland; ...MIJT, v. (-en), hooischelf; ...MUUR, m.
(...muren), scheiding van met hooi gevuld gepleisterd latwerk; ...00GST, m. het inzamelen van
het gemaaide gras; (ook) al het hooi dat men
daarbij verkrijgt : de hooioogst was dit jaar schraal;
...OPPER, m. (-s), benaming van de kleine stapels,
waarop men het hooi op het land zet, nadat het
is geschud; ...PERS, v. (-en), (landb.) werktuig
waarmede men een voer hooi samenperst tot een
klomp van 1 M'; ...PONDER, m. (-s), (gew.)
paal waarmede het hooi op den wagen wordt vastgelegd; ...RAAM, o. (...ramen), vierkant dat over
een wagen wordt gelegd als men hooi laadt;
...ROOK, v. (...roken), groote stapel hooi op het
land, gevormd door een aantal bijeengeschoven
oppers.
HOOISCHAAR, v. (gew.) iem. om de hooischaar
sturen, hem vergeefs laten loopen.
HOOISCHELF, v. (...schelven), een ronde of
vierkante stapel stevig opgetast hooi; .. .SCHUD DER, m. (-s), iemand die het op het land liggende
hooi keert om het beter te laten drogen, hooier;
(ook) zeker werktuig dat dit werk verricht;
...SCHUUR, v. (...schuren), schuur waarin hooi
wordt geborgen; een mond als eene hooischuur, groote
mond, (inz. fig.) brutale mond; ...SLEEP, v. (-en),
(w. g.) paal waarmede het hooi op stapels wordt
gesleept; ...SMAAK, m. (aan de melk in den winter)
ontstaan door het voederen der koeien met te veel
hooi; ...SNIJDER, m. (- s), werktuig om hooi
fijn te snijden; ...SPADE, v. (-n), hooigraaf; ...STEKER, m. (- s), ambtenaar die het hooi op broeiing
moet onderzoeken; ...STRENG, v. (-en), (ijzer -
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gieterij) band waarmede de kernen der gietvormen
omwonden worden; ...STUK, o. (-ken), stuk
hooiland; ...TAS, m. ( -sen), hooischelf; (ook)
gesloten hooischuur; ... TIJD, m. de tijd waarin
gehooid wordt; 't is nu geen hooitijd, wij hebben
nu geen haast; ...VAK, o. (-ken), bergplaats voor
het hooi binnenshuis; ...VELD, o. (-en), hooi
...VEULEN, o. valsche zwangerschap;-land;
...VLINDER, m. (-s), zekere vlindersoort, de gele
hooivlinder of oranjekapel, waarvan het mannetje
zwavelgele vleugels heeft (colius hyale) en de oranje
(colias myrmidone); ...VORK,-rodehivln
V. (- en), tweetandige vork waarmede het hooi
wordt opgestoken; ...WAGEN, m. (-s), wagen,
waarmede hooi wordt vervoerd; (nat. hist.) bastaard spin (phalangium of opilio) kenbaar aan een zeer
klein lijf hangende tusschen zeer lange pooten;
...WEER, o. weder dat geschikt is om te hooien :
't is goed hooiweer, gezegd als het weer fraai is;
...WEIDE, v. (-n), grasland, waarop men van
het etgroen hooi wint (in tegenst. met etweide);
,..WIPPER, m. (-s), (gew.) sprinkhaan; ...WISCH,
V. ...wisschen), (gew.) bundel hooi ; ... WULP,
V. (-en), (gew.) de rosse grutto ; ... ZAAD.
o. graszaad; ...ZAAG, v. (...zagen), zaag om het
opgetaste hooi in stukken te zagen; ...ZAK, m.
(-ken), zak voor hooi; (fig.) botterik; (ook) geweten
...ZOLDER, m. (-s), zolder in eene-losmench;
boerderij, waar hooi wordt geborgen.
HOON, m. smadelijke bejegening met woord of
daad; laster waardoor iem. aan de algemeene
verachting wordt blootgesteld.
HOONEN, (hoonde, heeft gehoond), smaden,
met verachting bespotten : iem. hoonen; hij hoonde
de nagedachtenis mijns vaders; God hoonen, godslasteringen spreken.
HOONEND, bn. bw. ( -er, -st), smadelijk : hoonende
woorden; hij lachte hoonend.

HOONGELACH, o. smadelijk, spottend gelach;
...SPRAAK, v. (w. g.) hoonende woorden.
1. HOOP, in. (-en), een ongelijke stapel van
voorwerpen of stoffen, die op elkaar zijn geworpen, gelegd of uitgestort : een hoop steenen, zand,
oud, ijzer; gooi het hout maar op een hoop; het hooi
op hoopen zetten; - alle dagen wat, maakt aan het
einde des jaars een grooten hoop, veel kleintjes

maken een groote; - menschelijke of dierlijke
afgang : pas op, trap niet in dien hoop; het kind
heeft een hoopje gedaan; -

eene groote hoeveelheid (ook van zaken die geen
stapel kunnen vormen) : hij heeft geld bij hoopen,
veel geld; ik heb een hoop gegeten en gedronken; er
•

is van de week een hoop water gevallen; - dit agr
zijn er noten met hoopen, in overvloed; - ik heb
nog een hoop te doen, nog veel werk; - iets op
den hoop toegeven, op den koop toegeven, meer
geven dan den kooper toekomt; - iets bij den
hoop koopen (of verkoopen), voetstoots, qngemeten,
zooals het daar ligt; - neem er maar een uit den
hoop, zonder kiezen; - (Zuidn.) hij heeft niet veel,
hoop en al, een paar huisjes, ten hoogste genomen; - menigte, schare, troep : een hoop koeien,
duiven; een hoop menschen; een hoop kinderen;
de groote hoop, de groote massa, Jan en Alle
iets in den hoop gooien, het te grabbelen-man;
gooien; - (ook) gewapende schare : hij deelde
de driehonderd man in drie hoopen; - te hoop
loopen, te zamen komen, samenscholen : het volk
liep te hoop, er ontstond een oploop, men begon
, een opstand. HOOPJE, o. (-s), stapeltje : een
hoopje asch; (fig.) wat wou zoo'n hoopje ?, gezegd

van een klein kind.
2. HOOP, (dicht.) HOPE, v. vertrouwen op de
toekomst, verwachting van iets goeds, dat nog
onzeker is en in de toekomst ligt : geloof, hoop en
.liefde; hoop doet leven; hoop opvatten, voeden, koe
opgeven; zijne hoop op iem. vestigen;-stern;dhop
ik heb hoop, dat het gelukken zal; zijne hoop is in
:rook vervlogen, hij zag zich in zijne verwachting
teleurgesteld; zich met ijdele hoop vleien, wanneer
de vooruitzichten niet veel zijn; - hij zweeft tusschen
hoop en vrees, hij is in onzekerheid omtrent zijn lot;
- zoolang er leven is, is er hoop, gezegd van een

ernstigen zieke, aan wiens genezing men nog
niet wanhoopt; - op hoop van zegen, gezegd als
men eene handeling onderneemt, waarbij men op
hoogeren zegen hoopt; -- (visscherij) varen op hoop
van zegen, niet tegen vast loon, maar een zeker
gedeelte der besomming; op hoop van beter, in de

hoop van beter te zullen slagen; - (wisk.) wiskundige hoop, het product dat men verkrijgt, wanneer men eene som, die men hoopt te winnen,
vermenigvuldigt met de waarschijnlijkheid die
men heeft om deze som te winnen; - zedelijke
hoop, het product van de zedelijke waarde eener
som met de waarschijnlijkheid om die som te
verkrijgen; de persoon op wien men zijne hoop heeft gevestigd : Jezus Christus, die onze hoop is; hij is de
hoop mijns ouderdoms; - de hoop des vaderlands,
Lat. spes patriae, de jeugd.

HOOPEN, (hoopte, heeft gehoopt), op hoopen
zetten, opstapelen : het graan hoopen.
HOOPLOOPER, m. (-s), (veroud.) scheepsjongen.
HOOPSGEWIJS, ...GEWIJZE, bw. hoop voor
hoop, bij hoopen of troepen : de gevangenen werden
hoopsgewijze binnengebracht.

HOOPSTEE, v. (-ën), (gew.) plaats waar de
gestoken turf te hoop gezet -a ordt.
HOOPSWIJS, ...WIJZE, bw. (w. g.) op de wijze
van een hoop, op, aan of in hoopen.
HOOPVOL, bn bw. vol hoop : heden overleed ons
dochtertje in den hoopvollen leeftijd van twaalf jaren.

HOOR ! tw. algemeen voorkomend stopwoord.
HOORBAAR, bn. bw. te hooren, gehoord kunnende worden : het kloppen van zijn hart was hoorbaar; het geluid was nauw hoorbaar, nauwelijks te
hooren; - hij is niet hoorbaar, hij leest of spreekt
niet duidelijk genoeg om verstaan te worden.
HOORBAARHEID, v.
HOORBUIS, v. (...buizen), gehoorbuis (voor
hardhoorenden).
HOORDER, m. (-s), die naar iets hoort, toehoorder : mijne hoorders !; geëerde, waarde hoorders!
HOORDERES, v. ( -sen).
HOOREN, (hoorde, heeft gehoord), zijn gehoor
hebben, niet doof zijn : hij hoort scherp, zeer goed; moeder hoort slecht, is wat, doof,- (Zuidn.) hij hoort
niet langs dien kant, hij is aan dat oor doof (ook
fig.); - geen erger doove, dan die niet hoeren wil; men moet hooren, zien en zwijgen, bekende regel; 't is een leven, dat hooren en zien je vergaat, 't is een
verschrikkelijk lawaai ; - niet meer hoeren noch
zien, smoordronken zijn ; (soms ook) bijna dood

zijn ; met het gehoor waarnemen : ik hoor muziek;
niemand hoorde hare angstkreten; hoor, hoe het
hagelt; - zoo mag ik het hooren, dat is naar mijn
hart gesproken; - hij kon hem niet hooren of zien,
niet luchten, niet uitstaan; - hoor je hem ? merkte
je op wat voor dwaasheid enz. hij daar zeide ?; -

ik hoor liever een cello dan eene viool; de beroemde
zangeres liet zich ook in onze stad hooren, heeft ook
hier gezongen; - laat hooren, wat hebt ge te zeggen,
vertel het eens; - dat laat zich hooren, dat is aan
- hij heeft in lang niets van zich laten-nemlijk;
hooren, in geruimere tijd niet geschreven; - hij
heeft alles van hooren zeggen , hij weet het alleen
bij geruchte; - van hooren zeggen liegt men veel,

wie alle geruchten gelooft en oververtelt zal dikwijls
liegen; - men kon eene speld hooren vallen, het was
er doodstil; - hij denkt dat hij het gras kan hooren
groeien, hij beeldt zich wonderwat in; vernemen : hebt ge het groote nieuws al gehoord ?;

van wien hebt ge dat gehoord ? ; ik hoor, dat hij ziek
is (of naar ik hoor is hij ziek); - laat uw bed het
maar niet hooren, dat gij zoo vroeg wilt opstaan; ik hoor wel nader van u, gij zult mij wel nader
bericht zenden; - wie heeft dat ooit gehoord, dat
is al heel vreemd of wonderlijk; - geen kwaad
van iem. willen hooren, niet dulden dat er ten zijnen
nadeele iets wordt verteld; - veel over iets moeten
hooren, veel aanmerkingen zich daarover moeten
getroosten; - ik heb veel van u gehoord, dikwijls
over u hooren spreken; - ik hoor niets dan goeds
van hem; - ( om verwondering te kennen te geven)
wat moet ik hooren? (of wat hoor ik?); -- informeeren:
ga eens hooren, hoe het met de zieke is; -- je zult
er nog van hooren, wacht u voor de gevolgen; uit het gehoorde opmaken, bemerken : 't is best
te hooren, dat ge verkouden zijt; ik hoorde, dat hij uit
zijn humeur was; opletten, in aanmerking nemen : men moet
hooren wie het zegt, minachtende opmerking om te

keiinen te geven, dat men zich om het gezegde niet
bekreunt; met opmerkzaamheid luisteren : (bijb.) spreek
Heer, want Uw knecht hoort; hij hield den adem in,

HOORENSWAARDIG.

8o4HOORNLOOS.

om beter te kunnen hooren; hoor naar raad; hoor
eens, ter inleiding van eene of andere mededeeling;
-- naar iem. of iets luisteren : een predikant gaan
hooren; eene lezing hooren; een rechter moet beide
partijen hooren; — verhooren : getuigen hooren; —
den Raad van State hooren, haar advies inwinnen; —
veel menschen hooren, biecht hooren; —
naar raad luisteren, gehoorzamen : gij wilt nooit
hooren; — wie niet hooren wil, moet voelen, wie naar

geen raad hoort, moet daarvan de schadelijke of
smartelijke gevolgen ondervinden (ook kinderen,
die ongehoorzaam zijn, worden gekastijd); —
verhooren : de Heer zal mijn gebed hooren; —
toebehooren : het hoort mij niet; dit huis hoort

aan mijn vader; hij hoort nog tot onze familie; —
behooren : er hoort moed toe, zoo te spreken; je
hoort te werken, en niet te luieren; — dat boek hoort
hier niet, is hier niet op zijne juiste plaats; —
die sleutel hoort niet op dit slot, past er niet op;
ik hoor hier thuis; — die twee hooren bij elkaar,

zijn man en vrouw ,(ook) vormen een goed paar;
(ook) zijn van hetzelfde allooi; — dat stuk land
hoort onder Delfgauw, behoort tot die gemeente; -hij hoort niet bij de vluggen, kan daarbij niet gerekend worden; — dat hoort nu eenmaal zoo, is zoo
de gewoonte; — het hoort niet, het past niet, betaamt
niet : het hoort niet, dat kinderen in alles hun neus
willen steken; voor waf, hoort wat, voor een bewezen
dienst betaamt een wederdienst; — hij wist niet
beter of het hoort zoo, verkeerde in de meeping day:
het altijd zoo toegaat, zoo moet geschieden.
HOORENSWAARDIG, bn. ( -er, -st, of meer -,
meest -) het hooren waard : een zeer hoorenswaardige redevoering.

1. HOORN, m. (-en, -s), ook HOREN, (-s), hard,
spits uitsteeksel aan den kop van verschillende
dieren, hun meestal tot aanval of verdediging dienend : de runderen, geiten en schapen hebben volle

hoornen; de horens der herten zijn gevuld en worden
gewei genoemd; de rhinoceros heeft een hoorn op
den neus; buffethoorns, gemzenhoorns enz. ; de stier
nam hem op zijne horens; — hij neemt te veel op
zijne horens, hij laadt te veel arbeid op zich; —
iem. de horens laten zien, zich vijandig toonen; —
Zuidn.) men zou er horens, hoornen van krijgen.
er zijn geduld bij verliezen ; -- de horens opsteken, het hoofd opsteken, zich verzetten, trotsch

worden, zich op geld of macht laten voorstaan
enz. ; — de koe bij de horens pakken, de zaak
krachtig aanvatten, haar aandurven ; — zij
heeft haar man hoornen opgezet, echtelijke ontrouw jegens hem gepleegd; — (w. g.) men brandt
er horens, 't is er alles behalve aangenaam, 't is er
niet uit te houden; — (bijb.) (fig. als zinnebeeld
van kracht) : de Heer heeft den Hoorn uwer tegen
verhoogd; mijn hoorn is verhoogd in den-partijdes
Heer; te dien dage zal ik den hoorn van het kruis
Israëls doen uitspruiten; —

uitwas dat op een hoorn gelijkt : (bij menschen)
een ziekelijk uitwas aan het voorhoofd; (bij insecten en slakken) voelhorens : slak, slak, steek je
horens uit, door kinderen gezongen om de slak
uit haar huisje te lokken; — (fig.) hij trekt de horens
in, hij kruipt in zijn schulp, krabbelt terug; —
voorwerp dat van een hoorn gemaakt is : zeker
blaasinstrument, aanvankelijk een beestenhoorn,
later ook eene nabootsing daarvan in hout of koper:
op den hoorn blazen; den hoorn d )en schallen; jachthoorn, waldhoorn, posthoorn, toethoorn enz.; —

geluidstrechter van een gramophoon; — drinkhoorn, later ook van edel metaal vervaardigd : de
kostbare hoorn van het St.- Jorisgild; -- (zegsw.)
(w. g.) hij meent, dat hij goud zal drinken uit een
horentje, hij stelt zich er gouden bergen van voor; —
(bijb.) een hoorn als bergplaats : toen zeide de Heer
tot Samuel : vul uwen hoorn met olie, en ga henen
(t. w. om David tot koning te zalven); vgl. inkt
hoorn des overvloeds, de-horn,kuit);—de

hoorn der geit Amalthea uit de fabelleer, waarin
men al wat men wenschte vond, thans afgebeeld
als een hoorn, overvloeiende van bloemen en
vruchten; -- een instrument, waardoor men tot
hardhoorigen spreekt, spreekhoorn : door den
hoorn spreken; -- een gereedschap van hoorn of
metaal om het aantrekken van schoenen te vergemakkelijken ; schoenhoorn; —
(bij vergelijking) (nat. hist.) de eenschalige
schelp der weekdieren (de tweeschalige worden
schelpen genoemd) : horens en schelpen; het kind

zocht horentjes op het strand; — (ook van versohillende, gelijk hoornen uitstekende punten) : de
hoorns van de maan, de punten der halvemaan; -(bijb.) de hoornen des altaars; --- (smed.) de hoorn
van een aanbeeld, het uitsteeksel voor het ombuigen
van staven, ringen enz.; — (evenzoo) de hoornen
van een speerhaak, de beide puntig toeloopende

uitsteeksels daaraan voor datzelfde doel: —
(scheepsb.) de hoorns van den bok (voor het oprichten der ir asten), de boven de kruising uitstekende
einden; -- (timm.) de hoorn van eene schaaf, het
uitsteeksel op het blok; — spitse bergtop; —
deel van de baarmoeder eener koe; -- (in plaatsnamen) in het water vooruitspringende hoek
lands : Hoorn, Uithoorn, enz. (vgl. HORN);
schuilhoekje, verstoppertje; —
—, o. (als stofnaam) de stof waaruit beesten hoorns bestaan : het hoorn is duur; knoopen, uit
hoorn gedraaid; een boekband van hoorn; — hoorn
zelfstandigheid : het hoorn van een paar -achtige
-denhof;

-, m. iets dat van hoorn gemaakt is : (Zuidre. )

de hoorn van een pijl, het beslag of dopje van hoort

aait het dikste einde van den pijl van een handboog : men moet den pijl niet tot aan den hoorn
trekken, het niet tot het uiterste drijven; — (wev. )
het hoorntje, een hoornen randje aan weerskanten
langs den tempel om het weefsel te spannen.
HOORNTJE, HORENTJE, o. (-s).
2. HOORN, m. (-en), doffer, mannetjesduif.
HOORNAANBEELD, HORENAANBEELD, o.
(-en), (smed.) speerhaak.
HOORNAAR, m. (-s), (nat. hist.) de grootste
soort van wespen, horzel (vespa crabo), ook hoorntje
geheeten.
HOORNACHTIG, HORENACHTIG, bas. ( -er,
-st), op hoorn gelijkende.
HOORNBEEST, HORENBEEST, o. (-en), een stuk
hoornvee, inz. eene koe; (gew.) zeker insect, duizendpoot; (gemeenz.) hoorndrager; ...BLAD, o. hoorn
zekere waterplant (ceratophyllum); ...BLA--plat;—
'ZER, m. (-s), muzikant, die den hoorn blaast.,
(ook in 't algemeen) die een koperen blaasinstrument bespeelt : een troep hoornblazers; ...BLENDE,
V. (delfst.) zeker mineraal, ook amphibool genoemd,
een silicaat van kalk, magnesia, ijzeroxydule
met kleiaarde van ijzeroxyde, dat in schuine ruit
-vormige
prisma's kristalliseert.
HOORNBLOEM, v. (-en), zeker plantengeslacht.
(cerastium), waarvan in ons land verschillende
soorten voorkomen : de gemeene hoornbloem, de
bundelbloemige, de vijfhelmige, de vierhelmige, de
kleverige hoornbloem, de akker- en de waterhoorn bloem: ...BREUK, v. breuk van den hoorn (vary

eene koe); ...CEL, V. (- len), de cellen waaruit het•
hoorn bestaat; ...CELPOLIEP, v. (-en), zekere
poliep: de harige (de steenachtige enz.) hoorncelpoliepp.
HOORNDOL, HORENDOL, bn. (van hoornvee )
razend; ($g. ook van menschen) iem. hoorndol
maken.

HOORNDRAAIER, HORENDRAAIER, m. (-s),
iemand die knoopen en andere voorwerpen uit
hoorn maakt; ...DRAGER, m. (-s), bedrogen
echtgenoot.
1. HOORNEN, bn. van hoorn gemaakt: een mes
met hoornen heft.

2. HOORNEN, (hoorode, heeft gehoornd), harden
(b. v. van caoutchouc) : gehoornd guttapercha.
HOORNERTS, HORENERTS, o. (delfst.) chloor
...GESCHAL, o. het weerklinken der (jacht -)-zilver;
hoorns; ...GLAS, o. dunne hoornen plaat als
vensterruit gebezigd; ...HERT, o. (-en), (nat.
hist.) hert(e)zwijn; ...HUID, v. (w. g.) hoornvlies.
HOORNIG, bn. van hoorn; op hoorn gelijkende.
HOORNIST, m. (-en), hoornblazer.
HOORNKLAVER, HORENKLAVER, v. zekere
vlinderbloemige plant, waarvan de zwaarden langer
zijn dan de kiel en korter dan de vlag (trigonella);
...KLOOF, v. (... kloven), (veearts.) een dwarse
kloof in den hoornwand van een (paarden)hoef;
...KROON, v. dunne band van hoorn langs den
bovenrand van een paardenhoef.
HOORNLEEUWERIK, m. (-en), bergleeuwerik
(otocorys alpestris), die een op een hoorn gelijkend
bundeltje veeren aan weerszijden aan den kol)
boven de slapen heeft.
HOORNLOOS, HORENLOOS, bn. zonder hoornen; eene hoornlooze gramophoon, die zonder hoorn
werkt.
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HOOSBAND, ook HOZEBAND, m. (-en), (gew.)
HOORNMUZIEK, HORENMUZIEK, v. muziek
kouseband.
van koperen blaasinstrumenten; (ook) de daarvoor
bestemde composities; ...PAPIER, o. (w. g.) oud
HOOSBLAD, o. (gew.) zekere plant, klein hoefblad (tussilago farfara).
schrijfpapier, met een posthoorn als-Holandsch
watermerk; ...PERKAMENT, o. het beste perka- 1
HOOSBLOK, o. (-ken), (gew.) holsblok; ... GAT,
o. (-en), (op kleine schepen) het onderste van de kiel,
ment; ...RAAF, m. (...raven), eene soort van
waar het water samenhoopt en vanwaar het naar
neushoornvogel (tmetoceros abyssinicus), met eene
totale lengte van 113 cM.; ...RUPS, v. (-en), eene
buiten wordt geloosd; ...NAP, m. (-pen); ...VAT,
soort van vlinder die overal in ons land voorkomt
o. (-en), schepper om te hoozen; — (gew.) holsblok.
(mamestra persicariae); ...SCHAAL, v. (...schalen),
HOOVAARDIG, bn. bw. ( -er, -st), trotsch, hoog (nat. bist ) zeker schelpdier (cyclas) : de gewone
moedig : wees maar niet hoovaardig op wat gij gehoornschaal; de moeras -, de rivierhoornschaal;

...SCHELP, v. (-en), (nat hist.) trompetschelp
(tritonium); ...SCHEUR, v. (-en), (veearts.) overlangsche scheur in den hoornwand van een (paarden)
hoef; ...SCHOEN, m. het geheele hoornen omkleedsel van een hoef; ...SIGNAAL, o. (...alen), signaal,
sein met een hoorn; ...SLAK, ...SLEK, v (-ken),
(nat hist.) eene familie der slakken die in eene
schelp wonen (helicocochlus); ...SLANG, v. (-en),
(nat. hist.) zekere slang (o. a. in Egypte) met een
hoornachtig uitwas boven de oogen (cerastes aegyptiacus); ...SNAVEL, m. (-s), (nat. hist.) hoornvogel :
een Indische en Afrikaansche vogel met grooten,
omgebogen en gekerfden snavel, met een hoorn
uitwas op den wortel, soms zoo groot als-achtig
de snavel zelf (buceros), neushoornvogel ;
...STAART, m. (-en), (nat. hist.) een viervleugelig
insect, waarvan het achterlijf in Bene soort van
hoorn eindigt; ...STEEK, m. (...steken), (scheepst.)
soort van knoop om eenig staand want op te korten,
trompetsteek.
HOORNSTEEN, HORENSTEEN, o., als voor
-werpsn_m.(),dlftzekrwasgn,
dat in verschillende soorten voorkomt; —POR
porfier waarvan de hoofdmassa uit hoorn--FIER,o.
steen bestaat.
HOORNSTRAAL, m. (...stralen), een der deden
van den hoef : het elastische, taaie stuk hoorn,
dat de driehoekige ruimte tusschen de steunsels
aan den achterkant der zool opvult.
HOORNTJE, HORENTJE, o. (-s), kleine hoorn,
zie HOORN; (ook) hoornaar; (landb.) hoorntjes,
Bene soort van vroege aardappelen, muisjes; —
halvemaanvormig broodje of gebakje; - hoornvormig gebak gewoonlijk met room gevuld.
HOORNTOUWEN, o. mv. (scheepst.) zware
kabels waarmede de bok voor het opzetten der
masten in zijn stand gehouden wordt; ...UIL, m.
(-en), uil met op horens gelijkende vederbossen
aan weerskanten van den kop, groote katuil (bubo
ignavus) ; ...VARKEN, o. (-s), (nat. bist.) zwijnshert (cervus porcinus) in Indië: ...VEE, o. vee met
horens, inz. rundvee; ...VISCH, m. (. . .visschen),
(nat. hist.) zekere visch, behoorende tot de orde
der vastkakigen, drukkervisch (balistes capriscus).
HOORNVLIES, o. (ontl.) het doorschijnende
vlies aan de voorzijde van den oogbal; het ondoorschijnende hoornvlies, het zoogenaamde wit van
het oog; —ONTSTEKING, v.
HOORNVOGEL, m. (-s), (nat. hist.) neushoorn vogel; ...WAND, m. (ontl.) de harde wand van
hoorn om den hoef; ...WEEFSEL, o. (nat. hist.)
het weefsel waaruit de nagels. de hoeven en horens,
het schildpad, het balein, het haar, de wol, de
vederen enz. bestaan; ...WERK, o. (-en), (vest.)
een werk, bestaande uit een eenvoudig gebastionnéerd front, dat door twee lange vleugels afgesloten i s; ... WIER, o. (plantk.) soort van wier:
het geknotte, het bladvormige hoornwier; (nat. hist.)
Bene soort van poliep; ...ZILVER, o. hoornerts;
...ZOOM, m. hoornkroon; ...ZWIJN, o. (-en),
hoornvarken.
HOORSTER, v. (-s), hoorderes.
1. HOOS, v. (hoozen), wervelwind van zeer
kleine uitgestrektheid, ook windhoos genoemd;
?vaterhoos, hoos die zich als eene draaiende zuil
boven eene watervlakte bevindt en het water opzuigt; zandhoos, evenzoo boven zandvlakten.
2. HOOS, v. (hoozen), hoosvat.
3. HOOS, V. (hozen), (gew.) kous; (bij zeevis
laarzen die de voeten en bijna het-scher)ln
geheele onderlijf bedekken; — (ook) overtreksel,
koker, hoes : den boog in eene hoos steken.
ROOSJE, 0. (- s).
HOOSBAK, m. (-ken), een groote bak die van
voren open is en met touwen aan een bok hangt,
en die dient om groote hoeveelheden water over
een dam uit te werpen.

daan hebt; -- hij is zoo hoovaardig dat hij stinkt.

uitermate hoovaardig. HOOVAARDIGHEID, v.
hoovaardij HOOVAARDIGLIJK, bw. op hoogmoedige wijze.
HOOVAARDIJ, v. trots, hoogmoed, de zucht
om op eigen voortreffelijkheid of aanzien te stoffen.
I HOOZEN, (hoosde, heeft gehoosd), water uit
eene schuit werpen door middel van een hoosvat;
water over de bleek, gier over het land hoozen, scheppend opwerpe1 en verspreiden; — natgooien,
besproeien : het bleekgoed hoozen; — steenen hoozen;
— (gew.) kind, je mag niet zoo met water hoozen,
werpen, morsen. HOOZER, m. (-s), iemand die
hoost; (ook) hoosvat.
1. HOP, m. zekere vogel met eene groote kuif
op den kop (upupa epops).
2. HOP, ook HOPPE, v. zekere plant, tot de
netelachtigen behoorende (humulus lupulus), wier
i vruchtkegels gebruikt worden om aan het bier
een bitteren, aromatischen smaak te geven.
j 3. HOP, o. (-pen), (gew.) een droge of bijna
1 droge en steeds kleiner wordende inham, aanslibbing.
i 4. HOP, tw. uitroep bij het springen en dansen:
hop Marjannetje, nog een kannetje (dansliedje);
(ook) bij het draven : hop, hop, mijn paardje (in
een kinderrijm).
HOPACHTIG, bn. ( -er, -st), naar hop gelijkende
of smakende.
HOPAKKER, m. (-s), akker waarop hop wordt
verbouwd; ..BEL, v. (-len), ...BOL, m. (-len), de
vruchtkegel der hopplant.
HOPE, v. dichterlijk voor HOOP (2de art.).
HOPELOOS, bn. bw. zonder hoop : de toestand
í van den zieke is hopeloos; eene hopelooze poging.

HOPELOOSHEID, v.
HOPEN, (hoopte, heeft gehoopt), vertrouwen
hebben op de toekomst, hoop hebben : ik hoop nog,
dat hij herstellen zal; hoop )p God; hij hoopt op
betere tijden; laat ons er het beste van hopen; naar
ik hoop gaat het u goed.
HOPJE, o. (-s), eene hopbel: 't is een hopje in een
brouwketel, 't is zoo goed als niets; —
Haagsche hopjes, in papiertjes gewikkelde koffie-

ulevellen, zoo genoemd naar Jacob Hop van 1773
tot 1794 gezant der Oostenrijksche Nederlanden.
HOPKETEL, m. (-s), (bierbr.) ketel waarin
mout en hop worden gezoden; ...KORREL, v. (-s),
j zaadkorrel van de hop.
HOPKLAVER, V. zekere plant, hoprupsklaver
j (medicago lupulina); ...LAND, o. (-en), hopakker;
...MAAL, o. (...malen), onthaal aan de arbeiders,
die bij het oogsten der hop hebben geholpen.
HOPMAN, m. (-s, ...lieden), (hist.) kapitein,
hoofdman over eene legerafdeeling.
HOPPEBEL, v. (-len), hopbel; ...BITTER, o.
{ (scheik.) de uit de hop afgescheiden bittere stof,
lupuline; ...BLOEM, v. (-en), bloesem der hopplant; ...BOUW, m het teelen van hop; ...KEESTEN, m. mv. (Zuidn.) hoppespruiten.
1. HOPPEN, (hopte, heeft gehopt), (bierbr.)
aan het moutaftreksel hop toevoegen en dit laten
koken : het bier hoppen; gehopte wort, moutaftreksel dat gehopt is.
2. HOPPEN, (hopte, heeft gehopt), (Zuidn.)
huppelen, springen.
HOPPEPIEKJE, o. (-s), (gew.) hoppespruit.
HOPPER, m. (-s), vaartuig ingericht om bagger
in zijn ruim te kunnen laden, welke lading door
kleppen in den bodem wordt gelost; hij vaart
onder eigen stoom; — vultrechter voor het instorten der cokes (op den generator eener watergasfabriek).
HOPPERD, m. (bierbr.) bier in den hoppeketel.
eer de hop er van afgescheiden is.
HOPPIG, bn. ( -er, -st), hopachtig.
HOPPLANT, v. (-en), plant van de hop;...RUPS,
V. (- en), (nat. hict.) zekere rups.
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HOPSASA, tw. uitroep bij het dansen en springen.
HOPSALADE, v. sla van hoppespruiten;
...SCHEUTJE, o. (-s), ...SPRUIT, v. (-en), jonge
wortelloten of uitspruitsels van de hopplanten, die
in het voorjaar als groente "orden gegeten;
...STAAK, m. (...staken), stok waartegen de hopplant opgroeit; ...TEELT, v. de hopbouw; ...ZAK,
m (-ken), waarin de hop wordt bewaard.
1. HOR, v. ( -ren), in een raam gevat vlechtwerk,
dat voor een venster wordt gezet, om het inkijken
of het binnenvliegen van insecten te beletten.
HORRETJE, o. (-s).
2. HOR, v. ( -ren), een stukje karton of een dun
plankje, dat de kinderen aan een touwtje binden
en snel ronddraaien, zoodat het een snorrend geluid
maakt.
HORA (Lat.), v. uur : hora est, het is tijd (aankondiging van den academischen pedel bij promoties
en examens); horae, mv. de bidstonden (in kloosters).
1. HORDE, v. (-n), (gew.) HORT, vlechtwerk
uit teenen enz., tot verschillende doeleinden, b. v.
om iets af te schutten of (bij de versterkingsk.)
tot bedekking van hellingen, wegen enz.; -- (ook)
grove teenen zeef om grind, cokes enz. te ziften; (pap.) houten latwerk waarop de lompen worden
uitgezocht; -- (landb.) vlechtwerk dat over den
akker gesleept wordt om de aardkluiten fijn te
maken, enz. Vgl. HOR (iste art.).
2. HORDE, ook HORTE, v. (gew.) benaming
van sommige planten : horde, gele horte, bosehkartelblad, ook ratels genoemd (pedicularis sylvatiea); ijzerhorde, roode horte, moeraskartelblad
(p. palustris).
3. HORDE, v. (-n), schare, inz. van zwervende
nomaden : horden van Tartaren overstroomden
Europa; (thans ook) ongeordende bende : eene
woeste horde.
HORDEN, (hordde, heeft gehord), op de horde
ziften : grind horden voor tuinen; (ook) de horde
over het land sleepen.
HORDENMAKER, m. (-s), ...VLECHTER, m.
(-s), die horden vlecht; ...WAND, m. (-en), scheiding, van horden gemaakt; ...WERK, o. gevlochten
rijswerk.
HOREN, m. en o., zie HOORN.
HORIZON, soms ook HORIZONT, m. (horizonten), gezichtskring ; - de ware of astronomische
horizon, die groote cirkel aan het uitspansel, welks
Kolen het zenith en het nadir zijn, en waarvan
het vlak dus door het middelpunt der aarde gaat; de schijnbare of zichtbare horizon, de cirkel die
gevormd wordt door de aanraking van het uitspansel en de oppervlakte der aarde, de gezichteinder; (fig.) dat gaat boven mijn horizon, boven mijn begrip,
mijne bevoegdheid enz.; -- (persp.) doorsnede
van het vlak van teekening enz. met het waterpasse vlak dat door het oog van den teekenaar
gaat; - (geol.) horizontale aardlaag; stelsel van
evenwijdige aardlagen wier geologische ouderdom
uit gidsfossielen kan bepaald worden.
HORIZONTAAL, bn. bw. waterpas, evenwijdig
aan het vlak van den horizon : horizontale lijnen;
een horizontaal defilement, (mil.) waterpas gelegen
dekking tegen het vijandelijk vuur.
1. HORK, v. (-en), (gew.) wesp.
2. HORK, m. (-en), stug, lomp, onbeleefd mensch:
een hork van een vent.
HORKEN, (horkte, heeft gehorkt), (Zuidn.)
luisteren : het is gemeenlijk beter te horken dan
te spreken; - ( Zuidre.) gehoorzamen : dat kind
horkt gemakkelijk.
HORLEPIJP, v. (-en), zeker blaasinstrument,
bestaande uit een houten fluitje met toongaten;
(ook) zeer beweeglijke, inspannende solodans op
de tonen der horlepijp uitgevoerd : de horlepijp
ziet men haast niet meer dansen.
HORLETOET, v. (-en), (timm.) grondschaaf.
HORLOGE, o. (-s), uurwerk, inz. een zakuurwerk : een gouden horloge; (gew.) een staand horloge,
ouderwetsche staande klok; - (nat. hist.) houtworm, die een geluid maakt als het tikken van een
horloge. HORLOGETJE, o. (-s).
HORLOGEBANDJE, o. (-s), bandje waaraan het
horloge gedragen wordt; ...GLAS, o. (...glazen),
glas dat de wijzerplaat van een horloge bedekt;
...HANGER, m. (-s); ...KAST, v. (-en), het zilveren, gouden of nikkelen omkleedsel van een horloge; ...KETTING, m. (-en), ketting waaraan
het horloge gedragen wordt; ...KOORDJE, o. (-s),
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horlogebandje; ...MAKEN, o. de kunst des horlogemakers : zijn zoon op het horlogemaker besteden;
...MAKER, m. (-s), iemand die horloges vervaardigt; (ook) die horloges herstelt, schoonmaakt enz ;
...SLEUTEL, m. (-s), SLEUTELTJE, o. (-s),
waarmede een horloge wordt opgewonden; ...STANDER, m. (-s), standaard enz. met haakje, waaraan men 's nachts het horloge ophangt; ...VEER,
v. (-en), veer in een horloge, die het werk doet
gaan; ...ZAK, m. (-ken), ...ZAKJE, o. (-s), zakje
in de kleeren gemaakt tot berging van het horloge,
inz. vestzakje.
HORMAT, (Ind.) eerebetoon, passende eerbied,
de officieele eerbewijzen die de inlander aan zijn
meerdere verschuldigd is, b. v. het hurken in diens
tegenwoordigheid.
HORMONEN, mv. chemische stoffen door inwendige secretie gevormd in een orgaan; zij werken
prikkelend of remmend op de werking van een
ander orgaan.
HORN, m. (-en), in het water vooruitspringende
hoek lands, in vele plaatsnamen : Avenhorn, Koude horn enz.; vgl. HOORN.
HORNPIJP, v. (-en), (w. g.) horlepijp.
HOROSCOOP, m. (...stopen), de uuraanwijzer
of de tafel der dag- en nachtlengten voor alle
plaatsen; (bij de sterrenwichelarij ) het punt der
ecliptica, dat in iemands geboorteuur opkomt en
waaruit zijn lot is te voorspellen; -, o. in de uitdr. iem. het horoscoop trekken,
uit den stand der sterren bij iemands geboorte de
toekomst lezen; (fig.) hem kras de waarheid zeggen.
-TREKKER, m. (-s), sterrenwichelaar.
HORREL, m. (-s), (gemeenz.) (verouderend)
kleine oneenigheid, geschil.
HORRELVOET, m. (-en), misvormde voet,
stompvoet, paardevoet; -, m. en v. iem. met een
horrelvoet.
HORREN, (horde, heeft gehord), een snorrend
geluid maken (b. v. van een spinnewiel) : laat
het wieltje horren, laat het radje snorren.
HORRETJE, o. (-s), zie HOR (lste art.).
HORREUR, v. (-s), afschuw; (ook) iets dat
afschuw wekt, gruwel : hij is mij een horreur.
HORRIBEL, bn. bw. ( -er, -st), afgrijselijk, grawelijk : 't is horribel.
HORRIBILE DICTU (Lat.), het is verschrikkelijk om te zeggen.
1. HORS, m. (-en), een makreelachtige visch,
marsbanker (caranx trachurus).
2. HORS, v. (-en), zandplaat in zee die met vloed
bijna geheel ondervloeit; - (gew.) met kreupel
begroeide buitengrond.
-hout
HORS D'OEUVRE (Fr.), o. iets overtollige,
bijwerk, toegift; (ook) bijgerecht, voorgerecht bij
een maaltijd.
1. HORST, v. (-en), (gew.) stuk hoogere grond,
gemeenlijk zandgrond, al of niet met (laag) hout
begroeid of erdoor omgeven; - (Zuidre.) hellende
berm langs eene vaart (veelvuldig in plaatsnamen
en eigennamen.)
2. HORST, v. (-en), hoog en ruig nest van roofvogels.
1. HORT, m. (-en), stoot, duw, schok : iemand
een hort geven; het gaat met horten en stooten, met
schokken, ongeregeld; - (gew.) blijf nog een hortje,
eene poos.
2. HORT, m. in de uitdr. op den hort zijn, weg zijn,
er van door zijn; hij is op den hort gegaan met zijne
buurvrouw, met haar er van doorgegaan.
3. HORT, v. (-en), zie HORDE (lste art.).
1. HORTEN, (hortte, heeft gehort), duwen,
stooten : wij kwamen al hortende en stootende vooruit,
langzamerhand, met schokken; haperen : in het
lezen horten.
2. HORTEN, (hortte, heeft gehort), tarwe, grind,
cokes horten, horden, zeven.
HORTENSIA, v. (-'s), sierheester met roo-kleurige bloemen (hydrangea hortensia).
HORTICULTUUR, v. tuinbouw.
HORTOLOGIE, v. tuinbouwkunde. HORTOLOOG, m. (...logen), die in den tuinbouw bedreven is.
HORTULANUS, m. (...lani), iem. die het toezicht
houdt op een hortus of tuin.
HORTUS,. m. ( -sen), academische plantentuin,
hortus botanicus.
HORZEL, v. (-s, -en), benaming der wespen van
de grootste soort, hoornaar (vespa crabo); ook voor :
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hommels, paardenvliegen en bremsen; (fig.) de
horzel in den kop hebben, dol, gram zijn; een horzel
van een wijf, een kwaadaardig wijf.
HORZELEN, (horzelde, heeft gehorzeld), gonzen,
snorren (als de horzel): (fig.) dol, gram zijn; krakeelen, kijven. MORZELING, v. gegons.
HORZELNEST, o. (-en), nest van horzels.
HOS, m. en v. gehos, hospartij.
HOSANNA, tw. (bijb.) behoedt toch, heil:
hosanna den zoon Z)avids; hosanna, gezegend is hij
die komt in den naam des Heeren; heilwensch of
zegekreet; — (zegsw.) vandaag hosanna, morgen
kruist hem, niets is wufter dan de volksgunst.
HOSKLOS, m. en v. ( -sen), lomp en onbehouwen
persoon; dikke logge vrouw; boerenwagen zonder
veeren.
HOSKLOSSEN, (gew.) met veel gedruisch loopen, inz. met klompen over een houten of steenen
vloer.
HOSPARTIJ, v. (-en), partij waar het hossend,
springend en joelend toegaat.
HOSPES, m. persoon bij wien men voor geld
inwoont; waard, herbergier : de welgedane hospes
stared achter het buffet.
HOSPITA, v. (-'s), juffrouw bij wie men op kamers
woont.
HOSPITAAL, o. (...talen), ziekenhuis, gasthuis:
in het hospitaal liggen; (mil.) het gebouw waar de
zieke en gewonde soldaten verpleegd worden;
't is er net een hospitaal, in dat huis zijn veel zieken;
hospitaal te velde, veldhospitaal; — (vissch.) kweek
-plats
voor jonge oesters.
HOSPITAALDIENST, m. (-en), dienst dien men
verricht in het hospitaal; ...DOEK, o.; ...LINNEN, o. gummidoek dat voor vocht ondoordringbaar is en onder zieken wordt gelegd om het bed
te sparen; ...KOORTS, v. (-en), ziekte die in
slecht geventileerde, overvolle ziekenhuizen voor
...RIDDER, m. (-s), ridder van St. Jan,-komt;
lid van de Maltezer orde, eene machtige geestelijke
orde in de middeleeuwen; ...SCHIP, o. (...schepen), drijvend hospitaal der vloot, schip door particulieren uitgerust om aan zieke visschers tijdens
de teelt geneeskundige hulp en verpleging te geven;
... SOLDAAT, m. (...soldaten), soldaat bestemd
voor het verplegen van zieke of gewonde .,militairen;
...TREIN, m. (-en); ...UITRUSTING, v. (-en).
HOSPIES, o. gastenverblijf in een klooster.
HOSPITALIER, m. (-s, -en), hospitaalridder.
HOSPITALITEIT, v. gastvrijheid.
HOSPITANT, m. (-en), iem. die vergunning heeft
eerie les, lezing enz. Bene enkele maal bij te wonen.
HOSPITARIUS, m. ( -sen), in een klooster de
monnik die de vreemdelingen gastvrij ontvangt
en de vragenden te woord staat.
HOSPITEEREN, (hospiteerde, heeft gehospiteerd), gebruik.- maken van iemands gastvrijheid,
als gast zijn intrek nemen, Bene lezing of academisahe les als gast bijwonen : ik ga vanmiddag bij
heat hospiteeren.
HOSPITIUM, o. (-s), huis voor vreemdelingen,
inz. de door monniken in de Alpen opgerichte
verblijfplaatsen voor reizigers, b. v. die op den
St. Bernard en den St. Gotthard; (ook) als naam
van een tehuis voor studenten aan de Vrije Uni
-versit
te Amsterdam.
HOSPODAR, m. (-s), heer, vroegere titel van den
vorst van Montenegro, van Moldavië en van Wallachje.
HOSSEBOSSEN, (hosseboste, heeft gehossebost), hotsen en botsen, heen en weer schudden,
schokkende loopen of rijden : wij werden afgehaald
met een wagen zonder veeren, waarin we zaten te
hossebossen; iemand hossebossen, hem schokkende
heen en weer bewegen.
HOSSEN, (hoste, heeft gehost), springende,
stootend en joelend zich een weg banen, inz. in
de volte : een troepje hossende kermisgangers.
HOSTIE, v. (hostiën, -s), gewijde ouwel, uit
ongezuurd tarwemeel, waarvan men zich in de
R. K. Kerk bij het misoffer en de H. Communie
en in de Luthersche bij het Avondmaal bedient:
de hostie toedienen.

HOSTIEKAS, v. ( -sen), (oudt.) ciborie; ...KELK,
m. (-en), kelk die de H. hostie inhoudt.
HOSTIEL, bn. bw. vijandig.
HOSTIESCHOTELTJE, o. (-s), ...VAAS, v.
(...vazen), (R. K.) waarin de H. hostie zich
bevindt.
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HOSTILITEIT, v. vijandigheid; —, (-en), vijandelij kheid.
1. HOT, bw. (gew.) (bij voerlieden) rechts, in
tegenst. van haar, links : de voerman wilde hot en
de paarden haar; (fig.) de een wilde hot en de ander
haar, de een wilde zus en de ander zoo; hij weet
van hot noch haar, 't is een echte domoor; hot en
haar, her en derwaarts : de boel lag hot en haar door
elkander.
2. HOT, v. (-ten), (Zuidn.) draagkorf.
3. HOT, v. dik van zure melk; —, (-ten), (gew.)
de vaste deden die zich afscheiden, als de melk
bij het koken schift.
HOTEL, o. (-s), voornaam woonhuis (inz. in
Parijs); groot logement : in een hotel logeeren; hotel
garni, hotel waar kamers u orden verhuurd, maar
geen table d'hóte is; hotel van den eersten rang.
HOTELLETJE, o. (-s).
HOTELHOUDER, m. (-s), eigenaar of exploitant
van een hotel; ...LEVEN, o.
HOTELIER (Fr.), m. (-s), eigenaar, exploitant
van een hotel.
HOTJE, o. ,-s), (gew.) hortje, oogenblikje.
HOTSEBOTS, tw. (Zuidn.; p.of.
HOTSEBOTSEN, zie HOSSEBOSSEN.
HOTSEN, (hotste, heeft gebotst), hossen, heen en
weer schudden; schokken, stooten.
HOTTELEN, (hottelde, is gebotteld), (gew.)
(van melk) schiften, botten.
HOTTEN, (hotte, is gehot), schiften, stremmen
(van melk) : de melk is bij het koken gehot; — het
wil niet holten, het wil niet gedijen, niet slagen;
wel, kwalijk hotten, al (of niet) gelukken
HOTTENTOT, ni. (-ten), inboorling van Z.- Afrika,
een ras dat verwant is aan de Boschjesmannen; —
(fig.) ruw, onbeschaafd, dom mensch.
HOTTENTOTSCH, bn. van de Hottentotten; -—, o. de taal der Hottentotten; (fig.) onverstaanbare taal : 't lijkt wel Ilottentotsch.
1. HOU, bn. in de uitdr. hou en trouw (of getrouw),
getrouw onder alle omstandigheden.
2. HOU, tw. uitroep om stil te doen houden:
houd op ! sta stil !
HOUDBAAR, bn. vatbaar om vastgehouden,
gehandhaafd te worden : de vesting is niet houdbaar; eene houdbare theorie. HOUDBAARHEID, v.
HOUDEN, (hield, heeft gehouden), verzorgen,
onderhouden : vee houden; een hond houden; paard
en ri3tuiq houden, eigen paard en rijtuig hebben;
knechts, dienstboden houden; eene maitresse (er op
m) houden; — iets er op na houden, het hebben
en er zich van bedienen; —
zijn zorg wijden aan, zich bezighouden met: eene
school houden; een hotel houden; — bezig zijn met
vergadering (of zitting) houden; krijgsraad houden;
een maaltijd houden; — bruiloft, kermis houden,
vieren; — Zondag (of sabbat) houden, dien als
rustdag vieren; -- eerie redevoering houden, eene
rede uitspreken; — een gesprek houden, een gesprek
voeren ; -- de wacht houden, op de wacht staan; —
in acht nemen : zijn woord (belofte, de geboden
enz.) houden, nakomen; rust houden; — het oog
op iets houden, er het oog voortdurend op gevestigd
hebben, er op letten, zijne aandacht aan wijden;
iem. in het oog houden, op hem letten, (fig.) zijn
gedrag nagaan; — rekening met iets houden, het
meetellen, liet in aanmerking nemen; —
in een zekeren toestand houden : tamboer, houd
je armen stijf, houd ze netjes aan je lijf; dat paard
houdt zijn kop fier; iets achterbaks houden; voet
bij stuk houden, zie VOET; — iets aan den gang
houden, zorgen dat het gaande blijft; — ( Zuidn.)
leven houden, lawaai, rumoer maken; — eene zaak
slepende houden, haar niet afdoen; — iets buiten
gebruik (buiten dienst) houden, het niet gebruiken; —
iem. ergens buiten houden, hem er niet in betrekken, hem niet inlichten; — de zaken uit, elkander
houden. niet dooreenwarren, ze onderscheiden; —
iem. de hand boven het hoofd houden, hem beschermen; -- ienz. in eere houden, hem eeren; -- iem.
in toorn (in bedwang) houden; — iem. kort houden,
hem weinig vrijheid laten, weinig zakgeld geven; —
hij houdt het ontzag er in, doet zich ontzien; —
de aandacht geboeid houden, de aandacht voortdurend
boeien; — de voeten warm houden; het huis schoon
houden; het huwelijk rein houden; het vaderland
hoog houden; —
vasthouden : het zwaard in de hand houden; iets

tegen het licht houden; een kind ten doop houden;
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iem. aan zijn woord houden, verlangen dat hij nakomt wat hij beloofd heeft; -- hij is gehouden om
het te doen, hij is er toe verplicht; — vasthouden,
niet loslaten : ik kan het niet langer houden, ik moet
-het laten -v allen; — het ijs houdt al, is al sterk
, genoeg; -- de lijm houdt niet, het gelijmde voor
gaat los; — die verf, kalk houdt niet, bladdert,-werp
:gaat los; — tegenhouden, vastgrijpen : houd den
dief !; -- terughouden : er is geen houden aan; —
als hij eenmaal begint, dan is hij niet te houden; —
het eene zwaard houdt het andere in de soheede; —
den mond houden, zwijgen; — ik kon mijn lachen,
mijne tranen niet houden, niet bedwingen; — zijn
water houden, het inhouden, niet urineeren; —
behouden, bij voortduring hebben : ge moogt
het houden; hij heeft mijn boek gehouden, niet terug
laat het hem maar houden; die wat houdt,-gevn;
die wat heeft, die wat bewaart, heeft wat; — (spr.)
geven is eene eer, maar houden is profijt; — iets met
al zijn hebben en houden, zie HEBBEN; dat boek
houdt zijn waarde, vermindert niet in waarde; —
iets voor zichzelf houden, het niet aan anderen
weggeven; iets voor zich houden, het niet vertellen,
bekendmaken; — iets (aan iemand) te goed houden,
het (van hem) te vorderen hebben; — iets aan zich
houden, zich de beslissing voorbehouden; — iets
te leen houden, (hist.) (land) te leen hebben, er als
leenman over gebieden; —
houden van iemand (of iets), veel ophebben met,
liefhebben, beminnen : hij houdt te veel van zich
ik houd veel van mijne moeder; zij houden-zelf;
niet van elkaar; het met iemand houden, hem aan hangen, hem toegedaan zijn; (ook) in Bene ongeoorloofde betrekking met hem (of haar) leven; —
zij houdt niet van wijn, drinkt dien niet gaarne;
ik houd er niet van, dat , . ., ik vind dat niet aangenaam; —
inhouden, bevatten : hoeveel houdt dit vat ?; het
glas houdt / 2 liter; (van maat) : dit stuk linnen
houdt 20 M.; die plank houdt 18 voet; —
bewaren : deze stof houdt kleur, verkleurt niet;
moed houden, den moed niet verliezen; steek houden,
proefhoudend blijken, het uithouden : dat houdt
geen steek, gaat niet op, deugt niet; — iets in (de)
gedachten houden, het niet vergeten; — (rekenk.)
(bij het optellen) 6 en 8 is 14, 4 ik houd er 1; —
iemand iets ten goede houden, het hem niet kwalijk
nemen; —
houden voor, meenen, beschouwen als : ik houd
u voor den zegsman; hij wordt algemeen voor een
eerlijk man gehouden; waar houdt ge mij voor ?,
voor welken booswicht ziet ge mij aan ?; ik houd
het voor billijk; ik houd het er voor, dat ge gelijk
hebt, ik meen, dat ...; — ik houd van ja (van neen),
ik meen van wel (of niet); ik houd 20 gulden, dat
het niet waar is, ik wed om f 20; ik houd drie gulden
op zijn hand (in het spel); —
volgen : ge moet dezen weg houden; rechts houden,
den rechterkant volgen; (zeew.) bij den wind houden, den rechterkant volgen; (zeew.) bij den wind
houden, bij den wind zeilen; hij kan geen wijs houden, de zangwijs niet zuiver zingen; —
blijven op eene plaats, in een toestand: ergens
verblijf houden, er vertoeven; — zijn kamer houden,
het bed houden, de kamer, het bed niet mogen ver
— zee houden, in zee blijven; -- ergens kan--laten;
loor houden, zijn kantoor hebben : hij houdt kan
aan huis; te Delft houdt een bataljon infanterie-tor
,garnizoen; — vertoeven laten, herbergen : iemand
bij zich houden; ik kan je vandaag niet houden;
ik wil die meid niet langer houden, in dienst heb-

ben; —
— zich houden, zich gedragen : zich goed houden,
zich kordaat gedragen; -- zich taai houden, niet
licht toegeven, het lang uithouden; — zich gezond
houden, gezond blijven; — den schijn aannemen:
hij hield zich, alsof hij er niets van wist; hij houdt
zich maar zoo; zich doof, dom, ziek houden, den doove,
den onwetende spelen, doen alsof men ziek is; —
zich richten naar : houd u aan wat ik zeg; zich
aan de wet (een voorschrift enz.) houden, niet
in strijd daarmee handelen; -- zijn : zich overtuigd
houden, overtuigd zijn; — zich stil houden, stil zijn,
zwijgen; — zich vasthouden : hij viel, maar hij
wist zich nog aan een touw te houden; — zich inhouden, 'zich bedwingen : ik kon mij niet langer
houden; —
verblijven, standhouden : (jag.) het wild houdt,
blijft op dezelfde plaats, vlucht niet weg; — (Zuidn.)
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gelegen zijn, zitten : wacrr houdt het u ?, waar gevoelt gij pijn of ongemak; —
uithouden : de stad hield het lang; ik kan het
tegen hem niet houden, ben niet tegen hem bestand;
't is hier niet te houden van de warmte; — het houdt
heel wat, er is veel aan vast, het duurt lang; —
het zal er aan houden (of het zal hard houden), het
is de vraag of ..., het zal moeite inhebben; —
(gew.) ik weet niet waar het hem aan houdt, waar
het aan ligt, wat de reden der vertraging enz. is.
HOUDEND, bn. (kooph.) geneigd om te houden : de markt is houdend, als de verkoopers weinig
lust tot verkoopen toonen en althans geen lager
bod dan de vorige markt aannemen, zoodat de
markt onveranderd blijft.
HOUDER, m. (-s), iem. die houdt : de houder
van eene bank van leening; kostschoolhouder, hotelhouder, stalhouder, veehouder, bijenhouder, stadhouder enz.; (koopti.) de houder van een wissel, de per-

soon die in den wissel wordt aangewezen als bevoegd om over het bedrag te beschikken; — houders van aandeelen, op wier naam de aandeelen

in

eene onderneming staan; —
iets dat houdt : de pal die het xrabbelrad in een
houtzaagmolen tegenhoudt; een keertouw; vischkaar, gewoonlijk houwer genoemd.
HOUDERES, v. ( -sen), (in samenst.) vrouw die
houdt : bewaarschoolhouderes.
HOUDING, V. (- en), gestalte, voorkomen, stand:
Bene stijve onbevallige houding; neem eene andere
houding aan; met zijne houding verlegen zijn, niet
recht weten hoe zich verder te gedragen; — de
houding aannemen van, alsof men, het doen schijnen
alsof men; — dat heeft geen houding, dat staat niet,
heeft geen stand; —
gedrag, manier van handelen : zijne houding in
deze aangelegenheid is onverklaarbaar; — eene af wachtende houding aannemen, het beloop der zaak
afwachten, om daarnaar zijn gedrag te richten.
HOUGELD, o. (bilj.) zeker dobbelspel bij het
potspelen, waarbij alle spelers iets inzetten en hij,
die het hoogste nummer trekt, wint; ...GROND,
m. (zeew.) een goede hougrond, waar het anker
houdt en niet licht kan doorgaan; ...KIND, o.
(-eren), zuigeling, wicht; kind dat men altijd tot
zijn last zal hebben, b. v. een idioot kind; — (gew.)
een door de ouders verlaten of te vondeling gelegd
kind dat door de overheid wordt uitbesteed:
...PAARD, o. (-en), een jong paard, veulen;'
...VROUW, v. (-en), vrouw bij wie houkinderen
worden uitbesteed
HOURI, HOERI, v. (-'s), (volgens den Koran)
eeuwig jong blijvende maagd met gazellenoogen
uit het Paradijs, ter verlustiging der gelukzaligen.
HOUT, o. het harde, door den bast bedekte
gedeelte der stammen en wortels -aan boomen en
heesters : eikenhout, beukenhout, grenenhout, djati hûut enz.; timmerhout, werkhout, brandhout, verfhout enz.; in het hout schieten, (van een boom) in
plaats van vrucht te zetten, nieuw hout maken; —
groen hout, versch hout; dor hout; dood hout; kwastig
hout; gevlamd hout; nat hout; hout hakken, klooven,
zagen, snijden; hout sprokkelen; met hout stoken;
tafels erf banken van ruw hout; — hij is van het hout
waarvan men helden maakt, hij heeft eene heldennatuur, is een geboren held; -- (Zuidn.) niet meer
weten van wat hout pijlen te maken, geen uitkomst meer weten. niet weten, hoe zich uit de
verlegenheid te redden ; -- hij is van groen hout
gemaakt, dat in de zon is kromgetrokken, gezegd
van iem. die mismaakt is; — a?le hout is geen timmer
niet iedereen bezit de vereischte geschiktheid,-hout,
men kan niet maar iedereen voor iets gebruiken;
dat snijdt geen hout, die redeneering, dat betoog
geeft hier niet, is hier niet van kracht; — van dik
hout zaagt men planken, gezegd als men iem. een
flink pak slaag voor de broek geeft; —
het hout, de boomen, (ook) het kreupelhout;
opgaand hout; er staat veel hoog hout; in het groene
hout; het hert hield zich schuil in het hout; — kersen
op het hout verkoopen, op den boom, ongeplukt; —
(ook) boschje, inz. in plaatsnamen : Berkhout.
Oosterhout, Voorhout, Noordwijkerhout enz.; (in
dezen zin ook m.) de Haarlemmer Hout, de Alk maarder Hout; in den Hout wandelen; —
(muz.) het hout, de gezan_enlijke houten instrumenten in een orkest (in tegenstelling van het koper);
(ook) die partituren welke door het hout worden
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uitgevoerd; - (scheepsb.) het schip staat vol hout,
kiel, stevens en inhouten zijn geplaatst; -, 0. (-en), stuk hout : gooi nog een paar houten

op het vuur; met houtjes stoken; - hij is zoo mager
als een hout, zeer mager; - hij is een stuk hout,

heeft totaal geen gevoel, geen hart; - iets dat
van hout gemaakt is, inz. het kruishout : de Heer
hing aan het hout, aan het kruis; - een hout aan
een houten beeld; hij is van het houtje,-biden,
(schimpend) hij is Roomsch- Katholiek; - van het
houtje gesproten zijn, van onechte geboorte zijn; iets op zijn eigen houtje doen, op eigen gezag,
zonder verlof of machtiging iets verrichten ; -(Zuidn.) dat gaat over zijn hout, dat gaat over de
schreef, alle perken te buiten.
HOUTAANKAP, m. (-pen), onderneming tot het
geheel of gedeeltelijk vellen van bosschen in Indië;
-MAATSCHAPPIJ, v. (-en); --ONDERNEMING, v. (-en).
HOUTAANKAPPER, m. (-s), iemand die het
recht om hout te kappen en te verkoopen heeft
gekocht; ...AARDE, v. aarde van vermolmd hout.
HOUTACHTIG, bn. ( -er, -st), op hout gelijkende:
de houtachtige stengels -van het koolzaad.

HOUTAKKER, n. (-s), (w. g.) grond beplant
met boomen, die men later zal vellen; ...APPEL,
m. (-s), wilde appel; ...ASCH, v. asch van verbrand
hout; ...AZIJN, m. azijn die uit hout wordt gestookt; ... BAAS, m. (...bazen), (gew.) iem. die
het akkermaalshout koopt en laat ver" erken;
...BEDERVER, m. (-s), kever die het hout vernielt;
...BEITEL, m. (-s), (timm.) kloofbeitel; ...BEITS,
v.; ...BEITSEN, o.; ...BEREIDING v. hout door
middel van creosoot enz. tegen bederf vrijwaren;
...BIJ, v. (-en), soort van bij : de violette houtbij
(xglocopo_. violacea); ...BIJTER., m. (-s), (Zuidn.)
zekere houtkever ; ...BLAD, o. (-en). (nat. hist.)
zeker struikachtig gewas in Z.- Amerika; ...BLOK,
o (-ken) blokvormig stuk hout; ...BLOKSTRATING ; v ; ...BONK, m (-en), iem. die op een hout
werkt; ...BOK, ni. (-ken), (timm.)-zagmulen
zaagbok; ...BOORIJER, ril. (-s), boorschelpdier,
paalworm (teredo), houtbij; ...BRANDEN, o. het
inbranden van teekeuingen in hout door middel
Tan eene vlam ; ...BRANDEWIJN, m. uit hout
gedistilleerde brandewijn; ...BRIJ, v. voor de
bereiding van papier en cellulose; ...BUTOORTJE,
o. (-s), (gew.) zekere vogel, de kleine roerdomp
(ard ea minuta ).

HOUTCEL, v. (-len), (plantk.) cel in het hout,
in den vorm van eene hoekige zuil; ...CELLULOSE,
v. een onder hoogen druk uit het hout verkregen
vezelige massa., die tot het maken van papier wordt
gebezigd; ...CEMENT, o. een mengsel van teer
met cement en zwavel, waarmede men daken
bedekt; ...CEMENTDAK, o. (-en); ...CEMENTPAPIER, o. papier met houtcement tot bedek
daken; ...CULTUUR, v.; ...DEEG, o.-kingva
houtzaagsel met dik lijmwater tot eene soort van
deeg gemaakt, waarvan men door middel van
uitgeholde vormen reliefwerk maakt; ...DIEF, m.
(...dieven), die hout steelt; ...DRAAIER, m. (-s),
die op de draaibank hout bewerkt; ...DRANK, m.
(-en), aftreksel van sommige houtsoorten (guajakhout, zoethout, sassefras enz.); ...DUIF, v. (...duiven), zekere vogel (columba palumbus); kleine
houtduif (columba oenas); ...EKSTER, v. (-s),
(gew.) Vlaamsche gaai (garrulus glandarius).
1. HOUTEN, bn. van hout : een houten huis; een
houten hamer, een moker; - eene houten pop, (fig.)
een geesteloos mensch; -- een houten Klaas, een
stijf, droog persoon; ik zou het voor geen houten
daalder willen, schertsend gezegd als men niet
gaarne zou willen dat het gebeurde; - die geen
houten neus heeft kan dat wel ruiken, gezegd als
iets erg riekt.
2. HOUTEN, (houtte, heeft gehout), (scheepsb.)
met hout bekleeden; -- het aanzien van eene of
andere houtsoort geven, inz. door beschilderen; houtkappen; -- akkermaalshout kappen en van de
schors ontdoen.
HOUTEREN, bn. (gew.) houten : eene houteren
brug.

HOUTERIG, bn. bw. ( -er, -st), als een hout, (fig.)
stijf, niet lenig en niet levendig: een houterig mensch;
een houterige stijl, stijf, onbeholpen, onnatuurlijk;
zich houterig bewegen. HOUTERIGHEID, v.
HOUTETER, m. (-s), (nat. hist.) algemeene
naam van eenige groepen van insecten, die tot de
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houtbedervers behooren (xylophaga); ...FLUIT, v.
(muz.) een fluitregister in het orgel; ... GAS, o.
lichtgas dat door verhitting uit hout bereid wordt;
...GEEST, m. (scheik.) methylalcohol, eene kleurboze vloeistof die gebruikt wordt bij het maken van
vernissen, politoer enz.; ...GEWAS, o. het groeiende
hout : er is hier veel houtgewas, deze streek is hout
...GIETEN, o. het maken van voorwerpen-rijk;
uit houtdeeg; ...GRANIET, o. samengeperst hout;
...GRAVEERKUNST v. de kunst van het graveeren in hout, ten einde platen te maken, R aarvan
men afdrukken nemen kan op papier, linnen enz.;
...GRAVEUR, m. (-s), die houtgravures maakt;
...GRAVURE, v. het graveeren in hout; -, (-s),
de gegraveerde houten plaat; afdruk van zulk eene
plaat; ...HAK, m. het hakken van het, hout : den
houthak besturen, het vellen der boomen leiden;
...HAKKEN, o. het omhakken van boomen;
...HAKKER, m. (-s), man die in het bosch hout
hakt; (Zuidn.) zeker dier, veenmol; ...HANDEL,
m. de handel in hout (balken en gezaagd timmer
...HANDELAAR, m. (-s), houtkooper;-hout);
...HAVEN, v. (-s), haven waarin balken worden
bewaard, balkenhaven; ...HOK, o. (-ken). hok tot
berging van het brandhout.
HOUTIG, bn. ( -er, -st), houtachtig; (fig.) stijf,
geesteloos : eene houtige toespraak.
HOUTING, m. (-en), zekere zalmachtige visch
(coregonus), wordt 2 á 3 KG. zwaar.
HOUTJE, o. (-s), zie HOUT.
HOUTKAAI, v. (-en), kaai, kade, waar hout
wordt gelost en opgestapeld ; ...KAMP, o. (-en),
met hout begroeid perceel ; ...KANT, m. hoek,
wijk met hout beplant: hij woont aan den houtkant;
...KAP, m. het kappen van hout; recht om hout
te kappen; - (Zuidn.) tijdperk van vijf jaar,
waarna liet schaarhout gekapt wordt; ...KAP ONDERNEMING, v. (-en), houtaankap; ...KAP
hout kapt; - (Z. A.) specht;-PER,m.(s)ied
groote bruine mier.
HOUTKEVER, m. (-s), (nat. hist.) kleine kever,
wiens larve (de houtworm) gaatjes in meubelen
enz. boort (anobium striatum en pertina x);
...KNECHT, in. (-s), zeker werktuig van den
schrijnwerker; ...KOOPDAG, m. (-en), ...KOOPER,
m. (-s), iem. die handel drijft in hout, die
gezaagd en ongezaagd hout koopt en verkoopt;
...KOOPERIJ, v.; ...KOT, o. (Zuidn.) kot, overdekt plaatsje waar men hout bergt ; ...KRAAM
kraam-PJE,o.(s)zekrindplgo,e
waarin allerlei withouten voorwerpen te koop
hangen; ...KRAM, v. (-men), (timm.) zware kram
die bij het drijven en vastspijkeren van vloer delen in den balk geslagen wordt, waarna men wiggen slaat tusschen kram en delen; ...KWAST, m.
(-en), (schild.) kwast bij het houten gebruikt;
... LAAG, v. (...lagen ), laag van houtcellen; (Zuidn.)
afgekapte takken tot mutsaards gebonden; ...LADER, m. (-s), iem. die hout vervoert; (ook) het
vaartuig waarmede dit geschiedt; ...LAND, o.
streek waar veel hout groeit; inz. als benaming
van het boschrijke deel van Vlaanderen; ...LEEUWERIK, m. (-en), (Zuidn.) boomleeuwerik; ...LIJM,
v. kit voor houten voorwerpen; ...LOODS, v. (-en),
open pakhuis voor hout; ..LUCHT, v. reuk van
hout, inz. van nieuw of brandend hout : wat is
hier eene houtlucht; ... LUIS, v. (...luizen ), zeker
insect (atropos pulsatorius), dat om zijn getik
ook doodskloppertje heet; - (gew.) scheldnaam
voor houtkooper; - (Ind.) witte mier, termiet.
HOUTMAAT, v. (...maten), bepaalde maat of
raam om hout te meten : 1 wisse, stère of M 3 ;
...MADE, v. (-n), houtworm; ...MARKT, v. (-en).
waar hout wordt verhandeld; ...MEEL, o. het poeder dat door het knagen van den houtworm ontstaat; ...METER, m. (-s), werktuig om den kubieken inhoud van onregelmatige stukken hout te
berekenen; ...MIER, v. (-en), soort van mier
(formica fulginosa); ...MIJT, v. (-en), stapel hout;
(ook) brandstapel; ...MIJTER, m. (-s), arbeider
die het hout aan mijten zet; ...MOLEN, m. (-s),
molen om verfhout fijn te malen; molen ter bereiding van houtstof; ...MOZAÏEK, o. inlegwerk van
stukjes gekleurd hout; ..NOOT, v. (...noten),
okkernoot; ...PAP, v. houtbrij; ...PAPIER, o.
dat uit houtstof is bereid; ...PASTA, v. houtdeeg;
...PLAATS, v. (-en), bergplaats, werf voor hout;
...RAAPSTER, v. (-s); ...RAPER, m. (-s), die
hout sprokkelt; ...RASP, v. (-en), rasp om verfhout
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fijn te maken; (timm.) ijzeren werktuig met een
ruwen kant, om het hout glad af te werken.
HOUTRIJK, bn. ( -er, -st), rijk aan hout, boschrijk.
HOUTRING, m. (-en), jaarring (aan boomen);
...RUPS, V. (- en), rups van den wilgenhoutvlinder
die aan het hout knaagt (cossus ligniperda); ...SCHIP,
0. (...schepen), vaartuig waarmede hout wordt
aangevoerd; ...SCHROEF, v. (...schroeven), (timm.)
ijzeren of koperen schroef met scherpen draad,
die in het hout gedraaid wordt; ...SCHUIT, v.
(-en), klein houtschip; ...SCHUUR, v. (...schuren),
houtloods.
HOUTSKOOL, V. (...kolen) (als stofra. gmv.),
verkoold hout : houtskool in stukken; gemalen,
gestampte houtskool; houtskool is noodig bij de
bereiding van buskruit; eene teekening met houtskool schetsen; — IJZER, o. staafijzer van zeer

goede hoedanigheid, verkregen door het smelten
van goede ertsen met behulp van houtskool; —PUT,
m. (-ten), cirkelvormige plek grond, waarop de
kolenbrander de houtmijt, die verkolen moet,
opricht.
HOUTSLEUTEL, m. (-s), zekere vorm van sleutel in de wapenkunde; ...SLIJP, o. (pap.) zeer fijn
geslepen hout, houtstof.
HOUTSNEDE, v. (-n), ook HOUTSNEE, (-ën),
houtgravure : een boek met houtsneden; ook in sa
houtsneefiguren; houtsneekunst; de houtsnee --menst.
manier, de manier waarop eene houtsnede eene
teekening weergeeft; de houtsneeschool, waar men
het graveeren in hout kan leeren. HOUTSNEETJE, o. (-s).
HOUTSNIJDER, m. (-s), iem. die uit hout beelden, reliefs of ornamenten snijdt; (ook) houtgraveur;
...SNIJKUNST, v. houtgraveerkunst; ...SNIJ
-WERK,o.
snijwerk van hout.
HOUTSNIP, v. (-pen), zekere vogel (scolopax
rusticola); (fig.) sneetje wittebrood met zoetemelk
kaas en daarop een sneetje roggebrood;-sche
...SOORT, v. (-en), eene der soorten van hout:
eiken -, peren -, notenhout

en andere houtsoorten;

...SPAANDER, m. (-s), spaander, afval van gekloofd hout; ...SPECHTJE, o. (-s), (gew.) zekere
vogel: de groene specht (gecinus viridis); boomkruiper (certhia familiaris); ...SPLINTER, m. (-s),
klein puntig houtdeeltje; ...STAPEL, m. (-s),
stapel hout; brandstapel; stapelrecht voor hout;
...STEEN, m. (-en), (delfst.) versteend hout, hout
dat in hoornsteen is overgegaan; ...STEK, o. (-ken) ,
houtschuur, houttuin; ...STOF, v. mechanisch
fijngemaakt hout voor de papierfabricatie; (plantk.)
een der bestanddeelen der plantencellen (ligpose);
...SUIKER, v. suiker verkregen door verwar ining van houtgom met verdund zwavelzuur;
...TEELT, v. het aankweeken van houtgewas,
als bedrijf; ...TEER, v. teer door droge distillatie
uit hout verkregen; ...TELLER. m. (-s), iem.
die van overheidswege het hout, dat verkocht
wordt, telt; ...THEE, v. aftreksel van eenige
houtsoorten, als bloedzuiverend geneesmiddel gedronken; ...TOR, v. (-ren), houtkever; ...TUIN,
m. (-en), werf van een houtkooper, waar het gezaagde hout opgestapeld staat; ...VAT, o. (-en),
(plantk.) luchtvat in het hout of het houtgedeelte
der vaatbundels; ...VEILING, v. (-en), eene
verkooping van hout; ...VERBAND, o. een geheel
van elkaar steunende balken of andere zware
houtdeelen ; ...VERBINDING, v. (-en) ; ...VERKOOPING, v. (-en).
HOUTVESTER, m. (-s), ambtenaar die belast is
met de handhaving van het jacht- en boschrecht
in een bepaald district; boschopzichter. HOUT
opzicht over de bosschen enz.-VESTRIJ,v.het
HOUTVESTERSAMBT, o.; ...SCHAP, o.
HOUTVEZEL, v. (-s), (plantk.) vezel in het
hout; ...VIJL, v. (-en), (tingym.) werktuig met
elkaar kruisende insnijdingen om hout glad te vijlen,
fijne houtrasp; ...VIM, v. (-men), (gew., Zuidn.)
houtmijt; ...VINK, m. (-en), zekere vogel, eene
soort van grijs vliegenvangertje; ...VLIEG, v.
(-en), zeker insect, houtwesp; ...VLOT, o. (-ten),
een aantal rijen aaneenverbonden balken, die aldus
langs de rivieren worden vervoerd; ...VLOTTER,
m. (-s), die een houtvlot voert; ...VRIJ, bn. geen
houtdeelen bevattend : houtvrij papier; ...VUUR,
o. (...vuren), vuur van blokken hout;...VUURMAKER, m. (-s), een bosje krullen of spaanders,
met hars of terpentijn besmeerd, om vuur te maken
(in tegenst. met kurkvuurmakers).

HOUTWAGEN, m. (-s), voor het vervoer vair
hout; ...WAREN, v. mv. voorwerpen van hout
vervaardigd, hout voor timmerlieden enz. : hij
handelt in houtwaren; ... WEEFSEL, o. (plantk.)
de cellen enz. waaruit het hout bestaat; ...WERK,
o. al wat van hout vervaardigd is : het houtwerk
afschrobben (de beschotten, deuren, planken enz.
in een huis); ingelegd houtwerk, met mozaïek;
...WERKER, m. (-s), iem. die gewoon hout tot
meubels enz. verwerkt, witwerker; (ook) iem.
die het akkermaalshout schilt voor de runbereiding
en het overblijvende talhout tot bossen bindt;
...WESP, v. (-en), benaming van zekere insecten,
wier larven zich in het hout ontwikkelen : de groote
houtwesp (sirex gigas); ...WINKEL, m. (-s), waar
houtwaren verkocht worden; ...WOL, v. lange,
krullende draden van hout, die gebruikt worden
voor verpakking en tot het opvullen van matrassen
en meubelzittingen; ...WOLWATTEN, v. mv.
uit houtwol bestaande massa : verpakt in hout wolwatten; ...WORM, m. (-en), de larve van den
houtkever; ...ZAAGMOLEN, m. (-s), fabriek
waarin de balken aan planken gezaagd worden;
stoomhoutzaagmolen, waarin stoom (en niet de wind)
de beweegkracht is; ...ZAAGSEL ; o.; ...ZAGER, m.
(-s), iem. die hout zaagt; (ook) eigenaar van of
knecht op een houtzaagmolen; ...ZAGERIJ, v.
het zagen van balken : hij heeft veel geld verdiend
met de houtzagerij; ...ZAGERSSCHRAAG, v.
(...schragen), waarop het hout, dat men zagen wil,
wordt gelegd ; ...ZOLDER, m. (-s), waarop het
brandhout geborgen wordt; ...ZUUR, o. (scheik. )
houtazijn; ...ZWAM, v. op hout woekerende zwam.
HOUVAST, o. gelegenheid om vast te houden.
in de uitdr. ergens geen houvast aan hebben, er
geen vat op hebben; —, (-en), eene zware kram met
Bene wigvormige punt aan beide uiteinden, waarmede balken, delen enz. worden vastgelegd; (ook)
puntige bout (met spijkergaten); —STEEN, m.
(-en), metselsteenen met Bene verhooging langs de
smalle zijden, waardoor zij, op elkaar gelegd, elkander vastgrijpen .
1. HOUW, m. het houwen of hakken van hout :

hout van den tweeden houw; ergens den vollen houw
vinden, (fig.) van den ruimen overvloed rijkelijk

kunnen toetasten; —, (-en), een slag met een scherp
werktuig : het is een houw in de lucht, een slag in
de lucht, iets dat niet geeft; ('c . g.) kleine houwen
vellen groote eiken, de gestadige drup holt zelfs den
hardsten steen; een houw net eene sabel; (ook)
wonde door zulk een houw veroorzaakt - hij had
een houw over de rechterwang; — ( ook) de onder
evenwijdige kepen of groeven op Bene vijl:-ling
vijlen

van groven (middelbaren, fijnen) houw; —

(Zuidn.) iem. een houw geven, hem zeer bits toespreken.
2. HOUW, v. (-en), (kuip., enz.) houweel met
korten steel, dissel, om de binnenzijde van vatduigen, radvelgen en andere holle vlakken te
bewerken; — (mets.) kalkkloet, kalkstok, kalkopper.
3. HOUW, v. (veearts.) zekere oogziekte, waarbij
een hard vliesje uit den binnensten ooghoek over
den oogappel heen trekt, oogeelt.
HOUWAANBEELD, o. het aanbeeld, waarop de
vijlen behouwen worden; ...BIJL, v. (-en), zware
bijl om te houwen (in tegenst. met kloof bijt);
...BLOK, o. (-ken), (slag.) hakblok; ...BOSCH, o.
(...bosschen), dat bestemd is om te worden geveld;
...DEGEN, m. (-s), degen om mede te houwen (in
tegenst. met stootdegen); (fig.) vechter, vechtersbaas.
HOUWEEL, o. (-en), een gekromd, scherp
ijzer (van verschillenden vorm) aan een steel, om
den grond los te maken en het onkruid uit te houwen, boomen te kappen, steenkool enz. in de
mijnen los te hakken, enz.; (kuip.) houw (2de art. I.
HOUWEELZAAD, o. (gew.) aveelzaad.
HOUWEN, (hieuw, heeft gehouwen), slaan met
een scherp voorwerp : met eene sabel (een zwaard,

eene bijl) houwen; iets in stukken houwen; — er op
in houwen, met kracht toeslaan; — (zegsw.) men
is gehouwen of geslagen, hoe het ook gaat, m .;n
komt er in ieder geval slecht af; — vleesch houwen,

het vleesch van het geslachte dier naar de regelen
der kunst in kleinere stukken verdeelen, uithalen; —
afhouwen : hij hieuw hem het hoofd van den romp;
de takken van de boomen houwen; — omhouwen,
kappen : boomen houwen; — uithouwen : een
opschrift

in een steen houwen; steepen uit de rots
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houwen; — houwend bewerken : gehouwen steenen,

behakte steen.
1. HOUWER, m. (-s), iemand die houwt, vgl.
beeldhouwer, steenhouwer, vleeschhouwer; —

werktuig waarmede men houwt : sabel, degen:
(ook) snoeimes. HOUWERTJE, o. (-s).
2. HOUWER, m. (-s), vischkaar, zie HOUDER.
HOUWHAMER, m. (-s), hamer der loodgieters
om gaten in muren te kloppen enz.; smidshamer
om ovensteenen uit te kappen; hamer der vijlen kappers.
HOUWITSER, m. (-s), (art.) kort kamerstuk tot
het werpen van granaten en kartetsen : een houwitser
is korter en dikker dan een kanon, maar slanker dan
een mortier; —AFFUIT, o. (-en), sterk affuit waarop
de houwitser rust; — BATTERIJ, v. (-en), batterij
van houwitsers; —GRANAAT, v. (...granaten),
projectiel voor houwitsers.
HOUWMES, o. ( -sen), (w. g.) kort., breed mes,
hakmes, keukenmes; haalmes der kuipers; — kap
...ZAAL, o. (...zalen), eene ijzeren onderlaag,-mes;
die op het aanbeeld wordt aangebracht bij het
behouwen van vijlen.
HOVEELZAAD, o. (gew .) aveelzaad.
1. HOVELING, m. (-en), iem. die aan het hof
verkeert, die tot de omgeving van den vorst behoort:
de zaal was vol hovelingen, die 's vorsten komst ver
(ook) iem. die zich hoofsch gedraagt;-beidn;

(ook wel met ongunstige bijbeteekenis) vleier,
kruiper : gedienstige hovelingen brachten hem alles
aan.

2. HOVELING, m. (-en), (hist.) hoofdling.
HOVEN, (hoofde, heeft gehoofd), feestvieren,
eten, alleen nog in de (gew.) zegsw. waar geen
brood is, is 't kwaad hoven; —

een onderkomen verschaffen, alleen nog in de
uit,dr. iemand huizen en hoven, zijn huis voor hem
openstellen, hem gastvrij ontvangen; --(Zuidn.) de oogst van den akker naar huis voeren : zij gaan morgen hoven; is de tarwe reeds gehoofd??

HOVENIER, m. (-s, -en), tuinier iem. die den
tuinbouw beoefent; tuinman, tuinbaas.
HOVENIEREN, (hovenierde, heeft gehovenierd),
den tuinbouw beoefenen, in den tuin werken..
HOVENIERSBOEK, o. (- en), handboek voor den
tuinier; ...GEREEDSCHAP, o. de werktuigen
(hark, spade enz.), die de hovenier voor zijn vak
beho ft: ...KUNST, v. het vak van den hovenier,
de tuinbouwkunde; ...LAND, o. dat voor den tuin
gebruikt wondt; ...MES. o. ( -sen), snoei,, es.-bouw
HOVING, v. (Zuidn.) de bij eene woning behoorende bloem- en moestuinen.
HOZEBAND, m. (-en), (gew.) hoosband, kouseband.
HOZEBEK, a'. (-ken), zekere visch met wijden
bek en een fuikvormigen zak achter de kieuwen,
zeeduivel (lophius piscatorius), soms ook hozemond
geheeten (misschien zoo geheeten, omdat zijn groote
bek aan een hoosvat deed denken).
HOZING, v. zie OZING.
HU, tw. uitroep van afschuw of ons eene onaangename gewaarwording te kennen te geven : hu !
ik griezel er van; hu ! wat is het koud; (gew.) uitroep
om een paard aan te zetten, (gew. ook) om het
te doen stilhouden. Vgl. HUI (2de art.).
HUBERTUS, w. naam van een heilige, die
patroon van de jacht en beschermer tegen hondsdolheid is; — BROOD, o. brood op Sint Hubertusdag gewijd om tegen de razernij te beschermen ; ---DAG in. (-en), 3 November; —KLAUW,
m. (- en), benaming voor den zesden nagel aan
de achterpooten van sommige honden; —SLEUTEL, m. (-s), gewijd ijzer in den vorm van een
sleutel, om den beet van een dollen hond hij dieren
uit te branden.
HUGEN, (huugde, heeft gehuugd), (ge .ti .) vleien,
schooien van kinderen, om van andere kinderen
een lekker beetje te bekomen.
HUGENOOT, m. (Hugenoten), (hist.) in de 16de
en 17 de eeuw naam van de aanhangers der Hervorming in Frankrijk.
1. HUI, v. vr ei (van gekarnde melk) .
2. HUI, tw. gew. bijvorm van hei, ho : hui ! hui!
hoor eens hier; (ook) brr : hui ! hui ! wat is het
bitter koud. Vgl. HU.

HUTACHTIG, bn. ( -er, -st), naar hui gelijkende.
HUIBEN, m. (-s), (Zuidn.) steenui-, (gew.) huibke
of kuipke; (fig.) sukkel, stommerik : zoo'n huiben.

HUIDSMEER.

HUIBOTER,v. boter van hui gemaakt.
HUICHELAAR, m. (-s, ...laren), iern. die huichelt,
schijnheilige. HUICHELAARSTER, v. (-s).
HUICHELACHTIG, bn. bw. ( -er, -st), schijnheilig : huichelachtige woorden.
HUICHELARIJ, v. (-en), gehuichel, schijnheilig
-heid.
HUICHELEN, (huichelde, heeft gehuicheld), zich
anders voordoen dan men is, inz. in woorden en
gebaren : ik vertrouw hem niet. ik geloof dat hij*
huichelt; — gehuichelde woorden; —
iets voorwenden : vriendschap huichelen; hij huichelde, dat hij haar beminde.

HUID, v. (-en), het natuurlijke bekleedsel van
het dierlijk lichaam, bestaande uit de lederhuid en
de opperhuid; (van menschen) vel: eene zachte,

eene ruwe huid; eene perkamenten huid, hij heeft
eene harde (of dikke) huid, (fig.) hij is ongevoelig,

hij laat zich de grofste beleedigingen toevoegen; —

hi.; deugt in zijne huid niet, 't is een volslagen deug
— hij steekt in eene slechte huid, is niet flink-niet;
gezond; — ieni. de huid over de ooren halen, hem
villen, afzetten; — tot op de huid nat worden, door
en door nat; met huid en haar, zie HAAR; — zijne
huid jeukt hem, (fig.) hij verlangt een pak slaag; —
iem . op zijne huid komen, geven, zitten, hem afrossen; — hij is bang voor zijne huid, beducht voor
slaag of voor zijn leven; — er de huid aan wugen ,.
zijn leven wagen; — het met de huid betalen, er ziju
leven bij inschieten; zijne huid duur verkoopen,
zich tot het uiterste verdedigen; — iemand de huid
vol schelden, hem met scheldwoorden overladen; —
(van dieren) de harige vacht : de gestreepte huid
van een tijger; runderhuid. leeuwenhuid enz.; de
huid deden, voor dat men den beer geschoten heeft,

over iets beschikken, eer men het in zijn bezit
heeft; de huid afstroopen (of aftrekken), villen; —
(leerl.) huiden in ht bloed, de ongereinigde huid,.
zooals die aan den huidvetter geleverd wordt; —

versche, gezouten, gedroogde huiden; gelooide, getouwde huiden, enz.; een hucid(je), eene bewerkte

dierenhuid, die als vloerkleedje of dekkleed wordt
gebruikt; -- (in liet algemeen) de dingen door de
huid zien, tot in liet wezen der zaken doordringen;
-- (ook) het dunne bekleedsel van inwendige
lichaamsdeelen, vgl. slijmhuid; — (ook) het vezel
weefsel, dat sommige planteudeelen be--achtige
kleedt : de huid van kastanjes, van uien enz.; — (ook)
buitenbekleed.ing van een schip : een schip met
koperen huid. HUIDJE, o. (-s), (scherts.) jas.
HUIDADEMHALING, v. het ademhalen door de
poriën der. huid.
HUIDEELT, o. eelt op de huid : een geneesmiddel
tegen huideelt.

HUIDEN, (huidde, heeft gehuid), (slag.) vox
de huid ontdoen, villen : eene koe huiden.
HUIDENKOOPER, m. (-s), die in huiden handelt,.
leerkooper; ...MARKT, v. (-en), waar huiden
worden verhandeld; ...ZOUTER, m. (-s), die huiden zout.
HUIDIG, bn. van heden: ten huidigen dage, thans;
tot den huidigen dag toe, tot nu toe; het huidige geslacht, de menschen van nu.
HUIDKLIER, v. (-en), (ontl.) kliertje in de leder
...KOPER, o. (scheepsb.) dubbelkoper ter-huid;
bekleeding van de buitenhuid van een schip;
...MONDJE, o. (-s), (plantk.) opening in de huid
der planten; ...ONTSTEKING, v. (geneesk.) ziekelijke aandoening der huid; ...OVERPLANTING,.
v.; ...PAPIER, o. (scheepsb.) geteerd grauw
papier, dat gebruikt wordt om naden in de huid.
van het schip af te sluiten; ...PLANK, v. (-en),
(scheepsb.) een der delen waaruit de buitenhuid
van het schip wordt getimmerd, ...PLOOI, v. (-en),
plooi of buidel in de huid.
HUIDSKLEUR, v. kleur van de huid.
HUIDSMEER, o. (fig.) slaag, klappen : huids
meer krijgen; ...SPECIALITEIT, v. (-en), specialiteit in huidziekten; ...SPIER, v. (-en), (ontl.)
eene spier die van eene plaats der huid naar ,
eene andere gaat, waardoo.- bv. het voorhoofd
gefronsd wordt ; ...SPIJKER, m. (-s), (scheepst.)
korte spijker met breeders kop, ter bescherming
tegen den paalworm in de scheepshuid geslagen,
wormnagel ; ...TEPELTJE, o. (-s), (ontl.) kleine
verhevenheid op de lederhuid, gevoeltepeltje ;
...UITSLAG, m. (geneesk.) uitslag op de huid;
...UITWASEMING, v. de uitdamping van vocht
uit het lichaam door middel van de huid, ...VAT,.

HUIDVETTEN.
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o. (-en), (ontl.) vat van de huid; ...VERF, v. verf,
waarmede de metalen huid van zeeschepen wordt
bestreken, om den aanwas van planten en schelpdieren tegen te gaan.
HUIDVETTEN, (huidvette, heeft gehuidvet),
huiden bereiden, leerlooien.
HUIDVETTER, m. (-s), leerlooier. HUIDVET
-TERIJ,
V. (- en), leerlooierij.
HUIDVLEK, v. (-ken), moedervlek; ...VLOO, v.
(...vlooien), zeker insect; ...WATERBLAASJES, o.
mv. (ontl.) zekere blaasjes in de huid; ...W4TERZUCHT, v. oplossing van waterige vloeistof onder
de huid; ...WOEKERING, v. (-en); ...WORM, m.
(-en), (geneesk.) draadworm, een worm die in heete
landen zich onder de huid der menschen ontwikkelt en eene ondraaglijke pijn veroorzaakt (filaria
medinensis ); - ( veearts.) zekere besmettelijke paar
zich door bulten enverzweringen in de-denzikt,
huid, den neus, de longen enz. kenmerkt; ...ZAK DIEREN, o. mv. (nat. hist.) eene klasse der weekdieren (tunicata); ...ZENUW, v. (-en), (ontl.)
zenuw van de huid; ...ZIEKTE, v. (-n), (geneesk.)
ziekelijke aandoening van de huid, ook als gevolg
van andere ziekten (als mazelen, pokken, roodvonk, syphilis enz.).
HUIF, v. (huiven), zeker hoofddeksel voor vrouwen, kap (in Zuidn. nog gebruikelijk als kleedingstuk der nonnen, doch overigens verouderd) :
(zegsw.) iemand de huif aflichten, hem (of haar)
aan de kaak stellen; - (bij valkeniers) de kap die
men den afgerichten valk opzet; -- (bij vergelijking)
de op bogen rustende linnen bedekking van sommige
karren; - (Zuidn.) lapje leder op eene scheur in
het schoeisel ; - (gew.) bijenkorf; - (ontl.) darm net; (ook) de tweede maag der herkauwende dieren,
netmaag, ook muts geheeten. HUIFJE, o. (-s).
HUIFKAR, v. ( -ren), ...WAGEN, m. (-s), kar
of wagen met eene huif overdekt.
HUIG, v. (-en), (ontl.) het kegelvormig uitsteek
gehemelte, aan den ingang van-selvanhtwk
de keel, het lelletje in de keel : mijn huig hangt,
mijn huig is gezwollen; (ook als benaming van dit
ongemak) : ik heb de huig; de huig lichten (gew.
van de huig -), de huig door aanraking met zout
en peper doen inkrimpen; -- (fig.) iemand van de
huig lichten, hear door bedrog zijn geld afhandig
maken. HUIGJE, o. (-s).
1. HUIK, v. (-en), lange kapmantel, zoowel door
mannen als vrouwen gedragen : de huik naar den
wind hangen, (eig.) zoo dat men tegen den wind
beschut is; (fig.) van partij veranderen, naar de
omstandigheden dit raadzaam, voordeelig schijnen
te maken; - onder de huik trouwen, trouwen met
wettiging van voor het huw.-lijk geboren kinderen
(bij zulk een huwelijk placht men oudtijds die
kinderen onder de huik mede te brengen); - (bij
vergelijking) (gew.) de omhulling van zeildoek,
di° om mast en zeilen van een voor anker liggend
binnenvaartuig wordt geslagen om het zeil droog
te houden; --- (plantk.) het huikje, het losse kapje
of mutsje, dat het deksel van de zaaddoos der blad
-mosen
omhult.
2. HUIK, v. (-en), ook HUK, (-ken), (gew.)
hurk : op de huiken (of hukken) zitten.
HUIKELEN, (huikelde, heeft gehuikeld), (Zuidn.)
het hooi in oppers zetten, opperen.
HUIKELING, v. (-en), hooiopper.
1. HUIKEN, (huikte, heeft gehuikt), (gew.) op
de hurken gaan zitten.
2. HUIKEN, (huikte, heeft gehuikt), (zeew.) de
zeilen reven.
HUIKER, m. (-s), (gew.) die huikt; (fig.) botterik,
onnoozele bloed. HUIKSTER, V. (- s).
HUILBUI, v. (-en), telkens van die huilbuien heb
-ben,
telkens moeten huilen.
HUILEBALK, m. en v. (-en), (eert.) gehuurde
schreier of schreister bij begrafenissen ; - kind
dat gedurig schreit of huilt; -, v. (-en), vilten
hoed met ronden bol en slappen zeer breeden,
rondom neerhangenden rand, nog door de koet
-siervan
lijkwagens gedragen.
HUILEBALKEN, (huilebalkte, heeft gehuilebalkt), aanhoudend huilen, schreien.
HUILEN, (huilde, heeft gehuild), een hoog en
hol, klagend, onaangenaam geluid doen hooren:
wat ligt die hond te huilen; huilen met de wolven (of
honden), waarmede men in het bosch is, met verloochening van eigen meening meedoen met hen
In wier gezelschap men is; de wind huilt; -- (ook)

met eene luide en klagende stem weenen : hij
huilde van de pijn; , (in Holl.) schreien, veeenen (zonder onaangenaam bijdenkbeeld) : de man huilde
als een kind; huil nu maar niet langer, het zal zoo'n
pijn niet doen; - den molen op het huilen zetten, (bij

sterfgevallen in het gezin van den molenaar) al
de zeilen en borden afnemen; 't is huilen met de lamp•
uit, 't is erg treurig.
HUILER, m. (-s), iemand die (gedurig) huilt.
HUILSTER, v. (-s).
HUILERIG, bn. bw. ( -er, -st), huilend, schreiend:
het kind antwoordde op een huilerigen toon.
HUILMES, o. ( -sen), (gew.) die jongen trekt maar
dadelijk het huilmes, valt maar dadelijk aan het
huilen; ...PARTIJ, v. (-en).
HUIPKE, o. (-s), zie HUIBEN.
HUIS, o. (huizen), gebouw om in te wonen : een
groot, een klein huis; een oud huis; een vochtiq huis;
een houten, een steenen huis; een huis van drie ver
een dubbel, een enkel, een anderhalf huis,-diepng;
een huis met ruime kamers aan weerskanten van
de gang, aan één kant van de gang, met kleine
vertrekken aan één der beide zijden; --- een huis
bouwen, koopen, huren; een huis met tuin; huis
en hof, ' zie HOF; - huis noch kluis was er te zien,
geene menschelijke woning hoegenaamd; - huis
noch kluis hebben, verlaten ronddolen; - zij is
het huis uitgejaagd; -- hij trad het huis binnen; een gesloten huis, woonhuis waarin geen winkel
wordt gehouden; - een huis als eene kerk, als een
kasteel, zeer groot huis; - huizen op iem. bouwen,
veel vertrouwen in hem stellen; - met de deur in
huis vallen, zonder inleiding dadelijk het doel zijner
komst vertellen; - zijn huis voor iem. sluiten,
hem zijn huis verbieden, ontzeggen, hem uitsluiten
van het verkeer in zijne woning en zijn gezin; het geheele huis was op stelten, alles was in rep en
roer; - hij sprong huizen hoog, hij was zeer verheugd; - huis aan huis, overal; - daar is dak
op het huis, (in Zuidn.) daar zijn latten aan het
huis, er zijn luisteraars in de buurt; - op het
huis passen. toezicht houden terwijl de bewoners
afwezig zijn; - elk huis(je) heeft zijn kruis(je), ieder
heeft zijn leed; -- huizen aan den weg timmeren,
voor ieders oog, in 't openbaar te werk gaan, publiek optreden; - bij huis blijven zich niet -ver
verwijderen; - van huis, op- of onderschrift van
een brief, aan de dagteekening voorafgaande; niet van huis kunnen, aan huis en huisgezin gebonden zijn; - die in een glazen huis woont, moet geen
steepen op zijn buurmans dak gooien, onderneem
niet iets, dat voor u zelf kwade gevolgen kan
hebben; - zuinigheid met vlijt bouwt huizen als
kasteelen, de beoefening dezer deugden is de grond
rijkdom; --- hij houdt het huisje bij het-slagvn
schuurtje, hij is spaarzaam in het groote en in het
kleine, gaat in alles met overleg te werk; huizen zijn kruizen, het bezit van huizen geeft
veel beslommering en verdriet; - hij kent geen
letter, zoo groot als een huis, hij kan volstrekt niet
lezen ; (ter aanduiding van bepaalde soorten van hu i zen) : het huis des Heeren, de kerk of tempel, bedehuis, godshuis; - het huis, de woning van den
heer van het dorp, het kasteel : hij wak3 op het huis
genodigd; -- het Huis ten Bosch, het slot in het
Haagsche Bosch; --- weeshuis, armenhuis, zieken
de vader van het huis; de onkosten werden-huisenz.:
door het huis gedragen; -- huis van verkoop met recht
van wederinkoop, soort van lommerd of particuliere bank van leaning; -- huis van bewaring; -huizen van ontucht, gemeene, publieke huizen, bordeelen; - (gew.) huisje, gemakhuisje, sekreet : op
het huisje gaan; (als woning van dieren) : zelfs vindt de musch
een huis, en de zwaluw een nest voor zich; - het
apenhuis; slangenhuis, vogelhuis, in dierentuinen; (inz.) de horen waarin de slak woont, slakkenhuis:
de kinderen zoeken de slak door zingen uit haar
huisje te lokken; - ( ook) het omhulsel der zijdewormen, cocon : van de huisjes der zijderupsen
wordt de zijde afgehaspeld; - (fig. van het mensehelijk lichaam) ons aardsche huis, ons stoffelijk omhulsel; eene kap of afdak boven iets, inz. ter bescherming van een heiligenbeeld aan den weg, (ook)
een van voren geopend gebouwtje daarvoor : een
huisje voor Onze Lieve Vrouw; - een heilig huisje,
een kapelletje, (ook) herberg; - men moet van het
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heilige huisje afblijven, alles is goed en wel, als
men daarvan maar geen kwaad zegt; —
woning, verblijfplaats (zonder dat bepaaldelijk
aan een gebouw wordt gedacht) : te huis blijven;
niet te huis zijn (zie verder THUIS); — ik ga naar
huis, naar mijne woning; — ik kom van huis; —
hij is ver van huis, ver weg, (ook) ver van zijn onder
afgedwaald; — van huis, van ouder tot ouder,-werp
van geboorte en aanleg, in den grond : ' t is van
huis uit een goede jongen; — ( inz.) het ouderlijk
huis : zij kan niet van huis, als ze uit logeeren is,
krijgt ze heimwee; — ik heb naar huis geschreven,
naar ouders of familie; — (ook) plaats vanwaar
men afkomstig is : waar hoort hij te huis ?, uit
welke stad, welk land is hij afkomstig; — ik herinner
mij hem wel, maar ik kan hem niet te huis brengen
(of ik weet hem niet te huis te brengen), ik kan mij
zijn naam maar niet te binnen brengen; —
het huis als verblijf van het gezin : de heer (de
vrouw, dI dochter) des huizes; de oudste dochter is
in huis, maar de anderen zijn nog op kostschool; —
hij is er als kind in huis, wordt behandeld als een
eigen kind; — (ten opzichte van het ontvangen
van vreemden) een gastvrij huis; -- mijn huis staat
voor u open, gij kunt komen zoo vaak als ge wilt; —
ergens aan huis komen, er bezoeken brengen, er
ontvangen worden ; — (Zuidn. ? iemands deur, bel
van zijn huis trekken, bij hem de deur platloopen,
er veel komen ; — (ten opzichte van het huis bestuur) goed huis houden, met overleg en zorg de
belangen van het gezin behartigen; — (fig.) 'er is
geen huis met hem te houden, er is niets met hem
te beginnen, men kan met hem niet goed omgaan; —
ergens leelijk huis houden, woest te werk gaan; —
• de gezamenlijke bewoners van het huis : het heele
huis was op de been; — na groeten van huis tot huis,
van mijne huisgenooten aan uwe huisgenooten (op
't einde van een brief); — familie, afkomst : hij
is van goeden huize; — geslacht, inz. vorstelijk
geslacht : een aloud huis; het roemruchtig huis van
Oranje; het Koninklijk huis; de graven van Holland uit het Henegouwsche huis; — de gezamenlijke
leden der hofhouding : het Huis des Konings; —
het Civiele en het Militaire Huis van H. M. de
Koningin; — de gezamenlijke afgevaardigden:
het Huis der Gemeenten (of Lagerhuis), het Huis
der Lords (of Hoogerhuis), in Engeland; het Pruisische Heerenhuis; — eene belangrijke handels
handelshuis : er is een groot huis bankroet; de-zak,
vertegenwoordiger van mijn huis zal u eerstdaags
komen bezoeken; —
(bij vergelijking) een papieren huisje, een zakje
uit een opgerold stuk papier, peperhuisje; (ook)
papieren puntzak; — het huisje van een bril, het
kokertje, of doosje er voor; — het huis van een bijl
(schop, gaffel, houweel enz.), de ijzeren koker of
ring, waarin de steel sluit, ook oog of dille geheeten;
— het huis van een kompas, het omhulsel er van
op een schip; — het huis van een weegschaal, de
vork waarin het juk is opgehangen en waartusschen
het tongetje der balans heen en weer gaat : in
het huisje wegen, precies het gewicht geven, niet
te veel of te weinig, (ook fig.); — het huisje van
een waterpas, de uitsnijding in het grondvlak in
den vorm eener (1 ; — de tapsche holte waarin
de plug eener kraan draait; — het lichaam van een
hijschblok, dat de schijf of de schijven omvat; —
vaders huisje, de ruimte tusschen vaders knieën,
waarin een kind komt staan; — (sterr.) de oude
benaming voor de teekenen van den dierenriem:
de twaalf huizen der zon.
HUISAKTE, v. (-n), akte van bekwaamheid tot
het geven van huisonderwijs in een of ander vak.
HUISANKER, o. (-s), hechtijzer voor de muren
van een huis; ...APOTHEEK, v. (...theken), medicijnkistje voor huiselijk gebruik; ...ARBEID, m.
arbeid binnenshuis : de huisarbeid der kleermakers;
...ARCHIEF, o. (...archieven), het archief van een
(vorstelijk) geslacht : het huisarchief des Konings;
...ARMEN, m. en v. mv. huiszittende armen;
...ARREST, o. gevangenschap in zijne woning:
huisarrest hebben, (scherts.) niet mogen uitgaan
wegens ongesteldheid; ...ARTS, m. (-en), huisdokter; ...BAAS, m. (...bazen), huisheer; hospes;
huiseigenaar, verhuurder (tegenover zijn huurder);
...BAK, m. (-ken), (gew.) benaming van eene soort
van brood.
HUISBAKKEN, bn. te huis gebakken : huis bakken brood, eigengebakken brood (ook brood dat
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men zelf opmaakt, maar door den bakker laat
bakken); — (fig.) onontwikkeld, bekrompen : een
huisbakken oordeel (beschouwing enz.).
HUISBEDIENDE, m. en v. (-n), bediende voor
huiselijk werk; — (Ind.) „jongen" voor de bediening
in huis; ...BEL, v. (-len), bel of schel aan de voordeur; ...BESTIER, ...BESTUUR, o. het bestuur
van het huis, het huishoudelijk beleid; (ook) de
bestuurders van een huis of gesticht; ...BEWAARDER, m. (-s), ...BEWAARSTER, v. (-s), die (tijdelijk) een huis voor zijne meesters bewoont, ten einde
het te bewaken; ...BEZOEK, o. (-en), bezoek
aan huis om eenig onderzoek in te stellen; bezoek
dat een predikant aan de leden zijner gemeente
brengt, inz. om hen tot deelneming aan het Avondmaal op te wekken : huisbezoek doen; ...BEZOEKER, m. (-s), iem. die de armen thuis bezoekt,
om na te gaan of onderstand noodig is; ...BIJBEL,
m. (-s), bijbel waaruit men thuis het gezin voor
...BLAD, o. vischlijm; ...BOEK,-lest,famibj;
o. (-en), boek om dagelijks te raadplegen, vademecum : huisboek voor den landman; ...BRAAK, v.
diefstal met inbraak, met verbreking van afsluiting.
HUISDEUR, v. (-en), voordeur van het huis;
...DIEF, m. (...dieven), bediende die zijne meesters besteelt; ...DIER, o. ( -ren), tam dier ter wille
van het nut of de gezelligheid door den mensch
gehouden en verzorgd; de hond behoort tot de nuttige
huisdieren; ...DIEVERIJ, v. (-en), kleine diefstal
door bedienden gepleegd; ...DOKTER, m. (-s),
de geneesheer die bij voorkomende ongesteldheden
in het gezin wordt geraadpleegd; ...DROP, m. de
afwatering van het dak van een huis, ozendrop:
het recht van huisdrop, van afwatering op het erf
van den buurman; ... DUIF, v. (... duiven), tamme
duif (eolurnba domestico ); (fig.) gij zijt net zoo'n
huisduif, gij blijft altijd thuis, komt nooit uit;
...DUIVEL, m. huisplaag; ...EEND, v. (-en),
tamme eend (anas domestica); ...EIGENAAR, m. (-s).
HUISELIJK, ook HUISLIJK, bn. bw. ( -er, -st),
tot het huis behoorende of daarop betrekking heb bende : huiselijke zorgen; — het huiselijk leven, het
leven in den familiekring; — iem. in den huiselijken
kring ontvangen; ergens huiselijk komen eten, zonder
omslag, eenvoudig en vertrouwelijk; kost en inwoning met huiselijk verkeer; — ( recht.) huiselijke
papieren, familiepapieren of huishoudelijke aan teekeningen : registers en huiselijke papieren leveren
geen bewijs op ten voordeele van dengene, die dezelve
geschreven heeft; — veel of gaarne thuis zijnde, (opk)
huishoudelijk : een huiselijk mensch. HUIS(E)LIJKHEID, v. huishoudelijk, zin voor de gezelligheid
binnenshuis; gezellige vertrouwelijkheid van den
familiekring.
HUISGEIT, v. (-en), tamme geit; ...GEMEENTE,
v. (-n), (godg.) benaming voor de eerste Christengemeenten, die in huizen en niet in kerken vergaderden; ...GENOOT, m. (-en), ...GENOOTE, v. (-n),
medebewoner van hetzelfde huis; lid van hetzelfde
gezin; (bijb.) de huisgenooten des geloofs, zij die
deel hebben aan het Christelijk geloof; ... GEWAAD, o. (...gewaden), daagsche kleeding, ochtend gewaad; ... GEWAS, o. vruchten en groenten van
eigen gewas; ... GEZIN,o. de gezamenlijke leden
van een gezin, familie : een gelukkig huisgezin;
...GODEN, m. mv. (hist.) bij de Romeinen beschermgoden van huis en familie, wier beeltenissen
bij den haard stonden (laren en penaten); ...HAAN,
m. (...hanen), de gewone haan; (fig.) de meester
van het huis; (ook) hij die het hoogste woord in
huis heeft; ...HEER, m. (-en), eigenaar, verhuurder van een huis : de huisheer was bereid het dak
te laten herstellen; — (w. g.) heer des huizes; ... HEN,
V. (- nen), kip; (fig.) vrouw die altijd thuis zit;
...HOND, m. (-en), hond die het huis bewaakt.
HUISHOUDBOEK, o. (-en), boek waarin de
uitgaven voor het huishouden worden geboekt.
HUISHOUDBOEKJE, o. (-s).
HUISHOUDELIJK, bn. ( -er, -st), zooals in eene
goede huishouding past, spaarzaam, ordelijk : eene
huishoudelijke vrouw; de helft weg te werpen, dat
is niet huishoudelijk; — op de huishouding betrekking hebbende : huishoudelijke zaken; — eene
huishoudelijke vergadering, gewone vergadering
eener vereeniging enz., waar de loopende zaken
behandeld worden; — gewoon, alledaagsch : voor
huishoudelijk gebruik. HUISHOUDELIJKHEID,
v. spaarzaamheid, ordelijkheid.
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1. HUISHOUDEN, o. het bestuur des huizes: de
oudste dochter neemt het huishouden waar; -,
huishouding : zij gaat op in haar huishouden; 't
is het huishouden van Jan Steen (of van Keja),
gezegd van een huishouden, waar orde, netheid en
tucht ontbreken; - wat tot de huishouding behoort,
huisraad : al zijn huishouden is voor schuld verkocht;
huisgezin : een aardig huishouden; 't is een man
met een huishouden; dat huis wordt door drie huishoudens bewoond. HUISHOUDENTJE, o. (-s).
2. HUISHOUDEN, (hield huis, heeft huisgehouden),
het huis besturen, regelen : zuinig huishouden; dat helpt huishouden, brengt voordeel aan; vgl.
HUIS (6de alla. ).
HUISHOUDER, m. (-s), die het huis bestuurt:
goede gezellen zijn kwade huishouders, wie veel
met zijn vrienden in de herberg zit, verwaarloost
het huisbestuur.
HUISHOUDGELD, o. geld ter bestrijding der
kosten van de huishouding.
HUISHOUDING, v. (-en ), huisbestuur, regeling
der inwendige zaken van het huis : de huishouding
besturen; (ook van een staat of eene corporatie)
de huishouding van staat; - huisgezin : zij geeft
zich geheel aan hare huishouding. HUISHOUDINKJE, o. (-s).
HUISHOUDKAMER, v. (-s), huiskamer; ...KUN
wetenschap van het inwendig bestuur,-DE,v.
oeconomie : landhuishoudkunde, staathuishoudkunde;
...SCHOOL, v. (...scholen), waar aan meisjes
gelegenheid wordt gegeven de huishouding te leeren;
...SPONS, v. (-en), spons voor huishoudelijk gebruik.
HUIDHOUDSTER, v. (-s), zij die bij ontstentenis
der huisvrouw de huishouding bestuurt : eene
huishoudster gevraagd; - ( Ind.) concubine van een
jonggezel; - (gew.) hangkastje aan den muur.
HUISHOUDZEEP, v. zeep voor dagelijksch gebruik, gewone zeep.
HUISHUUR, V. (...huren), huurprijs voor eene
woning : hij kan de huishuur niet betalen; -INDEMNITEIT, v. (-en), tegemoetkoming in de kosten
eener woning : de Europeesche onderwijzers in
Indië genieten huishuurindemniteit.
HUISINDUSTRIE, v. industrie aan huis, in de
eigen woning; ...JAPON, v. (-nen), japon die men
in huis draagt, ochtendjapon; (voor mannen) sjamberloek; ...JAS, v. ( -sen); ...JASJE, o. (-s), jas
voor in huis, ochtendjas.
HUISJE, o. (-s), zie HUIS.
HUISJESMELKER, m. (-s), iem. die huizen, inz.
armelijke woningen te duur verhuurt, en van de
opbrengst leeft; ...SLAK, (gew. ook) ...SLEK, v.
(-ken), slak die haar huisje (of horentje) op den
rug met zich draagt.
HUISJONGEN, m. (-s), (Ind.) huisbediende;
...JUFFROUW, V. (- en), juffrouw ter assistentie
in de huishouding, hospita; ...JURK, v. (-en),
morsjurk voor kinderen; ...KAMER, v. (-s), woon
waar men dagelijks in huist; ...KAPEL, v.-kamer,
(-len), kapel of kerk aan huis (inz. in paleizen of
kasteelen); (ook) korps muzikanten voor den afzonderlijken (kerk -) dienst van een vorst; ...KAPELAAN, m. (...lanen), priester voor den dienst
in eene huiskapel, biechtvader van een vorst;
...KAT, v. (-ten), tamme kat (felis domestica);
...KLEEDING, v. huisgewaad; ...KLEUR, v.
bleeke, fletse kleur van iem. die veel in huis zit,
weinig in de frissche lucht komt; ...KLOK, v. (-ken),
staande klok; ...KNECHT, m. (-s), dienaar van
het huis; (ook) knecht in een hotel; ...KOST, m.
huiselijke, dagelijksche kost; ...KRAKEEL, o.
huiselijke twist; ...KREKEL, m. (-s), in de huizen
levende krekel, heinipje (gryllus domesticus);
...KRUID, o. (gew.) huislook; ...KRUIS, o. lastpost in huis; aanhoudend verdriet in huis; ...LANTAARN, v. (-s), hanglantaarn in de gang of de
vestibule van een huis; ...LES, v. ( -sen), les die
men aan huis geeft of krijgt.
HUISLIJK, bn. zie HUISELIJK.
HUISLINNEN, o. linnen, dat men zelf in huis
heeft geweven.
HUISLOOK, o. benaming van verschillende
vetplanten, inz. van het daklook of donderblad
(sempervivum tectorum); het omgebogen huislook of
iripmadam (sedum reflexum); wit (of klein) huislook
(sedum album), enz.
HUISLUCHT, v. minder frissche lucht in huis.
HUISMAKEN, bn. (Zuidn.) thuis vervaardigd:
huissnaken lijnwaad.
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HUISMAN, m. (...lieden), landman, boer : h
weet meer dan een huismans hen, hij is zoo dom
niet; huisvader, gezinshoofd; (landb.) huismaas,
benaming van zekere soort van zoete appelen.
HUISMANSDOCHTER, v. (-s), boerendochter.
HUISMAN SKIE SRE CHT, o. algemeen stemrecht
der gezinshoofden met uitsluiting der vrouwen.
HUISMANSWONING, v. (-en), (gew.) boerderij.
HUISMARTER, m. (-s), tamme marter, steenmarter (mustela foina); ...MEESTER, m. (-s),
(veroud.) opzichter over Bene huishouding; (ook)
gouverneur, huisonderwijzer; ...MEID, v. (-en),
vrouwelijke dienstbode; - (Ind.) binnenmeid;
...MIDDEL, o. (-en), gewoonlijk ...MIDDELTJE, o.(-s), geneesmiddel dat men in huis heeft,
inz. een dat niet door den geneesheer wordt voor
: Haarlemmer olie en andere huismid- -geschrvn
delen; (fig.) redmiddel, waardoor men iets verhelpen kan : hij zal er wel een huismiddeltje .op weten.
HUISMOEDER, v. (-s), de moeder van het gezin,
huisvrouw : eene huismoeder kan niet maar zoo uit
hare huishouding loopen; - eene vlindersoort (agrotis
pronuba), bij ons een der meest algemeene banduilen, vlucht 45-48 cM. HUISMOEDERTJE,
o. (-s), meisje dat als een moedertje in huis optreedt,
huiselijke bezigheden verricht, een zieke verpleegt,
voor kleinere broertjes en zusjes zorgt enz.
HUISMOEDERLIJK, bn. van of als Bene huis
-moedr.
HUISMUIS, v. (...muizen), gewone muis (mus
musculus); ...MUSCH, v. (. . .musschen), zekere
vogel, gewone musch (fringilla domestica) ; (fig.)
iemand die altijd thuis zit; ...MUUR, m. (...muren),
muur van een gebouw; ...NAAISTER, v. (-s),
naaister die bij hare klanten aan huis komt werken;
...NUMMER, o. (-s), het onderscheidingsnummer
der huizen in Bene straat; ...OEFENING, v. (-en),
huiselijke godsdienstoefening; ...ONDERWIJS, o.
onderwijs dat aan huis wordt gegeven aan kinderen van ten hoogste drie gezinnen gezamenlijk
(in tegenst van schoolonderwijs); ...ONDERWIJZER, Ji (- s); ...ONDERWIJZERES, v. ( -sen),
die les aan huis geeft; iem. bevoegd tot het geven
van huisonderwijs; ...OPVOEDING, v. opvoeding in
het huis der ouders (in tegenst. met kostschool opvoeding); ...OPZICHTER, m. (-s), die het toezicht houdt over een huis; ...ORDE, v. (-n), benaming van sommige ridderorden ter belooning van
diensten, aan het vorstenhuis bewezen : de Huisorda
van Oranje, ingesteld in 1905; ...ORGEL, o. (-s),
orgel voor huiselijk gebruik (in tegenst. van kerk
-orgel).

HUISPLAAG, v. (...plagen), lastige huisvrouw;
...PLAATS, v. (-en), (gew.) plaats in of bij de
veenderijen (in Drente), die men verhuurt om er
Bene woning of keet op te zetten; ...PLOERT, m.
(-en), (stud.) huisbaas; ...POES, v. (-en), huiskat;
... POMP, v. (-en), pomp in huis.
HUISPOSTILLE, v. (-s), boek met stichtelijke
Zondagslectuur voor het huisgezin; ...PRELAAT,
m. (...prelaten), (R. K.) priester van hoogen rang,
aan het pauselijk hof verbonden; (ook) kerkelijke
eeretitel door den paus verleend.
HUISRAAD, o. al wat tot de inrichting van een
huis noodig is (meubelen enz.), inboedel: in de
villa was ingebroken en het huisraad vernield; (zegsw.)
een kwaad wijf is het slechtste stuk huisraad, dat
men hebben kan; ...RAT, v. (-ten), gewone rat
(mus rattus); ...RECHT, o.; ...REGISTER, o. (-s),
register van de bewoners der verschillende woningen, dat ten gemeentehuize wordt bijgehouden;
...SCHEL, v. (-len), huisbel; ...SCHILDER, m.
(-s), die de huizen verft (in tegenst. van kunst
...SLEUTEL, m. (-s), sleutel waarmede-schilder);
men de huisdeur opensluit; ...SLOT, o. (-en), slot
van de huisdeur; ...SPIN, v. (-nen), soort van spin,
kamerspin (tegenaria domestica); ...SPRUIT, v.
(-en), huisleiding; ...TAX, v. (in Indië) belasting
op de huizen, thans door Bene bedrijfs- en inkomstenbelasting vervangen; ...TIRAN, m. (-nen),
lastig huisvader; ...TWIST, m. (-en), huiskrakeel,
huiselijk ongenoegen; ...VADER, m. (-s), vader
van een gezin, hoofd des huizes : een eerzaam
huisvader.
HUISVADERLIJK, bn. bw. van of als een
huisvader.
HUISVERDRIET, o. huiselijk leed; iemands
huisverdriet, huiselijke kwelgeest, huisplaag.
HUISVESTEN, (huisvestte, heeft gehuisvest),
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iemand een tijdelijk verblijf verschaffen, hem herbergen : ik kam hem niet huisvesten; - wonen,
zich ophouden, gevestigd zijn. HUISVESTING, v.
verblijf, inwoning: erqensvoedselenhuisvestingvindem.
HUISVLIEG, V. (-en), de gewone vlieg (musea
domestica).
HUISVLIJT, v. industrie die in huis kan worden uitgeoefend (mandenmaken, houtsnijden enz.) :
school voor huisvlijt; -SCHOOL, v. (.scholen);
-TENTOONSTELLING,v. (-en);... VOGEL,
m. (-s), vogel dien men, in eene kooi opgesloten,
in buis heeft; ... VOLK, o. gezamenlijke beu oners
van een boerenhuis,huisgezin;de gezamenlijke
bedienden van een huis; . - .VREIJE, m. de rust
of vrede in huis : den huisvrede verbreken; bijzondere
bescherming door de wet die iem. in zijn huis
geniet.
HUISVREDEBREUK, v. (recht.) wederrechtelijk in iemands woning binnendringen, tegen zijn
wil daar vertoeven en weigeren zich te verwijderen.
HUISVRIEND, m. (-en),vrienddes huizes;
... VROUW, v. (-en), vrouw des huizes : de bezige
ii uisvrouw liep af en aan; echtgenoote.
HUISWAARTS, bw. naar buis : de arbeiders keerden vermoeid huiswaarts.
HUISWACHT, v- huiswacht hebben, thuis moeten
blijven om op het huis te passen.
HUISWERK, o. werk dat men aan huis verricht
(in tegenst. metschoolwerk enz.) : dekinderen
worden tegenwoordig niet meer zoo overladen met
huiswerk; - (ook) werk dat dient om het huis
schoon te houden en het huisraad te onderhouden :
gevraagd eene keukenmeid, die ook genegen is huiswerk te verrichten.
HUISWET, v. (-ten), wet of regel voor het huis,
voor den gang der huiselijke dingen.
HUISWEVEN, bn. (Zuidn.) thuis geweven : huisweven lijnwaad.
HUISZAAK, v. (. . zaken), zaak die het huis of
het huishouden betreft.
HUISZEGEN, m. (-s), blad met een bijbeltekst
of stichtelijke spreuk, in huis- of slaapkamer enz.
opgehangen.
HUISZITTEND, bn. thuis blijvende : huiszittendearmen,diaconiearmen enbedeelden, in

tegenst. met straatbedelaars.
HUISZITTENHUIS, o. ( ... huizen), benaming
van een armhuis te Amsterdam, voor de huiszittende armen, gebouw waar de huiszittenmeesters
vergaderen en waar zij hunne uitdeelingen (b. v.
van brood en turf) houden; ... MEESTER, m. (-s),
armenvoogd.
HUISZOEKING, v. (-en), gerechtelijk onderzoek
in iemands woning : huiszoeking bij iemand doen;
... ZORG, v. (-an), huiselijke beslommering; zorg
voor de huishouding; huishoudster; ... ZWALUW,
v. (-en), degewone zwaluw(chelidon urbica);
- . .ZWAM, v. (-men), acne soort van paddestoelen
op vochtig hout, inz. onder tegen vloerbalken en
vloeren van huizen d ie het hout verteren (mervilus
lacrymans).
HUIVEN, (huifde, heeft gehuifd), acne huif opzetten : een volk huiven; - ( fi g.) omhullen : gehuifd
in wierookwalm en ambergeur.
HUIVERACHTIG, bn. (-er, -st), huiverig. HUI-

VERACHTIGHEIIJ, v.

HUIVEREN, (huiverde, heeft gehuiverd), rillen,
beven (van koude, koorts, schrik, vrees, afschuw) :
hij stond te huiveren; voor iets terugschrikken,
terugdeinzen, het niet aandurven, er slechts narzelend toe besluiten.
HUIVERIG, bn. (-er, -st), licht riflende (van koude
of koorts) : dat koude, natte weer maakt iemand
huiverig;( fi g.) vreesachtig, aarzelend om iets te
ondernemen : ik ben huiverig om het te doen.
HUIVERING, v. (-en), rilling, aandoening (van
kouda, afgrijzen enz.) : eene huivering voer hem door
de leden.
HUIVERINGWEKKEND,bn.(-er, -st),eene
huivering opwekkende : eenehuiveringwekkende
gedachte.
HUIZEN, (huisde, heeft gehuisd), wonen : ergens
huizen; met iemand huizen; zij huizen bij elkander;
huisvesten, in de uitdr. iemand huizen en hoven,
zie HOVEN; (w. g.) huis houden, te werk gaan: de
Zweden hebben in die streken slecht gehuisd.
HUIZENBOUW, m. het bouwen van huizen;
. . . DOOS,v.
( ... doozen), doos met houten huisj es als speelgoed; . . .KANT, m. die kant van den
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weg, waar de huizen staan (in tegenst. met waitekant of grachizijde) : loop aan den huizenkant, dan
kun je niet in het water vallen.
1. HUIZING, v. (-en), ook HUIZINGE, huis,
woning, inz. in de samenst. heerenhuizing(e).
2. HUIZING, v. (zeilm., scheepst ) eene soort
van bindtouw, vandrie draden 3-hectogramsgaren geslagen; soms ook tweedraadsch.
1. HUK, v. (-ken), (gew.) hurk : op zijn hukken
gaan zitten, neerhurken; een hukje, klein ventje,
klein kind.
2. HUK, vnw. (gew.) hoedanig, wat voor: hukke
schoenen heb jij?
HUKKEN, (hukte, heeft gehukt), hurken, inz.
om zich schuil te houden; - (Zuidn.) lang blijven
plakken (in de herbergen). HUKKER, m. (-s),
die hukt.
1. HUL, v. (-len), eenvoudige linnen vrouwenmuts. HULLETJE, o. (-s).
2. HUL, m. ( -len), groep van zich te zamen
bevindende dingen of personen: een hut bloemen,
gras, biezen; een Md kinderen.
HULDE, v. eer, eerbetoon : iemand hulde brengen
(of bewijzen); dat is eene hulde aan zijne nagedacht.
nis; - hulde !, gezegd als men zijne instemming
of bewondering voor iets, dat iemand gedaan of
gesproken heeft, te kennen wil geven; - (fig.)
om hulde aan de waarheid te doen, om haar openlijk
te erkennen; (hist.) hulde doen, den leeneed doen,
lam. als zijn leenheer huldigen.
HULDEBETOON, o. het betoonen van hulde en
eerbied : de kunstenaar was zeer geroerd door het
huldebetoon, dat hem ten deel viel; ... BLIJK, o. (-en),
bewijs van hulde : het aangeboden huldeblijk besto4
in een fraai gecalligrapheerd album.
HULDEN, (veroud.) huldigen.
HULDIGEN, (huldigde, heeft gehuldigd), hulde
doen :een vorst huldigen, hem inhuldigen; acre
aandoen, hulde bewijzen : de 70 -jarige dichter werd
door zijne vrienden gehuldigd; - erkennen, aankleven : de waarheid huldigen, waarheid spreken; een stelsel huldigen, het toegedaan zijn.
HULDIGING, v. (-en), het huldigen; inhuldiging.
HULDIGINGSEED, m. (-en), dc eed van gehoor
zaamheid en trouw door de onderdanen aan den
landheer gedaan bij zijne huldiging.
HULFT, v. (-en), (gew.) klomp, holsblok.
HULK, v. (-en), (eert.) cane soort van groot en
log koopvaardijschip, van de löde tot de 1 7de
eeuw algemeen gebruikt; (thans dicht.) schip (in
't algemeen) : de hulk zwalkte op de baren; het hulkje
werd door den storm voortgezweept; de hulk van staat,
(fig.) de staat, het staatsbestuur; levenshulkje, steek
in zee, ( fi g. van het leven). IITJLKJE, o. (-s).
HULLEN, (hulde, heeft gehuld), bedekken, omhuilen, inhuilen : hij was in een mantel gehuld;
alles was in rook gehuld; - zich huilen, zich kleeden
in : zij hulde zich in zijde en satijn; zich in een
waas van geheimzinnigheid hullen.
HULLIE, pers. vnw. hunlieden.
HULMAN, m. (-s), cane apensoort in Voor-Indië,
dieals heilig wordt beschouwd(semnopitheentellus).
HULP, v. bijstand, ondersteuning : hulp verleenen;
hulp zoeken, vragen enz.; om hulp roepen; iemanij te
hulp komen, hem helpen : zijne hulp aanbieden;
met Gods hulp, indien God helpt; -, m. en v. helper, helpster : zij is
mijne trouwe
hulp; -, v. (-en), (rjsch.) de bewegingen, waardoor
de ruiter zijn wil aan het paard mededeelt : hierbij
leert de ruiter, behalve houding, het gebruik der hulpen
met de teugels en de beenen; in samenst. met benamingen van gebouwen,
bouwwerken enz. dient hulp- om aan te duiden,
dat het bedoelde gebouw ter nood dient, b. v. om
tijdelijk een ander te vervangen, als : hulpbeurs,
hulpbrug, hulphaven, hulpkerk, hulppost kantoor,
hulpschool, hulpstation enz.; in samenst. met den
naam van personen wordt daardoor aangeduid
iemand die den genoemden ambtenaar tot hulp
is toegevoegd, b. v. huipbesteller (bij de posterijen),
hulponderwijzer enz.
HULPAKTE, v. (-n), akte voor het geven van
lager onderwijs als hulponderwijzer of -onderwijzeres : zijne hulpakte halen (bij de wet van 1878
is die naam vervallen).
HULPAS, v. (-san), (bij het ornamentteekenen)
lijn die de richting van een onderdeel aangeeft.

HULPBANK, v. (-en), voorschotbank waar onder
borgtocht (soms rentelooze) voorschotten verstrekt worden, die in kleine bedragen kunnen afgelost worden.
HULPBEHOEVEND, bn. ( -er, -st), hulp noodig
hebbende : hij laat zijne vrouw en kinderen hulp

-behovnd

achter.

HULPBETOON, o. het betoonen van hulp : hij
sloofde zich uit in hulpbetoon; ...BOEK, o. (-en),
(kooph.) boek waarin geregeld de gegevens voor
de hoofdboeken worden verzameld (kasboek, oom missieboek enz.); ...BRUG, v. ( -gen), tijdelijke brug.
HULPELOOS, bn. bw. (... bozer, -t), zonder
hulp, verlaten : hij stond hulpeloos in de vreemde

stad; de hulpelooze kleinen; in hulpeloozen staat
verkeeren, zoodat geene hulp baat. HULPELOOS
V.
-HEID,
HULPGEROEP, ...GESCHREEUW, o. geroep
om hulp; ...KANTOOR, o. (...kantoren), kantoor
dat dient om liet hoofdkantoor te helpen, filiaal:

er

is in het dorp een hulpkantoor der posterijen;

...KERK, v. (-en), gebouw dat tijdelijk als kerk
dienst doet; - (R. K.) kerk die niet het middelpunt eener parochie is; ...KIST, v. (-en), kist
waaruit hulp verschaft wordt : hulpkist van den
N. W. B., voor %, ielrijders; ..KREE T, m. (...kreten), hulpgeroep; ...LEGER, o. (-s), leger bestaande uit hulptroepen.
HULPLIJN, v. (-en), (muz.) lijntje dat de plaats
aangeeft van noten onder en boven den noten
alk; - (meetk.) eene lijn die in de figuur getrokken-b
wordt ten behoeve van het bewijs; - (teek.) uit
lijn, die getrokken wordt om het uit--wischbare
voeren der teekening te vergemakkelijken.
HULPLOODS, m. (-en), titel bij het loodswezen;
...LOON, o. (-en), het loon dat de helpers bij eene
schipbreuk van rechtswege kunnen bedingen;
...MIDDEL, o. (-en), middel dat de bereiking
van een doel bevordert : het ontbreekt mij hior aan
hulpmiddelen om
schrijven.

HUMOR.
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over dat onderwerp een boek te

HULPOFFICIER, m. (-en), (recht.) benaming
voor de amatenaren (kantonrechters, burgemeesters,
commissarissen van politie, waterschouten en offieieren van de marechaussee), die in plaats van
officier van justitie kunnen optreden.
HULPONDERWIJZER, m. (-s), ...ONDER -

WIJZERES, V. ( - sen), onderwijzer(es) eener lagere
school die het schoolhoofd tot hulp is toegevoegd
(een titel onder de wet van 1857, in '78 afgeschaft);
...PERSONEEL, o. het personeel dat iemand
behulpzaam is, de dienstboden : ik heb tegenwoordig
weinig hulppersoneel,

want de groote meid is ziek;

(ook) personeel dat tijdelijk in dienst is genomen;
...POSTKANTOOR, o. (...toren), bijkantoor;
...PREDIKER, m. (-s), .een. die een predikant
bijstaat of bij ontstentenis vervangt; ...PRIESTER, m. (-s), priester die een pastoor bijstaat of
bij ontstentenis vervangt; ...STELLING, v. (-en),
(meetk.) een theorema, dat medegedeeld wordt
met het oog op eene andere stelling; ...TROEPEN,
m. mv. krijgsvolk dat te hulp komt.
HULPVAARDIG, bn (-er. -st), bereid om te
helpen, gedienstig : een hulpvaardig mensch. HULP VAARDIGHEID, v.
HULPWAPEN, o. (-s), (mil.) benaming voor de
technische troepen, pionniers en pontonniers.
HULPWERKWOORD, o. (-en), (taalk.) werkwoord dat dient om eene bepaalde betrekking van
andere werkwoorden uit te drukken : hulpwerk woorden van tijd (hebben, zijn, zullen), van wijze
(mogen, kunnen, laten), van den lijdenden vorm
(worden).
HULPWETENSCHAP, v. (-pen), wetenschap
waarvan de uitkomsten alleen of hoofdzakelijk ten
dienste van eene andere gebruikt worden; ...ZEEL,
o. (-en), kruiszeel, helpzeel.
HULS, ook HULZE, v. (hulzen), (plantk.) eene
droge, tweekleppige, tweenadige vrucht, zonder
overlangsch middelschot, die aan beide naden
openspringt en eene rij van zaden bevat, peul:
de hulzen van erwten, boongin, enz.; - het gevlochten
omhulsel van stroo, waarin wijnflesschen verzonden
worden; - (vuurwerkm.) het omhulsel van papier,
bordpapier, hout of blik, waarin het buskruit voor
de schietpatronen of voor eenig vuurwerk wordt
gedaan.
HULSEL, o. (-s), omhulsel, bedekking. HULSEL TJE, o. (-s).

HULST, m. (-en), zekere altijd groene heester
met stijve, stekelpuntige bladeren (ilex aquifolium)..
HULSTACHTIG, bn. op den hulst gelijkende:
(plantk.) hulstachtige gewassen (aquifoliaceae).
HULSTBES, V. ( - sen), ...BEZIE, v. (...beziën),
roode besachtige vrucht van den hulst; ...BOOM,
m. (-en), hulst; ...BOSCH, o. (. . .bosschen), een
aantal bij elkaar groeiende hulsten.
HULSTER, m. (-s), (gew.) strooien omhulsel
van wijnflesschen, huls; (Zuidn.) omhulsel van een
bed : hulster noch bulster hebben, doodarm zijn.
HULSTERHOUT, o. (-en), (gew.) korteling,
een der korte balken die van de scheerhouten van
een steiger naar het metselwerk loopen en waarop.
de steigerplanken rusten.
HULTE, V. (- n), (Zuidn.) hoogte, hobbel : hulten

en bulten.

HULZE, v. (-n), zie HULS.
HULZEBOOM, m. (-en), hulst.
HULZENBOSCH, o. (...bosschep), hulstbosch.
1. HUM, ook HM, tw. zeker geluid om de aandacht te trekken of te doen bemerken, dat men
aanwezig is; (ook) als uiting van twijfel of van
nadenken : hum ! is dat uwe meeping !; hum ! dat
verandert de zaak; (ook) als uiting van verwondering:
hum ! hum !, ei, ei !, dat geeft te denken
2. HUM, o. schertsende verkorting van humeur,
in de uitdr. : hij is uit (of in) zijn hum, (niet) in
zijn schik. HUMMETJE, o.
HUMAAN, bn. bw. (humaner, -st), menschlievend, welwillend, van een ruim en zacht oordeel,
vriendelijk en zorgzaam tegenover ondergeschikte ii
eii afhankelijken : een humaan man; hij heeft mij
humaan

behanuleld.

HUMANIORA, o. mv. de studiën die iemand tot
mensch vormen, inz. als benaming voor de studie
der classieke talen en letterkunde.
HUMANISEEREN, (humaniseerde, heeft gehumaniseerd), tot een (zedelijk) mensch maken, veredelen.
HUMANISME, o. het streven humaan te zijn,
eene zachte en menschlievende zedeleer; - herleving van kunst en letteren (14de-16de eeuw),
vooral zich kenmerkende door de studie der oude
wijsbegeerte, letteren en kunst.
HUMANIST, m. (-en), aanhanger van het humanisme; (ook) iemand die de humaniora beoefent
en onderwijst.
HUMANITAIR, bn. bw. humaan; de humanitairen, zij die de maatschappelijke misstanden
trachten weg te nemen.
HUMANITEIT, V. menschelijkheid, menschlievendheid, welwillendheid enz.; het humaan zijn.
HUMATEN, v. mv. humuszure verbindingen;
-KORST, V. komen de dennenwortels in de door

humuszuur aangetaste lagen, dan worden ze omgeven
door eene humatenkorst (ze inerusteeren), kunnen
niet meer leven en kwijnen weg.
HUMBUG, v. bluf, opsnijderij : wat een humbug!;
't is alles humbug.

HUMECTEEREN, (humecteerde, heeft gehumecteerd), bevochtigen.
HUMERAAL, v. (...ralen), schouderdoek van een
vierhoekig stuk linnen waarmee de priester zich
hals en schouders bedekt.
HUMEUR, o. (-en), gemoedsgesteldheid, stemming, luim: hij heeft een goed humeur, is steeds
opgewekt; een lastig humeur, dat dikwijls ontstemd
is ; in zijn humeur zijn, goed geluimd zijn; alles
werkt mee om

me uit mijn humeur te brengen, om mij

te ontstemmen. HUMEURTJE, o. (-s).
HUMEURIG, bn. bw. ( -er, -st), ongelijk van
humeur, dikwijls ontstemd : ze is erg humeurig.
HUMEURPIJN, v. scherts. voor kwade luim:
zij heeft

humeurpijn.

HUMIDITEIT, v. vochtigheid.
HUMILIANT, bn. vernederend.
HUMILIATIE, v. (. . .liatiën), vernedering.
HUMMEL, m. (-s), (gew.) dreumes : zoo'n kleine
hummel. HUMMELTJE, o. (-s).
HUMMEN, (humde, heeft gehumd), hum roepen,
hemmen.
HUMMER, m. (-s), gewone zeekreeft (homarus

vulgaris).

HUMMIG, bn. zie HEUMIG.
HUMOR, m. de edelste vorm van het komische:

het boek vloeit over van humor; luimigheid, de uiting
eener vroolijke levensopvatting : hij is steeds vol
humor; hoe het hem ook tegenloopt, de humor verlaat
hem niet.

HUMORESKE.
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HUMORESKE, v. (-n), humoristisch vertelsel.
HUMORIST, m. (-en), humoristisch schrijver.
HUMORISTISCH, bn. bw. vol humor : de humoristische geest, die in al zijne werken doorstraalt;
luimig : eene humoristische opmerking; humoristische verhalen; een humoristische scheurkalender,
met anecdoten; iets humoristisch inkleeden.
HUMUS, m. teelaarde, de donkere stof door verrotting en T ermolming van organische stoffen ontstaan, die voor de vruchtbaarheid van den grond
onmisbaar is; -ACHTIG, bn. op humus gelijkende;
een weinig humus bevattende; -ARM, bn. humusarme zavelgrond, arm aan humus ; -LAAG, v.
(...lagen); -RIJK, bn.; -VORMING, v. het
ontstaan van humus door het vergaan van organische stoffen; -ZANDSTEENBANK, v. (-en),
oerbank, van okergeel tot koffiebruin van kleur;
-ZUUR, o. (-zuren), benaming der zuren, die
zich in den humus ontwikkelen, wanneer de verwering onder onvoldoende toetreding der lucht
plaats heeft.
1. HUN, pers. vnw., m. mv., 3de nv van hij:
ik zal het hun geven; hebt ge hun geschreven ? Vgl.
HEN (2de art.).
2. HUN, bez. vnw. van den 3den pers., m. mv.:
hun vaderland; hunne kinderen; hunne blijdschap
was groot; dat zijn onze boeken niet, maar de hunne;
(zelfst. gebruikt) de hunnen, hun gezin: zij hebben
geen brood voor de hunnen.
HUNEBED, o. (-den), zie HUNNEBED.
HUNKEREN, (hunkerde, heeft gehunkerd), rusteloos verlangen, met ongeduld verlangen : hij
hunkert naar roem en eer; zij hunkert om weg te
komen; de kinderen stonden te hunkeren voor den
speelgoedwinkel; hij hunkert naar klappen, scherts.
gezegd van een kind dat zich misdraagt; - (Zuidn.)
hinniken : het paard hunkert. HUNKERING,
v. (-en).
HUNNEBED, ook HUNEBED, o. (-den), benaming der uit reusachtige steenen opgestapelde
vóórhistorische begraafplaatsen, die in Drente,
Denemarken, Engeland enz. worden aangetroffen.
HUNNEBESSEN, v. mv. (gew.) benaming voor
de framboos (rubus idaeus).
HUNNENT (TE en TEN), bw. uitdr. in hun
huis, bij hen : men wordt ten hunnent gastvrij ontvangen.
HUNNENTHALVE, bw. om hunnentwil : hunnenthalve wil ik het doen; ...WEGE, bw. uit hun
naam, namens, wegens hen : ik moet u hunnentwege
groeten; ...WIL (OM), bw. uitdr. ter wille van hen:
als gij het om uzelf niet nalaten wilt, laat het dan
om hunnentwil.
HUNNER, pers. vnw., m. mv., 2de nv. van hij:
gedenk hunner; wie zal zich hunner erbarmen ? ;
die daad is hunner waardig.
HUNNERZIJDS, bw. van hunne zijde : hunner
er geen bezwaar tegen.
-zijds
HUPPELAAR, m. (-s), HUPPELAARSTER, v.
(-s), iemand die huppelt, inz. een huppelend
kind.
HUPPELAKTE, v. (scherts.) akte voor de vrijeen ordeoefeningen der gymnastiek; ...DANS, m.
huppelende dans.
HUPPELEN, (huppelde. heeft en is gehuppeld),
zich met sprongetjes, zich onregelmatig dansend
voortbewegen : de lammeren huppelen in de weide;
vroolijk huppelende kinderen; zij huppelden van
vreugde, toen hun dat verteld werd.
HUPPELWATER,o. (scherts.) jenever.
HUPPEN, (hupte, heeft en is gehupt), (gew.)
hippen, met tegen elkaar gedrukte voeten
springen.
HUPSCH, bn. bw. ( -er, meest -), net, voorkomend,
aardig, beleefd : een hupsch mensch; dat was niet
hupsch van hem. HUPSCHHEID, v.
HURDLE-RACE, (Eng.), v. (-s), wedren met
hindernissen.
HUREN, (huurde, heeft gehuurd), in dienst
nemen tegen geldelijke vergoeding : eene meid huren;
gehuurde arbeiders; daar ben ik niet op gehuurd,
daartoe ben ik niet verplicht, ik bedank er voor, heb
er geen zin in; - lets tegen betaling eener bepaglde
som tijdelijk in gebruik nemen : een huis, een rijtuig,
eene piano, een rok huren.
HURK, v. (-en), in de uitdr. op de hurken zitten,
met gebogen knieën zóó op den grond zitten, dat
het achterste op de hielen rust: ga maar op je hurken
zitten; (ook) het kind zat op zijn kurkjes.
Van Dale.
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HURKEN, (hurkte, heeft gehurkt), op de hurken
zitten : zij zaten op den grond gehurkt.
HUS, m. (gew.) de heele hus, de heele troep of
boel : ik geef geen cent voor den heelen hus; -, ( - sen), (gew.) hussen met zinkhorens (of hussen
met prikken, hussen met sukenurie en wat water er
over), scherts. antwoord op de nieuwgierige vraag:
wat zullen we eten ?
HUSSELEN, (husselde, heeft gehusseld), zie
HUTSELEN.
HUSSIET, m. (-en), aanhanger van Joannes
Huss, kerkhervormer in Bohemen (1369-1415).
HUT, v. (-ten), bedekte, tegen het weer beschutte
plaats : Jacob bouwde een huis voor zich, en maakte
hutten voor zijn vee; - schuilplaats van den vogelaar; - de hut van een schaapherder, waar deze kan
schuilen; - kleine armoedige woning, van hout,
riet, stroo of plaggen gebouwd : in hutten wonen;
eene leemen hut; de hutten der armen; - woning in
't algemeen : treedt binnen in mijne nederige hut;
(dicht.) de hut mijner sterfelijkheid, mijn lichaam; (scheepst.) de verblijfplaats der stuurlieden en
mindere officieren aan boord : als het in de kajuit
regent, druipt het in de hut, als meerderen er van
lijden, krijgen minderen ook hun deel (of als de
kapitein bromt, knorren ook de mindere officieren);
- orde in de hut, orde moet er zijn; (ook) nacht
passagiers aan boord : eene hut voor twee-verblijfd
personen; HUTJE, o. (-s); met hutje en mutje, met alles en alles; daar is het
hutje en (of met) het mutje, de geheele boel.
HUTARREST, o. straf aan zeeoffiecieren opgelegd, niet uit hun hut te mogen gaan; ... BAGAGE,
v. bagage die men op eene mailboot in de hut bergt;
...BELASTING, v. (-en), (Z. A.) rijksbelasting aan
de inboorlingen opgelegd; ...BEWONER, m. (-s),
die in eene hut woont; ...JONGEN, m. (-s), bediende
voor de hut (op mailbooten); ...KAARTJE, o. (-s),
bewijs van recht op (eene plaats in) eene hut aan
boord; ...KOFFER, m. (-s), koffer die in de hut
geborgen wordt; ...PASSAGIER, m. (-s), kajuitspassagier.
HUTSELAAR, m. (-s), die hutselt.
HUTSELBEKER, m. (-s), beker waarin men de
dobbelsteenen door elkaar hutselt, dobbelbeker.
HUTSELEN, (hutselde, heeft gehutseld), heen
en weer bewegen, door elkaar schudden : de gekookte aardappelen hutselen; geldstukken (kaarten,
dominosteenen enz.) door elkaar hutselen; - met
centen hutselen, in gesloten handen één of meer geldstukken schudden en laten vallen; die kruis komen
te liggen zijn voor den speler (zeker kansspel);
elders eenigszins anders gespeeld. HUTSELING, v.
HUTSEN, (hutste. heeft gehutst), hutselen.
HUTSPOT, v. (in* Zoidn. HUTSEPOT) zekere
spijs, aardappelen, wortelen, uien en (ossen)
elkaar : hutspot koken: Geldersche -,-vleschdor
Leidsche hutspot; - (fig.) zij werden als hutspot
door elkander gegooid, van vijanden die in verwarring geraken ; - we zullen er hutspot van
maken, hakken, hen in de pan hakken; - daar is
de heele hutspot, alles bij elkaar; - ' t is eene echte
hutspot, een echte rommel; hij ontdekt den heelen
hutspot, hij heeft alles gemerkt, is achter de knoeierij
gekomen; - (gew.) elkander een hutspotje zenden,
een proefje van de slacht (worst, hoofdkaas, bal
enz.); - (slag.) zoogenaamd-kenbrij,caod
afval van een varken (ooren, pooten, staart, stukjes
vleesch en spek) om er erwtensoep van te koken;
een slag hutspot, een of meer KG. daarvan.
HUTTEGELD, o. staangeld dat de zoetelaars
voor hunne tenten betalen moeten.
HUTTENTUT, v. zekere plant op zandgrond
als zomer-oliezaad gekweekt, ook verwilderd, vlas dodder (camelina sativa).
HUULSBLAD, o. (gew.) zekere plant, klein hoefblad (tussilago farfara).
HUUR, v. (huren), loon (voor bewezen diensten) :
mijne meid krijgt f 200 huur; - geldelijke vergoeding voor iets, dat men huurt : de huur bedraagt
I 5; hij betaalt f 500 huur voor dit huis; zij zitten op
hooge huur; - het huren : land in huur hebben; eene
huur sluiten; iem. de huur opzeggen; een huis te huur
hangen (of slaan), een plankje aanslaan waarop
staat : dit huis is te huur, of.iets derg., ten einde het
te huur te bieden; - koop breekt geen huur, aangegane huurcontracten worden door verkoop van het
perceel niet vernietigd; - ik heb tot Mei huur aan
het huis, heb het tot Mei gehuurd; - huurtijd : de
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huur gaat met November iii; de huur is om; —dienst,
waar men zich als meid of knecht verhuurd heeft :
wanneer gaat ge in uwe huur ?; die meid is daar in
eene goede huur; in tien jaar heb ik maar twee huren
gehad; — ( gew.) de lange huur ingaan, huwen; —
mijn broeder is in zijn tweede huur, voor de tweede
maal getrouwd; — (gew.) in huur spelen, in de
loterij spelen.
HUURAKTE, V. (- n), ...CEEL, v. (-en), ...CONTRACT, o. (-en), het geschreven stuk, ten bewijze
van de huurovereenkomst opgemaakt.
HUURBENDE, v. (-n), (hist.) bende vrijwillige
soldaten die men in huur he -ft; ...BOER, m. (-en),
pachter; ...BORDJE, o. (-s), bordje met aankondiging dat een huis enz. te huur is; ...BRIEFJE,
o. (-s), papier om een huis te huur te zetten; huurkwitantie (voor geringe woningen); ...CONDITIE,
V. (- s, ...tiën), voorwaarden waarop men eene huur
aangaat.
HUURDER, m. (-s), die huurt of pacht.
HUURGELD, o. (-en), huur, loon (van bedienden); ... GRAF, o. (... graven), gehuurd graf;
...GROND, m. (-en), grond dien men in huur, gepacht heeft; ...HOUDER, m. (-s), (Zuidn.) stalhouder, rijtuigverhuurder; ...HUIS, o. (...huizen),
gehuurde woning (in tegenst. met een eigen huis);
...JAAR, o. (... jaren), jaar van den huurtermijn;
...JAGER, m. (-s), (gew.) rijtuigverhuurder; ...KAMER, v. (-s), (Z. A.) gehuurde kamer ; kamer in
eene kazernewoning door een gekleurd arbeiders gezin bewoond; ...KANTOOR, o. (...kantoren),
huur- en verhuurkantoor, waar men dienstboden
kan huren, bevragen enz.; ...KIEZER, m. (-s),
iem. die kiezer is op grond van de huishuur die hij
betaalt; ...KNOL, m. (-len), (minacht.) huurpaard;
...KOETS, v. (-en), ...KOETSJE, o. (-s), huurrijtuig; ...KOETSIER, m. (-s), rem. die rijtuigen
verhuurt of een huurrijtuig bestuurt; ...LAKEI,
m. (-en), gehuurde lakei; ...KWITANTIE, v.(-s),
kwitantie voor betaalde huur; ...LAND, o. (-en),
land dat men in huur heeft, gepacht land; ...LEGER,
m. (-s).
HUURLING, in. en v. (-en), iem. die eeii ander
voor geld dient (meestal in ongunstigen zin): de
Groot-vizier werd door huurlingen van den sultan
uit den weg geruimd.
HUURLOON, o. (-en), het loon waarvoor eene
dienstbode of knecht gehuurd wordt; .. .OVER EENKOMST, v. (-en), de overeenkomst die men
aangaat bij het huren van een perceel; ...PAARD,
o. (-en), gehuurd paard; ...PENNING, m. godspenning (die men bij het huren geeft); —, (-en),
de huur of pachtsom voor eene woning enz;
...PLAATS, v. (-en), gehuurde plaats, pachthoeve;
...PLANK, v. (-en), huurbordje; ...PRIJS, m.
(...prijzen), de prijs waarvoor men iets kan huren:
het huis staat mij wel aan, maar de huurprijs is te
hoog; ...RIJTUIG, o. (-en), gehuurd rijtuig; ...SOM,
v. (-men), pachtsom; ...STEE, v. (-ën), pachthoeve.
HUURSTER, v. (-s), vrouw die huurt of pacht.
HUURTIJD, m. (-en), tijd waarvoor men gehuurd
heeft; ...TROEPEN, mv. huurbenden; ...VEEN,
o. (.. .venen), veen dat men in huur heeft; ... V E N E R,
m. (- s), vervener van huurveen; ...VRACHT, v.
(-en), het geld dat men voor het huren van een
vaartuig betaalt; ...WAARDE, v. (-n), wat een
perceel aan huur waard is : de huurwaarde van een
huis; ...WAGEN, M. (- s), gehuurde wagen; buur rijtuig.
HUWBAAR, bn. den leeftijd hebbende, waarop
men kan huwen, volwassen : een huwbaar meisje;
den huwbaren leeftijd bereiken. HUWBAARHEID, v.
1. HUWELIJK, o. (-en), echt, echtverbintenis,
echtvereeniging: de wettige of kerkelijke plechtigheid
waarbij een man en eene vrouw zich tot wettig
samenleven verbinden : een huwelijk sluiten; in het
huwelijk treden; zich in het huwelijk begeven; een
meisje ten huwelijk vragen; — een huwelijk stuiten,
de voltrekking ervan beletten; — een huwelijk vol
het op wettelijke wijze doen plaats heb--trekn,
ben; — een wettig huwelijk, volgens de wettelijke
voorschriften gesloten, door de wet erkend; — een
huwelijk over den puthaak aangegaan, niet wettig
gesloten; — een huwelijk ontbinden; — goederen
staande het huwelijk verkregen, terwijl men gehuwd
is; een gelukkig huwelijk; — een huwelijk uit liefde,
in tegenst. van een huwelijk uit berekening of om
het geld; — zij doet een goed huwelijk, huwt met iem.
an aanzien en vermogen; — ' t is een huwelijk
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beneden zijn stand; zij brengt niets mee ten huwelijk,
zij heeft geen geld; — een kind, buiten huwelijk geboren, een onwettig kind; — een morganatisch huwelijk, zie MORGANATISCH.
2. HUWELIJK, bn. in de uitdr. de huwelijke staat,
het huwelijk : in den huwelijken staat treden.
HUWELIJKSAANGIFTE, v. (-n), het laten aan
huwelijk bij den burgerlijken-teknvah
stand, de ondertrouw; ...AANKONDIGING, v.
(-en), bericht van voorgenomen huwelijk; ... AANZOEK, o. (-en), het ten huwelijk vragen van een
meisje; ...ADVERTENTIE, v. (-s, ...tiën), advertentie waarbij men iem. ten huwelijk vraagt; ...AFKONDIGING, v. (-en), door de wet voorgeschreven
aflezen van de namen der ondertrouwden voor
de deur van het raadhuis; ...AKTE v. (-n),
officieel stuk, verklarende dat een huwelijk
wettig gesloten is; ...BAND, m. (-en), band des
huwelijks : zij zijn door den huwelijksband ver
...BED, o. het bed der echtgenooten als-enigd;
zinnebeeld van het huwelijk : het huwelijksbed
rein houden; ...BEKENDMAKING, v. (-en), de
mededeeling van een aanstaand huwelijk; ...BELOFTE, v. (-n), belofte van iem. te huwen;
...BERICHT, o. (-en), trouwbericht; ...BESPREK,
o. (-ken), (Zuidn.) huwelijksche voorwaarde;
...BOOTJE, o. als zinnebeeld van het huwelijk:
hij is in het huwelijksbootje gestapt, in het huwelijk g-treden.
HUWELIJKSCH, bn. het huwelijk betreffende:
huwelijksche voorwaarden, de overeenkomst tusschen
toekomstige echtgenooten, regelende hunne rechten
op elkanders goederen of inkomsten; kantoor voor
huwelijksche zaken, voor huwelijksaangelegenheden;
huwelijksche plichten, de bijslaap.
HUWELIJKSCONTRACT, o. (-en), het contract
van het huwelijk; huwelijksche voorwaarden;
...FEEST, o. (-en), bruiloft; ...FORMULIER, o.
(-en); ...FUIK, v. als zinnebeeld van het huwelijk:
in de huwelijksfuik zijn; ...GEBOD, o. (en), huwelijksafkondiging, zie GEBOD; (R. K.) de drie kerkelijke afkondigingen of roepen, welke volgens
kerkelijk voorschrift aan de huwelijksvoltrekking
moet voorafgaan; ...GELUK, o. geluk in het huwelijk; ...GEMEENSCHAP, v. bijslaap; ...GIFT, v.
(-en), geschenk aan de ondertrouwden; ...GOD,
m. (fab.) de god des huwelijks, Hymen; ...GOED,
o. het vermogen dat de vrouw ten huwelijk brengt
of tijdens het huwelijk verkrijgt; ...HAVEN, v.
(-s), als zinnebeeld van het huwelijk : de huwel jks
haven binnenloopen (of in de huwelijkshaven aanlanden), een huwelijk aangaan; ...KOETS, v. huwel>,jksbed; ...LEVEN, o. het leven van door huwelijk
verbonden personen : een gelukkig huwelijksleven;
...LIEFDE, v., ...MIN, v. de liefde in het huwelijk;
...NACHT, m. de eerste huwelijksnacht, de eerste
nacht na de voltrekking van het huwelijk; ...PANDEN, o. mv. de kinderen; ...PLICHT, m. (-en),
de plicht die de echtgenooten jegens elkaar te
vervullen hebben; de bijslaap; ...POËZIE, v. gedichten ter eere van een huwelijk; ...REGISTER,
o. (-s), officieel register der gesloten huwelijken;
...REIS, v. (...reizen), ...REISJE, o. (-s), pleizierreis die de jonggehuwden ondernemen; ...TROUW,
v. de trouw der echtgenooten; ...VOLTREKKING,
v. (-en), het voltrekken van het huwelijk; ... VOORWAARDE, v. (-n), huwelijksche voorwaarde;
...ZEGEN, m. de zegen over het huwelijk uitgesproken; — de kinderen waarmede het huwelijk
gezegend wordt.
HUWEN, (huwde, heeft en is gehuwd), een
huwelijk aangaan, in den echt treden, trouwen:
hij huwt met de dochter van zijn patroon; ik ben ge huwd; een gehuwd paar; —
met iemand trouwen : hij heeft eene rijke erf dochter gehuwd; —
doen huwen, ten huwelijk geven, uithuwelijken:
zijne dochter aan een braven man huwen; — (fig.)
paren, vereenigen : naarstigheid huwen aan deugd.
HUWINGSENT, v. (-en), (tuinb.) ent die eerst
na de vergroeiing van de moederplant wordt afgenomen : een wingerd door huwingsenten veredelen.
HUZAAR, m. (huzaren), benaming voor de soldaten der lichte ruiterij in de meeste legers, met
eene korte jas met tressen en Bene berenmuts (of
kolbak), en gewapend met sabel, pistolen en karabijn. (In navolging der Hongaarsche ruiterij.)
HUZARENAANVAL, m. (-len,) aanval der
huzaren.
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HUZARENBOON, v. (-en), (scherts.) blauwe
boon, kogel : iemand eene huzarenboon geven, hem
doodschieten; ...MANTEL, m. (-s), mantel zooals
de huzaren dien dragen; ...MUZIEK, v. muziek
der huzaren; ...SABEL, v. (-s), lange sabel der
huzaren; ...SLA, v. salade met koud vleesch;
...UNIFORM, v.
1. HYACINT, m. (-en), (als stofnaam o. gmv. ),
(delfst.) zeker edelgesteente van geelachtig roode
kleur; -KRISTAL, o. (-len), een kristal van het
hyacint.
2. HYACINT, v. (-en ), zekere uit het Oosten
afkomstige, zeer gezochte bolplant met fraaigekleurde, geurige bloemen, die in tal van verscheidenheden wordt gekweekt (hyacinthus orientalis);
de wilde hyacint (endyin ion nutans) is in boschachtige
streken vrij algemeen.
HYACINTENBED, o. (-den), een bed of perk met
hyacinten; ...BOL, m. (-len), bol van de hyacint;
...H &NDEL, n.1. handel in hyacinten; ...KWEE
...TIJD, m.
-KER,m.(s);
HYADEN, v. mv. (Gr. myth.) beek- en vijver nimfen.
HYALOGRAPHIE, v. glasgraveerkunst.
HYALIET, o. (delfst.) zeker witachtig, doof sehiinend mineraal, eene verscheidenheid van het
opaal, glasopaal, glassteen; -GLAS, o. door middel
van nikkeloxyde enz. zwart gekleurd glas,
lavaglas.
HYBRIDE, m. en v. (-n), een hybridisch wezen,
bastaard (zoowel plant als dier).
HYBRIDISCH, bn. van tweeërlei afkomst : een
muilezel is een hybridisch schepsel, want hij stamt
af van het paard en den ezel; een hybridisch woord,
dat samengesteld is uit woorden van verschillende
talen, als baddokter, luchtballon, galavoorstelling enz.;
-- iets dat uit heterogene elementen bestaat.
HYDRA, v. (-'s), (Gr. myth.) waterslang, inz. de
negenkoppige hydra van Lerna, die door Hercules
werd gedood ; - meerhoofdige draak (inz. fig.) :
de hydra der revolutie; - (nat. hist.) zekere soort van
poliep.
HYDRAAT, o. (hydraten), (scheik.) eene ver
lichaam, inz. een basis of zuur,-bindgvae
niet water; -WATER, o. (scheik.) het water dat
in een hydraat voorhanden is.
HYDRANT, v. (-en), inrichting aan de waterleiding in groote gebouwen, waaraan men bij trand
slangen kan schroeven, om zoo een krachtigen
waterstraal in de vlammen te kunnen werpen.
HYDRAULICA v. (nat.) de leer der vloeistoffen,
omvattende de Hydrostatica en hydrodynamica;
(gewoonlijk) de leer der practische toepassing van
de beweging van het water.
HYDRAULISCH, bn. bw. waarbij van de hydraulica gebruik wordt gemaakt : hydraulische kalk
(cement, mortel, tras), metselspecie van gebluschte
kalk, die onder water hard wordt; - hydraulische
pers, waterpers, pers van Bramah, een toestel
waarmede eene zeer sterke drukking kan worden
uitgeoefend en waarvan tal van toepassingen bestaan; - hydraulische kranen, hijschmachines,
dommekrachten enz. waarbij van den druk van het
water gebruik wordt gemaakt; - hydralische ram,
waterram, een toestel waardoor men stroomend
water tot eene aanzienlijke hoogte in een buis kan
doen opstijgen.
HYDROCARBUUR, o. minerale olie uit teer, die
verkregen is door droge distillatie van bruinkolen,
turf enz.
HYDROCYANZUUR, o. (scheik.) blauwzuur.
HYDRODYNAMICA, v. (nat.) leer van de beweging der vloeistoffen.
HYDROGENIUM, o. (scheik.) waterstof.
HYDROGRAPHIE, v. (aardr.) deel der natuur
aardrijkskunde, beschrijving van de zeeën,-kundige
rivieren, meren enz. (ook met het oog op de belangen der scheepvaart).
HYDROGRAPHISCH, bn. wat met de hydrographie in verband staat; hydrographische onderzoekingen; eene hydrographische commissie; hydrogra phische kaarten, rivier- en zeekaarten; hydrographisch papier, schrijfpapier gedrenkt met eene
oplossing van bloedloogzout en na droging ingewreven met witgecalcineerd ijzervitriool waarop
men met water schrijven kan.
HYDROKINETER, m. (-s), (stoomw.) stoom straalapparaat om het water in een stoomketel te
verwarmen met stoom uit een anderen ketel.
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HYDROLOGIE, v. leer van de samenstelling van
het water..
HYDROMANIE, v. overdreven voorliefde voor
water, inz. als geneesmiddel.
HYDROMECHANICA, v. hydraulica. HYDROMECHANISCH, bn. hydraulisch : de hydromechanisehe pers.
HYDROMEL, o. honigdrank, mede.
HYDROMETEOREN, m. mv. de verschijnselen
die gepaard gaan met de afkoeling of condensatie
van den waterdamp in de lucht : mist, regen, hagel,
sneeuw enz.
HYDROMETER, m. (-s), vochtweger, areometer;
(ook) werktuig om de snelheid van stroomend
water te meten.
HYDROMETRIE, v. watermeetkunde.
HYDRO-OXYGEENGAS, o. (scheik.) een mengsel
van 1 deel zuurstof en 2 deelera waterstof, knalgas.
HYDROPATHIE, v. (geneesk. watergeneeskunde,
geneeswijze waarbij de patiënt met koud water
behandeld wordt.
HYDROPHAAN, ni . (...phanen), (delfst.) zekere
verscheidenheid van het opaal, die in het water
gelegd kleur en glans verkrijgt, maar in drogen
toestand niet doorschijnend is, ook wereldoog genoemd.
HYDROPHOBIE, v. (geneesk.) watervrees, honds
-dolhei.
HYDROPS, HYDROPSIE, v. (geneesk.) waterzucht; (ook) HYDROPISME of HYDROPISIE.
HYDROPLAAN, v. (...planen), glijboot, vaartuig
met zoo weinig mogelijk diepgang en voortbewogen
door luchtschroeven.
HYDROSPHEER, v. het water op aarde (beschouwd als een vloeibare band om den aardbol);
ook de waterdamp in de atmospheer.
HYDROSTATICA, v. (nat.) leer van het evenwicht der vloeistoffen.
HYDROSTATISCH, bn. op de hydrostatica berustende : de hydrostatische wet, de wet van Archimedes; - de hydrostatische balans, het door Galileï
uitgevonden werktuig, waarmede men deze wet kan
bewijzen; - de hydrostatische pers, hydraulische pers.
HYDROTHERAPIE, v. (geneesk.) hydropathie.
HYDROXYDE, o. (scheik.) verbinding van een
oxyde met water, basis.
HYENA, v. (-'s), zeker roofdier met gevlekte of
gestreepte huid, dat hoofdzakelijk op lijken aast:
de gestreepte hyena (hyaena striata); de gevlekte hyena
(h. crocuta); de Kaapsche hyena, strandwolf (h.
brunea); - de hyena's der slagvelden, zij die de
lijken of zwaargewonden op de slagvelden berooven; - HOND, m. (-en), zeker roofdier in Afrika
(canis pictus), eene op hyena's gelijkende hondensoort met gevlekte huid en wijde ooren, steppenhond.
HYGIËA, v. (Gr. myth.) godin der gezondheid.
HYGIËNE, v. gezondheidsleer; algemeene goede
gezondheidstoestand.
HYGIËNISCH, bn. bw. met betrekking tot, overeenkomstig de gezondheidsleer : hygiënische voor
hygiënisch leven, te werk gaan; een hygië--schriften;
nisch onderzoek instellen.
HYGIËNIST, m. (-en), beoefenaar der hygiëne.
HYGROGRAAF, v. (...grafera), zelfwerkend toestel om den graad van vochtigheid ECer lucht op
te teekenen.
HYGROLOGIE, v. leer der luchtvochtigheid.
HYGROMETER, m. (-s), werktuig dat de vochtigheid der lucht aanwijst. HYGROMETRIE, v.
leer van het bepalen der hoeveelheid waterdamp in
een bepaald volumen lucht. HYGROMETRISCH,
bn. bw. de hygrometrische toestand der lucht, de
verhouding van den waterdamp, dien deze werkelijk
bevat, tot de hoeveelheid, die zij zou bevatten,
indien zij daarmede verzadigd ware.
HYGROSCOOP, m. (...scopen), toestel dat aangeeft of de hoeveelheid waterdamp meer of minder
wordt. HYGROSCOPISCH, bn. zout is hygroscopisch, trekt de vochtigheid der lucht tot zich;
hygroscopische planten, planten die waterdamp uit
de lucht opnemen.
HYMEN, m. (Gr. myth.) de god des huwelijks,
afgebeeld als een jongeling met bruiloftsfakkel en
sluier; (fig.) de echt, het huwelijk; -, o. (ontl.) maagdenvlies.
HYMNE, v. (-n), plechtige of vurige lofzang,
godsdienstige, gewijde lofzang. HYMNENDICHTER, m. (-

s).

HYPER.
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vaste goederen; hypothecaire leening, het leenen
van geld onder verband van vaste goederen.
HYPOTHEEK, v. (...theken), zakelijk recht op
onroerende goederen, strekkende om daaraan de
voldoening eener verbintenis te verhalen; geldsom
op zoodanig onderpand verstrekt : er staat eene
hypotheek op zijn huis; eene hypotheek nemen; het
kantoor voor kadaster en hypotheken, waar de by potheekakten worden geregistreerd; —AKTE, v.
(-n), notarieele akte die opgemaakt wordt bij het
aangaan eener hypothecaire schuld; —BANK, v.
(-en), inrichting van crediet, die geld op hypotheek
geeft; —BEWAARDER, m. (-s), de ambtenaar
die aan het hoofd staat van een hypotheekkantoor;
—HOUDER, m. (-s), die geld op hypotheek heeft
voorgeschoten ; —KANTOOR, o. (...kantoren),
kantoor waar de hypotheken worden geregistreerd;
—NEMER, m. (-s), die de hypothecaire schuld
heeft aangegaan, de bezitter van het tot onderpand
strekkende goed; —RECHT, o. het recht van den
hypotheekhouder.
HYPOTHEKEEREN, (hypothekeerde, heeft gehypothekeerd), als hypotheek of onderpand stellen.
HYPOTHESE, v. (-n), als waarheid aangenomen
veronderstelling, inz. geargumenteerde gissing ten
aanzien van de wetenschappelijke verklaring van
eenig verschijnsel.
HYPOTHETISCH, bn. bw. op veronderstelling
berustende, niet zeker : een hypothetisch oordeel;
hypothetisch gesproken, veronderstellenderwijze;
(wijsb.) de hypothetische imperatief behelst een gebod
dat slechts onder bepaalde voorwaarden geldt.
HYPSOMETER, m. (-s), (nat.) hoogtemeter, inz.
barothermometer. HYPSOMETRIE, v. hoogtemeting. HYPSOMETRISCH, bn. de hypsometrische
thermometer, of barothermomater, heeft in de nabij heid van het kookpunt zeer fijne graadverdeeling.
Naarmate de luchtdruk afneemt, ligt het kookpunt
lager en hierin heeft men een middel tot het bepalen
der hoogte van bergen.
HYSOP, v. lipbloemige heester, die rijk is aan
aetherische olie en vroeger als geneesmiddel werd
gebruikt (hyssopus officinalis); —DRANK, m. ( en),
uit hysop bereide drank; —OLIE, v.
HYSTERIE, v. (geneesk.) eene met het geslachtsleven samenhangende zenuwziekte, inz. bij vrouwen
voorkomende, die zich uit in de gemoedsstemming,
in verlamming, kramp, zenuwachtigheid enz.; ook
gelijksoortige zenuwziekte uit andere oorzaken
voortkomende; sexueele overspanning. HYSTERISCH, bn. aan hysterie lijdende; hysterische aan
toevallen, door hysterie veroorzaakt.
-valen,

HYPER, voorvoegsel met de bet. van overdreven,
over.
HYPERAENEMIE, . ophooping van bloed in
eenig lichaamsdeel.
HYPERBOLISCH, bn. bw. (redek.) den vorm van
eene hyperbool hebbende; — overdreven, overdrijvend : hyperbolisch gesproken.
HYPERBOOL, v. (...bolen), (meetk.) eene kegel
(doorsnede van een kegel), wier vlak even--sned
wijdig loopt met de as des kegels : een ongesloten
kromme lijn, wier verlengden tot in het oneindige
voortloopen; —
(redek.) rhetorische figuur : overdrijvende, ver
uitdrukking, b. v. zoo snel als de bliksem;-grotend
ik heb een honger als een paard, enz.
HYPERCRITIEK, v. te ver gedreven critiek.
HYPERMETROOP, bn. (geneesk.) verziend (van
het oog). HYPERMETROPIE, v. verziendheid.
HYPERMODERN, bn. bw. overdreven, buiten
een hypermodern huwelijk; hyper--sporigmden:
moderne uitdrukkingen.
HYPERTROPHIE, v. overvoeding, abnormale
toeneming in omvang en gewicht van een orgaan.
HYPNOSE, v. het teweegbrengen van kunstmatigen slaap door psychische middelen; een op
deze wijze veroorzaakte slaap : iem. onder hypnose
brengen.
HYPNOTICA, mv. (gen.) slaapmiddelen.
HYPNOTISCH, bn. bw. op de hypnose betrekking hebbende : hypnotische slaap, toestand enz.
HYPNOTISEEREN, (hypnotiseerde, heeft gehypnotiseerd), iem. in hypnotischen toestand brengen; (ook fig.) sterk onder zijn invloed brengen : hij
hypnotiseert zijne geheele omgeving. HYPNOTISEUR, m. (- s), persoon die hypnotiseert.
HYPNOTISME, o. het kunstmatig brengen van
iemand in een zenuwslaap, waarbij zijn wil geheel
onder den invloed komt van den hypnotiseur.
HYPOCHONDER, bn. hypochondrisch.
HYPOCHONDRIE, v. (geneesk.) zwaarmoedigheid, zekere zielsziekte, waarbij de lijder voortdurend zich bezorgd maakt over allerlei ziekten
en daardoor lusteloos en zwaarmoedig wordt.
HYPOCHONDRISCH, bn. bw. lijdende aan hypochondrie, zwaarmoedig.
HYPOCHONDRIST, m. en v. (-en), iem. die aan
hypochondrie lijdt.
HYPOCRIET, m. (-en), huichelaar, schijnheilige.
HYPOTENUSA, V. (-' s), (meetk.) de schuine
zijde van een rechthoekigen driehoek.
HYPOTHECAIR, bn. betrekking hebbende op de
hypotheek : hypothecair verband, de verpanding van

I.

I, v. (-'s), 9de letter van het alphabet; —

de puntjes op de i zetten, iets zeer nauwgezet

uitvoeren, behandelen ; (ook) iets zeer stipt
nagaan ; —
de gezamenlijke namen of woorden in een adres of woordenboek, die met i beginnen; —
Romeinsch cijfer voor het getal 1; —
in afkortingen:
I.
— Imperator — ( in Romeinsehe
inscripties); —
— ibidem — aldaar, op dezelfde
ib., ibid.
plaats, op dezelfde bladzijde; —
i. b. d. — in buitengewoner dienst, b.v.
Kamerheer der Koningin i.
b. d.; -— in casu -- in dit geval; —
i C.
— Iurisconsultus — rechtsgeleerI Ctus
de; —
id.
— idem, hetzelfde; —

i. e.
i. e. w.
i. f.

i. g. s.
I. H. S.

I. D. B. — illieed-diamond-buyer — (Z. A.)

iem. bij wien een of meer dia-

i. 1.

manten gevonden worden, die
in de officieele registers niet
zijn aangeteekend: —
— id est — dat is; —
— in één woord; —
— ipse fecit — hij heeft het zelf gemaakt; —
— in geheime zitting; —
— in hoc salus — hierin (ligt) de
zaligheid; Jezus, eig. de drie eerste letters
van den Griekschen vorm van
dat woord : (IH L oY2) ; ook
verklaard als Iesus hominum
salvator, Jezus, de heiland der
menschen; -- Iesus hortator sanctorum — Jezus,
de vermaner der heiligen; -- in hoc signo (vinces) — in dit
teeken (zult gij overwinnen);— in loco — ter plaatse; —

IA.
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i. M.

— in Memoriam

i. m.

— in marge, margine — op den

imp.

— imperator — de Keizer, de bevel-

impr.
In.
incl.

- imperatief — gebiedende wijs;
— imprimatur — zie aldaar;
— indium — (scheik.);
— inclusief — ingesloten, met in-

I. N. D.

— in nomine Dei of Domini

nis;

—

ter gedachte-

—

rand;

—

hebber;

—

—

—

inf .
I. N. I.

begrip van;

—

— in
naam Gods of des Heeren; —
— infra — beneden, verder in het
boek; - infinitief, zie aldaar; -

- infanterie; —
— in nomine Jesu
van Jezus;

—

in den naam

—

ini.
— inleiding; —
I. N. R. I. — Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum — Jezus van Nazareth,
Koning der Joden;

— inspectie, zie aldaar;

insp.

—

—

I. N. S. T. — in nomine Sanctae Trinitatis —
in naam der heilige Drieëenheid; —

int., intr.
inv.

— interest, intrest; —
— invenit — hij heeft het uitgevon-

inz.
i. p. i.

— inzonderheid; —
— in partibus infidelium

i. pl.
Ir.

Isr.
it.
I. V.
i.V.

V.

den
enz.);

(onder

teekeningen,

—

— in het
gebied of land der ongeloovigen
(der niet Roomsch-Katholieke
Christenen; (sedert 1882 verouderde titulatuur der bisschoppen zonder diocees); —

— in plaats van; —
— iridium — (scheik.);
— Israëlietisch;
— item — zie aldaar;

—

—

—

(Ind.) inlandsche vijand;

—

— in voce — op dat woord.

IA, tw. klanknabootsing van het geluid, dat de
ezel maakt.
IAEN, (iade, heeft geïaad), schreeuwen van een
ezel of als een ezel.
IBIS, m. ( -sen), een geslacht van vogels uit de
orde der steltloopers : heilige ibis (threskiornis
religiosa), een door de oude Egyptenaars godsdienstig vereerde vogel; de roode ibis (ibis rubra).
IBISACHTIGEN, mv. een geslacht van steltloopers (ibidae).
ICARUS, m. (fig.) zinnebeeld van de onbezonnen
waaghalzerij der ieugd. (Icarus, zoon van Daedalus,
ontvluchtte het labyrint te Creta door middel van
kunstvleugels (van veeren en was samengesteld),
doch vloog tegen het bevel zijns vaders te hoog,
de hitte der zon deed het was smelten en hij vond
niet ver van Samos een ellendigen dood in de zee,
die naar hem later de Icarische werd geheeten. )
ICARUSVLEUGELS, m. mv. onbetrouwbaar
hulpmiddel om zich uit een neteligen toestand te
redden.
ICHNEUMON, m. (-s), (nat. hist.) een op den
bunzing gelijkend dier, hetwelk de Egyptenaars
vereerden, omdat het, met ongemeene gulzigheid,
de eieren der krokodillen, slangen enz. verslond,
ook spoorwezel, pharaonsrat en spoorrat genoemd:
(herpestes ichneumon); — eene familie van sluipwespen met meer dan 2200 soorten.
ICHTHYOGRAPHIE, v. beschrijving der visschen.
ICHTHYOLIET m. (-en), versteeningen van
visschen.
ICHTHYOL, o. vischolie, Bene onaangenaam
riekende dikke bruine olie, als geneesmiddel tegen
ontstekingen aangewend.
ICHTHYOLOGIE, v. vischkunde, kennis der
visschen.
ICHTHYOPHAGEN, m. mv. vischeters; volken,
wier hoofdvoedsel visch is.
ICHTHYOSAURUS, m. ( -sen), vischhagedis; zeker
dier uit de voorwereld, 2-9 meter lang.
ICONOCLASTEN, mv. beeldenstormers in de
Grieksche kerk.
ICOSAËDER, o. (-s), (meetk.) regelmatig twintigvlak, begrensd door 20 geljkzijdige driehoeken.

1. IDEAAL, o. (idealen), voorstelling van iets in

den toestand van volkomenheid : het ideaal van
vrouwelijke schoonheid; iets onbereikbaars, iets wat
slechts bij benadering verwezenlijkt kan worden:
het ideaal der wetenschap; iets wat men zich voorstelt
als het hoogste : het ideaal zijner jeugd was reeds

officier te worden; — zij had haar ideaal gevonden,

hem dien zij gaarne tot echtgenoot bad.
2. IDEAAL, bn. wat aan het ideaal beantwoordt:
eene ideale deugd; ideale toestanden; volmaakt: een
ideaal gedrag, dat men zich niet beter wenschen
kan; — iets Ideaal vinden, overheerlijk. goddelijk; —
dat lijkt mij niet ideaal toe, verre van pleizierig; —
ideaal geld, gewicht, niet werkelijk bestaande, doch
waarmee in den handel gerekend wordt, b.v. een

last, een pond sterling.

IDEALISEEREN, (idealiseerde, heeft geïdealiseerd), iets werkelijks zoo voorstellen of vormen,
dat het beantwoordt aan het ideaal (vooral zoo in
de beeldende kunst) : de dichter heeft den toestand
geidealiseerd; iets uit de werkelijkheid zich en
anderen als iets volkomens voorstellen : wij moeten

ons het leven idealiseeren; zich een persoon ideali-

seeren, IDEALISEERING, v. (-en).

IDEALISME, o. (wijsb.) stelsel van hen, die
denken, dat wij de dingen alleen door onze
eigen ideeën of verstandsbegrippen en niet door
de zinnen kennen; — stelsel, dat aan de uitwendige
voorwerpen geenerlei zelfstandigheid toekent; — geloof aan het zedelijk ideaal; — idealiseerende levens
kunst) schoonheidsleer. -beschouwing;—(d
IDEALIST, m. (-en), (wijsb. en kunst) aanhanger
van het idealisme; 2em.. van Bene idealiseerende
levensopvatting.
IDEALISTISCH, bn. bw. op de wijze van een
idealist : eene idealistische levensopvattinq; iets idea-

listisch voorstellen.

IDEE, o. (ideeën), (in hoogeren stijl v.) voorstelling, begrip : daar heb ikgeen idee van; mooi dat het
daar is, daar heb e geen idee van, daar kunt ge u
geen voorstelling van maken; — ik kan er mij geen
idee van maken, vormen; denkbeeld, gedachte : dat

is een gelukkig idee; wie is op dat idee gekomen ?; gevoelen, meening : ik ben niet van dat idee; — idee fixe denkbeeld dat iem. geheel vervult, inz. waan

blijft drukken of kwellen; —-vorstelingdm.
plan, voornemen, ontwerp, inval: wat een gek idee!

precies mijn idee; iem. een idee aan de hand doen;
op een idee brengen; — idee op een meisje hebben,
haar wel tot zijne vrouw willen hebben. IDEETJE,
o. (-s), klein, lief idee; — een ideetje zout, zeer weinig,
een ietsje, een schijntje.
IDEËEL, bn. ideaal, wat alleen in de gedachte
bestaat, denkbeeldig.
IDEEËN-ASSOCIATIE, v. (-s), (wijsb.) het verschijnsel dat voorstellingen zich tot groepen of
reeksen vereenigen: hierop berusten herinnering en
denken.
IDENTIEK, bn. identisch; (wisk.) van Bene ver
waar blijft voor alle waarden, welke-gelijkn,d
men aan de daarin voorkomende letters wil toekennen.
IDENTIFICEEREN, (identificeerde, heeft geïdentificeerd), twee zelfstandigheden als een en dezelfde
beschouwen : socialisme en communisme mogen niet

geïdentificeerd worden.

IDENTISCH, bn. eenerlei, in een of ander opzicht
gelijk : beide gevallen zijn identisch; identische vormen, woorden; de identische (gelijkgeplaatste) punten

op de netvliezen der oogen.

IDENTITEIT, v. eenzelvigheid, volkomen over-

eenstemming, persoonsgelijkheid : de identiteit van
het schrift met dat van den beschuldigde; zijn identiteit bewijzen, bewijzen dat men is waarvoor men
zich uitgeeft. IDENTITEITSBEWIJS, o. het bewijs van volkomen overeenstemming, van gelijkheid.
IDEOGRAPHIE, v. schrift, waarin geen klank -,
maar begripteekens worden gebruikt (zooals in
het Chineesch en in het oude spijkerschrift).
IDEOLOGIE, v. ideeënleer, wetenschap van de
gronden der kennis; (ook) de onvruchtbare bespiegeling over practische vraagstukken.
IDEOLOOG, m. (...logen), theoreticus; droomer.
IDEOMOTORISCH, bn. ideomotorische bewegingen, die iem. onbewust maakt, terwijl hij zich iets
levendig voorstelt.
IDIO-ELECTRISCH, bn. (nat.) isoleerend, de
eleetriciteit niet geleidend : idio-eleetrische lichamen

IDIOOM.

IDIOOM, IDIOMA, o. bijzondere eigenaardigheden
eener taal, taaleigen : het Duitsche idioom; dichter
idioom; tongval : het Vlaamsche idioom.
-lijk
1. IDIOOT, m. (idioten), stompzinnige; iem. met
een zwak hersengestel, halve krankzinnige.
2. IDIOOT, bn. bw. (idioter, -st), dwaas, krankzinnig, onzinnig, bespottelijk : op idiote wijze; eene

idiote vraag; wat eene idiote veronderstelling is dat
nu ! — idioot kijken, vragen, antwoorden.

IDIOPATISCH, bn. (gen.) oorspronkelijke, op
zichzelf staande aandoening, die niet het gevolg is
van andere : een idiopathische hoest, een oorspronkelijke hoest, die b. v. het gevo g is van prikkeling
der longen, in tegenoverst. van een sympathischen
hoest, die b. v. het gevolg is van prikkeling der
maag.
IDIOSYNCRASIE, v. (. . .crasieën), eigenaardige
vatbaarheid voor zekere indrukken; b. v. het ontstaan van krampen op het zien eener spin enz.;
de aangeboren afkeer van zekere spijzen, dranken
enz.; het flauw vallen op het zien van bloed enz.
IDIOTENGESTICHT, o. (-en), gesticht tot verpleging van idioten.
ID IOTEN S CHOOL, v. (... scholen ), school voor
idioten.
IDIOTERIG, bn. bw. als een idioot : zich idioterig
aanstellen, kleeden.

IDIOTICON, o. (-s), woordenboek van een idioom
of dialect : Vlaamsch idioticon.
1. IDIOTISME, o. (-n), eigenaardigheid van een
idioom : een Duitsch idiotisme; een dichterlijk

idiotism e.

2. IDIOTISME, o. toestand van geestelijke zwakte, stompzinnigheid.
IDO, o. verbeterde esperantotaal, op het oogenblik de nieuwste wereldtaal.
IDOLAAT, bn. bw. afgodisch (w. g.): iem. idolaat
vereeren; — idolaat van iem. of iets zijn, er mee
dwepen, hartstochtelijk er van houden.
. IDOLATRIE, v. eig. elke godsdienstige vereering
van eenig stoffelijk voorwerp, b. v. van de zon,
sommige dieren enz. Nauwkeurig genomen is de
idolatrie onderscheiden van de
IDOLOLATRIE, v. de godsdienstige vereering
van kunstmatig vervaardigde afbeeldingen van
stoffelijken beeldendienst.
IDOOL, o (idolen), afgodsbeeld, afgod.
IDUNA, IDOENA, v. (Germ. myth) godin der
eeuwige jeugd, gade van Bragi.
IDUS, m. (iden), (bij de oude Romeinen) de 15de
dag der maanden Maart, Mei, Juli en October en
de 13de dag der overige maanden.
IDYLLE, v. (-n, -s), dichterlijke schildering van
het leven van eenvoudige, haast onbedorven menschen, welke in nauwe betrekking met de natuur
verkeeren : vroeger leverde het herdersleven de stof der
idylle; alles wat aan zulk Bene dichterlijke vertelling
doet denken: het kinderleven is eene idylle; wat eene
idylle nabijkomt : hun huwelijk is Bene idylle.
IDYLLISCH, bn. bw. als van eene idylle, bekoor
eenvoud en onschuld : een-lijkdorane

idyllisch verhaal; een idyllisch plekje; eene idyllische
natuur; idyllisch met elkander omgaan.
IE, pers. voorn. hij : waar is ie ?

IEBEBOOM, m. (-en), (gew.) taxis.
IEDER, onbep. vnw. elk : ieder mensch moet
sterven; (zelfst.) elk, elk mensch : ieder van ons,
ieder onzer; — een ieder, iedereen.
IEDEREEN, onbep. vnw. een ieder : iedereen
kent hem.

IEGELIJK, onbep. vnw. ieder, wie ook : een
iegelijk mensch (bijv. ); een(s) iegelijks belang
(zelfst.); — elk en een iegelijk, iedereen.
IELREGEL, m. (-s), (gew.) blauwe reiger (ardea

cinari.a ).

IEMAND, onbep. vnw. de een of andere persoon,
wie ook maar : ik heb iemand gezien; een zeker iemand,
een zeker persoon; iemand anders, een ander;
iemand vreemds, een vreemde; dat is me ook iemand,
dat is er me ook een; — (Zuidn.) ge zult hem niet
bedriegen, er is iemand thuis, hij is er veel te flink
voor.
IEME, v. (-n), (gew.) honingbij.
IEMKER, m. (-s). (gew.) bijker, bijenhouder.
IEP, m. (-en), olm, de welbekende loofboom
(ulmus); de gewone of zachte iep (ulmus campestris);
de harde of kurkiep ( U. suberosa) en de ruwe iep

(LT. scabra).

IEPACHTIG, bn. op iepen gelijkende.
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IEPEBLAD, o. (-en, - eren), blad van den iep;
...BOOM, in. (-en).
IEPELOOF, IEPENLOOF, o. loof van één of meer
iepen.
IEPEN, bn. van iepenhout : iepen klossen.
IEPENBOSCH, o. (. . .bosschen), bosch van i_,peboomen ; ...HOUT, o. hout afkomstig van den
iepeboom ; ...HOUTEN, bn. van iepenhout;
...LAAN, v. (...lanen), laan aan weerszijden met
iepeboomen beplant; ...SPINTKEVER, m. (-s),
een kever, welks larven in gangen onder den bast
en in het spint der iepen leeft en de iepen doet
kwijnen en sterven : kleine iepenspintkever (eccop-

togaster scolythus).

IEPESTAM, m. (-men), stam van den iepeboom;
...TAK, m. (-ken), tak van den iepeboom; ...VEER,
v. (-en), dunne vedervormige takken van den
iepeboom, welke in onze kleistreken vaak gebruikt
worden voor het opbinden van erwten : breedgetakte

iepeveeren.

IER, m. (-en), inboorling van Ierland; - een
wilde ier van eene meid, een wild, ongegeneerd
meisje.
1. IERSCH, bn. van, uit Ierland; Iersch mos,
eene soort van wier (spaerococcus crispus), dat als
een slijmig geneesmiddel algemeen bekend is; de
Iersche zee, de zee tusschen Ierland en Engeland.
2. IERSCH, o de Iersche taal
IERSCHE, v. vrouw uit Ierland. (In het mv.

Iersehe vrouwen).

IET; onbep. vnw. iets (veroud.) nog gebruikt in:

als niet komt tot iet, dan is 't allem.ans verdriet, dan
kent het zichzelven niet, daar is niets erger, onaan-

genamer, aanmatigender enz. dan een gek, die
fortuin gemaakt heeft ; — (Zuidn.) als iet, dient
om den volstrekt overtreffenden trap uit te drukken : hij is zoo gezond, zoo ziek als iet, uitermate
gezond, ziek; — ivt of v.at, iets, eenigszins: dat is iet
of wat overdreven; (Zuidn.) die partij aardappelen
is iet van 200 K.G., ongeveer zoo zwaar.
IETS, onbep. vnw. eene onbepaalde zaak, een
ongenoemd voorwerp : Hebt gij ook iets gehoord ?;
een weinig, een gedeelte : ik zal je er iets van vertellen; (bijw .) hij is iets beter; — dat wil iets zeggen,
dat is nogal van belang; -- hij bezit nogal iets, hij
bezit vrij veel; — hij heeft iets, wat hem hindert;
(Zuidn.) iets slechts, een gebrek; (ook) bedrogen,
bekeven worden, slaag krijgen, enz.
IETWAT, onbep. vnw. (verouderend) iets : hebt
gij nog ietwat te zeggen ? — ( bijw.) een weinig,
eenigermate : de zieke is ietwat beter.
IEVERANS, IEVERS, IEWERS, bw. (gew.)
ergens.
IFTE, v. (plantk.) (gew.) klimop (hedera helix).
IGNATIUS-BOON, v. (-en), bittere, vroeger als
geneesmiddel gebruikte vrucht van den Ignatiusboom, die op de Philippijnsche eilanden en in CochinChina groeit.
IGNORANTIE, v. onwetendheid, onkunde, domheid.
IGNOREEREN, (ignoreerde, heeft geïgnoreerd),
niet weten, niet willen weten, zich onkundig (van
iets) houden.
IJAR, m. (Hebr.) de achtste maand van den
Israël. kerkelijken kalender.
IJBOKKING, m. (-s, -en), ...BOKKUM, m. (-s),
(gew.) bokking in de Zuiderzee gevangen; ... BOT,
v. enz.
IJDEL, bn. bs . (er, -st), (Zuidn.) ijdele vaten,
ledig, niet vol; — onnut, vruchteloos : ijdele dingen;
ijdele pogingen; ijdele hoop, die niet vervuld wordt
of kan worden; — zich verheffend op nietigheden,
met zichzelf ingenomen, gevoelig voor vleierij
(thans de meest gewone bet.): een ijdel meisje; —
zuiver, louter, niets dan : ijdel vertoon.
IDELHAVER. v. wilde haver.
IJDELHEID, v. (...hedn), nietigheid, vergankelijkheid: de ijdelheid van 't ondermaansche; — bovenmatige zucht naar ijdele dingen : de vrouwelijke
ijdelheid; — te hooge dunk van eigen voortreffelijkheid : zijne ijdelheid kent geen grenzen; — nietigheid,
nietige zaak of ding : de ijdelheden dezer wereld.
IJDELLIJK, bw. zonder nut, buiten noodzakelijkheid : (bijb.) gij zult den naam des Ileeren niet
ijdellijk uitsvreken.

IJDELTUIT, m. en v. (-en), iem di., erg ijdel,
met zich zelf ingenomen is. IJDELTUITJE, o. (-s).
IJDELTUITERIJ, v. fraaie nietigheden, opschik;
het zijn van een ijdeltuit.

IJDELTUITIG.
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IJDELTUITIG, bn. ( -er, -st), als een ijdeltuit;
behaagziek. IJDELTIJITIGHEID, v.
IJF, m. (ijven), taxis (taxus baccata). (De IJF is
wel te onderscheiden van den IJP.)
IJFEL, m. (-s), ijf, taxis; 000g van ijfelhout,
ijvenhout, ijbenhout.
IJK, m. merk, dat op meet- en weegwerktuigen
(maten, gewichten, strijkstokken) geslagen of gebrand wordt, ten teeken dat zij beantwoorden aan
de bij de wet bepaalde eischen; — plaats waar geijkt wordt.
IJKEN, (ijkte, heeft geijkt), meet- en weegwerktuigen toetsen aan de gestelde eischen, ze indien
noodig en mogelijk daaraan doen beantwoorden,
en ten bewijze daarvan er den ijk op zetten; (fig.)
als wettig erkennen, zie GEIJKT. IJKER, m. (-s),
ambtenaar met het ijken belast : arrondissementsijker. IJKING, v. het ijken.
IJKERSPOST, m. (-en), betrekking van ijker.
IJKGELD, o. (-en), geld, dat voor het ijken wordt
betaald; ...GEREEDSCHAP, o. (-pen), gereedschap
bij het ijken in gebruik; ...GEWICHT, o. (-en),
standaardgewicht, waarmee het te ijken gewicht
wordt vergeleken; ...HAMER, m. (-s), hamer, waar
ijk wordt ingeslagen; ...HUISJE, o (-s),-med.:
huisje, waar men ijkt; .. IJZER, o. (-s), ijzer,
waarmee de ijk wordt ingebrand; ...KANTOOR,
o.(...toren), kantoor van den ijkmeester; ...KRING,
m. (-en), kring van een ijkkantoor.
IJKLOON, o. (-en), ijkgeld; ...MAAT, v. (...maten), standaardmaat, waarmee de te ijken maat
wordt vergeleken ; ...MEESTER, m. (-s), ijker;
...MERK, o. (-en), teeken, dat bij het ijken wordt
ingeslagen of ingebrand; ...PLAATS, v. (-en), plaats,
waar men ijkt; ...SCHAAL, v. (...schalen), schaal,
die de ijker gebruikt; ...TEEKEN, o. (-s), ijkmerk;
...TIJD, m. tijd voor het ijken vastgesteld; ... WET,
v. (-ten), wet regelende den ijk; ...WEZEN, o.
alles wat met ijken in verband staat : inspecteur van
het ijkwezen.
1. IJL, v. (-en), (gew.) regenworm, pier : ijlen
zoeken om te visschee.
2. IJL, v. in aller ijl, met den grootsten spoed;
in der ijl, met haast.
3. IJL (samentr. van IJDEL) bn. ( -er, -st), ledig:
de ijle ruimte; — ijle haring, haring zonder hom of
kuit; eene ijle landstreek; — met ledige plaatsen,
los, dun : ijl linnen; ijl haar; -- ijle rogge, (gew.),
helm, helmriet; zoo iii als een boonenstaak, vree
selijk mager; — ijle lucht, van mindere spanning: —
los in het hoofd, niet in staat om geregeld of
ernstig te denken : ik ben zoo ijl in mijn hoofd;
— (nat.) (verouderend) poreus.
IJLBODE, m. (-n), renbode.
IJLBOT, v. verbasterde vorm voor HEILBOT.
1. IJLEN, (ijlde, heeft en is geijld), haast, spoed
hebben; ijlings voortloopen : hij ijlde naar huis.
2. IJLEN, (ijlde, heeft geijld), verward, onsamenhangend spreken (vooral van een koortslijder) : de
zieke heeft den garischen nacht geijld; eene ijlende
koorts, eene koorts, waarin de zieke ijlt.
IJLGAT, o. (-en), (gew.) vlieggat in een bijenkorf.
IJLGOED, o. (-eren), goederen, die op een spoorweg met den sn ltrein vervoerd worden. IJ LGO E DERENBUREAU, o. (-s, -x); ...TARIEF, o. (...rieven), tarief voor ijlgoederen.
IJLHEID, v. losheid (van weefsels en dgl.), dunheid; (verouderend) (nat.) poreusheid.
IJLHOOFD, n. en v. (-en), dolleman, onbesuisde:
handelen als een ijlhoofd
IJLHOOFDIG, bn. ( -er, -st), licht in het hoofd,
zinneloos; dwaas; droomerig; onbesuisd. IJL
verwardheid in het hoofd;-HOFDIGEv.
droomenigheid ; — (mv.: ...heden), buitensporigheid, onbesuisde handeling
IJLIG, bn. bw. haastig; met spoed.
IJLINGS, bw. in aller ijl, in groote haast; net
veel spoed.
IJM, v. (-en), (gew.) imme, honigbij.
IJMKER, m. (-s) (ges.) bijenhouder. Zie IMKER.
IJP, enz. zie IEP, enz.
IJS, o. bevroren water : op, over het ijs loopen;
ijs en weder dienende; koud als ijs, zeer koud;
met St. Juttemis, als de kalveren op het ijs dansen,
nooit; — er is geen ijs, of het kost menschenvleisch,
verdrinken er altijd; — het ijs breken, (eig.) het vaarwater open maken; (fig.) de eerste moeilijkheden
uit den weg ruimen; inz. de eerste stijfheid en gedwongenheid van eene bijeenkomst, eene kennis-
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making, bij het aanknoopen van een gesprek breken door een aardig woord; toenadering brengen na
officieele stijfheid; — beslagen ten ijs komen, goed
voorbereid op iets zijn; — hij gaat niet over ijs rom
één nacht, hij is geen waaghals, hij wil in alles, wat
hij doet, zeker gaan; — op glad ijs staan, in gevaar
verkeercn; — zich op glad ijs wagen, zich met iets
bemoeien; over iets uitlaten, u aarvan men weinig
weet; — op oud ijs vriest het licht, eene oude kwaal,
neiging, genegenheid, gewoonte komt licht weer
boven; —
andere door koude vastgeworden vloeistoffen;
(banketb.) lekkernij uit suiker, melk, eieren en
kruiderijen, specerijen of vruchten met ijs toebereid : vanille-ijs.
IJSAZIJN, m. geconcentreerd en gekristalliseerd
azijnzuur, wordt bij 16 ° vloeibaar.
IJSBAAN, v. (...banen), geveegde vlakte op het
ijs voor de schaatsenrijders; ...BANK, v. (-en),
opeengestapelde ijsschotsen (in eene rivier of in.
de zee), die de vaart belemmeren; ...BEEN, o.
(-en), dijbeen in een varkensham.
1. IJSBEER, m. (...beren), een witte beer, die de
poolstreken der oude en nieuwe wereld bewoont,
(ursus maritimus); -- zekere vogel, staartmees
(acredula caudata); - nurksch mensch.
2. IJSBEER, m. (...beeren), ijsbok.
IJSBEREN, (ijsbeerde, heea.t geijsbeerd), nijdig,
brommerig in een vertrek heen en weer loopen.
IJSBERG, m. (-en), drijvende ijsschotsen. (opengepakt en van ontzaglijke grootte); ...BERICHT,
o. (-en), bericht omtrent den toestand van het ijs,
inz. der toegevroren rivieren; ... BLINK. m. (zeem.)
helderwitte glans aan den gezichteinder (een gevolg van den weerschijn der ijsvelden).
IJSBLOEMEN, v. mv. op bloemen gelijkende
figuren door ijskristallen op vensterruiten ,nz.
gevormd.
IJSBOK, m. (-ken), een stevig paalwerk, dat
dient om brugjukken, pijlers en andere voorwerpen,
welke in of bij stroomend water staan, tegen ijs
andere drijvende lichamen, welke de-schotenf
•troom afvoert, te beschermen; ...BORD, o. (-en),
een belegsel van planken aan een schip . om het
tegen de botsingen der ijsschotsen te beschutten.
IJSBOUT, m. (-en), soort van winterstoofpeer.
IJSBREKER, m. (-s), vaartuig met scherpe ijzers
aan den boeg, er op ingericht, om het ijs in de
rivieren te breken; — langgesteelde houten hamer
waarmee het ijs in vaarten, rondom schepen wordt
stukgeslagen; houten of steepen pilaar, ter bescherming van bruggen enz. ; — baanbreker, weg
-berid.
IJSBREUKIG, bn. (van rijshout) door vastvriezen in het ijs gekneusd.
IJSBRUG, v. ( -gen), brug om van den wal op
het ijs te komen; . BUS, v. ( -sen), ijscilinder.
IJS-CALORIMETER, m. (-s), (nat.) ijs-warmtemeter : zeker toestel, door Lavoisier en Laplace
uitgevonden.
IJSCILINDER, ...CYLINDER, m. (-s), eene
blikken bus voor de bereiding van likeuren, die
men als ijs of sorbet wil voordienen; ...CLUB, v.
(-s), vereeniging tot beoefening of bevordering van
het ijsvermaak.
IJSDAM, m. (-men). Zie IJSBANK; ...DUIF,
v. (... duiven), zekere soort van sierduif; ... DEPOT,
o. (-s); ..DUIKER., m. een zwemvogel (urinattor
glacialis); ...EEND, v. (-en), 's winters in on' land
aangetroffen eendensoort (harelda hyemalis).
IJSEL, m. naam van 2 rivieren in ons land:
de Geldersche en de Hollandsche IJsel.
IJSELIJK, bn. bw . ( -er, -st), verschrikkelijk, afgrijselijk . eene ijselijke daad; eene ijselijke wraak
nemen; — zeer, in hooge mate: ijselijk koud; ijselijk
leelijk. IJSELIJKHEID, v. (...heden), verschrikkelijke, ijselijke daad; 't is eene ijselijkheid, 't is
verschrikkelijk, 't is zeer erg.
IJSELMOP, v. (-pen), Bene sooru van metselsteen,
aan de oevers van den IJsel gebakken.
IJSELSTEEN, m. (-en), als voorwerpsn.. v. als
stofnaam : steen, die langs den IJsel gebakken
wordt.
IJSEMMER, >v . (-s), emmer met ijs; ijsemmertje,
(Ind.) tafelgereedschap waarin stukjes ijs ter verkoeling van dranken bewaard worden; .. .FA BRIEK, v. (-en), fabriek van kunstijs; ...FABRIKATIE, v.; ...FEEST, o. (-en), feest op het ijs
gegeven.
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IJSGANG, m. het zich be egen van drijfijs:

bij ijsgang dubbel tarief (aan de meeste overzet

ook ijzel ; ... GLAS, o. dik ruw-vern);(Zuid.
spiegelglas, dat wel in vloeren wordt gebruikt, om
eenig licht door te laten; --- si erglas met korrelig
oppervlak en half door Cchij F rid, voor kelken,
vazen enz.
IJSGORS, v. (...zen) (calk; ius lapponicus), 16
cM. lang, broedt in d€ toendm's eni komt hier op
den trek voor; hij zingt onder het zweven evenals
de leeuwerik.
IJSGROND, m. (Zuidn.), zekere soort van zeer
fijne kant; ...GROT, v. (-ten), natuurlijke holte
in bergen, waarin het ijs gedurende het geheele
jaar gevonden wordt.
IJSHAAK, m. (...haken) werktuig om de ijsschol
ijs te halen; ...HAMER, m. (-s), lang -lenopht
houten hamer om bet ijs los te maken;-gestld
...HEILIGE, ?n. (-n), een heilige, wiens vierdag
(hoewel 11-14 Mei vallend) soms zeer koud kan
zijn : de vier ijsheiligen zijn Mammertus, Pancratius, Servatius en Bonifacius; ...HOL, o. (...holen),
hof of grot onder in den gletscher door afsmelting
ontstaan; ...HUISJE. o. (-s), huisje waarin men
'S zomers ijs bevy aart.
IJSKAAR en ...BARING, v. het over elkaar
schuiven en opeenstapelen van .ijsschotsen, inz.
bij het kruien eener rivier; daardoor ontstane ijsdam.
IJSKAAS, m. (...kazen), (Zuidn.) portie roomijs;
...KAMER, v. (-s), groote ijskast; ...KAN, v. (-nen);
...KAP ; V. (- pen), ijszak; ...KAST, v. (-en), kast
waarin aan bederf onderhevige waren door ijs
worden koel gehouden, inz. bij slagers; ...KALFSLEVERWORST, v. kalfsleverworst uit de ijskast;
...KEGEL, m. (-s), kegel gevormd door het bevriezen van afdruppelend water :...KELDER, m. (-s),
kelder, waarin ijs bewaard wordt (van de banketbakkers); (fig.) een zeer koud vertrek : het is hier
een ijskelder; ...KIST, v. (-en), kist, waarin men
visch of vleesch in ijs gelegd bewaart; ...KLETTER, m. (-s), sneeuwgors (calcarino nivalis), 's winters aan onze kusten voorkomende; ...KLOMP,
m. (-en), massief stuk ijs; ik ben net een ijsklomp,
door en door koud; ...KLOOF, v. (. . .klooven).
scheur in het hout van een boom, door vorst ontstaan; loopt tot in het hart door; ...KOEK, m.
(-en), soort van koek, dien men op het ijs verkoopt;
...KORST, v. (-en), korst van ijs.
IJSKOUD, bn. zoo koud als ijs : mijne handen
zijn iiskoud; — ( fig.) uiterst onhartelijk, hoogst
ongevoelig . eene ijskoude ontvangst; hij bleef

iiskoud.

IJSKRAP, v. (-pen), eene soort van spoor onder
de schoenen, om gemakkelijk op het ijs e kunnen
loopen; ...KRISTALLEN, o. mv. kristallen, die zich
in bevriezend water vormen; ...KRUID, o. ijsplant.
IJSLANDSCH, bn. van het eiland IJsland;
I Jsle - ndsch mos, eene soort van korstmos (cetraria
islandica), veel in het hooge noorden van Europa
en Amerika voorkomende, waar het een voornaam
voedingsmiddel der bewoners is; eertijds vooral
als een heilzaam werkend borstmiddel gebruikt
(lichen islandica); — IJslandsch spaat, dubbel spaat; I Jslandsche hond, soort van wolfshond; —
—, o. de IJslandsche taal.
IJSLEPELTJE, o. (-s), lepeltje om vruchtenijs
enz. te eten; ...MACHINE , v. (-s), machine voor
de bereiding van kunstijs : ijsmachine Evan Carré;
...MAKER., m. (-s), bereider van ververschingsije;
,..MEEUW, V. (- en), ijsstormvogel, mallemuk;
...MIJN, v. (-en), springlading tot ijsopruiming;
...MOLEN, m. (-s), werktuig om ijs fijn te malen
(voor de verpakking van visch); (gew.) zeker ijsvermaak; ...MUTS, v. (-en), ruigharige wollen
muts, 's winters inz. door schaatsenrijders gedrag n;
...NAALD, v. (-en), lang en dun ijskristal; ...NAGEL, m. (-s), zeer harde hoefnagel met bijivormige
snede of met een punt in den vorm eener vierzijdige piramide en dienend tot winterbeslag der
paarden.
IJSPEER, v. (...peren). glanspeer : eene soort
van zeer sappige winterpeer; ...PERIODE, a. (-n),
geologisch tijdperk dat het ijs een groot deel der
landen in de gematigde luchtstreek bedekte, ijstijd;
...PLANK, v. (-en), ijsbord, zie aldaar.
IJSPLANT, v. (-en), sierplant uit Z.-Afrika, v elker
bladen met vochthoudende klieren zijn bedekt,
die op ijsklompjes gelijken (mesembryanthemum

crystallinum).
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IJSPLOEG, m. (-en), ijsbreker met stoomvermogen; ...PUDDING, v.
IJSRANONKEL, v. (-s), (plantk.) eene soort van
ranonkel, welke vooral in Zwitserland en Lapland
gevonden wordt; ...REGEN, m. (-s), ijzel; ...RUG,
m. ( -gen), hooge kant (op een gletscher); ...SCHAAF,
v. (...schaven), werktuig om eene ijsbaan glad te
maken; ...SCHOL, v. (-len), plat stuk drijvend ijs;
...SCHOTELTJE, o. (-s), schoteltje waarop bet
ververschingsijs wordt toegediend; ...SCHOTS, v.
(-en), ijsschol; stuk drijfijs; ...SCHUITJE, o. (-s),
schuitje dat als eene slede op ijzers loopt, om
daarmede het verkeer over het ijs te onderhouden;
vaak met mast en zeil; ...SLEDE, v. (-n), slede,
waarmede men over het ijs of de sneeuw rijdt;
...SPITS, V. (- en), tweede tak van onderen of aan
den stang van een hertegewei; ...SPOOR, v. (...sporen). Zie IJSKRAP; ...SPORT, v.; ...STUK, o.
(-ken), schilderij dat een ijstafereel tot onderwerp
heeft; ...TAFEL, v. (-s), eene ijskolom met een
zwaren steen gedekt in een gletschergebied;
...TANG, v. (-en), kleine tang waarmee men stuk
ijs opneemt om ze in zijn glas te doen; ...TAP -jes
m. (-pen), ijskegel; ...TIJD, m. ijsperiode.
IJSVELD, o. (-en), ijsvlakte; zeer groote ijsschots:
...VERKOOPER, m.; ...VERKOOPSTER, v. (-s),
iem. die ververschingsijs verkoopt; ...VERMAAK,
0. (...maken), vermaak op het ijs; ...VERSTERKING, v. (-en), versterking van een schip tegen
mogelijke aanvaring tegen ijs; ...VINK, m. (-en),
ijsgors; ...VISSCHEN, o. het visschen van ijs
uit slooten en plassen , inz. vroeger toen het kunstijs
nog onbekend was; ...VISSCHERIJ, v. het visschen
naar walvisschen te midden van het ijs; ...VLAKTE, o. (-n), vlakte van ijs; ...VLOER, m.
IJSVOGEL, m. (-s), kleine vogel met grooten kop,
die zich met insecten en kleine visschen voedt,
welke hij vangt door langs de oppervlakte der
wateren te zweven (alcedo ispida); ...VORMING, v.
het vormen van ijs: bij ijsvorming wordt het volume
...VOS, m. ( -sen), poolvos, steen circa 1/
vos, ook witte vos geheeten, omdat hij des winters
zijne blauwachtig grijze kleur verliest en wit wordt

(canis lagopus).

IJSWATER, o. water van gesmolten ijs; water,
waarin smeltend ijs ligt; water door middel van
stukjes ijs koud gemaakt; ...WOL, v. sephirwol,
zekere wol voor dames-handwerken.
IJSZAAG, v. (...zagen), werktuig om het ijs stuk
te zagen; ...ZAK, m. (-ken), zak om ijs in te bewaren; gutta-percha zak om ijs in te doen. dat op door
ziekte verhitte lichaamsdeelen gelegd moet worden.
IJSZEE, v. (-zeeën), zee om de polen : de Noordelijke I Jszee, om de Noordpool; de Zuidelijke
IJszee, om de Zuidpool.
IJVEBOOM, IJBEBOOM, m. (-en), ijf, fijfel.
IJVER, m. sterke aandrift (bij de behartiging van
iets), hevig gevoel (voor iets), geestdrift, hartstocht:

godsdienstijver, ijver voor volk en vaderland; blinde
ijver; vurig streven (ter bereiking van zeker doel),
vuur, voortvarendheid : eene zaak met ijver doorzetten; met ijver aan iets werken; met ijver en vlij .
IJVERAAR, m. (...raren, -s), IJVERAARSTER,
iem. die met vuur voor iets ijvert, opkomt,
vurig voorvechter inz. van den godsdienst : een
V. (- s),

ijveraar voor den godsdienst; onbezonnen ijveraars
benadeelen de goede zaak; ijveraars van de wet.

IJVEREN, (ijverde, heeft geijverd), vol vuur voor
of tegen iets opkomen, vol verlangen zijn iets te
doen : hij ijvert voor de goede zaak; hij ijvert voor

Gods eer; zijn gei nsche leven ijverde hij tegen de zonde;

— (veroud.) jaloersch zijn op; iem. van ontrouw
in zijne liefde verdenken en daarover zijn misnoegen
toonen : hij ijvert over zijne huisvrouw.
IJVERIG, bn. bw. ( -er, -st), vurig, driftig, hartstochtelijk. van werkzame liefde vervuld : een ijverig
prediker; een ijverig christen; zijn godsdienstplichten
ijverig waarnemen; — met toewijding werkzaam,
vlijtig, arbeidzaam, naarstig : een ijverig scholier;
hij legt zich ijverig op de studie toe; — ( bijb.) naijverig,
jaloersch : God is een ijverig God.

IJVERVUUR, o. vuur van den ijver.
IJVERZUCHT, v. jaloezie, jaloerschheid; de ijver

zijner vrouw maakte hem ongelukkig; — i4a--zucht

ijver : mijn voorspoed maakte zijne ijverzucht gaande.
IJVERZUCHTIG, bn. bw. ( -er, -st), jaloersch
hij is ijverzuchtig op zijne vrouw; — naijverig : hij

is ijverzuchtig op mijn voorspoed.

IJZEBIJTER, m. (-s) ; (gew ) ijzegrim.
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IJZEGRIM, ook IEZEGRIM, m. (-s, -men),
grimmig, gemelijk, knorrig, korzelig mensch.
IJZEGRIMMIG, ook IEZEGRIMMIG, bn. bw.
( -er, -st), grimmig, gemelijk, knorrig, norsch.
IJZEL, m. dunne ijskorst op de wegen, gevolg
van op den grond tot ijs geworden neerslag.
IJZELEN, (het ijzelde, heeft geijzeld), ijsvorming
op den grond bij vallenden neerslag_ IJZELING, v.
het ijzelen
IJZEN, (ijsde, heeft geijsd), beven van vrees;
van afgrijzen bevangen worden; verstijven, koud
w orden (van schrik) : ik ijs er van of voor.
IJZER, o. een onedel metaal, dat in groote hoeveelheid voorkomt en tot velerlei doeleinden wordt
gebruikt : gedegen ijzer, zuiver ijzer, niet vermengd
met andere stoffen; ruw ijzer, ijzer zooals het uit
de hoogovens komt; ijzer smeden, gloeien; gegoten
ijzer, geslagen ijzer; zie nog GIET -, SPIEGEL SMEED-, STAAF -. WEL -. BAND-, BLAD -,
PLAATIJZER, enz.; - zoo sterk als ijzer, zeer
sterk- - (w. g.) nood breekt ijzen (gewoner : nood
breekt wet), iem. die in nood is, vermag wat hij anders
nooit zou kunnen; — het is lood om oud ijzer, het
een heeft al even weinig waarde als het andere; —
men kan geen ijzer met handen breken, het onmogelijke is niet te doen; — het ijzer smeden, terwijl het
heet is, eene gunstige gelegenheid niet ongebruikt
laten voorbijgaan; — (fig.) ik heb ijzer, ik houd
het (eenig voorwerp) vast (in een kinderspel); —
hij heeft een hart van ijzer, hij is een ongevoelig
mensch; — hij is van ijzer en staal, hij is zeer sterk,
tegen alle vermoeienissen bestand; — (Zuidn.)
zijne tong slaat ijzer, zijne tong slaat dubbel (van
beschonken menschen); —
(mv. -s), allerlei voorwerpen van ijzer gemaakt,
ijzeren plaat, blad, punt enz. : oud ijzer, oude
ijzeren voorwerpen : handelaar in oud ijzer; —
het ijzer van een werpspies of lans; het ijzer van een
vaarboom; het paard heeft een ijzer (hoefijzer) ver loren; — strijkijzer; — wafelijzer; — brandijzer; —
verlostang; — gouden of zilveren oorijzer; —
het kind loopt in ijzers (ijzeren beugels); iem. de
ijzers (boeien) aanleggen, in de ijzers slaan; — dat
is een heet ijzer, om aan te vatten, dat is eene netelige
zaak (vgl. hangijzer); (Zuidn.) de ijzers keeren,
sterven; zie ook BRANDIJZER, BREEKIJZER,
DUIMIJZER, HAARIJZER, enz. — IJZERTJE,
o. (-s), klein voorwerp van ijzer vervaardigd.
IJZERAARDE, v. aarde met ijzerdeelen vermengd : blauwe ijzeraarde.
IJZERACHTIG, bn. ( -er, -st), als ijzer, op ijzer
gelijkende : eene ijzerachtige stof.
IJZERADER, v. (-s), ader eener ijzermijn;
... ARM, bn. arm aan ijzer : ijzerarme ertsen; ... ART SENIJ, v. (-en), artsenij, waarin ijzer is opgenomen; ...BALK, m. (-en), (molenin.) zekere balk
dwars door de kap van een molen, midden onder
de as, tusschen de beide voeghouten; ...BESLAG,
o. licht ijzerwerk, ter versterking of . ersiering op
een voorwerp van eene andere stof aangebracht;
..BIES, v. ( -zen), (plantk.) de gestreepte bloem bies of zeegroene rusch (juncos glaucus); ...BIJTER, m. (-s), (Zuidn.) grimmig, nijdig, nurksch
mensch; ...BLAD, o. (-en), geslagen ijzer; ...BLENDE, v. zwavelijzer; ...BLIK, o. dun plaatijzer;
...BOOM, m. (-en), (plantk.) een der boomen, die
het ijzerhout leveren (sideroxylon); ...BROMIDE,
...BROMUUR, o. (scheik.) verbinding van ijzer
met bron ium; ...BRON, v. (-nen), ijzerhoudende
zure bron; ...CEMENT, o. bindmiddel waarmede
naden in ijzerwerk worden dichtgemaakt; ...CHLORUUR, ...CHLORIDE, o. (scheik.) verbinding
van ijzer met chloor; ...CONSTRUCTIE, v. bouwwerk of deel er van in ijzer uitgevoerd.
IJZERDRAAD, m. (...draden), als voorwerpsn.,
een draad van ijzer getrokken; o. als stofnaam:
dat is sterk ijzerdraad; gegalvaniseerd enkel en dubbel
ijzerdraad; — TOUW, o. (-en), touw van ijzerdraad;
—TREKKER, m. (-s), zeker werktuig om ijzer
te trekken; —VERSPERRING, v. (-en),-dra
(mil,) versperring van ijzerdraad.
1. IJZEREN, (ijzerde, heeft geijzerd), (gew.) het
hooi ijzeren, op hooibroei onderzoeken met het
hooiijzer.
2. IJZEREN, bn. van ijzer, uit ijzer vervaardigd:
eene ijzeren staaf; een ijzeren dak, van gegolfd
plaatijzer; — hij heeft een hoofd als een ijzeren pot,
hij heeft een verbazend sterk geheugen; — ijzeren
kist, geldkist; -- de ijzeren eeuw, tijdperk van ruwe
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kracht en geweld; — (fig.) zeer sterk : eene ijzeren
maag; — een ijzeren varken, iem., die tegen alles
bestand of gehard is; eene ijzeren gezondheid, die
overal tegen kan; een ijzeren wil, onwrikbaar.
IJZEREN - SPOORWEG, m. (-en), (veroud.) spoorbaan.
IJZEREN-WEG, m. (-en), (Zuidn.) spoorweg.
IJZERERTS_, o. (-en), ijzer met andere stoffen
verbonden; inz. die delfstoffen, welke het ijzer in
zulke hoeveelheden bevatten, dat dit zich daaruit
met voordeel laat afzonderen; ...FABRIEK, v.
(-en), fabriek. waar ijzer verwerkt wordt; ...GAAS,
o. vlechtwerk van (doorgaans verzinkt) ijzerdraad;
...GAREN, o. zeer sterk naaigaren; ...GIETER,
m. (-s), werkman in eene ijzergieterij; ...GIETERIJ,
V. (- en), plaats waar gegoten ijzeren voorwerpen
worden gemaakt;
aakt; ... GLANS, o. verbinding van
ijzer met zuurstof : een der ijzerertsen; ... GRAUW,
bn. de kleur van ijzer hebbend; ...GROEF, v.
(...ven), ...GROEVE, v. (-n), ijzermijn; .GROND,
m. laag land waar ijzeroer gevonden wordt,- ...HANDEL, in. handel in ijzer of ijzerwaren; ...HARD,
bn. zoo hard als ijzer.
IJZERHARD, v. (plantk.) gemeene of wilde verbena, ridderblad, ook hardijzer geheeten (verbena
officinalis); ook benaming voor de ridderzuring
(rumex obtusifolius, ook hardijzer geheeten; voor
het knoopkruid (centaurea jacea), voor kattenstaart
(lythrum salicaria) en voor varkensgras (polygonum
aviculare); — eene harde roode appelsoort.
IJZERHOED, m. gew. naam voor monnikskap
(aconitum napellus).
IJZERHORDE, v. (plantk.) moeras -kartelblad
(pedicular-s palustris).
IJZERHOUDEND, bn. ijzerdeelen bevattend;
...HOUT, o. zeer hard, donker hout voor verschillende werktuigen in gebruik en van verschillende
boomsoorten afkomstig; ...HOUTEN, bn. van ijzer
ijzergieterij, inrichting waar-hout;.HUT,v(en)
het ijzer uit het ijzererts wordt getrokken; ...INDUSTRIE, v.; ...INDUSTRIEEL, m. (-en);
...JODIDE, ...JODUUR. o. (scheik.) verbindingen
van ijzer met jodium; ...KAST, v. (-en) ; de ruimte
in hoogovens, waarin het ruwe ijzer terecht komt;
...KIES, o. dubbel zwavelijzer, zwavelkies;
...KLAUW, m. (Z. A.) ijzerklauw in den grond
slaan, het hazenpad kiezen, op de vlucht gaan;
...KLEUR, V. de kleur van ijzer; ...KLEURIG, bn.
de ijzerkleur hebbende; ...KLIP, v. (-pen) (Z. A.)
ijzersteen; ...KLIPKOPJE, o. (-s), (Z. A.) kopje
van bergsteen met veel ijzererts; ...KLOOVERIJ,
v. het klooven van het ijzer tot staven; ...KOEK,
V. (- en), wafel, prauwel, oblie; ...KOOPER, M. (- s);
...VERKOOPER, m. (-s), handelaar in ijzer;
...KRAAM, v. (...kramen), kraam waar men ijzer
verkoopt; ...KRAMER, m. (-s), ijzerverkooper.
IJZERKRUID, o. naam voor verschillende planten : ijzerhard (zie aid.), slangenkruid (echium
vulgare), sideritis montana, een vrij zeldzaam plantje
uit Z. Europa aangevoerd en de moerasspirea (ulmaria palustris).
IJZERKRUIDACHTIGEN, v. mv. vroegere naam
voor de verbenaceeën.
IJZERMAAL, v. (Zuidn. en gew.) eene vlek van
ijzerroest; ijzeroer.
IJZERMAALSPLEK, v. (-ken), (Zuidn.) roestvlek.
IJZERMARMER, o. (w. g.) basalt; ...MASSA, v.;
...MASTIK, o. bindmiddel om naden in ijzerwerk
te dichten; ...MENIE, v. dekverf van ijzeroxyde
bereid; ...MIJN, v. (-en), groef in de aarde, waaruit
ijzererts wordt gehaald; ...NIER v. (-en), gebrek
in hardsteen : holte met eene ijzerverbinding gevuld.
IJZEROER, o. een phosphorus bevattend ijzererts, dat vooral in vlakke landstreken, in dalen en
in moerassige oorden, op geringe diepte voorkomt;
men noemt het ijzeroer ook zodenijzersteen, en onderscheidt het in moeras- of moddererts, veld- of weideerts, en poelerts; het ijzeroer levert zeer goed gietijzer.
IJZEROKER, v. aardachtige ijzersteen : mode,
gele, bruine ijzeroker, aardachtige roode, gele, bruine
ijzersteen.
IJZEROXYDE, ...OXYDULE, o. (scheik.) verbinding van ijzer met zuurstof; zwavelzuur ijzer
ijzervitriool, groen vitriool, koperrood;-oxydule,
...OXYDULOXYDE, o. (scheik.) hamerslag.
IJZERPAPIER, o. (Zuidn.) schuurpapier, papier
met ijzervijlsel belijmd; ..PERIODE, v. ijzertijd.
IJZERPLEK, v. (-ken), vlek van ijzerroest.
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IJZERPLETTER, m. (-s), werktuig om ijzer te
pletten; ...PLETTERIJ, v. (-en), fabriek waar
het ijzer geplet wordt.
IJZERPOEDER, o. ijzer in poedervorm (een
geneesmiddel).
IJZERPROEF, v. (...ven), onderzoeking van het
ijzer; (oudt.) zeker godsoordeel, waarbij de beschuldigde een gloeiend ijzer in de hand moest dragen,
een gloeienden ijzeren handschoen moest aantrekken, of blootsvoets over gloeiende ploegijzers moest
loopen, waarna de geschroeide hand of voet door
den priester omwonden, het omwindsel verzegeld
en na drie dagen losgemaakt werd. Waren de gekwetste deelen onbeschadigd, zoo werd de beschuldigde voor onschuldig verklaard; was het tegendeel
't geval, zoo verklaarde men hem voor schuldig en
werd hij gestraft.
IJZERRIJK, bn. rijk aan ijzer : ijzerrijke ertsen.
IJZERROEST, o. de gewone naam voor ijzer
-oxydehrat.
IJZERSAFFRAAN, v. ijzeroker; ...SCHAAF, v.
(...schaven), schaaf om ijzer af te schaven;
...SCHROOT, o. kleine korrels en brokjes ijzer;
...SCHUIM, o. schuim van ijzer dat gesmolten
wordt; ...SINTELS, m. mv. (scheik.) zeker mineraal,
eene verbinding van zwavel-, arsenigzuur en ijzer;
...SLAG, o. hamerslag : wat onder het smeden
van het ijzer afvliegt; ...SLAKKEN, v. mv. eene
glasachtige massa, die na het uitsmelten van ijzer
uit ijzererts overblijft.
IJZERSMEDERIJ, v. (-en), plaats waar het ijzer
gesmeed wordt; ...SMELTERIJ, v. (-en), inrichting waar het ijzer gesmolten wordt; ...SMET, v.
(-ten), roestvlek; ...SPAAT, o. een ijzererts, sideriet
of spaatijzersteen.
IJZERSTEEN, o. als stofn., m. (-en), als voor
soort van bergsteen met veel ijzererts:-werpsn.
roode ijzersteen, ijzeroxyde; bruine ijzersteen, ijzer
gele ijzersteen, ijzeroker : eene aard--oxydehrat;
achtige bruingele stof; ...STEENTEGEL, m. (-s),
zeer hard gebakken steenen "tegel voor trottoir bestrating.
IJZERSTERK, bn. zeer sterk.
IJZERTIJD, m., ...TIJDPERK, o. ijzerperiode,
dat tijdperk in de menschelijke ontwikkeling,
waarin men metalen uit moeilijk te zuiveren ertsen
(vooral ijzer) leerde winnen.
IJZERTOUW, o. soort van touw uit ineengedraaid
staaldraad vervaardigd; ...TROS, m. ( -sen), tros
of kabel van de beste hoedanigheid.
IJZERVARKEN, o. (-s), (verouderend, Z. A.)
egel.
IJZERVAST, bn. zeer vast.
IJZERVERBINDING, v. (-en), scheikundige ver
ijzer met een of meer andere elementen;-bindgva
...VERF, v. (...verven), ijzermenie; ...VERKOOPER, m. (-s), hij die ijzer verkoopt; ...VIJLSEL, o.
wat bij het vijlen van het ijzer afvalt; ...VITRIOOL,
o. zwavelzuur ijzeroxydule, koperrood; ...VONK,
v. (-en), vonk van gloeiend ijzer; ...VRETER, m.
(-s), gehard en ruw krijgsman; (fig.) voorvechter,
vechtersbaas; ...WAREN, v. mv. van ijzer gemaakte
voorwerpen; ...WATER, o. ijzerhoudend water;
...WEG, m. (-en), (Zuidn.) spoorweg; ...WERK,
o. (-en), allerlei ijzeren voorwerpen; ...WINKEL,
m. (-s), winkel, waar ijzerwaren worden verkocht;
...ZAAG, v. (...zagen), zaag om gegoten platen of
staafijzer door te zagen; ...ZOUT, o. (scheik.)
verbinding van ijzer met een of ander zuur; ...ZUUR,
o. (scheik.) Bene schoone roode-kerskleurige vloeistof, die bereid wordt door ijzeroxyde te vermengen
met vloeibare potasch en er dan chloorgas doorheen te drijven.
1. IJZIG, bn. bw. ( -er, -st), met ijs bedekt:
hij wil door 't ijzig noord, naar 't zengend oosten
heen; -- scherp koud : een ijzige noordenwind; 't is
ijzig koud; - ( fig., van aardappels) glazig.
2. IJZIG, bn. bw. ( -er, -st), doende ijzen, ijselijk,
ijzingwekkend : hè, hoe ijzig; (gew.) 't is ijzig gevaarlijk, om van te ijzen; (gew.) ijzig mooi, zeer
mooi. IJZIGHEID, v.
IJZINGWEKKEND, bn. ( -er, -st), wat doet
ijzen : een ijzingwekkend verhaal.
IK, pers. vnw. voor den asten persoon; -, o.
het ik; dat ongelukkige eigen ik !, die ongelukkige
zelfzucht! - mijn tweede ik, de persoon, wiens innerlijk of uiterlijk met het mijne overeenkomt, mijn
beste vriend, mijn echtgenoot. IKHEID, v. individualiteit, persoonlijkheid.
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IK-EN -JIJ-STEEK, m. (...steken), (naaist.) neg
steek, tafellakensteek.
IKKEN, (ikt.e, heeft geïkt), (Zuidn.) ijken.
IKKER, m. (-s). Zie het betere NIKKER.
IKKERIG, bn. ( -er, -st), (w. g.) vervuld van zich
zelf, steeds het woord ik in den mond nemend
(tegen kinderen) : je bent veel te ikkerig.
IKSTERN, V. (- s), gew. benaming voor het visch-diefje (sterna hirundo).
IKZUCHT, v. zelfzucht, egoïsme.
IKZUCHTIG, bn. bw. zelfzuchtig, egoïstisch.
ILIADE, V. Zie ILIAS.
ILIAS, m. (Iliaden), naam van het heldendicht
van Homerus, waarin hij den Trojaanschen oorlog bezingt, aldus geheeten naar Ilium, d. i. Troje;
(fig.) een Ilias van plagen, eene reeks.
ILLEGAAL, bn. (...galer, -st), onwettig, onrechtmatig, wederrechtelijk.
ILLEGALITEIT, v. (-en), onwettigheid, onrecht
-matighed.
ILLEGITIEM, bn. ( -er, -st), onwettig, onecht,.
buiten echt verwekt.
ILLEGITIMITEIT, v onwettigheid, afstamming uit een onwettig huwelijk.
ILLIBERAAL, bn. bw. (...raler, -st), niet vrij-zinnig of vrijgevig, niet ruim van opvatting.
ILLIBERALITEIT, v. het illiberaal zijn.
ILLICITE, bn. ongeoorloofd, verboden..
ILLICO, bw. terstond, dadelijk.
ILLIQUIDE, bn. nog niet vereffend, nog niet
te vereffenen (b. v. eene rekening).
ILLUMINATEN, m. mv. verlichten : naam van
vier onderscheidene genootschappen : dat derAlombrados in Spanje op het eind der 16de eeuw;
dat der Guerinets in Frankrijk omstreeks 1634
(dwepers en geestenzieners); in de 2de helft der
18de eeuw eene vereeniging van mystieken in België;
inz. de illuminatenorde, 1 Mei 1776 door Weishaupt,
hoogleeraar te Ingolstadt gesticht, doch 22 Juni
17 84 aanvankelijk en 2 Maart 1875 bepaald Boorden keurvorst van Beieren ontbonden. Haar doel
was : bevordering van godsdienstige en staat
verlichting door ondermijning van het.-kundige
kerkelijk leerstellig geloof, door verbreiding van het
deïsme of den natuurlijken godsdienst enz.
ILLUMINATIE, v. (-s, ...tiën), feestelijke verlichting in de open lucht, door een groot aantal kleine
lichtbronnen.
ILLUMINEEREN, (illumineerde, heeft geïllumineerd), feestelijk verlichten; (teekeningen, gravures}
met doorschijnende kleuren opwerken.
ILLUMINEERGLAS, o. (...glazen), glas om te
illumineeren, vetpotje.
ILLUSIE, v. (-s, ...siën), droombeeld, denkbeeld
waaraan men waant dat de werkelijkheid beantwoordt of dat men gaarne verwezenlijkt zou zien;
maak u geene illusiën, verwacht geen dingen, die
niet gebeuren kunnen.
ILLUSOIR, bn. denkbeeldig, niet werkelijk bestaande : dat voordeel is slechts illusoir, niet voor
verwezenlijking vatbaar
ILLUSTRATIE, v. (-s, ...tiën), gravure in boek
of tijdschrift; geïllustreerd tijdschrift : de buiten
de Fransche, Engelsche,-landscheiutrë,
Duitsche enz.; -- mededeeling ter toelichting,
vei duidelij king of kenschetsing.
ILLUSTRE, on. voortr•efielijk, uitstekend : illustre
voorbeelden.
ILLUSTREEREN, (illustreerde, heeft geïllustreerd), met afbeeldingen voorzien (een boek) :
eene geïllustreerde uitgave • van Van Lennep; -toelichten, teekenen, kenschetsen : ik zal deze
bewering met een voorbeeld illustreeren.
IMAGINAIR, bn. bw. denkbeeldig, hersenschimmig, ingebeeld, vermeend; (algebra) imaginaire
..grootheid, de vierkantswortel uit negatieve getal
-- imaginaire winst, denkbeeldige winst, waar--len;
voor zich de koopman mag verzekeren bij goederen
over zee.
IMAGINATIE, v. verbeelding ,verbeeldingskracht.
IMAGINEEREN, ZICH -, (imagineerde zich,
heeft zich geïmagineerd), uitdenken, zich voorstellen, zich inbeelden.
IMAGO, o. (-'s), volkomen ontwikkeld insect,
in tegenst. met larve en pop : enkele vliegen overwinteren in onze woningen als imago.
IMAM, m. (-s), (Arab.) eig. opperste, eerste, enz..;
titel der Kaliefen; inz. weleer de beheerscher van
Yemen in Gelukkig Arabië; de vorst van Maskat

IMAMAAT.
aan de Perzische golf; de twaalf imams van Irak:
de nako__ elingen van Ali, wier heerschappij te
Medina naast het kalifaat bestond; verder : een
Turksch priester en schriftgeleerde, het hoofd Perser
moskee enz.
IMAMAAT, o. het ambt van eersten moskee priester en geestelijk rechter.
IMBECIEL, bn. bw. stompzinnig, onnoozel,
wezenloos.
IMBECILITEIT, V. beperktheid van geestvermogens, wezenloosheid, onnoozelheid, stompzinnigheid .
IMITATIE, v. (-s, ...tiën), navolging, nabootsing;
het nagevolgde, kopie; -LEER, o. nagemaakt
leer; -PORSELEIN, o. nagebootst porselein, enz.
IMITEEREN, (imiteerde, heeft geïmiteerd), navolgen, nabootsen, nadoen.
IMKER, m. (-s), bijenhouder, bijenboer.
IMKEREN, (imkerde, heeft geïmkerd), bijen
houden : hij imkert met kasten die van 200 tot 250
pond opbrengen.
IMKERIJ, v. het bedrijf van bijenhouder.
IMMANENT, bn. inwonend, innerlijk bijblijvend;
aanklevend; het tegenovergestelde van transcendant; eene immanente oorzaak, innerlijk; het immanent gebruik der rede, dat zich houdt binnen de
grenzen der ervaring; - immanente herhaling.
IMMANUËL, m. (d. i. God met ons) naam
voor Jezus Christus.
IMMATERIALISME, ...MUS, o. leer der onstoffelijkheid der ziel.
IMMATERIALIST, m. (-en), voorstander, belijder, verdediger der onstoffelijkheidsleer.
IMMATERIEEL, bn. onstoffelijk, geestelijk.
IMMATRICULEEREN, (immatriculeerde, heeft
geïmmatriculeerd), inschrijven in de matricula
(naamlijst, register van de leden); opnemen als lidm aat (bij een kerkgenootschap); inschrijven als
student : zich laten immatriculeeren.
IMMATURITEIT, v. onrijpheid; de immaturiteit
in aanmerking genomen, overwegende, dat hij (of
zij) nog niet oud genoeg is om...
IMME, v. (-n), bij, honigbij; bijenzwerm; bijenvolk benevens de korf.
IMMEDIAAT, bn. bw. onmiddellijk, recht
rechtstreeks, zonder tusschenkomst van-strekch,
een derde.
IMMEDIATISEEREN, (immediatiseerde, heeft
gemmediatiseerd), onafhankelijk maken.
IMMENKORF, m. (...ven), bijenkorf: ...STAL,
m. (-len), bijenstal.
IMMENSITEIT, v. onmetelijkheid.
IMMENSURABILITEIT, v. onmeetbaarheid.
IMMER, bw. ooit, altijd; steeds, aanhoudend;
van dag tot dag; door alle tijden heen : hij zal
zijne beginselen immer getrouw blijven; immer
hetzelfde; voor immer.
IMMERGROEN, o. (plantk.) duizendschoon, hanekam, fluweelkam.
IMMERMEER, bw. (w. g.) immer, voortdurend,
voor altijd : Hij blijft u immermeer getrouw.
IMMERS, bw. toch : gij komt immers morgen ?
dat is immers niet waar ? ( voegw. b . ter verbinding
van twee zinnen, waarvan de tweede den bekenden
grond of de oorzaak inhoudt van hetgeen in den
eersten bewee d wordt), want : terecht stellen vele
ouders prijs ojg het onderwijs hunner kinderen; immers door het onderwijs wordt het verstand der kinderen ontwikkeld en hun geest versierd met nuttige
kundigheden.
IMMERSCHOON, v. (-en), eene soort van tulp.

IMMERSIE, v. (-s, ...siën), het begin der bedek-

king van een hemellichaam door een ander, of de
schaduw er van, voor het oog des waarnemers;
het weer te voorschijn komen heet emersie; (R. K ) het doopera door indompeling, gelijk dit
in de eerste tijden der kerk geschiedde.
IMMIGRANT, m. (-en), inkomend landverhuizer.
IMMIGRATIE, v. (-s, ...tiën), landverhuizing,
het zich metterwoon komen vestigen uit een ander

land; -BUREAU, o. (-s, -x).

IMMIGREEREN, (immigreerde, is geïmmigreerd),
zich uit een ander land komen vestigen.
IMMINENT, bn. ( -er, -st), nakend, dreigend;
een imminent gevaar, boven 't hoofd hangend.
IMMISSIE, v. (-s, ...siën), gerechtelijke toewijzing.
IMMOBIEL, bn. ( -er, -st), onbeweeglijk.
IMMOBILIËN, v. mv. immobilair eigendom,
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onroerende, vaste goederen (landerijen, huizen
enz.).
IMMOBILITEIT, v. onbeweeglijkheid.
IMMODERAAT, bn. (...rater, -st), onmatig,
overdreven.
IMMODEST, bn. ( -er, -st), niet passend, onwel
-voeglijk;
niet bescheiden.
IMMOLEEREN, (immoleerde, heeft geïmmoleerd),
opofferen.
IMMORAAL, bn. (...raler, -st). Zie IMMOREEL,
dat de voorkeur verdient.
IMMORALITEIT, v. onzedelijkheid.
IMMOREEL, bn. bw. ( -er, -st), onzedelijk, in
strijd met de begrippen van eer en plicht, strijdig
met de goede zeden.
IMMORTALITEIT, v. onsterfelijkheid.
IMMORTELLE, v. (-n), naam voor verschillende
planten, vooral uit de familie der composieten, wier
„bloemen" uit strooachtige bladeren bestaan, die
bij het drogen niet veranderen : wilde immortelle
of stroobloem (helichrysum arenarium), gele immortelle (helichrysum orientale); een krans van immortellen of een immortellenkrans, grafkrans van im -

mortellen.
IMMUNISEEREN, immuun voor eene zekere
ziekte maken. IMMUNISEERING, v.
IMMUNISEERINGSPROCES, o. ( -sen), het im-

muniseeringsproces in 't lichaam van het doorgeziekte

individu.
IMMUNITEIT, V. (- en), ontheffing van openbare
lasten, vrijdom van rechten, voorrecht : de immuniteit der afgevaardigden was opgeheven, de onschendbaarheid; commissie van immuniteit; kwijtschelding

van afkeuringsteekens (op de gymnasia); onvatbaarheid voor eenige ziekte of eenig vergift.
IMMUUN, bn. onvatbaar voor eenige ziekte of
eenig vergift.
IMPARDONNABEL, bn. ( -er, -st), onvergeeflijk,
onverantwo ordeliyj k.
IMPARTIAAL, bn. (...tialer, -st), onpartijdig,
niet eenzijdig.

IMPARTIALITEIT, v. onpartijdigheid.
IMPASSE, v. (-s), slop, steeg die doodloopt; (fig.)
moeilijkheid waaruit men zich niet weet te redden:
in eene impasse geraken.
IMPASSIBILITEIT, v. ongevoeligheid, onvatbaarheid voor lijden; (fig.) het terugstootende (in
iem. ), gestrenge ernst.
IMPEDIEEREN, (impedieerde, heeft geïmpedieerd), verhinderen, belemmeren, verwarren.
IMPEDIMENT, o. (-en), verhindering, belemmering, beletsel.
IMPENDEEREN, (impendeerde, heeft geïmpendeerd), aanwenden, te koste leggen.
IMPENETRABEL, bn. ( -er, -st), ondoordringbaar, ondoorgrondelijk, onnaspeurbaar; waterdicht.
IMPENETRABILITEIT, v. ondoordringbaarheid;
ondoorgrondelijkheid .
IMPENSEN, v. mv. kosten, uitgaven, onkosten.
1. IMPERATIEF, m. (...tieven), (taalk.) gebiedende wijs; - (wijsb.) categorische imperatief, het
onvoorwaardelijk zedengebod, ook moralische, practische, onbepaaldeimperatief geheeten; (iron.) middel om iem. te dwingen, de stok.
2. IMPERATIEF, bn. (...ver, -st), gebiedend, gelastend, bevelend: een imperatief mandaat, gebiedende opdracht aan een afgevaardigde om zus of
zoo te stemmen.
IMPERATOR, m. (-s), (Rom. gesch.) (eert.)
titel aan de zegevierende veldheeren gegeven,
wanneer zij hun zegepralenden intocht in Rome
deden; (daarna) opperbevelhebber; (sedert Augustus)
heerscher, keizer.
IMPERATORINE, v. (scheik.) zekere extractief stof uit den meesterwortel.
IMPERATORISCH, bn. gebiedend; keizerlijk.
IMPERCEPTIBEL, bn. ( -er, -st), onmerkbaar,
niet waar te nemen.
IMPERFECT, bn. onvolmaakt, niet voltooid,
gebrekkig.
IMPERFECTIE, v. onvolkomenheid, gebrek.
1. IMPERIAAL, bn. keizerlijk; statelijk, heerlijk;
imperiaal papier, papier van het grootste formaat; imperiaal water, zeker gedistilleerd water : een
schoonheidsmiddel.
2. IMPERIAAL, v. (...rialen), het met zitplaatsen
voorziene bovendeel van eene tram, omnibus,
diligence enz.; houten bak met lagen rand, of een
enkele rand op de kap van rijtuigen, om daar kof-
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fers enz. te kunnen bergen : bestel eene vigilante met
imperiaal; — kinbaardje; zekere bloem : keizerskroon (fritillaria imperialis).
3. IMPERIAAL, m. (...rialen), grootste papierformaat; — (veroud.) de grootste soort drukletter
bij de Duitschers ; — eene Russische gouden
munt van 15 roebels; — (gesch.) de imperialen of
imperialisten, de keizerlijker.
4. IMPERIAAL, o. een verkoelende drank, bereid uit water, suiker, citroenschillen en cremortart;
het imperiaal-spel : een kaartspel, dat veel op het
piketten met 2 personen gelijkt.
IMPERIALISME, o. politiek van heerschzucht;
het streven naar de oppermacht.
IMPERIALIST, m. (-en), aanhanger, voorstander, voorvechter van , het imperialisme.
IMPERIALISTISCH, bn. bw. een imperialistisch
streven, streven naar de oppermacht, naar de wereld
imperialistische gevoelens, politiek. -herscapij:
IMPERIEUS, bn. (...zer, -t), gebiedend, heerschzuchtig.
IMPERIUM, o. in het algemeen : bevel, heer
oppermacht; rijk,-schapij;oer ,
keizerrijk; een imperium in imperio, een staat in den
staat (b v. het gezag der Kerk zich mengende in
het staatsgezag).
IMPERMEABEL, m. (-s), mantel, regenjas
waardoor het water niet heendringt.
IMPERTINENT, bn. bw. ( -er, -st), onbehoorlijk,
onbeschaamd, overmoedig, brutaal, : impertinent

optreden.

IMPERTINENTIE, v. (-s), onbetamelijkheid, onbe-

schoftheid; brutaliteit : ik laat mij van u geene
impertinenties zeggen (niet beleedigen).

IMPETRANT, m. (- en), (veroud. recht.) eischer.
IMPETUEUS, bn. (...zer, -t), onstuimig, luidruchtig.
IMPETUOSO, bw. (muz.) onstuimig.
IMPETUOSITEIT, v. onstuimigheid, drift.
IMPI, v. (-'s), (Z. A.) kafferleger.
IMPIËTEIT, v. (-en), goddeloosheid, snoodheid,
zonde.
IMPITOYABEL, bn. ( -er, -st), onmeedoogend,
hardvochtig, onbarmhartig.
IMPLACABEL, bn. ( -er, -st), onverzoenlijk;
onverzoenbaar_
IMPLICATIE, v. (-s, ...tiën), verwikkeling, verwarring.
IMPLICEEREN, (impliceerde, heeft geïmpliceerd),
verwikkelen, (iem.) betrekken (in eene zaak).
IMPLICIET, IMPLICITE, bn. bw. mede in
betrokken, stilzwijgend er in begrepen : dit is
implicite door hem erkend, stilzwijgend; — implicite

iets vermelden.

IMPLORANT, m. (-en), aanzoeker (om hulp
enz.), klager, eischer.
IMPLOREEREN, (imploreerde, heeft geïmploreerd), afsneeken (hulp), aanzoek doen (bij iem.
om iets).
IMPONDERABILIËN, ...LIA, o. mv. (nat.) onw.uegbare vloeistoffen.
IMPONEEREN, (imponeerde, heeft geïmponeerd),
opleggen (b. v. het stilzwijgen aan iem.); achting,
eerbied, ontzag inboezemen, zich van de gemoederen meester maken, ze overweldigen.
IMPOPULAIR, bn. (-der, -st), niet in achting,
niet bemind bij het volk; te hoog, te verheven voor
het volk.
IMPOPULARITEIT, v. zijne impopulariteit is
groot, het volk wil niets van hem weten.
IMPORT, m. invoer van koopwaren uit het
buitenland. IMPORTEN, mv. (kooph.) invoer
-artikeln.
IMPORTABEL, bn. ( -er, -st), invoerbaar, wat
ingevoerd mag worden.
IMPORTANT, bn. ( -er, -st), gewichtig, belangrijk,
van belang.
IMPORTANTIE, v. belangrijkheid, gewicht:

deze vraag is van veel importantie.

IMPORTATIE, v. goederen-invoer.
IMPORTEEREN, (importeerde, heeft geïmporteerd), vreemde waren invoeren; van belang zijn:
deze zaak importeert mij weinig, ik stel er weinig
belang in.
IMPORTEUR, m. (-s), hij die er zijn beroep van
maakt, goederen uit het buitenland te betrekken.
IMPORTFIRMA, v. ('s), firma die zich op den
import toelegt; ...HANDEL, m. invoerhandel;
...HANDELAAR, m. (-s); ...HUIS, o. (...zen).
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IMPORTUNEEREN, (importuneerde, heeft geïmportuneerd), lastig vallen, ongelegen komen.
IMPORTUNITEIT, v. overlast, ongelegenheid ;
ongepastheid, n. 1. niet op het passend oogenblik.
IMPOSANT, bn. bw. ( -er, -st), ontzagwekkend,
indrukwekkend.
IMPOST, m. (-en), belasting, accijns op voorwerpen van verbruik; verbruiksbelasting; rechten;
-- (bouwk.) uitstekende rand, waarop de boog van
een gewelf rust.
IMPOSTEEREN, (imposteerde, heeft geïmposteerd), belasten; een impost leggen op, heffen van.
IMPOSTLIJST, v. (-en), (bouwk.) impost.
IMPOSTMEESTER, m. (-s) ontvanger der belastingen, belastinggaarder.
IMPOTENT, bn. ( -er, -st), niet bij machte den
bijslaap te voltrekken ; — geestelijk onbekwaam,
verminkt, gebrekkig, lam.
IMPOTENTIE, v, mannelijk onvermogen, geslachtelijke onmacht (impotentia conjugalis); — geestelijke onbekwaamheid.
IMPRACTICABEL, bn. ( -er, -st), • ondoenlijk,
onuitvoerbaar; onbegaanbaar (van een weg); moei lijk te behandelen; wonderlijk in den omgang,
onverdraaglijk.
IMPR(A)EGNATIE, v. (-s, -tiën), doordringing
van eene stof met eene andere, b. v. met bederf werende middelen, weefsels om ze waterdicht of
onbrandbaar te maken enz.
IMPR(A)EGNEEREN, (impraegneerde, heeft geïmpraegneerd), doen doortrekken, inpersen : creo-

sootolie in hout impregneeren; een weefsel met vet
impregneeren.

of zout

IMPR(A)ESCRIPTIBEL, bn. onverjaarbaar (van
schuldvorderingen enz.).
IMPRATICABEL, _ bn. (-nr, -st), onuitvoerbaar,
ondoenlijk.
IMPRECATIE, v. (-s, ...tiën), verwensching,
vloek.
IMPRESARIO, m. (-'s), ondernemer, inz. ondernemer van tooneelvoorstellingen, concerten, opera's
enz. (meestal op eigen risico).
IMPRESSIE, v. (-s, ...siën), indruk; invloed.
IMPRESSIEF, bn. (...ver, -st), indrukmakend,
indrukwekkend; krachtig.
IMPRESSIONNISME, o. richting in de schilderkunst, getrouw den algemeenen indruk weer te
geven, en niet alle onderdeelen van het onderwerp.
IMPRESSIONNIST, m. (-en), schilder die het
impressionnisme aanhangt.
IMPRESSIONNISTISCH, bn. bw. alleen den
algemeenen indruk weergevend, met verwaarloozing der details : de impressionnistische school;

impressionnistische literatuur.

IMPRIMATUR, o. (boekdr.) (eigenl. het worde

gedrukt), verlof om een geschrift te laten afdruk-

ken; (R. K.) het verlof door den Bisschop of diens
gemachtigde gegeven na het nihil obstat (er is geen
bezwaar) van den censor.
IMPROBABEL, bn. ( -er, -st), onwaarschijnlijk.
IMPROBANT, bn. niet bewijzend.
IMPROBATIE, v. (-s, ...tiën), afkeuring.
IMPROBEEREN, (improbeerde, heeft geïmprobeerd), laken, afkeuren, verwerpen.
IMPROBITEIT, v. oneerlijkheid, slechtheid,
goddeloosheid.
IMPRODUCTIEF, bn. (...ver, -st), niet voortbrengend, niets opleverend, onvruchtbaar, schraal.
IMPRODUCTIVITEIT, v. onvruchtbaarheid.
IMPROFITABEL, bn. onvoordeelig, geen genot
of voordeel verschaffende.
IMPROMPTU, o. (-'s), iets, dat zonder voor
voor de vuist is gemaakt, eene snel-beridng,
opgevatte, zinrijke of muzikale gedachte, fijne of
schrandere scherts, extempore; soms ook een onverwacht, even vlug beraamd, als ten uitvoer gebracht
feest, zeer snel bereide maaltijd enz.
IMPROVISATIE, v. (-s, ...tiën), rede, mondelinge
of instrumentale voordracht, die op het oogenblik
zelve bedacht is; inz. een voor de vuist gemaakt
gedicht.
IMPROVISATOR, m. (-s, -en), die improviseert.
IMPROVISATRICE, v. (-s), die improviseert.
IMPROVISEEREN, (improviseerde, heeft geïmproviseerd), eene rede of voordracht houden, een
gedicht voordragen, muziek spelen, die op het
oogenblik zelve is bedacht; — iets bedenken.
IMPROVISTE (A L' —), bw. onvoorbereid, onverwachts.

IMPRUDENT.

829

IMPRUDENT, bn. bw. onvoorzichtig.
IMPUDENTIE, v. (-s, ...tiën), onbeschaamdheid,
schaamteloosheid.
IMPUGNATIE, v. (-s, ...tiën), bestrijding, aan
-vechting,
aantasting, wederstreving.
IMPULS, m. (-en), IMPULSIE, v. (-s), aandrift,
stoot, drang, prikkel, aansporing, beweeggrond.
IMPULSIEF, bn. bw. aandrijvend, prikkelend,
opwekkend : de impulsieve man, vol stuwende geest
kloeke werklust; iets impulsief doen, gevolg-driften
gevende aan eene impulsie.
IMPULSIVITEIT, v. het impulsief houden.
IMPUNITEIT, v. straffeloosheid, het uitblijven
der straf.
IMPUTABEL, bn. toerekenbaar.
IMPUTATIE, v. (-s, ...tiën), toerekening; aan
opheffing, vereffening van wederzijdsche-tijgn;—
vorderingen.
IMPUTEEREN, (imputeerde, heeft geïmputeerd),
toerekenen (iets aan iem.), ten laste leggen, aan
-tijgen,
wijten, de schuld geven van iets.
IMPUUR, bn. bw. onzuiver, onrein.
IN, vz. van plaats : om een zich bevinden in of
een komen binnen eene besloten ruimte aan te duiden : hij is in huis; hij woont in de stad; zij stond in

de deur; duizenden insecten dansten in de zoele lente
zij gaat in een klooster; de bliksem sloeg in den-lucht;
toren; tien voet in de hoogte; het schip is in zee; —
ook van iets, dat als plaats gedacht wordt : in den
zin, in het hoofd hebben; — hij heeft in de twintig

koeien, tusschen twintig en dertig; ----

van tijd : om een geschieden binnen zekere tijdsruimte uit te drukken : in de kerstweek; in den zomer;
zij deed het in hare jeugd; in den nacht van 4 Augus-

tus 17 89 (vgl. op den dag van den slag van Waterloo);
zij bleven bijeen tot diep in den nacht (vgl. laat op
den dag); in twee dagen kan hij hier zijn, binnen den
tijd van; — zij is in de dertig, tusschen dertig en

veertig jaar oud; —
ter uitdrukking van een toestand waarin iem. of
iets is, of eene wijze waarop iets geschiedt : in
arren moede handelen; in vrede leven; in de boosheid
wandelen; de stad was in rep en roer; de boomen
staan in bloei; hij is in de war; in 't geheim iem.
tegenwerken; in 't openbaar verkoopen; in zijde gekleed gaan; — ook van het ontstaan van een nieuwen toestand : in vervulling gaan; in tweeën deelen;
iets in (aan) flarden scheuren; in (aan) stukken
breken; — ook ter uitdrukking van het middel

waardoor, of den vorm waarin iets is of geschiedt:

in goud betalen; in olie schilderen; een boek in folio;
in gelijkenissen spreken; —

ter uitdrukking van de zaak met betrekking
waartoe of ten opzichte waarvan eene werking
plaats heeft of een toestand bestaat : hij handelt

in koffie, in ijzer; hij werkt in goud; hij steunt hem
in zijn streven; berusten in zijn lot; hij is zijn gelijke
in kracht, zijn meerdere in rang; hij is hem in kennis
vooruit; hij is ver in het Latijn; —
ter uitdrukking eereer gelijktijdige handeling, bij:

in het loopen viel hij; in 't verhalen maakte hij nog al
wat fouten; —
in den wind (op), tegen den wind, vgl. invliegen
op iem. enz.; —
bw. hij liep het huis in, was er eerst buiten; ik
ben er in, ik ben binnen; dat wil er bij mij niet in,
dat kan ik niet gelooven; hij is er in, ingeloot; hebt
ge de poeder al in ? ingenomen; ik heb dat boek er
in, in het hoofd, ik ken den inhoud.
IN in scheidbare samenstellingen met een werkw.

tredend (klemtoon op in), beteekent : binnen zekere
ruimte, naar binnen (vgl. inzitten, indringen), of
ineen (vgl. inzakken), waaruit zich dan weer verschillende andere beteekenissen hebben ontwikkeld,
als : in zijn bezit krijgen, verkrijgen (vgl. innemen),
kleiner worden (vgl. inbakken), (een afstand) kleiner
maken (vgl. inrijden, inroeien, enz.); —
in samenstellingen met bn. en bw. doet het den
dienst van versterkend partikel met de bet. tot

in het binnenste toe, geheel en al, in hooge mate
(inhoud, ingierig, enz.).
IN : in abstracto, in het algemeen, op zichzelf
beschouwd; — in blanco of blanco, wit, onbeschreven, oningevuld; — in bonis, er warmpjes inzittend, gegoed; — in calculo, in de berekening, in
getal; — in cas van, in geval van : in cas van moord,
overtreding; — in casu, in casum, in geval, in deze
zaak; — in causa, in de rechtszaak; — in concreto,
in een bepaald geval, in werkelijkheid; -- in con-
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tinentie, dadelijk, op staanden voet, onverwijld;
— in corpore, gezamenlijk; — in culpa, strafbaar,
schuldig; — in curia_ op het raadhuis, voor het
gerecht; — in deposito, in bewaring; -- in dorso,
op de keerzijde, op den rug (van wissels enz.): —

in dubio, in twijfel, te betwijfelen; -- in duodecimo,
boekformaat van 24 bladzijden per vel; — in duplo,
dubbel, in twee afschriften; — in effigie, in beeltenis:
in effigie verbranden; — in extenso, volledig, uit
— in facto, door de daad zelve, eigenmachtig;-voerig;
-- in favorem, ten gunste; — in ,idem, ter bevestiging, ten waarborg; in flagranti of delicto facto, op
heeter daad; — in folio, in het boekformaat van 2
bladen of 4 bladzijden per vel; 't was er in folio,

in orde, uitmuntend goed, uiterst plezierig, enz.;
't is een gek in folio, een groote gek; — in forma,
in den (behoorlijken) vorm; — in honorem, ter eere,
uit achting; — in ipso termino, op den vastgestelden
dag; — in loco, op de plaats, ter behoorlijke plaat
— in majorem (Dei) gloriam, tot meerdere eere-se;
(Gods); — in memoriam, ter herinnering; — in
mandatis, in last, als bevel; in margine, op den
rand of kant (van een blad); — in natura, in natuur,
in den natuurlijken toestand; giften in geld en in
natura (in de voortbrengselen zelf en niet in de
waarde daarvan); -- in nomine, in naam; in nomine
Dei, in den naam Gods; — in nostri casu, in ons
'tegenwoordig) geval; — in obscuri, in het verborgen,
ongemerkt; — in octavo. in het boekformaat van
8 bladen of 16 bladzijden per vel ; -- in optima
forma, in den besten vorm, volkomen; — in oríginali, in het oorspronkelijke schrift, in handschrift;
— in pace, in vrede; — in parenthesi, tusschen
haakjes tusschen beide, terloops; -- in perpetuum,
voor altijd; — in petto, in de borst, in den zin;
in gereedheid, in voorraad; iets in petto houden
of bewaren (tot gelegener tijd) ; — in plano
(drukk.) het blad in zijn geheel, ongevouwen,
op losse vellen ; — in pleno, in volle vergadering ; — in pontiftealibus, in feesttooi, in priesterlijke ambtskleeding ; — in praai, in de uit
— in pisris naturalibus,-oefnig,dpractjk;
geheel naakt; — in quantum de jure, voor zoover de
rechten het veroorloven ; — in quarto, in vieren
gevouwen, 8 blz. ; — in salve, in zekerheid ; —
in sedecimo, in het boekformaat, van 16 aladen
of 32 bladzijden per vel; — in solidum, allen voor
één en één voor allen (b. v. borg blijven, in de kosten
veroordeeld worden); — in spe, in hoop; toekomstig;
-- in statu quo, in den tegenwoordigen toestand; —
in summa, in het geheel, te zamen genon: en; —
in suspense. in twijfel, niet uitgemaakt, hangende;
— in termino. op den bepaalden dag of termijn; —
in triplo, in drievoudig afschrift; — in usu, gewoon;
in gebruik; — in vicem, wederkeerig, onderling.
INACCESSIBEL, bn. ontoegankelijk, ongenaakbaar.
INACCURAAT, bn. bw. onnauwkeurig.
INACHTNEMING, v. waarneming; zorg (voor
iets); opvolging nakoming : met inachtneming van
art. 50 van het Burgerlijk Wetboek; betrachting:

met inachtneming der noodige voorzichtigheid.

INACTIEF, bn. werkeloos, ledig, buiten dienst.
INACTIVITEIT, v. werkeloosheid, staat van rust.
INADEMEN, (ademde in, heeft ingeademd), met
den adem naar binnen brengen : eene verpeste lucht
-inademen. INADEMING, v. (-en), het inademen;
ademhaling, ademtocht.
INADVERTENTIE, v. onachtzaamheid, achteloosheid, nalatigheid, zorgeloosheid.
INAKKEREN, (akkerde in, heeft ingeakkerd),
(Zuidn.) inploegen : het onkruid inakkeren.
INALIËNABEL, bn. onvervreemdbaar.
INALTERABEL, bn. onveranderlijk, niet aan
bederf onderhevig.
INAMOVIBILITEIT, v. de onafzetbaarheid van
ambtenaren.
INANITIE, v. uitputting, afmatting, krachteloos
-hei.d;
hongerdood.
INANKEREN, (ankerde in, heeft ingeankerd),
ankers in een muur bevestigen. INANKERING, v.
het mankeren : recht van inankering in eens anders
muur.
INAPPELLABEL, bn . niet vatbaar voor hooger
beroep.
INASEMEN, (asemde in, heeft ingeasemd). Zie
INADEMEN.
INATTENTIE, v. onoplettendheid, achteloosheid,
INAUGURAAL, bn. de inwijding betreffende:
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een inauguraal geschrift; eene inaugurals rede. rede
bij de aanvaarding van het hoogleeraarsambt
gehouden.
INAUGURATIE, v. (-s, ...tiën), plechtige bevestiging in eene waardigheid, inwijding.
INAUGUREEL, bn. Zie INAUGURAAL.
INAUGUREEREN, (inaugureerde, heeft geïnaugureerd), plechtig bevestigen, inwijden.
INBAAR, bn. invorderbaar, wat met recht kan
geëischt worden : inbare schulden.
INBAKENEN, (bakende in, heeft ingebakend),
met bakens afzetten. INBAKENING.
INBAKEREN, (bakerde in, heeft ingebakerd), in
luiers wikkelen : een kind inbakeren; (fig.) warm
kleeden, warm instoppen : ge moogt den jongen wel

warm inbakeren, als gij hem buiten stuurt. ZICH
INBAKEREN, zich warm kleeden : men moet
zich 's winters warm inbakeren. INBAKERING, v.

het inbakeren.
INBAKKEN, (bakte in, is ingebakken), door bakken in grootte verminderen, inkrimpen : het eene
deeg bakt meer in dan het andere. INBAKKING, v.
het inbakken.
INBALKEN, (balkte in, heeft ingebalkt), balken
in een muur bevestigen. INBALKING, v. het
inbalken : recht van inbalking in eens anders muur.
INBALSEMEN, (balsemde in, heeft ingebalsemd),
met balsem insmeren; een lijk inbalsemen, toebereiden om het tegen verrotting te bewaren. INBALSEMING, v. het inbalsemen.
INBANNEN, (bande in, heeft ingebannen),
(kaartsp.) met een troef een slag winnen.
INBARSTEN, (barstte in, is ingebarsten), met
een barst, met geweld indringen; verder bersten.
INBARSTING, v. het inbarsten.
INBEELDEN, (beeldde in, heeft ingebeeld), zich
iets voorstellen als werkelijk bestaande of gebeurende : hij beeldt zich in, dat hij ziek is; een ingebeelde zieke; (fig.) verwaand zijn, een overdreven
gevoel van eigenwaarde hebben : wat beeldt gij u
wel

in ?

INBEELDING, v. (-en), hersenschim : kom, kom,
het is maar inbeelding; (fig.) vooringe nomenheid (met zichzelven), verwaandheid, trotschheid : wat heeft die man eene inbeelding!
INBEGREPEN, dit of dat inbegrepen, medegerekend, medegeteld.
INBEGRIP, o. met inbegrip van, daaronder begrepen, ingesloten : met inbegrip van alle onkosten.
INBEITELEN, (beitelde in, heeft ingebeiteld).
(beeldh.) inhouwen : op het voetstuk was de naam
van den beeldhouwer ingebeiteld. INBEITELING, v.
het inbeitelen.
INBELLEN, (belde in, heeft ingebeld), (w. g.)
door bellen doen inkomen, bellen om iem. te roepen :
gij zijt niet ziek;

worden de patiënten achter elkaar
ingebeld; (w. g.) door bellen breken, zeer hard en
lang bellen : hij heeft het huis ingebeld.
bij dien dokter

INBERGEN, (borg in, heeft ingeborgen), (w. g.)
bergen, bewaren, wegsluiten.
INBERSTEN, Zie INBARSTEN.
INBESLAGNEMING, v. (-en), het onder gerechtelijke bewaring stellen : de inbeslagneming der
meubelen,

van smokkelwaar.

INBEUREN, (beurde in, heeft ingebeurd), intillen, helpen instijgen : iem. het .rijtuig inbeuren; —
geld ontvangen : hij beurt elke week aanzienlijke
sommen in. INBEURING, v. het inbeuren.
INBEWARINGHOUDING, v. het in bewaring
houden. INBEWARINGNEMING, v. het in. bewaring nemen. INBEZITNEMING, v. (-en), het in
bezit nemen : de inbezitneming der veroverde gewesten. INBEZITSTELLING, v. (-en), het in bezit
stellen. INBEZITTREDING, v. (-en).
INBIJT, o. (veroud.) ontbijt; — m. (Zuidn.) begin.
1. INBIJTEN, (beet in, heeft ingebeten), invreten : het sterkwater bijt de metalen in; iets met een
bijtend vocht bewerken, om het te kleuren .
2. INBIJTEN, (bijtte in, heeft ingebijt), een schip
de haven inbijten, door in het ijs gehakte bijten
binnenbrengen. INBIJTING, v.
INBIJTEND, bn . invretend (van scherpe vochten) : inbijtend vocht.
INBIJTING, v. (-en), invreting : de inbijting der
ertsen.

INBIKKEN, (bikte in, heeft ingebikt), groeven
in een steen hakken.
INBINDEN, (bond in, heeft ingebonden), door
middel van een band vereenigen, samenvoegen:

INBOORLING SRECHT.

boomer in stroo inbinden; — de vellen of bladen van een boek tot een geheel binden : een boek

jonge

in leeren band laten inbinden; — nauwer binden,
verminderen, inkrimpen : de zeilen inbinden; (fig.)
men moet zijne driften wat inbinden, (beteugelen);
hij zal moeten inbinden, een minder hoog woord
voeren, een lageren toon aanslaan, bakzeil halen;
zich inbinden, zich matigen, zich inhouden : het
kostte hem heel wat moeite zich in te binden. INBINDING, v. (-en). het inbinden.
INBITTER, bn. bitter in den hoogsten graad;
(fig.) zeer vergramd.
INBLAASSTER, v. (-s), (fig.) aanhitster.
INBLAUW, bn. zeer blauw.
INBLAZEN, (blies in, heeft ingeblazen). door
blazen inkomen : de wind blies den schoorsteen in;
hij blies het stof de kamer in; God blies Adam den
levensadem- in; — door blazen doen instorten : de
storm blies het dak in; — ( fig.) inboezemen, ingeven :
iem. moed inblazen; -- in het oor blazen, influisteren,

tot iets aanzetten. INBLAZING, v. (-en), het
inblazen; inboezeming; ophitsing : dat is eene inblazing van den booze; — ( med.) zekere geneeswijze
bij een pasgeboren kind of een verstikte.
INBLAZER, m. (-s), (fig.) aanhitser.
INBLEEK, bn. zeer bleek.
INBLIJ, ...BLIJDE, bn. innig verheugd.
INBLIJVEN, in iets blijven, niet uitkomen;mijn
nummer is ingebleven (niet uitgetrokken in de
loterij); (geneesk.) de breuk wil maar niet inblijven; —
(Zuidn.) de tarwe blijft in, blijft in den grond,
komt niet op.
INBLIKSEMEN, (bliksemde in, heeft ingebliksemd), door den bliksem getroffen worden : het is
daar ingebliksemd: — ( plat.) instorten, inzakken;
naar binnen smijten; kapot smijten.
INBLINKEN, (blank in, heeft ingeblonken),
blinkend insehijnen : de nwan blinkt vriendelijk de
kamer

in.

INBOEDEL, m. (-s), INBOEL, m. (-en), al het
huisraad in een gezin, de roerende goederen in
een huis : de geheele inboedel van het afgebrande
huis was verzekerd. INBOEDELTJE (INBOELTJE),
o. (-:e).
INBOEGEN, (boegde in, heeft ingeboegd), (een
schip) boegend in de haven brengen.
INBOEKEN, (boekte in, heeft ingeboekt), in
een boek, een register schrijven; (koopmanst.) in.
het grootboek schrijven (posten, rekeningen enz.). (Z. A.) onmondige kinderen of verwaarloosde
kleurlingen als dienstboden bij blanken uitbesteden.
INBOEKING, v. het inboeken.
INBOEKSEL, o. (Z. A.) het stelsel van inboeken.
INBOEREN, (boerde in, heeft ingeboerd), bij
het boerenbedrijf verliezen : hij heeft er dit
jaar 2000 ald. bij ingeboerd; — ( Zuidn.) door het
boerenbedrijf rijk worden ; ook van andere bedrijven gezegd.
INBOETEN, (boette in, heeft ingeboet), in de
plaats brengen van iets, dat vervangen moet moor den : een nieuw stuk (in een net) inboeten:; (pap.)
nieuwe vilten inboeten, in plaats van die versleten
zijn; — (gew.) glazen inboeten, die, welke stuk zijn,
door nieuwe vervangen; in de plaats van de doode
planten nieuwe aankweeken, tusschen planten, bij
planten (in den boschbouw, in koffieplantages
enz.); — zijne betrekking, zijn leven kon hij er bij
inboeten, verliezen; — geld bij iets inboeten, verliezen, verspelen. INBOETING, v. het inboeten.
INBOEZEMEN, (boezemde in, heeft ingeboezem(I), (fig.) in iemands boezem of gemoed brengen,
inprenten, iem. iets doen opvatten, ermede ver
eerbied, ontzag, vrees inboezemen; vertrouwen,-vulen:
wantrouwen inboezemen. INBOEZEMING, v. (-en).
INBONZEN, (bonsde in, heeft ingebonsd), iets
door bonzen vernielen : hij bonsde de deur in; —
naar binnen bonzen, smijten : hij bonsde het de deur

in; iemand het huis inbonzen.

INBOOMEN, (boomde in, heeft ingeboomd), (een
vaartuig) door middel van den vaarboom ergens
binnen brengen.
INBOORLING, m. en v. (-en), die geboren is in
het land of in de stad, waar hij woont; (inz.) iemand
van de inlandsche bevolking van een land, waar
zich kolonisten hebben gevestigd : de inboorlingen
van Afrika. INBOORLINGE, v. (-n).
INBOORLINGSCHAP, o. het r zijn van inboorling.
INBOORLINGSRECHT, o. recht aan een vreem-
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ken; niets in te brengen hebben, geen invloed hebben,
deling toegekend, om met de inboorlingen gelijk
niets te zeggen hebben; hij kon daar niets tegen
te staan, naturalisatie.
inbrengen, niet tegenspreken, het ontkennen, ontINBOOS, bn. zeer. boos.
zenuwen; (zegsw.) (gew.) die veel inbrengt, brengt er
INBOREN, (boorde in, heett ingeboord), met eene
boor een gat in iets maken; (fig.) doordringen : de
ook veel uit, wie in eenig huisgezin veel nieuws (niet
zelden veel kwaads) van anderen of uit andere
kogel boorde een heel eind den grond in; — (w. g.) zich
huisgezinnen weet te vertellen, zal uit dit huisgezin
ergens inboren, indringen. INBORING, v. het inweder veel weten te vertellen in. andere. INBRENboren.
GING, v. (-en).
INBOREND, bn. inborende verdedigings- of strijk
(vest.)
INBRENGER, m. (-s), die inbrengt.
-line,
INBRENGST, v. (-en), inbreng.
INBORST, v. geaardheid, aard, karakter : hij is
van eene zachtzinnige inborst.
INBRENGSTER, v. (-s), zij, die inbrengt.
INBREUK, v. (w. g.) geweldige breuk, het inINBOTSEN, (botste in, heeft en is ingebotst),
breken; — (fig.) schending (van een recht); overmet een bots, wild en ruw binnenkomen.
INBOUWEN, (bouwde in, heeft en is ingebouwd),
treding (eener wet); inbreuk maken op de rechten
met andere gebouwen omringen, omgeven : vroeger
en vrijheden van een ander; dat is eene inbreuk op
was dit een uithoek der stad, maar nu is het al aardig
ons verdrag.
ingebouwd; — die toren is ingebouwd, staat niet vrij
INBROKKELEN, INBROKKEN, (brokkelde,
voor de kerk; — (scherts.) erg ingebouwd zitten, dicht
brokte in, heeft en is ingebrokkeld, ingebrokt),
omringd door anderen, benauwd.
kleine stukjes brood of beschuit brokkende in iets
INBRAAF, bn. zeer braaf.
(drank of spijs) doen; — (fig.) hij heeft er zijn geheele
INBRAAK, v. het inbreken (in een huis met het
vermogen bij ingebrokkeld, ingeschoten, gaandeweg
doel om te stelen enz.) : diefstal met inbraak; ver
verloren; — afbrokkelen, brokken laten vallen:
-zekring
tegen inbraak.
de dijk is hier al heel wat ingebrokkeld. INBROKINBRAAKVRIJ, bn. inbraakvrije kluizen, behoorK(EL)ING, v.
lijk verzekerd tegen inbraak.
INBRUIN, bn. zeer bruin.
INBRADEN, (braadde in, is ingebraden), minder
INBRUISEN, (bruiste in, is ingebruist), met
worden, krimpen door braden : dat vleesch is heel
geweld ergens binnenkomen : het water bruiste het
wat ingebraden: versch spek braadt zeer in.
huis in; (fig_) op iem. inbruisen, met gebruis iem.
INBRANDEN, (brandde in, heeft en is ingebrand),
naderen INBRUISING, v. het inbruisen.
met een heet of gloeiend ijzer indrukken : een merk
INBUIGEN, (boog in, heeft en is ingebogen),
op het vee inbranden; de ijkletter op maten inbrannaar binnen buigen, gebogen worden : ge moet dat
den; — verf door sterke verhitting in porselein
ijzer nog wat inbuigen; naar binnen gebogen worden.
branden : inrichting tot het inbranden van beschilderde
INBUIGING, v.
voorwerpen van porselein; — door het branden
INBURGEREN, (burgerde in, heeft en is ingeverminderen : de koffieboonen branden niet veel in; —
burgerd), tot burger maken, in Bene natie als burbrandende indringen, zich verder uitbreiden (van
ger, als lid opnemen, het burgerrecht of inboor
eene vlam); — niet gelijkmatig afbranden: die pijp,
geven; (fig.) basterdwoorden die bij ons-lingsrecht
deze sigaar brandt in; — ( Zuidn.) iem. inbranden. \óór
ingeburgerd zijn, die als inheemsch zijn geworden
en als zoodanig worden behandeld.; zich inburgeren,
het huis dat iem. betrekt, een vuur ontsteken
een er rondom dansen en zingen, waarbij men door
zich als burger vestigen, zich als burger ergens
de nieuwe bewoners getrakteerd wordt. INBRAN
voelen : ik heb, voel mij hier reeds geheel ingeDING, v. (-en), het inbranden : de inbranding
burgerd.
geschiedde met een gloeiend ijzer; — merk of teeken,
INBUSSELEN, (busselde in, heeft ingebusseld),
dat door het inbranden ontstaat : de inbrandingen
(Zuidn.) (kleine kinderen) inbakeren; goed ingebusmoeten duidelijk zichtbaar zijn.
seld zijn, er warmpjes inzitten, rijk zijn.
INBRANDER, m. (-s), damasceerder.
INCAPABEL, bn. onbekwaam, ongeschikt.
INBRASSEN, (braste in, heeft ingebrast), brasINCAPACITEIT, v. onbekwaamheid, ongeschikt
send inhalen (van de zeilen).
-heid.
INBREIEN, (breide in, heeft ingebreid), door
INCARCERATIE, v. (-s, ...tiën), kerkering,
breien inzetten : ergens een stuk inbreien; — deze
opsluiting: (geneesk.) de inklemming (eener breuk
sajet breit zeer in, de steken blijken kleiner te zijn,
b. v.)
zoodat men meer steken moet hebben voor dezelfde
INCARNATIE, v. (godg.) vleesch-, menschworwijdte of lengte; eenige steken op eene naald breien:
ding, het aannemen van een menschelijk lichaam
zoo kan ik het breiwerk niet wegleggen, ik moet eerst
door een hooger wezen, inz. de menschwording
de naald inbreien.
(het aannemen eener menschelijke natuur) van
INBREKEN, (brak in, heeft en is ingebroken), zich
J. C., den Zoon Gods, en in de Indische godenmet geweld toegang verschaffen, inbraak doen in
leer de tien gedaanten van dieren en mensehen,
een huis : men heeft hier ingebroken; er zijn dieven
die Vischnoe, heeft aangenomen; — hij is de incaringebroken; zij zijn door den tuin in het huis ingenatie van de gierigheid, de gierigheid is als 't ware
broken; op iem. inbreken, met geweld op hem los
in hem belichaamd.
: de ruiterij brak op den vijand in, trachtte in-stormen
INCARNEEREN, (incarneerde, heeft geïncarde gelederen van den vijand te dringen; —
neerd), Bene lichamelijke gestalte geven; belichamen,
breken, doorbreken : deze dijk is herhaaldelijk inverpersoonlijken : hij is de geïncarneerde gierigheid,
gebroken; inbrekend ijs dat breekt, als er een last
de gierigheid in persoon.
op komt; — verbreken, schenden, vgl. inbreuk.
INCASSATIE, v. (...tiën), het incasseeren.
INBREKING, v. (-en).
INCASSEEREN, (incasseerde, heeft geïncasseerd),
INBREKER, m. (-s), INBREEKSTER, v. (-s),
geld innen, ontvangen. INCASSEERING, v. (-en).
die zich aan diefstal met inbraak schuldig maakt.
INCASSEERDER, m. (-s), die incasseert.
INBRENG, m. wat man of vrouw bij een huwelijk
INCASSO, o. kassiersloon voor het innen van
meebrengt; wat in Bene spaarkas ter bewaring, in
gelden; —BANK, v. (-en), bankinstelling die zich
Bene maatschappij om daarmee te handelen gespeciaal belast met het innen van wissels of kwibracht of in Bene bank van leening verpand
tanties.
wordt; huis van inbreng, een pandjeshuis.
INCH, (Eng.), o. (-es), Engelsche duim, lengteINBRENGEN, (bracht in, heeft ingebracht), naar
maat van 2.54 c.M.
binnen brengen : den oogst inbrengen; — mede
INCHOATIEF, o. (...tieven), (taalk.) werkbij een huwelijk : zijne vrouw heeft een-breng
woord dat Bene aanvangende handeling of het overgroot vermogen ingebracht; — inwonende kinderen
gaan in een anderen toestand uitdrukt, b. v. bedie bij hun ouders geld inbrengen, bijdragen in de
vriezen, ontvlammen.
kosten der huishouding; — voortbrengen, opleveINCIDENT, o. (-en), onvoorziene gebeurtenis,
ren : dit brengt mij honderd gulden 's jaars in; —
voorval; storend voorval; stoornis; — (veroud.)
storten (om deelgenoot eener handelszaak te zijn) :
(rechtsgel.) tusschenkomend geschil, waardoor de
hij heeft niet veel geld in de zaak ingebracht; — uittrekvoortzetting van het geding voor korter of langer
ken (een post op Bene begrooting); geld in een
tijd wordt geschorst, omdat van de beslissing van het
spaarkas tegen rente in bewaring geven; — verincident soms afhangt, of het geding al dan niet
panden (in Bene bank van leaning); — (meststoffen)
zal worden voortgezet.
onder den grond brengen; indienen, inleveren
INCIDENTEEL, bn. (rechtsgel.) betrekking
(klachten, bezwaren); aanvoeren, bijbrengen : wat
hebbende op een tusschenkomend geschil: een
hebt gij hiertegen in te brengen I hierop aan te merincidenteele eisch.

INCIDENTIEHOEK.

INCIDENTIEHOEK, m. (- en), (wisk. en gez.)
hoek van inval.
INCIPIEEREN, (incipieerde, heeft geïncipieerd),
beginnen, aanvangen.
INCIPIËNT, m. (- en), aanvanger, beginner, leerling.
INCISIE, V. (- s, ...siën), insnijding, snede.
INCISIEMES, o. ( -sen), insnijmes.
INCITABILITEIT, v. prikkelbaarheid der levens werkzaamheid.
INCITATIE, v. (-s, ...tiën), aanzetting, aansporing, prikkeling; opruiing, ophitsing.
INCITEEREN, (inciteerde, heeft geïnciteerd),
aanzetten, aandrijven, aansporen, prikkelen, aan
-vuren;
opruien.
INCLINATIE, v. (-s, ...tiën), neiging, helling; de
inclinatie der magneetnaald, de hoek, dien eene horizontaal zwevende magneetnaald maakt met het
vlak van den horizon; (fig.) liefde, genegenheid:
ik gevoel geen inclinatie voor haar.
INCLINATIEKAART, v. (-en), (nat.) kaart waarop door lijnen de plaatsen verbonden zijn, die
dezelfde inclinatie vertoonen; ...KOMPAS, o.
( -sen), of INCLINATORIUM, o. (nat„) zeker koperen toestel, dienende tot het meten van de magnetische inclinatie.
INCLINEEREN, (inclineerde, heeft geïnclineerd),
neigen, overhellen; neiging tot iets hebben; inchineerenden (gegadigden, belanghebbenden) worden
verzocht enz.
INCLUDEEREN, (includeerde, heeft geïneludeerd), insluiten, in zich sluiten, bevatten,
INCLUIS, bn. medegerekend, met inbegrip van,
ingesloten.
INCLUSIE, v. (-s, ...siën), insluiting.
INCLUSIEF, bw. met inbegrip van, er mede onder
gerekend; ingesloten.
INCOGNITO, bw. onder een vreemden naam; hij
reist incognito; —
—, o. het verbergen van naam of stand : het
incognito bewaren.
INCOHAERENTIE, INCOHAESIE, V. gebrek
aan samenhang.
INCOMMENSURABEL, bn. onderling onmeetbaar, geene gemeene maat hebbende.
INCOMMODEEREN, (incommodeerde, heeft
geïncommodeerd), lastig zijn, lastig vallen, ongelegen komen, hinderen.
INCOMPATIBEL, bn. onvereenigbaar, onbestaanbaar (met).
INCOMPATIBILITEIT, v. onvereenigbaarheid,
oneensgezindheid; incompatabiliteit van humeur,
het elkander niet kunnen verdragen.
INCOMPENSABEL, bn. niet te vergoeden.
INCOMPETENT, bn. onbevoegd; zich incompetent
verklaren tot het uitspreken van een oordeel over iets.
INCOMPETENTIE, v. onbevoegdheid; ontoereikendheid; ongeschiktheid.
INCOMPLEET, bn. (...pleter, -st), niet compleet,
niet volledig: (van eene vergadering) onvoltallig.
INCOMPRESSIBEL, bn. onsamenpersbaar.
INCONFORM, bn. niet overeenstemmende, niet
gelijkvormig met.
INCONSEQUENT, bn. bw. ( -er, -st), zich niet
gelijk blijvende, zichzelven tegensprekend : inconsequent te werk gaan; hij is altijd even incon-

sequent .

INCONSEQUENTIE, 'v. (-s, ...tiën), gebrek aan
consequentie, het zichzelven niet gelijk blijven.
INCONSIDERANTIE, v. onbedachtzaamheid.
INCONSISTENTIE, v. onvastheid, gebrek aan
samenhang of verband.
INCONSTITUTIONEEL, bn. bw. tegen, in strijd
met de grondwet, ongrondwettig.
INCONTESTABEL, bn. onbetwistbaar, onwedersprekelijk.
INCONTRIBUABEL, bn. niet schatplichtig, onbelastbaar.
INCONVENIËNT, o. (-en), ongelegenheid, bezwaar, ongerief, ongemak.
INCORPORATIE, v. (-s, ...tiënl, inlijving (bij),
opneming (in); de menschwording van Chr.; (apoth.)
de vermenging van droge en vloeibare stoffen tot
eene pil- of pleistervormige massa.
INCORPOREEREN, (incorporeerde, heeft geïncorporeerd), inlijven, vereenigen met. opnemen (in
iets).
INCORRECT, bn. bw. ( -er -st). onnauwkeurig,
gebrekkig : incorrect spreken; onbehoorlijk : incor-
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rec;te hanaeling, zich incorrect gedragen, niet volgens
eer of goede reden.
INCOURANT, bn. ( -er, -st), niet gangbaar, niet of
moeilijk verkoopbaar: incourante fondsen; incourante
artikelen, waar weinig vraag naar is.
INCREDULITEIT, v. origeloovigheid, twijfelzucht.
INCREMENT, o. (stelk.) bet verschil der termen
in eene opklimmende reeks.
INCRIMINEEREN, (incrirnineerde, heeft geïncrimineerd), als strafbaar beschouwen, als fout
aanrekenen : de geïncrimineerde woorden, feiten.
INCROYABEL, bn. ongeloofelijk.
INCROYABLE, m. (-s), modegek, modeheertje,
pronkertje; ook epen buitengewoon groote driekante
hoed.
INCRUSTATIE, v. (-s, ...tiën), omkorsting van
voorwerpen, door ze in kalk- of kiezelhoudend
water te dompelen; — (gen..) verharding, verkalking van weefsels: -- invatting van fijne steenen.
INCRUSTEEREN, (incrusteer.de, heeft geïncrust eerd), omkorsten : het water van het meertje van
Rockanje incrusteert. INCRUSTEERING, v.
INCUBATIE, v. trapcgewijze ontwikkeling eener
ziekte; --TIJDPERK, o (-en), tijdruimte tusschen
de opneming van eene infectiestof en het uitbreken
van de daardoor veroorzaakte ziekte.
INCULPATIE, v. (- G • ... tiën), beschuldiging, aan
-klaeht.
INCULPEEREN, (inculpeerde, heeft geïnculpeerd), beschuldigen, aanklagen, ten laste leggen,
aantijgen.
INCUNABEL, m. (-en), oudste voortbrengsel
der boekdrukkunst, inz. een druk, welke van vóór
1500 afkomstig is, wiegedruk.
INCURABEL, bn. ongeneeslijk, onheelbaar.
INDABA, v. (-'s), (Z. A.) raadsvergadering der
Kaffers.
INDACHTIG, bn. aan iets denkende; aan iets
indachtig zijn; iem. iets indachtig maken; wees mijner
indachtig.
INDACHTIGMAKING, v. het indachtig maken
onder indachtigmaking, dat de veroordeelde het recht
heeft binnen drie weken van het vonnis in hooger
beroep te komen.
INDAGEN, (daagde in, heeft ingedaagd), een af wezige oproepen (voor de reehtbank enz.), dagvaarden. INDAGING, v. het indagen; bevelschrift
waarbij iem. wordt ingedaagd.
INDALEN, (daalde in, is ingedaald), naar binnen,
naar beneden dalen : hij daalde het eerst de
mijn in.
INDAMMEN, (damde in, heeft ingedamd), met
een dam of dijk omringen, water door dijken
insluiten : een ondiep gedeelte van eene binnenzee
indammen. INDAMMING, v. (-en).
INDANSEN, (danste in, heeft ingedanst), door
dansen doen instorten ; zij zouden haast den vloer

indansen.

INDAUWEN, (dauwde in, is ingedauwd), dauwend vallen (in iets), indringen (als dauw); (fig.)
(w. g.), zacht of ongemerkt in den geest dringen.
INDEBITUM, o. betaling uit vergissing of zonder
verplichting.
INDECENT, bn. ( -er, -st), (van iemands houding
en gebaren, kleeding, taal en woorden enz.) onwel
onbetamelijk, onfatsoenlijk, aanstootelijk,-voeglijk,
onzedelijk.
INDECENTIE, v. (-s, ...tiën), onwelvoeglijkheid,
onbetamelijkheid, aanstootelijkheid.
INDECISIE, v. besluiteloosheid; onbeslistheid.
INDECLINABEL, bn. (taalk.) onverbuigbaar.
INDEELEN, (deelde in, heeft ingedeeld), verdeelen, in deelen splitsen, in klassen rangschikken:
de redenaar had zijne rede in drieën ingedeeld; de
planten worden d.f volgens een natuurlijk df volgens
een kunstmatig stelsel ingedeeld; (wev.) de schets
(van een weefpatroon) indeelen, haar door elkaar
kruisende lijnen in het noodig aantal koorden en
inslagvakken verdeelen; - inlijven : de nieuwe
lichtingen indeelen; zijn de milicien al ingedeeld ?
INDEELING, v. het indeelen.
INDELICAAT, bn. bw. (...cater, -st), onkiesch,
niet fijngevoelig, ruw, grof.
INDELVEN, (dolf in, heeft ingedolven), door
delven indringen : hoe diep men de aarde indolf,
men vond geen drinkbaar water; in de aarde begraven : een schat in den grond indelven. INDELVING,
v. het indelven.

INDEMNISATIE.

833INDIJKEN.

INDEMNISATIE, v. (-s, ...tiën), schadeloosstel
vergoeding.
-ling,
INDEMNISEEREN, (indemniseerde, heeft geïndemniseerd), schadeloosstellen, vergoeden, vrij houden.
INDEMNITEIT, v. schadevergoeding.
INDENKEN, (dacht in, heeft ingedacht), nadenken, overdenken; peinzen over : ik heb deze zaak
nader ingedacht; -- zich indenken, zijn gedachten
met iets gespannen bezig houden, door denken
zich Bene juiste voorstelling van iets maken : ik moet
er mij eerst indenken; het is moeilijk, zich in zulk
een toestand in te denken, er zich met zijne ge-

dachten geheel in verplaatsen.
INDEPENDENT, bn. ( -er, -st), onafhankelijk,
zelfstandig.
INDEPENDENTEN, m. en v. mv. de aanhangers
eener kerkelijke partij, in het begin der 17de eeuw
in Engeland ontstaan, die leerde dat elke kerkelijke
gemeente geheel vrij is - (ook) staatkundige
partij in Engeland in de 17 de eeuw, die den koning
geen gezag in kerkelijke zaken toekende en meer
en meer streefde naar het afschaffen van de koninklij ke waardigheid en het instellen van een repoblikeinschen regeeringsvorm.
INDEPENDENTIE, v. onafhankelijkheid.
INDERDAAD, bw. werkelijk, wezenlijk : hij
heeft inderdaad gelijk; en inderdaad, als inleiding
van een nieuwen zin ter bevestiging van Bene voorafgaande mededeeling, bewering enz.; - (met toestemmende kracht) voorzeker, ongetwijfeld : inderdaad, ik ken zulke menschen; - bevestigend antwoord op eene vraag.
INDERHAAST, bw. in haast, met spoed.
INDERTIJD, bw. vroeger, op een onbepaalden tijd
in het verleden (in tegenst. met destijds, dat op een
bepaalden tijd betrekking heeft): hij heeft dat inder-

welke van het Pauselijk Hof uitgaan; -CIRKEL,
m. (-s), tijdkring van 15 jaar; -GETAL, o. (-len),
getal dat aangeeft hoeveeel jaren van eene indictie
reeds verloopen zijn : men vindt het indictiegetal

voor zeker jaar door 3 er bij op te tellen en die som
door 15 te deden; het restgetal is het indictiegetal.
INDIË, o. (-n), de beide Indiën; Britsch- Indië.
INDIEN, vw. bijaldien, ingeval, zoo : indien ik
van mijn leven trouw, uit Wijnberg neem ik vast een
vrouw; - indien al, aangenomen, ondersteld dat:
indien hij al de schuldige is, zoo is hij nu toch buiten
uw bereik; - indien niet, zoo het tegenovergestelde

het geval mocht wezen; (ook) zoo al niet, om niet
te zeggen.
INDIENEN, (diende in, heeft ingediend), bij de
bevoegde macht, het bevoegde college inleveren,
onderwerpen, voorleggen; een ontwerp van wet in-

dienen; een verzoekschrift indienen; zijne bezwaren,
zijne klachten indienen. INDIENING, v. het in-

dienen.
INDIENNE, V. Oostindische katoenen stof, fijn
gedrukt katoen, sits.
INDIËR, m. (-s), inboorling, inwoner van Indië;
Sinjo of Indo - Europeaan.
INDIFFERENT, bn. ( -er, -st), onverschillig; lauw;
ongevoelig.
INDIFFERENTISME, o. onverschilligheid, lauwheid.
INDIGENT, bn. ( -er, -st), behoeftig, arm, nooddruftig .
INDIGESTIE, v. gestoorde spijsvertering als gevolg van overlading van de maag; zich eene indi-

gestie aan iets eten.

INDIGNATIE, v. verontwaardiging, misnoegen.
INDIGNITEIT, v. (-en), onwaardigheid,
INDIGO, v. eene verfstof van prachtig blauwe
kleur, die uit verschillende planten, maar in hoofdtij d wel gezegd, maar dat zal hij nu wel weer vergeten ! zaak uit de tropische indigoplant, wordt bereid:
zijn.
groene indigo, indigo met een gering gehalte var
INDETERMINISME, o. (wijsb.) leer dat de wil
blauwe kleurstof en Bene grootere hoeveelheid
van den mensch volkomen vrij is, staat tegenover
indigobruin, indigorood en indigolijm; gereduceerde
determinisme.
indigo, indigo, waaraan de zuurstof is ontnomen,
INDEUKEN, (deukte in heeft en is ingedeukt),
waardoor zij kleurloos wordt en oplosbaar in kalk; een deuk in iets slaan : mijn hoed is op verscheidene
indigoplant; plaatsen ingedeukt; - een deuk krijgen : de buis is
- o. de donkerblauwe kleur, iets lichter dan
hier ingedeukt. INDEUKING, v. (-en), het indeuken;
marineblauw : het indigo is eene der kleuren van het
holligheid, put.
door een prisma ontlede zonlicht; INDEX, m. wijsvinger; - (boekdr.) afbeelding
-, bn. indigokleurig : eene indigo japon.
INDIGOBEREIDER, m. (s), bereider van indigo;
van eene hand met gestrekten wijsvinger ; ... BLAD, o. (-eren), blad van de indigoplant, waarregister, bladwijzer, inhoudsopgave : dit boek heeft
uit de kleurstof voornamelijk bereid wordt;
geen index; - (R. K.) index librorum prohibitorum,
lijst der door de Roomsche curie verboden boeken : 11 ...BLAUW, o. Bene verbinding van koolstof, waterstof, stikstof, en zuurstof, die ontstaat door het
deze werken zijn op den index geplaatst; congregatie
indigowit zooveel mogelijk met de lucht in aan
van den index, college van de Roomsche curie, vante brengen; ...BOER, m. (-en), indigoplan--raking
van
den
index
bijhouden
wege den Paus met het
ter: ... BRUIN, o. bestanddeel van de indigo gebelast; (fig.) iem. op den index zetten, uit den omdurende
de bereiding ten koste van 't indigoblauw
gang bannen, uitsluiten.
gevormd; ...CULTUUR, v. verbouw van indigo;
INDIA-RUBBER, o. verbinding van caoutchouc
...DRIL, o. soort van blauw katoenen japonstof:
met 12'/ zwavel, eene zeer veerkrachtige stof met
...FABRIEK, v. (-en), inrichting voor de bereiding
hoog smeltpunt : India-rubber- stempel; Indiavan indigo; ...FABRIKANT, m. (- en); ...HANDEL,
rubber- sponzen.
m handel in indigo; ...KARMIJN. o. blauw karINDIAAN, m. (Indianen), inboorling van Amerika,
mijn.. indigozwavelzure potasch; ...LIJM, v. Bene
-die tot een afzonderlijk menscheuras behoort, dat
lijmstof, welke in de indigoplant gevonden wordt.
zich door koperbruine huidskleur, sluik, zwart
INDIGOPLANT, v. (-en), eene tot de familie der
haar en laag voorhoofd van de andere rassen onder
papilionaceeën behoorende plant, die o. a. de indigo
-scheidt.
oplevert (indigofera tinctoria); ...PLANTAGE, v.
INDIAANSCH, bn. van of als de Indianen; -, o.
(-s), aanplanting, kweekerij van indigoplanten;
de Indiaansche taal; - eene Indiaansche, vrouw
...PLANTER, m. (-s), eigenaar eener indigoplanvan de Indianen.
tage; ... ROOD, o. zeker bestanddeel van de indigo;
INDIANENGEBIED, o. (-en), landstreek aan de
...RUPS,
v. (-en), rups die verwoestingen in de
Indianen toebehoorende; ...ROMAN, m. (-s), roman
indigoplantages aanricht; ...STENGEL, m. (-s);
betreffende de Indianen; ...STAM, m. (-men).
...STRUIK, m. (-en), indigoplant; ...TINCTUUR,
INDICATEUR, m. (-s), (stoomw.) toestel aan een
v. een mengsel, hoofzakelijk bestaande uit water,
stoomcilinder om den stoomdruk gedurende de
indigozwavelzuur en vrij zwavelzuur.
zuigerbeweging aan te wijzen.
INDIGOTINE, v. hoofdbestanddeel van de indigo.
INDICATIE, v. (-s, ...tiën), aanwijzing; (recht.) i
INDIGOVINK, m. (-en), ...VOGEL, m. (-s), een
grond van verdenking; inz. het kenteeken eener
glinsterend bruine vink uit Amerika. (fringilla cyaziekte, de ziekte -aanwijzing.
nea); ...WIT, o. kleurlooze indigo (in de levende
INDICATIEF, m. (...tieven), (spraakk.) aan plant; het helder geel gekleurde vocht, dat door eene
toonende wijs.
soort gisting uit de indigobladeren w ordt verkregen
INDICEEREN, ... QUEEREN, (indic(qu)eerde,
en bij oxydatie het indigoblauw oplevert : het
heeft geïndic(qu)eerd), aanwijzen, aanduiden.
indigowit bevat minder zuurstof dan het indigoblauw;
INDICIËN, v. mv. kenteekenen, gronden van
...ZWAVELZUUR, o. Bene blauwe in water opvermoeden.
losbare verbinding van indigoblauw met zwavelINDICTIE, v. bijeenroeping tot eene kerkvergadezuur.
ring; kerkelijke oproeping; (tijdr.) de Romeinsche
INDIJKEN, (dijkte in, heeft ingedijkt), door een
indictie, tijdkring van vijftien jaren. In de middel
dijk omgeven, afsluiten en droogmaken : langs
werd het jaar der indictie dikwijls in-euwn
deze
rivier is al heel wat land ingedijkt.INDIJKING,
openbare stukken vermeld, het langst in die,
Van Dale.
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INDIKKEN.
V. (- en), het indijken; ingedijkt land :

in Friesland.
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INDIKKEN, (dikte in, heeft ingedikt), door
inkoken verdikken, dik of lijvig maken : eene siroop
indikken; dunsap indikken (bij de suikerb.).
INDIRECT, bn. bw. u iddellijk, niet rechtstreeksch : indirecte belastingen, verbruiksbelastingen ; accijnzen; -- niet rechtstreeks, zijdelings:
iem. indirect schade toebrengen; - ( taalk.) indirecte
rede, het weergeven van iemands woorden of gedachten in een anderen vorm dan de zijne. INDIRECTELIJK, bw.
INDISCH, bn. wat betrekking heeft op, afkom
uit Indië : de Indische talen; ons dapper-stig
Indisch leger; een Indisch officier; een Indisch
kind, in Indië geboren; de Indische tafel, maaltijd
zooals in Indië gebruikelijk is, vooral de rijsttafel.
INDISCHGAST, m. (-en). ...MAN, m. (-nen),
iem. die langen tijd in Ned. Indië is geweest.
INDISCIPLINE, v. gebrek aan tucht.
INDISCREET, bn. bw. (...creter, -st), onbescheiden; - zonder indiscreet te zijn, beleefdheidsformule
om het misschien onbescheidene van hetgeen men
vragen gaat te vergoelijken.
INDISCRETIE, v. (-s), onbescheidenheid; praatzucht.
INDISPENSABEL, bn. ( -er, -st), onmisbaar,
volstrekt noodzakelijk.
INDISPONEEREN, (indisponeerde, heeft geïndisponeerd), misnoegd, wrevelig, boos maken, ver toornen, in eene kwade luim brengen.
INDISPONIBEL, bn. onbeschikbaar.
INDISSOLUBEL, bn. onoplosbaar.
INDIUM, o. wit week metaal met een s. g. van
7,42 en een smeltpunt van 170°.
INDIVIDU, m. o. (-'s), ondeelbaar, onscheidbaar
geheel; ieder mensch (of dier) op zich zelf ooeschouwd,
persoon, enkeling, eenling. ('t Woord is vooral dan
onz wanneer men met minachting van iein.
spreekt : hij was een raar individu).
INDIVIDUALISEEREN, (individualiseerde, heeft
geïndividualiseerd), op zich zelf beschouwen, aan
iets een individueel karakter geven. INDIVIDLTALISEERING, v.
INDIVIDUALISME, o. leer die de rechten van
het individu boven die der gemeenschap stelt.
INDIVIDUALITEIT, v. het geheel der eigen
hoedanigheden, die een bepaald indi--schapen
vidu onderscheiden of kenmerken, eigen aard.
persoonlijk karakter, persoonlijkheid : zijne individu aliteit handhaven, prijsgeven, verloochenen.
INDIVIDUEEL, bn. bw. afzonderlijk aan een
enkel voorwerp eigen, perQoonlijk; ieder van ons
individueel (voor of op zichzelven).
INDO, m. (-'s), verkorting van Indo-.Europeaan,
INDOEN, (deed in, heeft ingedaan), in (iets)
steken, leggen, brengen (w. g.) : koren indoen (in de
schuur doen); mest indoen, in den grond doen ; (Zuidn.) inkoopen, inslaan, opdoen : zijn gerief
(wat men noodig heeft) indoen.
INDOENA, m. (-'s), (Z. A.) raadsman, hoveling,
legeraanvoerder, minister (onder de Kaffer).
INDO-EUROPEAAN, m. (...anen), zoon van een
volbloed Europeaan en eene inlandsche vrouw.
INDO-EUROPEESCH, INFO-GERMAANSCH,
bn. de Indo - Europee.cche talen, de talen weike in
het grootste gedeelte van Europa en in een gedeelte
van Azië worden gesproken en die van ééne grond taal afstammen; ook Arische talen geheeten.
INDOLENT, bn. ( -er, -st), onverschillig, zorgeloos, traag.
INDOLENTIE, v. onverschilligheid, zorgeloos
vadsigheid, traagheid.
-heid,
INDOLOGENBAL, o. bal gegeven door de indologen.
IDOLOGIE, v. studie van Indië, n. 1. van zijne
geschiedenis, letterkunde, wijsbegeerte enz.
INDOLOOG, m. (...logen), beoefenaar van de
Indologie; studeerende voor Oostindisch ambtenaar.
INDOM, bn. zeer dom.
INDO-MEISJE, o. (-s), (Ind.) dochter van een
volbloed Europeaan en eene inlandsche vrouw.
INDOMMELEN, (dommelde in, is ingedommeld),
insluimeren : onder het gesprek was hij kalm op zijn
stoel ingedommeld; - (fig.) door voorspoed indommelen, niet meer waakzaam zijn. INDOMMELING,
v. het indommelen.
INDOMPELAAR, m. (-s), hij, die bij de plech-

INDRINGER.

tigheid des doops water op het hoofd des nieuwbekeerden goot.
INDOMPELEN, (dompelde in, heeft ingedompeld), in het water dompelen : een lichaam, dat in
water is ingedompeld, verliest zooveel aan gewicht, als
het gewicht van het verplaatste water bedraagt. INDOMPELING, v. het indompelen ; doop bij indompeling (immersie).
INDONDEREN, (donderde in, is en heeft ingedonderd), (plat.) instorten, inzakken; naar binnen
smijten; inslaan ; met geweld en geraas iets inslaan,
binnenkomen.
INDONESIË, o. de eilanden van den 0. I.
archipel.
INDONESIËR, m. (-s), bewoner van Indonesië.
INDONESISCH, bn. betrekking hebbende op,
afkomstig van Indonesië.
INDOOPEN, (doopte in, heeft ingedoopt), in eene
vloeistof stippen of steken : gij moet uwe pen
niet te diep indoopen. INDOOPING, v. (-en).
INDOOPKETEL, m. (-s), (pap.) lijmketel in
eene papierfabriek.
INDOSSANT, m. INDOSSEEREN, INDOSSEMENT, o. Zie ENDOSSANT enz.
INDOUWEN, zie INDUWEN.
INDRAAIEN, (draaide in, heeft en is ingedraaid),
door draaien in iets brengen : hij draaide den wagen
heel handig den stal in; eene schroef indraaien, in het
hout; (fig.) iem. de doos, de kast indraaien, hem in
arrest zetten; (ook) in de gevangenis opsluiten;
iem. er indraaien, aan eene betrekking, (ook) in de
gevangenis helpen; - draaiende in iets geraken:
hij draaide met het rijtuig de Waterstraat in; wat
draait ge toch uit en in ! telkens uit- en inloopen;
zij heeft haar gat daar aardig ingedraaid, is daar
handig weten in te komen, heeft zich daar handig
genesteld. ZICH INDRAAIEN, ergens inkomen
als lid, raadgever, bezoldigde kracht enz., zich
ergens indringen : hij weet zich overal in te draaien.
INDRAAIING, v. (-en).
INDRAGEN, (droeg in, heeft ingedragen), binnen,
in iets dragen, dragende binnenbrengen : men
droeg den drenkeling het huis in; sneeuw, zand,
modder indragen, mee naar binnen dragen doordat
het aan het schoeisel blijft vastzitten; - het draagt
hier erg in, veel zand enz. wordt hier ingedragen..
INDRAGER, m. (-s), jongen in eene glasfabriek,
die de gemaakte voorwerpen in den koeloven
draagt.
INDRANG, m. (w. g.) het dringen om ergens in te
komen (van eene saamgestroomde volksmenigte);
het dringen van eene of andere vloeistof in eenig
voorwerp.
INDRAVEN, (draafde in, heeft en is ingedraafd) ,
door draven inhalen; - dravende ergens binnen
-komen
: het paard draafde den stal in.
INDRI, m. (-'s), eene groep van halfapen.
INDRIFT, v. (-en), (gew.) landweg, toepad.
INDRIJVEN, (dreef in, heeft en is ingedreven),
met geweld inslaan : eene wigge indrijven; gij moet
die spijkers nog wat indrijven; - vee in den stal
doen; - graveeren : een opschrift in koper indrijven;
- binnendrijven : het schip dreef bij hoog water
de haven in. INDRIJVING, v. het indrijven.
INDRILLEN, (drilde in, heeft ingedrild), door
middel van een dril (in steen, ijzer enz.) een gat
boren; - (fig.) drillend den wapenhandel leeren; (ook) met inspanning, moeite iem. iets leeren, instampen : die jaartallen moet men den jongens maar
indrillen. INDRILLING, v. het indrillen.
INDRINGEN, (drong in, heeft en is ingedrongen), dringend in iets brengen, indrijven : zij werden
de sloot ingedrongen; (fig.) iemand in een ambt indringen, hem door list of geweld een ambt bezorgen; het leeren wordt niet ingedrongen. ZICH INDRINGEN, zich door list, onbeschaamdheid enz.
den toegang bezorgen (vgl. zich indraaien, dat meer
een gevolg is van handigheid): hij dringt zich overal
in, hij dringt in alle gezelschappen in, hij verstaat
de kunst om zich overal toegang te verschaffen; zich bij iem. indringen, zich in zijne vriendschap
dringen; in eene plaats dringen : hij drong op den
vijand in; (fig.) in de geheimen der natuur indringen,
die doorvorschen en opsporen.
INDRINGEND, bil. ( -er, -st), zich door list enz.
den toegang bezorgend : die man is zeer indringend;
indringende manieren. INDRINGENDHEID, v.
INDRINGER, m. (-s), INDRINGSTER, v. (-s),
die ergens binnendringt, zich in iets (een gezel-
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schap, eene familie enz.) indringt: een sluwe in-

dringer.

INDRINGERIG, bn. (-er, -st), indringend.
INDRINGING, v. (-en), het indringen. INIJRINGINGSVERMOGEN, o. (mil.) kracht, waarmede
de indringing geschiedt: het indringingsvermogen
der kogels in hout.
INDRINKEN, (dronk in, heeft ingedronken),
inzwelgen (drank); iets met de moedermelk indrinken,
het er tegelijk mede inzuigen; - de lucht die we
indrinken, inademen; - in zich opnemen: de aarde
drinkt den regen in.
INDROEVIG, bn. zeer droevig.
INDROGEN, (droogde in, is ingedroogd), opdrogen, droog worden : zijn zweet laten indrogen;
door opdrogen inkrimpen, aan gewicht verliezen:
dit ieder is sterk ingedroogd; die kaas is 10c>/„ ingedroogd. INDROGING, v. het indrogen.
INDROOG, bn. zeer droog, door en door droog
INDROPPELEN, (droppelde in, heeft en is ingedroppeld). Zie INDRUPPELEN.
INDROPPEN, (dropte in, heeft en is ingedropt).
Zie INDRUPPEN.
INDROSSEN, (droste in, is ingedrost), (Z. A.)
ergens onverwachts binnenloopen.
INDRUIPEN, (droop in, heeft en is ingedropen),
naar binnen druipen.
INDRUISCHEN, (druischte in, heeft en is ingedruischt), met geweld inkomen; ( fi g.) indruischen
tegen, in strijd zijn met, onvereenigbaar zijn met:
dat druischt tegen de waarheid in; dat druischt in
tegen den goeden smaak; (w g.) zich verzetten
tegen : waarom zoudt gij daar tegen indruischen?
INDRUK, m. (-ken), merk, teeken, spoor, dat
door indrukking ontstaat: op de sneeuw waren de
indrukken van menschemvoeten zichtbaar; - ( fi g.)
werking van iets op het gemoed of den geest : een
diepen, sterken indruk maken; een goeden, onaangenamen indruk achterlaten; vatbaar voor indrukken;
een indruk van iets krijgen; - indruk maken op
eene vrouw, een meisje, haar treffen, bekoren;
zoo'n straf zal indruk maken, ontzag inboezemen; hij maakt een prettigen indruk, schijnt een aangenaam, (ook) een degelijk mensch te zijn; - op
reis gaan om nieuwe indrukken op te doen; — dat
geeft den indruk, doet de voorstelling ontstaan,
doet denken.
INDRUKKEN, (drukte in, heeft ingedrukt),
door drukken naar binnen brengen; - ( fi g) een
ingedrukt gewelf, minder boog dan de cirkelvorm; drukkende induwen: eene ruit indrukken; een ei
met den vinger indrukken; - den kop indrukken
(eig. h. v. van een vogel ), ( fig.) het kwaad den kop
indrukken, het smoren, onderdrukken; — drukken
op of in iets : een zegel in was indrukken; - ( fi g.)
inscherpen, inprenten: iem. de beginselen der deugd
indrukken. INDRUKKING, v. (-en), het indrukken,
indruksel.
INDRUKSEL, o. (-s, -en), indrukking.
INDRUKWEKKEND, bn. bw. wat indruk maakt,
treffend, aangrijpend : een indrukwekkend schouwspel.
INDRUPPELEN, (druppelde in, heeft en is
ingedruppeld), druppelsgewijs inbrengen: alsof
haar gif in 't hart werd ingedruppeld; - een oog
indruppelen, oogdroppels er op laten vallen, druppelsgewijs inloopen : het regenwater druppelde in
door het armoedige dak. INIJRTJPPELING, v. (-en).
INDRUPPEN, (drupte in, heeft en is ingedrupt),
indruppelen.
INDUBITABEL, bn. (-er, -st). ontwijfelbaar.
INDUCEEREN, (induceerde, heeft geïnduceerd),
(nat.) door inductie werken: geïnduceerde stroomen;
induceerende stroomen; - verleiden, misleiden,
overreden; - een gevolg trekken, afleiden, besluiten.
INDUCTIE, v. (-s, . . .tiën), aanleiding; - gevolgtrekking, besluit van het bijzondere tot het
algemeene (in tegenoverst. met deductie), - (nat.)
opwekking van een secundairen electrischen stroom.
INDUCTIEF, bn. bw. uit het bijzondere tot
het algemeene besluiten : de inductieve methode;
inductief te werk gaan.

INDUCTIEKLOS, m. (-sen), toestel tot het opwekken van industriestroomen ; ... MOTOR, m.
(-en); ... STROOM, m. (-en), electrische stroom,
die in een geleider ontstaat door middel van een
electrischen stroom in een tweeden geleider, of
door invloed van een magneet.

INEFFECTIEF.
INDUCTOR, m. (-en), toestel tot bet opwekken
van sterke inductiestroomen.
INDUIKEN, (dook in, heeft en is ingedoken),
(hijb.) onder water houden: dan zult gij mij in de
gracht induiken; - diep gaan (van schepen). INDUIKING, v. (-en).
INDULGENTIE, v. (-s, . . .tiën), toegevendheid,
verschooning; ontheffing van straf, aflaat.
INDULT, 0. (hand.) vergund uitstel van betaling,
respijt; - (R. K.) genadebrief, pauselijke vergunning, dispensatie, gewoonlijk geschonken aan
vorsten of hooge prelaten.
INDUSTRIE, v. nijverheid, technisch bedrijf,
fabriekswezen : eene bloeiende 'industrie; de katoen-

industrie; - chevalier d'industrie, gelukzoeker.
t. INDUSTRIEEL, rn (-en), eigenaar van eene
groote nijverheidsonderneming; fabrikant.
2. INDUSTRIEEL, bn. tot de industrie, tot de
beroepsnijverheid behoorende : bureau van den
industrieelen eigendom.
INDUSTRIEPLANTEN, v. mv. planten welke de
grondstoffen leveren voor eene of andere industrie.
INDUSTRIESCHOOL, v. ( ... scholen), nijver
heidsschool, technische school, handwerkschool.
INDUSTRIESYSTEEM, o. bet staathuishoudkundig stelsel van den Schot Adam Smith, dat
uitgaat van de stelling dat arbeid de bron is van
de volkswelvaart.
INDUSTRIEUS, bn. bw. werkzaam, vindingrijk.
INDUTTEN, (dutte in, is ingedut), in den dut
geraken, in slaap vallen. INDUTTING, v het
indutten.
INDUWEN, (duwde in, heeft ingeduwd), door
duwen naar binnen brengen: zij hebben hem letterlijk het huis ingeduwd; door duwen inbuigen of
indrukken : in het gedrang is menige ruit ingeduwd.
INDUWING, v. (-en), het induwen.
INEEN, bw. bet eene in het andere, samen, te
zamen, bij elkander. Ineen vormt met verschillende
werkw. scheidbare samenstellingen, die dan beteekenen : door de werking komen of brengen in
den toestand door ineen uitgedrukt, soms met het
bijdenkbeeld zóó dat de deden een goed geheel
uitmaken; ook wel, dat het achteloos, slordig
geschiedt, zooals ineenflansen. Voor de vervoeging
dier werkw. zie men bij de enkelvoudige.
INEENBRENGEN, het een in het andere brengen;
(zeew.) ineenzeilen; . . .BUIGEN; ...DOEN;. . . DUWEN; . . . DRAAIEN; . . . DRIJVEN; . . . DRINGEN,
. . . DRUKKEN; . . . FLANSEN; . . . FROMMELEN.
INEENGEDRONGEN, bn. kort en dik: een ineengedrongen ventje. INEENGEDRONGENHEID, v.
INEENGROEIEN; ... HOUDEN; . . .KLEMMEN;
... KLINKEN; . . . KRIMPEN; , . KRONKELEN,
samentrekken; ... KRUIPEN; . . . LOOPEN; gemeenschap met eikander hebben, naast elkander
gelegen zijn : deze twee kamers ioopen ineen; sto ll en,
dik worden : de leb doet de melk ineenioopen; ... PERSEN; . . . ROLLEN; . . . SCHIETEN, in elkander
voegen (van planken); . . .SCHRIJVEN, dicht in
elkander schrijven; . . .SCHROEIEN; . . .SCHROEVEN; ... SCHUIVEN; ... SLAAN, in elkander
slaan; de handen ineenslaan (van verbazing, ontsteltenis); (ook (fig.) samenwerken, elkander helpen,
in overleg treden; ... SLINGEREN; . . . SLUITEN,
juist in elkander passen; ... SMELTEN, in elkander
smelten; amalgameeren, verscheidene soorten van
metaal door smelting vereenigen; - zich oplossen;
(muz.) zich verliezen (van tonen); (taalk.) deze twee
letters smelten ineen, vormen door de snelheid der
uitspraak slechts één geluid; ... SPINNEN; ... STAMPEN; ... STEKEN; . . .STOOTEN; ...STORTEN,
invallen (van muren of gebouwen); (fig.) het rijk
stortte ineen, ging te niet; . . .TOOVEREN; ... TRAPPEN, den heelen boel ineentrappen, door trappen
breken; iem. ineentrappen, geweldig trappen,
fijntrappen; . . .VLECHTEN; ... VLOEIEN; . . .VOEGEN; ... VOUWEN; ... WASSEN; ... WERKEN;
...WIKKELEN;
. . .WRIJVEN; ...WRINGEN;
... ZAKKEN, ineenstorten; machteloos neerzakken,
bezwijmen, flauwvallen ; ... ZEILEN, (zeew.) zich
zeilende zoo plaatsen, dat men twee punten in
eene rechte lijn ziet : om daar in het goede vaarwater
te komen moet men den toren en den korenmolen
ineenzeiien; ... ZETTEN, in elkander zetten, samenstellen : een uurwerk ineenzetten; ... ZINKEN;
... ZITTEN.
INEFFECTIEF, bn. zonder kracht, zonder uitwerking.

836

INEGAAL.
INEGAAL, bn. bw. (...galer, -st), ongelijk; ver

-anderlijk.
INEGALITEIT, v. ongelijkheid.
INEGGEN, (egde in, heeft ingeëgd), door eggen
in den grond doen.
INENTEN, (entte in, heeft ingeënt), (tuin.) eene
ent inzetten; -- (gen.) verzwakte smetstof in het
bloed brengen (als voorbehoedmiddel tegen sommige
infectie -ziekten) : inenten tegen hondsdolheid; in
Indië laten veel personen zich tegen

cholera inenten;

inz. pokstof (van mensch of koe) in het bloed
brengen (als voorbehoedmiddel tegen de kinderziekte), vaccineeren : iem. de pokken inenten, iem.
(met koepokstof) inenten. INENTER, m. (-s), INENTSTER, v. (-s), die inent. INENTING, v. (-en),
het inenten : de inentingen tegen de cholera boezemen
steeds meer vertrouwen in; (fig.) inprenting.
INENTINGSBEWIJS, o. (...zen), ...BRIEFJE,
o. (-s), officieel certificaat van inenting, pokken
STOF, v. pokstof;-briefj,vacnws;.
...TOER, m. (- en), (Z. A.) rondgang door de dok
om in te enten.
-tersindbu c
INENTSEL, o. (-s), wat wordt ingeënt; pokstof.
ongerijmd,
dwaas,
zot.
INEPT, bn. bw.
INEPTIE, V. (- s, ...tiën), zotheid, ongerijmdheid.
INERTIE, v. (nat.) traagheid, de eigenschap der
lichamen om te volharden in den toestand van
rust of beweging, waarin zij zich bevinden.
INESSENTIEEL, bn. niet wezenlijk.
INETSEN, (etste in, heeft ingeëtst), graveeren
door middel van sterkwater. INETSING, v. (-en).
INETTEREN, (etterde in, is ingeëtterd), (heelk.)
de wond ettert meer en meer in, wordt door het
etteren dieper en dieper; (fig.) (w. g.) inkankeren,
invreten, verergeren. INETTERING, v. het inetteren.
INEVITABEL, bn. ( -er, -st), onvermijdelijk, niet
te ontgaan.
INEXACT, bn. bw. ( -er, -st), onnauwkeurig;
onjuist.
INEXCUSABEL, bn. ( -er, -st), onverschoonbaar,
onverantwoordelijk, niet te verontschuldigen.
INEXORABEL, bn. bw. ( -er, -st), onverbiddelijk.
INEXPERIËNTIE, v. onervarenheid.
INEXPLICABEL, bn. ' ( -er, -st), onuitlegbaar,
onverklaarbaar, onoplosbaar.
INEXPRESSIBEL, bn. ( -er, -st), onuitsprekelijk.
INFAAM, bn. (...famer, -st), eerloos, snood;
schandelijk.
INFAMANT, INFAMEEREND, bn. ( -er, -st),
onteerend, eerroovend enz.
INFAMIE, v. eerloosheid; schandelijke daad,
schanddaad; laster.
INFANT, m. (-en), prins van den bloede (in
Spanje en Portugal). INFANTE, v. (-s), eene
koningsdochter, koninklijke prinses in Spanje en
Portugal.
INFANTERIE, v. (mil.) voetvolk; — GEWEER,
0. (...veren); —KAZERNE, v. (-s); —OFFICIER,
m. (-s, -en); enz.
INFANTERIST., m. (-en), soldaat te voet.
INFATIGABEL, bn. ( -er, -st), onvermoeibaar,
onverdroten.
INFATSOENLIJK, bn. door en door fatsoenlijk.
INFATUATIE, v. (-s, ...tiën), verwaandheid,
belachelijke inbeelding; overdreven voorliefde voor
iets.
INFAVORABEL, bn. ( -er, -st), onvoordeelig; ongunstig, ongenegen.
INFECT, bn. aangestoken, besmet; (fig.) afschuwelijk : een infecte leugen.
INFECTEEREN, (infecteerde, heeft geïnfecteerd),
besmetten, aansteken.
INFECTIE, v. aansteking, besmetting; (ook)
door besmetting veroorzaakte ziekte. INFECTIE ZIEKTE, v. (-n), ziekte welke, hetzij direct, hetzij

indirect van het eene levende organisme op het
andere kan worden overgedragen.
INFEREEREN, (infereerde, heeft geïnfereerd),
inbrengen; opdragen; offeren; besluiten, gevolg
trekken, afleiden.
1. INFERIEUR, bn. ( -er, -st), lager, minder in
rang of stand, ondergeschikt : eene inferieure betrekking; minder in hoedanigheid of waarde, gering,
slecht : inferieur werk; van inferieure qualiteit.
2. INFERIEUR, m. (-en), mindere, ondergeschikte, lagere in rang, inz. in den militairen stand.
INFERIEURE, v. ondergeschikte, mindere, lagere
in rang.

INFORMALITEIT.

INFERIORITEIT, v. minderheid (in rang, verdienste of waarde); toestand van ondergeschiktheid; het achterstaan bij anderen.
INFERNAAL, bn. helsch, duivelsch, afschuwelijk, snood, boosaardig.
INFESTEEREN, (infesteerde, heeft geïnfesteerd),
vijandig aanvalien, verwoesten, stroopen, uitplunderen, — verontrusten, plagen, lastig maken,
kwellen; onveilig maken.
INFICEEREN, (inficeerde, heeft geïnficeerd), zie
INFECTEEREN.
INFIDEEL, bn. ( -er, -st), ontrouw, trouweloos;
de infideles, ongeloovigen, heidenen.
INFIDELITEIT, v. ontrouw, trouweloosheid.
INFIJN, bn. bw. bijzonder fijn.
INFILTRATIE, v. doorzijging, langzame indringing, gelijkmatige afzetting van vreemde
weefselelementen (b. v. etter) of vochten (bloed,
lymphe, gal) in de tusschenruimten der weefsels
waardoor deze zwellen : bij infiltratie gaat vaak het
normale weefsel

door atrophie of verweeking te gronde.

INFINITEIT, v. oneindigheid, eindeloosheid.
INFINITESIMAAL-REKENING, v. rekening met
oneindig kleine en oneindig groote grootheden;
hiertoe behooren de differentiaal- en de integraalrekening.
INFINITIEF, m. (...tieven), (taalk.) onbepaalde
wijs (de zelfstandig -naamwoordelijke vorm van
het werkwoord).
INFIRM, bn. zwak, krachteloos.
INFIRMATIEF, bn. (...ver, -st), vernietigend,
ongeldig verklarend.
INFIRME, m. (-n), (w. g.) hulpbehoevend militair, niet meer in staat om te dienen.
INFIRMERIE, v. (...rieën), ziekenhuis (inz. voor
militairen); een ziekenvertrek in kloosters, op
schepen; — de plaats voor kwijnende planten in
broeikasten.
INFLAMMABILIA, v. mv. ontvlambare stoffen.
INFLAMMATIE, v. (-s, ...tiën), (gen.) ontsteking,
brand.
INFLAMMEEREN, (inflammeerde, heeft geïnflammeerd), (gen.) ontsteken.
INFLANSEN, (flanste in, heeft ingeflanst), in
het wild, op zorgelooze wijze inbrengen : als hij
spreekt, flanst hij telkens allerlei vreemde woorden

in. INFLANSING, v. het inflansen.

INFLECTEEREN, (inflecteerde, heeft geïnflecteerd), buigen, (taalk.) verbuigen.
INFLEXIBEL, bn. ( -er, -st), onbuigzaam, hardnekkig.
INFLEXIE, v. (-s, ...xiën), buiging, afwijking,
(der lichtstralen); buiging (der stem); verandering
(van toon).
INFLEXIOSCOOP, m. (...stopen), toestel om
de breking der lichtstralen aanschouwelijk voor
te stellen.
INFLICTIE, v. het opleggen (eener straf).
INFLIKKEN, (flikte in, heeft ingeflikt), lappen
(een kleedingstuk enz.), een lap inzetten : ik zou
er maar gauw een stukje intikken. ZICH INFLIKKEN, zich indringen (door vleierij enz.) : hij weet
zich overal

in te flikken.

INFLORESCENTIE, v. (-s, ...tiën), bloeiwijze
der planten.
INFLUEEREN, (influeerde. heeft en is geïnflueerd), invloed hebben op.
INFLUENCEEREN, (infiuenceerde, heeft geïnfluenceerd), invloed hebben of oefenen (op iem.
of iets).
INFLUENTIE, v. invloed, inwerking; (nat.) de
eigenschap, dat een electrisch lichaam, in de nabij heid van een geïsoleerden neutralen geleider gebrach. , daarin het electrisch evenwicht opheft,
door de ongelijknamige electriciteit aan te trekken
en de gelijknamige af te stooten.
INFLUENZA, v. epidemische aandoening der
ademhalingswerktuigen, gepaard met koorts, hoofdpijn enz., griep; — eene besmettelijke paarden
BACIL, m.; —EPIDEMIE, v. (-ën). -ziekt;
INFLUISTERAAR, m. (-s), die influistert; souffleur.
INFLUISTEREN, (fluisterde in, heeft ingefluisterd), in het oor zeggen : kom hier, dan zal ik het
je

influisteren, want niemand anders mag het weten; —

inblazen, met arglistige bedoeling heimelijk mede
heimelijk, zachtjes voorzeggen (in-deln;—
school). INFLUISTERING, v. het influisteren.
INFORMALITEIT, v. (-en) het niet in overeen-

INFORMATIE.

INGEVEN.
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stemming zijn met den voorgeschreven vorm;
(euphem.) onregelmatige handeling van een ambtenaar, ambtsvergrijp.
INFORMATIE, v. (-s. ...tiën), inlichting, onderzoek, navorsching; — mededeeling, bericht : informaties inwinnen; nadere informatiën zijn te bekomen
bij ....; —BUREAU, o. (-s, -x), kantoor waar

inlichtingen worden verstrekt.
INFORMEEREN, (informeerde, heeft geïnf ormeerd), berichten, kennisgever, melden; inlichtingen inwinnen, onderzoek doen naar : informeer
er eens naar; ik heb er naar geinformeerd.

INFORMES, v. mv de sterren, die niet tot eenig
sterrenbeeld kunnen gerekend worden.
INFRAAI, bn. zeer fraai; (Zuidra.) zeer braaf en
zachtmoedig : een infraai kind.
INFRACTIE, v. (-s, ...tiën), inbreuk (op), schending, afwijking.
INFRA-ROOD, bn. de infra-roode lichtstralen,
onzichtbare lichtstralen die minder breekbaar dan
de roode en als warmtewekkend bekend zijn.
INFRUCTUEUS, bn. (...zer, -t), vruchteloos,
nutteloos.
INFUSIE, v. (-s), aftreksel, inz. van eene plantaardige stof met kokend water.
INFUSIEDIERTJE, o. (-s), afgietseldiertje : zeker
microscopisch diertje (in vloeistoffen).
INFUSORIËN-AARDE, v. opeenhoopingen van
eenige voeten dik uit de kiezelskeletten der diatomeeën.
INGAAN, (ging in, heeft en is ingegaan), (w. g.)
iem. in het gaan achterhalen : ik heb hem niet kunnen
ingaan; — binnengaan, binnentreden : ik zag hem het
huis ingaan; — deze degen gaat gemakkelijk uit en
in, laat zich gemakkelijk uit de scheede trekken en
er weer insteken; — (bijb.) ingaan tot eene vrouw,
haar bekennen; — ingaan op een verzoek, op een
voorstel, er in treden. het inwilligen; — nader ingaan
op eene kwestie, ze nader behandelen; — een weg
ingaan. opgaan, inslaan; — niet gerust den nacht
ingaan, afwachten; -- de nieuwe week ingaan, beginnen; beginnen, aanvangen : zijn leertijd is heden
ingegaan; — de vacantie gaat in 12 Juli; — de
eeuwige rust ingaan , sterven; het land wordt verhuurd
voor vijf jaar, in te gaan 1° Mei 1912; -- (w. g.) aan

-gan,
(eerre overeenkomst) sluiten.
INGAANDE, bn. de in- en uitgaande rechten, belasting op den in- en uitvoer; — ingaand uiteinde
eener buis, dat in het wijdere gedeelte eener andere
buis gestoken, bevestigd wordt; — (gew.) ingaande
Paasch. den avond vóór den eersten Paaschdag.
INGAARDER, m. (-s, -en), (w. g.) ontvanger,
inner (van gelden).
INGADEREN, (gaderde in. heeft ingegaderd),
(oeroud.) inzamelen, bijeenbrengen, belastingen
innen. INGADERING, v. (-en), het ingaderen.
INGANG, m. (-en), het ingaan, binnengaan : iem.
den ingang beletten; -- de opening, plaats waardoor
men binnentreedt : een nauwe, wijde ingang; --begin, aanvang : hem is ontslag verleend met ingang
van 1 April; dit huis is gehuurd met ingang van 1
Hei; — ( fig.) indruk, geloof : mijne woorden vinden
bij hem weinig ingang; deze geruchten vinden nogal
ingang. INGANGETJE, o. (-s).

INGAREN, (gaarde in, heeft ingegaard), Zie INGADEREN.
INGASTEN, (gastte in, heeft ingepast), (gew.)
gasten noodigen.
INGEBEELD, bn. ( -er, -st), slechts in de verbeelding bestaande, hersenschimmig : een ingebeeld
geluk; ingebeelde kwalen; — verwaand : een ingebeelde gek.
INGEBOREN, bn. in het land geboren : een
ingeboren vorst; — aangeboren, ingeschapen : de
liefde tot zijn land is ieder ingeboren. INGE

aangeboren eigenschap of hoe--BORENHID,v.
danigheid.
INGEBORENE, m. en v. (-n). inboorling, inlander.
INGEBRACHT, bn. ingebrachte goederen (die
tot den bruidsschat behooren : ook die daarvan
uitgesloten zijn en welke eene vrouw zich als haren
bijzonderen eigendom bedingt); goederen, die op
een koopdag door andere personen, dan de aan
koopdag, ten verkoop worden inge--legrvand
bracht.
INGEËRFDE, m. en v. (-n), eigenaar, eigenares
van vaste goederen binnen zeker gebied, grond
-bezitr,
grondbezitster.

INGEESTEN, (geestte in, heeft ingegeest), (w. g.)
door den geest ingeven. INGEESTING, v.
INGEKANKERD, bn. diep ingeworteld; hij heeft
een ingekankerden hekel aan hem.

INGELAND, (-en), INGELANDE, (-n), m. en
v. bezitter, bezitster van land in een bedijkten
polder; de gemeene ingelanden, al de grondeigenaars
binnen zekeren polder; hoofdingeland.
INGELASCHT, bn. een ingelaschte dag, een tus
schengevoegde dag (b. v. 24 Februari in een schrik
Zie SCHRIKKELDAG); (timm.) ineen --keljar:
gevoegd.
INGELEGD, bn. ingelegd werk, mozaïek; fijn
schrijnwerk, werk met verdiepingen; een ingelegde
vloer, een parketvloer; — ingelegde augurken, haring,
in zuur ingemaakt; — ingelegde vruchten, geconfijt; — ingelegde snijboonen, in pekel ingemaakt.
INGELEID, bra. voorgesteld (aan een hof enz.).
INGELUKKIG, bn. bw. hoogst gelukkig.
INGEMAAKT, bn. ingelegd : ingemaakte groenten, vruchten, haring.

INGEMEEN, bn. bw. door en door gemeen.
INGENIEUR, m. (- s), officier bij het wapen der
genie; — wetenschappelijk gevormd technicus
voor den openbaren burgerlijken dienst of voor de
verschillende takken van de bijzondere nijverheid;
bouwkundig ingenieur, architect; scheikundig ingenieur, technoloog; burgerlik of civiel-ingenieur;
ingenieur van den waterstaat, belast met het toezicht op den bouw en het onderhoud van dijken,
bruggen enz.; mijningenieur; electro-technisch ingenieur enz., ambtstitel bij verschillende vakken
van dienst.
INGENIEURSEXAMEN, o. (-s); ...KUNST, v.;
...WERK, o. (-en); ...WETENSCHAP, v. (-pen).
INGENIEUS, bra. bw. (...zer, -t), vindingrijk, vernuftig, geestig uitgedacht.
INGENIUM, o. natuurlijke aanleg.
INGENOMEN, bn. ( -er, -st), ingenomen met,
bijzonder gesteld (op), verzot (op), bij uitstek
houdende (van) : hij is zeer ingenomen met zijne
nieuwe betrekking. INGENOMENHEID, v.
INGÉNUE, v. (-s), naïef onschuldig meisje (zekere
rol in tooneelstukken).
INGENUÏTEIT, v. naïeve eenvoud, ougekunsteldheid.
INGEREEREN, (ingereerde, heeft geïngereerd),
invoeren. ZICH INGEREEREN, zich onbevoegd
met iets inlaten.
INGEROEST, bra niet meer weg te nemen:
ingeroeste vooroordeelen.

INGESCHAPEN, bn. aangeboren: ingeschapen
kennis; ingeschapen denkbeelden.

INGESCHREVEN, bn. (wisk.) binnen iets beschreven : ingeschreven veelhoeken als de hoekpunten
in een cirkel liggen; ingeschreven cirkel.
INGESLOTEN, dw. Zie INSLUITEN. —, bn.
bw.; de ingesloten brief, die hier bijgevoegd is; er
onder begrepen.
INGESNEDEN, bn. (plantk.) ingesneden bladeren,
met diepe, smalle insnijdingen.
INGETOGEN, bn. bw. ( -er, -st), zedig, stemmig,
matig, (ook) vrij van zedelijke buitensporigheden
of uitspattingen, kuisch : een ingetogen leven leiden;
ingetogen leven. INGETOGENHEID, v.
INGETROKKEN, bn. bw. (zeew.) een ingetrokken
schip, met een eenigszins naar binnen hellend
boord; (w. g.) teruggetrokken, in zichzelf gekeerd:
hij leefde ingetrokken stil.

INGEVAL, vw. ter inleiding van eene voorwaarde, waarvan de verwezenlijking als twijfelachtig wordt voorgesteld : ingeval men u niet toelaat,
moogt gij u op mij beroepen.

INGEVEN, (gaf in, heeft ingegeven), (iem. iets)
doen nemen, naar binnen brengen : vóór den nacht
moet gij den patiënt nog twee poeders ingeven; —
(fig.) het is hem met den paplepel ingegeven, hij heeft

van jongs af niet anders gehoord en gezien;
iem. iets in den geest brengen, in 't gemoed geven,
inboezemen, inspireeren, inblazen : de Heilige

Schrift is van Cod ingegeven; die gedachte heeft, de
booze hem ingegeven; — alsof het mij zoo werd ingegeven, alsof eene hoogere macht er mij zoo (op het
oogenbiik zelf) toe bracht: — doe wat uw hart u ingeeft, doe u at gij 't beste denkt: — (w. g.) inleveren,
indienen : een verzoekschrift, zijn ontslag ingeven; -(Z. A.) op dit punt wil hij niet ingeven, toegeven.

INGEVER, m. (-s), INGEEFSTER, v. (-s), die
ingeeft. INGEVING, v. (-en), het ingeven; wat in-

INGEVOLGE.

gegeven wordt : ingevingen van den booze; — als
bij ingeving, als geschiedde het ingevolge eene
inspiratie; — eene ingeving krijgen, gelukkige gedachte, roede inval.
INGEVOLGE, vz. naar aanleiding van, tengevolge van, overeenkomstig : ingevolge uw verzoek.
INGEWAND, o. (-en), de inwendige deelen van
het lichaam van mensch en dier; inz. die van de
buikholte, meer bepaald : de darmen; het in de
ingewanden hebben, aan buikpijn lijden; — (bijb.)
buik, baarmoeder : van mijn moeders ingewand
aan zijt Gij mijn uithelper; in iemands ingewand
wroeten, zijn bestaan verwoesten; — (fig.) binnenste
(van den mensch, van de aarde) : in eigen ingewand
wroeten (van een volk, een genootschap ens.), door

inwendige verdeeldheid zichzelf verzwakken.
INGEWANDSDARM, in. (-en), gedeelte van de
dunne darmen : nuchtere darm en kronkeldarm;
...KWAAL, v. (...kwalen), ziekte der ingewanden;
...PIJN, v. pijn in de ingewanden; ...WORM,
m. (-en), wormen (entozoa) die in de ingewanden
en andere inwendige deelen van andere dieren leven :
botachtige, doornhoofdige, platte, ronde, veelmondige
ingewandswormen; ...ZIEKTE, v. (-n), ziekte in

de buikorganen; ...ZWELLING, v. (geneesk.)
uitzetting der ingewanden.
INGEWEIDE, o. (w.g.) ingewand (van een dier).
INGEWIJDE, m. en v. (-n), die met eene voor
anderen geheime zaak bekend is • alleen de inpewijden werden toegelaten; — bedrevene in zeker vak,
die op de hoogte is van zekere zaak : slechts voor

ingewijden in de krijgskunde was de voordracht te
volgen.

INGEWIKKELD, bn. b« . ( -er, -st), verward,
niet duidelijk : een ingewikkeld proces; — moeilijk,
duister : een ingewikkeld vraagstuk; — bedektelijk:
ingewikkeld te kennen geven. INGEWIKKELDHEID, v.
INGEWORTELD, bn. diep en vast gevestigd,
niet uit te roeien : een ingewortelde haat; een diep
ingeworteld vooroordeel, misbruik.

INGEZETENE, m. en v. (-n), inwoner (iem. die
eene vaste woonplaats heeft in een land of eene
stad) : tot de uitoefening van het kiesrecht wordt voor
Nederlanders gevorderd, dat zij ingezetenen zijn; de
ingezetenen en opgezetenen, de bewoners van de

steden en van het platteland.
INGEZONKEN, bn. diep liggend, hol: ingezonken oogen; — geheel of gedeeltelijk onzichtbaar :
ingezonken batterij, bij welke de begane grond tot
zool van het schietgat dient; — bouten en schroeven
met ingezonken kop, waarvan de kop gelijkhouts

ingelaten is.
INGIERIG, bn. zeer gierig.
INGIETEN, (goot in, heeft ingegoten), eene
vloeistof gieten in (iets); naar binnen doen stroomen : ik zou het liever door een trechter ingieten; —
(fig.) met moeite (iem. iets) leeren, in het hoofd
prenten : men moet hem alles met den trechter ingieten; — ( gen.) infuseeren; — door gieten in iets
bevestigen : in den steen ingegoten ijzeren krammen.
INGIETING, v. (-en).
INGIJPEN, (gijpte in, heeft ingegijpt), (zeew.)
de zeilen inhalen en toebinden.
INGLIJDEN, (gleed in, is ingegleden), glijdende
binnenkomen, invallen : die jongen gleed van den
wal af de sloot in; (fig.) ongemerkt indringen. INGLIJDING, v.
INGLIPPEN, (glipte in, heeft en is ingeglipt),
naar binnen glippen, heimelijk insluipen : de muis
was haar hol ingeglipt, voor ik ze had kunnen vangen.

INGLIPPING, v.
INGLUREN, (gluurde in. heeft ingegluurd), naar
binnen gluren, inkijken : hij kon het huis niet voor
zonder eens even in te gluren.
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-bijgan,

INGOED, bn. zeer goed.
INGOOIEN, (gooide in, heeft ingegooid), met
kracht (iets) werpen in : iemand het huis ingooien;
werpende of gooiende breken : de glazen ingooien;
(fig.) zijne eigen glazen ingooien, zijne eigen zaak
roekeloos, moedwillig bederven ; - naar binnen
gooien, haastig eten of drinken.
INGOOR, bn. zeer goor.
INGORDEN, (gordde in, heeft ingegord), Zie
N IGIJPEN.
INGRAMMATICAAL, bn. niet taalkundig, in
strijd met de taalregelen.
INGRAVEN, (groef in, heeft ingegraven), gravende
in- of doordringen : men groef den grond tot vijftig

meters in; - begraven : een schat ingraven; (zeew.)
de vaten in den ballast ingraven, ze geheel of gedeeltelijk in den ballast zetten; zich in den grond ingraven (van dieren); — eene batterij ingraven, opstellen

in eene uitgraving van het terrein achter een uit
den opgeworpen grond gevormde dekking; — zich
ingraven, zich door ingraving verschansen. INGRAVING, v. (-en).
INGREDIËNT, o. (-en), noodig bestanddeel (b. v.
van spijzen, artsenij enz.).
INGREEP, m. het ingrijpen; gewelddadige aan
gezag enz.); inbreuk (op een recht,-matign(v
eene wet enz.).
INGRIFFELEN, INGRIFFEN, (griffelde, grifte
in, heeft ingegriffeld, ingegrift), met eene griffel
insnijden : hij liet een schoon grafschrift op den steen
ingriffelen; — inenten.
INGRIJPEN, (greep in, heeft ingegrepen), in iets
grijpen; (van tanden van raderen enz.) in elkander
grijpen, pakken; — (fig.) inbreuk maken (op de
rechten van iem.); zich bemoeien met, met zijn gezag zich doen gelden, zich mengen in : in het werkelijke leven der menschen ingrijpen; ingrijpen in
de verhouding tusschen vraag en aanbod; — met gezag

en kracht tusschenbeide komen, een eind aan iets
maken : autoriteiten moesten hier (in die misstanden)
ingrijpen; — er zal moeten worden ingegrepen, men
zal tot eene operatie moeten overgaan; — van groot
gewicht zijn voor : dat grijpt diep in het maatschap pelijk leven in, is van overwegenden invloed daarop ;
diep ingrijpende veranderingen, hervormingen, ge-

wichtige, belangrijke. INGRIJPING, v. (-en).
INGROEIEN, (groeide in, is ingegroeid), al
groeiende in iets vast worden : de nagel is in het
vleesch ingegroeid; (fig.) de jas is hem nu nog te wijd,
maar hij zal er wel ingroeien, zoo groot worden, dat

zij hem past; ineengroeien. INGROEIING, v.
1. INGROEN, bn. zeer groen.
2. INGROEN, o. (plantk.) benaming voor zenegroen (ajuga).
INGROEVEN, (groefde in, heeft ingegroefd), met
groeven insnijden, van groeven voorzien : eene
plank diep ingroeven.

INGROSSATIE, v. (-s), inschrijving in het register
der hypotheken.
INGROSSEEREN, (ingrosseerde, heeft geïngrosseerd), inschrijven in het hypotheken- of pandboek.
INGULPEN, INGOLPEN, (gulpte in, heeft ingegulpt), met groote teugen inzwelgen.
INHAALTALIE, v. (-s), (zeew.) achtertalie.
INHABILITEIT, v. onbekwaamheid.
INHABITABEL, bn. onbewoonbaar.
INHABITATIE, v. inwoning, bewoning.
INHAEREEREN, (inhaereerde, heeft geïnhaereerd), behooren bij; aankleven; in iets volharden;
op iets blijven staan.
INHAERENT, bn. onafscheidelijk verbonden
met; behoorend bij; aanklevend, in verband zijnde
met (in vonnissen).
INHAGELEN, (hagelde in, heeft en is ingehageld), naar binnen hagelen : het heeft hier ingehageld; - door den hagel breken : er zijn vele ruiten
ingehageld.

INHAKEN, (haakte in, heeft ingehaakt), met
een haak in iets vasthechten; - (Z. A.) bij iem.
inhaken, zijn arm nemen: - (handw.) door haken
inzetten : een tusschenzetsel inhaken. INHAKING,
v. (-en).
INHAKKEN, (hakte in, heeft ingehakt), door
hakken insnijden, inhouwen : een teeken inhakken
(in een boom); — hakkende inslaan, breken enz. :

de deur inhakken; — iem. den kop inhakken; -- op
den vijand inhakken, den vijand met woede aanvallen en niemand sparen; - (fig.) dat hakt er nog
al in, van iets, waarvoor men veel geld moet be-

talen.
INHALATIE, v. (-s, ...tiën), (gen.) inademing
van gas-, damp- of poedervormige geneesmiddelen,
inz. bij plaatselijke ongesteldheid der luchtwegen;
—INRICHTING, v. (-en); —TOESTEL, m. o.
(-len).
INHALATORIUM, o. (...ria), inhalatieinrichting.
INHALEEREN, (inhaleerde, heeft geïnhaleerd),
inademen van geneeskrachtige dampen enz.
INHALEN, (haalde in, heeft ingehaald), thuis,
in huis, in de schuur halen, enz. binnenbrengen:
den oogst inhalen; de wasch inhalen; een schip de haven
inhalen; plechtig of feestelijk tegemoetgaan, ant-
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vangen : de I'ransehen werden als broeders IngeNaald; een vorst, den burgemeester inhalen; - een lijk
inhalen, gezegd van de priesters die in kerkgewaad
een lijk tegemoet gaan om het dan onder gebeden
en gezangen in de kerk te leiden; - het Trojaansche
paard inhalen, oorzaak zijn van zijn eigen ongeluk;
terwijl men meent in zijn belang te handelen; naar zich toe halen, binnentrekken : de slak
haalt hare horens in; den schouder inhalen; een touw,
de vlag inhalen; - (zeew.) de zeilen inhalen, naar
beneden trekken; -- eene groote hoeveelheid lucht
inhalen, inademen; - (verouderend) geld inhalen,
bijeenbrengen; - (verouderend) zijne woorden
inhalen, intrekken, herroepen wat men gezegd
heeft; - 1
ineen, in elkaar halen : eene stof inhalen, rimpelen;
(techn.) door hameren de middellijn van een hol
voorwerp op eene bepaalde plek kleiner maken :
,den hals van eene kan inhalen; - de krozing inhalen,
ingroeven met het kroosblok; iem. inhalen, door snel loopen iem., die vooruit
is, bereiken; als gij hard loopt, kunt gij hem nog
wel inhalen; - (fig.) ik zal hem wel inhalen, zorgen,
dat ik even ver kom als hij (in kennis, vorderingen,
punten bij het biljartspel enz.); - het verzuimde
inhalen, wat men vroeger heeft nagelaten doen,
zonder dat de gewone bezigheden er onder lijden;
het verlorene, zijne schade inhalen, zich schadeloos
stellen, herkrijgen wat men verloren heeft.
INHALER, m. (-s), die inhaalt; (zeew.) touw om
een voorwerp mee aan boord te halen; touw om
de fok in te halen.
INHALIG, bn. ( -er, -st), van elke gelegenheid
gebruik makende om zooveel mogelijk te bemachtigen; hebzuchtig, schraapzuchtig; vrekkig. INHALIGHEID : v. hebzucht, schraapzucht.
INHALING, v. (-en), het inhalen (in alle bet).
INHALINGSKLASSE, v. (-n), klasse, waar jon
meisjes dat onderwijs kunnen ontvangen,-gens
dat zij vroeger verzuimd hebben.
INHAM, m. (-men), kleine bocht of baai : de
Zuiderzee is een inham van de Noordzee; inham
eener rivier, bocht, buiging.
INHANDELEN, (handelde in, heeft ingehandeld),
(w. g.) door ruiling verkrijgen; (fig.) in den handel
verliezen.
INHANGEN, (hing in, heeft ingehangen), in iets
hangen, hangende vasthechten : een venster inhangen; den slinger inhangen, in een uurwerk; (boekb.) losjes in een omslag bevestigen; -- binnen
of in huis hangen, wat buiten hing : hang die kleeren
in; (fig.) dat zal er inhangen, dat zal heel wat kosten.
INHEBBEN, (had in, heeft ingehad), (een drank,
een maaltijd, een geneesmiddel enz.) ingenomen,
ingekregen hebben : de zieke heeft twee poeiers in;
als je het eten inhebt, ga je maar aan het werk; een
brom inhebben, dronken zijn; als hij jenever inheeft,
is hij narrig; de drenkeling had veel water in; het schip had eene rijke vracht, gerst, stoelen in; de
schipper wou die lading niet inhebben, in zijn schip
vervoeren; - die oorlogsschepen hadden soldaten in,
aan boord hebben; die vesting had eene aanzienlijke
bezetting in; in zich hebben : die hond heeft jongen in, is drachtig, moet jongen; - de duivel inhebben, woedend
zijn; de p, de pest, de smoor inhebben, zeer verstoord
of ontstemd zijn; - dat hij nog ongetrouwd is, heeft
zijn reden in, daar is reden voor; - (Zuidn.) wat
heeft hij vandaag wel in ? wat is hij van plan ; in zijn wezen, zijn aard hebben : het leven heeft
meer in dan te eten en te drinken, daar behoort

meer toe; - te beteekenen, te beduiden hebben,
willen zeggen : wat heeft die glimlach in ? dat heeft
niets in, dat heeft weinig of niets te beduiden; dat
heeft wat in ! dat kost wat moeite en inspanning !; weet je wat het inheeft, litteratuur te studeeren ? wat
daaraan vast is; in, onder zijn bereik, zijne macht gekregen
hebben; verkregen hebben; in het bezit gekomen
zijn van : (w. g.) de Bulgaren hadden geheel Macedonie in; de Russen hadden die vesting in; - (fig.) het
rijk inhebben, ergens de baas zijn, de overhand
hebben; ingenomen hebben : die dokter heeft daar
de geheele praktijk in; die koopman heeft daar bijna
alles in, geniet daar de klandizie van bijna iedereen.

INHECHTEN, (hechtte in, heeft ingehecht),
hechten in (iets) : hier moet het ontbrekende blad
ingehecht worden. INHECHTING, v.
INHECHTENISNEMING, v. (-en), het in hech-
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tenis nemen, gevangenneming, arrestatie; ...STELLING, v. (-en).
INHEEMSCH, bn. in het land zelf voorkomende,
niet van elders ingevoerd : inheemsche planten; die
ziekte is in dat land inheemsch; een inheemsch gebruik; - inheemsche woorden, die tot de taal van het
land zelf behooren, niet uit andere talen zijn overgenomen; - vele oorspronkelijk vreemde woorden
zijn bij ons inheemsch geworden, hebben geheel het
karakter van Nederlandsche woorden aangenomen.
INHEET, bn. zeer heet.
INHEETEN, (heette in, heeft ingeheet), door
heeten doen indringen.
INHEIEN, (heide in, heeft ingeheid), inslaan
(palen in den grond, door middel van een heiwerk
de jaartallen zitten er ingeheid, muur--tuig);(f.
vast ingestampt, die zullen ze niet vergeten. INHEIING, v. (-en).
INHEILIGEN, (heiligde in, heeft ingeheiligd),
(w. g.) inwijden, inzegenen.
INHIBEEREN, (inhibeerde, heeft geïnhibeerd),
verhinderen, stuiten, verbieden.
INHIBITIE, v. (-s, ...tiën), (recht.) verbod om
met iets voort te gaan.
INHIJSCHEN, (heesch in, heeft ingeheschen),
naar binnen hijschen.
INHOEK, m. (-en), inwaarts gebogen hoek : hij
stond in zoo'n inhoek, dat wij hem niet zagen.

INHOEKEN, (hoekte in, heeft ingehoekt),
(scheepst.) inpikken, een haak in een ring- of oogbout of in eene kous hoeken.
INHOEKING, v. (-en), (wapenk.) driehoek van
den rand van det schild naar het midden toe loopend.
INHOLLEN, (holde in, is ingehold), hollende
inkomen : het paard holde den stal in als een waan
kwam hij het huis inhollen.

-zinge

INHOUD, m. (-en), wat in iets bevat is, wat eene
afgesloten ruimte bevatten kan : het vat was lek geworden en de inhoud er van liep over de straat; hoeveel bedraagt de inhoud van dat vat ? dit schip heeft
tweehonderd ton inhoud; - alles wat in een boek,
geschrift enz. begrepen is : kent gij den inhoud van
dezen brief ? - lijst van onderwerpen, die in een
boek zijn behandeld : zoek de bladzijde maar in den
inhoud op; - (wisk.) grootte van een figuur of
lichaam : de inhoud van een driehoek; de inhoud
van een bol.

INHOUDEN, (hield in, heeft ingehouden), ruimte
hebben; in zijne lichamelijke ruimte bevatten; in
zich hebben : weet gij, hoeveel dat vat inhoudt ?; vermeld staan (in een brief enz.), behelzen : ik
wist, wat de brief inhield; - wat hij zegt, houdt niets in,

heeft niets te beteekenen ; -- tegenhouden, terughouden; matigen, bedwingen, temperen : den aderai
inhouden; het hoesten inhouden; hij hield het paard
met de grootste moeite in; hij kon zijne vaart niet
inhouden; zijn toorn inhouden, bedwingen ; --

terughouden, afhouden (bij eene betaling, om een
voorschot terug te krijgen, of om voor hem, die
ontvangt ; iets te besparen) : hij hield wekelijks een
gulden van zijn loon in, totdat de schuld was afbetaald; ik zal wekelijks een gulden van uw loon i,nhouden, dan kunt gij daarvoor kleeren koopgin ; hij heeft zijn huis ingehouden, den koop niet laten

doorgaan. ZICH INHOUDEN, (zijn gang) inhouden:

hij liep van de steilte, kon zich niet inhouden en
stortte in den stroom; - (zijne hartstochten, gevoelens) bedwingen: toen kon zij zich niet langer inho^t den en barstte in tranen los. INHOUDING, v. het

inhouden, de beteugeling.
INHOUDSBEPALING, v. (-en), liet bepalen van
den inhoud (van een bokkruiwagen b. v.); ... BEREKENING, v.
INHOUDSMAAT, v. (...maten), maat om den inhoud van droge of natte waren te bepalen; ...OPGAVE, v. (-n), ...TAFEL, v. (-s), lijst van wat
in een boek behandeld is.
INHOUT, o. (-en), (zeew.) ribben van een schip;
(fig.) hij is goed van inhout of inhouten, hij is goed
gebouwd, heeft een sterk lichaamsgestel, is een
stevige klant.
INHOUWEN, (hieuw in, heeft ingehouwen), zie
INHAKKEN.
INHULDIGEN, (huldigde in, heeft ingehuldigd),
hulde bewijzen aan een vorst bij de aanvaarding
zijner regeering, hem den eed van getrouwheid
zweren : het land verkeerde in grooten nood, toen de
nieuwe vorst werd ingehuldigd; - bevestigen (in
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een ambt), inwijden; erkennen (als opperheer enz.) :

INKLAUTEREN.

INKAMPEN, (kampte in, heeft ingekampt),
(Z. A.) een stuk grond omheinen; (struisvogels
enz.) afsluiten in een kamp.
INKANKEREN, (kankerde in, is ingekankerd),
door kanker ingevreten worden; die boom kankert

morgen wordt onze nieuwe burgemeester ingehuldigd.

INHULDIGING, v. (-en), het inhuldigen.
INHULDIGINGSFEEST, o. (-en), feest ter gelegenheid eereer inhuldiging.
INHULLEN, (hulde in, heeft ingehuld), inwikkelen, omhullen. INHULLING, v. (-en).
INHUMAAN, bn. bw. (...maner, -st), onmenschlievend, onwelwillend, onvriendelijk; onmenschelijk, gevoelloos wreed.
INHUMANITEIT, v. wat in strijd is met de
humaniteit.
INHUMATIE, v. (-s, ...tiën), teraardebestelling,
begrafenis.
INHUPPELEN, (huppelde in, is ingehuppeld),
huppelende inkomen : lachende kwam zij de kamer

hoe langer hoe meer in; -- (fig.) de boosheid kankert
in, woekert voort, neemt toe. INKANKERING,

v. het inkankeren, voortwoekeren.
INKANTEN, (kantte in, heeft ingekant), (balken
enz.) naar den binnenkant afschuinen.
INKANTIJZER, o. (-s), zeker gereedschap van
koper- en blikslagers.
INKAPPEN, (kapte in, heeft ingekapt), door
kappen of hakken eene uitholling, diepte of gleuf
in iets maken : het inkappen der muren om er ijzeren
balken in te steken; boomen inkappen, toppen, den
top afnemen.
1. INKARNAAT, o. vleeschkleur, hoogroode keur;
kleur tusschen kers- en rozerood : het inkarnaat

inhuppelen.

INHUREN, (huurde in, heeft ingehuurd), de
huur (van een huis enz.) verlengen ; wij hebben
neer ingehuurd; -- scherts. gezegd van iem. die
op den dood af is geweest en weer beter wordt : hij

der lippen.

2. INKARNAAT, INKARNATEN, onverand. bn.
hoogrood, rozerood: met gloeiende inkarnate wangen.
INKASSEN, (kaste in, heeft ingekast), edelgesteenten, parelen enz. in eene kas zetten, welker
bodem het ondervlak van den steen of de parel
bedekt : ik heb dezen diamant bi.j den juwelier
laten inkassen; — ( mets.) jonger metselwerk door
metseling in kassen aan reeds bestaand metsel werk doen aansluiten; - (waterst.) den teen van
een aardwerk in eene sponning inlaten. INKASSING, v. het inkassen.
INKAVELEN, (kavelde in, heeft en is ingekaveld), (Zuidn.) inkepen; inkalven.
INKEEP, v. (...kepen), inkeping, inkerving,
insnij ding.
INKEER, m. (w. g.) intrek : ik zal bij u mijn
inkeer nemen; — berouw : tot inkeer komen, berouw
hebben over wat men gedaan heeft; - tot inkeer
brengen, veroorzaken, dat iem. berouw krijgt:

schijnt weer ingehuurd te hebben; zij heeft, hare meid
weder voor een jaar ingehuurd. INHURING, v. (-en),

huurverlenging.
INIJZEN, (ijsde in, heeft ingeijsd), laten bevriezen, van ijs omgeven - de visch inijzen (voor de
verzending); drie schepen lagen ingeijsd, ingevroren; — een schip inijzen, door het ijs heen in eene
haven brengen. INIJZING, v. (-en).
INIMITABEL, bn. onnavolgbaar.
INIQUITEIT, v. onbillijkheid, hardheid; ongerechtigheid.
INITIA, o. mv. eerste beginselen.
INITIAAL of • INITIALE, v. (initialen), aan
beginletter; (ook) de eerste-vangsletr,o
letter of voorletter van iemands naam (zonder dezen
voluit te schrijven). INITIAALLETTER, v. (-s).
INITIATIE, v. inwijding.
INIATIEF, o. (... ven), het geven van den eersten
stoot, het begin van iets: het initiatief nemen, het
eerst een voorstel tot iets doen, het eerst eene zaak
op touw zetten; — het recht van initiatief, recht der
Leden van de Tweede Kamer om voorstellen enz.
te doen; op initiatief van, op zijn voorstel; geen
initiatief, gebrek aan initiatief hebben, geen lust of
kracht hebben, om uit zich zelf met iets te beginnen, iets aan te pakken; — het particulier initiatief oprichting en leiding van iets door particulieren en niet door de overheid : het particulier

deze verstandige woorden brachten hem tot inkeer; —

(Zuid.) plaats waar men moet inslaan, draai in
eene straat.
INKEEREN, (keerde in, is ingekeerd), (w. g.)
den weg verlaten en ergens zijn intrek nemen:
in de herberg, waar ik inkeerde; — tot zichzelven
inkeeren, berouw gevoelen, zijn handel en wandel

initiatief dient hier voor te gaan; - het particulier
initiatief doodt men, als men van overheidswege

alles regelen wil.
INITIEEREN, (initieerde, heeft geïnitieerd),
inleiden, inwijden; hij is van de zaak geïnitieerd,
hij weet er alles van.
INJAGEN, (jaagde of joeg in, heeft en is ingejaagd), naar binnen jagen, drijven; - jagende
inhalen : wij hadden den voorrijder spoedig ingejaagd; — (fig.) uitstaande schulden door krachtige
maatregelen innen; — jagende in iets komen: zij
joegen de Houtstraat in.

overdenken en tot bezinning komen; - (Zuidn.)
ginds moet gij links inkeeren, afslaan.
INKEL, o. (-s), zie INK.
INKELDEREN, (kelderde in, heeft ingekelderd),
in den kelder doen : bier inkelderen; -- het keldert
hier in, het wordt hier ondermijnd (door een stroomend water b. v.). INKELDERING, v.
INKEN, m. INKENNING, v. (Zuidn.) bekend
kennisgeving, mededeeling : inken bij-making,
iem. doen, zich presenteeren, voorstellen.
INKENNIG, bn. (gew. en Z. A.) eenkennig.
INKEPEN, (keepte in, heeft ingekeept), een
keep maken (in hout). INKEPING, v. (-en), het
inkepen, de keep; (zeew.) neuten, inlatingen.
INKERVEN, (korf in, heeft en is ingekorven),
eene kerf snijden (in iets); -- kerven krijgen: bersten:
die zijde kerft geheel in. INKERVING, v. (-en).
INKIEZEN, (koos in, heeft ingekozen), (van
personen, die als lid van een bestuur enz. aan de
beurt van aftreding zijn) ze opnieuw kiezen ; de

INJECTIE, - v. (-s, ... tiën), (gen.) inspuiting.
INJECTIE -POMP, v. (-en), (nat.) de injectie pomp
der hydraulische pers, de perspomp, die het water
in den grooteren cilinder drijft; ...SPUITJE, o.
(-s), klein spuitje om daarmede injecties te geven;
...WATER, o. water, dienende om stoom te con- j afgetreden leden zijn weer voor een jaar ingekozen.
INKIEZING, v. het inkiezen.
denseeren.
INKIJK, m. hier is veel inkijk, men kan van buiINJECTOR, m. (-s), toestel tot het voeden van
ten alles zien wat binnen gebeurt; glasgordijnen
stoomketels.
tegen den inkijk, om het inkijken te beletten.
INJUNCTIE, v. (-s, ...tiën), uitdrukkelijk. geINKIJKEN, (keek in, heeft ingekeken), inzien,
rechtelijk bevel; inscherping; voorschrift.
naar binnen zien : mag ik bij u inkijken ? in uw
INJURIE, v. (-s, ...riën), onrecht; beleediging;
boek zien; in 't voorbijgaan keek hij even in; hebt
hoon; mishandeling; schade.
gij dat al eens ingekeken ? vluchtig kennis genomen
INJURIEEREN, (injurieerde, heeft geïnjurieerd),
van den inhoud; -- (gew.) bij iem. inkijken, er een
onrecht aandoen; beleedigen, hooreen; schelden.
vluchtig bezoek brengen, aanloopes.
INJURIEUS, bn. beleedigend, eerroovend, smaINKIPPEN, Zie INKEPEN.
delijk.
INKLAMPEN, (klampte in, heeft ingeklampt),
INK, m. (-en), trechter van netwerk, zooals er
met klampen vastzetten; met klampen ineenwereen of meer in eene vischfuik zijn uitgespannen.
ken (timmerwerk). INKLAMPING, v. (-en).
INKABBELEN, (kabbelde in, heeft ingekabbeld),
INKLAREN, (klaarde in, heeft ingeklaard), aan(w. g.) kabbelende indringen en uithollen of ondergifte doen van de ingevoerde voorwerpen en er
mijnen (van het water).
de inkomende rechten van betalen : een schip inINKALKEN, (kalkte in, heeft ingekalkt), (landb.)
klaren; ingeklaarde schepen; - vlas op den hekel
het zaaigraan in kalkwater weeken, om het gewas
bewerken, zonder dat de heede afgescheiden wordt.
voor brand te behoeden. INKALKING, v. (-en).
INKLARING, v. (-en), bewijs van inklaring, dat
INKALVEN, (kalfde in, is ingekalfd) ; stuks
men de inkomende rechten betaald heeft.
instorten (van zand of aarde bij het graven-gewijz
INKLAUTEREN, (klauterde in, is ingeklauterd),
van putten enz.).
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naar binnen klauteren : den wagen inklauteren;
een venster inklauteren.

INKLEEDEN, (kleedde in, heeft ingekleed),
een monnik, eene non inkleeden, door het plechtig
aandoen van het ordesgewaad in de orde opnemen;
— (fig.) in zekeren vorm gieten, op zekere wijze,
in zekere bewoordingen voordragen : eene zaak
goed inkleeden; hij wist zijn antwoord zoo aardig
in te kleeden, dat ik er niet boos om kon worden;
het verhaal is in den grond onkuisch, maar het is
zoo ingekleed, dat men het kan lezen. INKLEE-

DING, v. (-en), aanneming van het geestelijk
gewaad in een klooster; (fig.) wijze van voorstelling.
INKLEMMEN, (klemde in, heeft ingeklemd), in
iets vastklemmen : een metalen ring in een hollen
cilinder inklemmen.

INKLEPPEN, (klepte in, heeft ingeklept), (ver oud. ) door kleppen indagen; — den aanvang
van een kerkdienst door kleppen bekendmaken.
INKLIMMEN, (klom in, is ingeklommen), naar
binnen klimmen : de dieven zijn door het achterraam
ingeklommen; - (Z. A.) instappen (in een trein);
(fig.) iem. flink de waarheid zeggen ; (ook) hem afrossen. INKLIMMING, v. (-en).
1. INKLINKEN, (klonk in, heeft ingeklonken),
door klinken (met den hamer) ergens in vastmaken;
inhameren : spijkers, bouten inklinken.
2. INKLINKEN, (klonk in, is ingeklonken), inkrimpen, lager worden (door indroging of vaster
ineenwerking), inz. van aardwerken, van den bodem
van droogmakerijen en van versch metselwerk.
INKLINKING, v.
INKLOPPEN, (klopte in, heeft en is ingeklopt),
door kloppen indrijven : een spijker inkloppen; —
door kloppen binnenroepen, intikken : als ge den
dokter voorbij ziet gaan, klop hem dan even in; —

door kloppen dunner maken; — (boekb.) door
kloppen dunner worden : dat boek zal veel inkloppen; — door kloppen breken : gij zult den muur
nog inkloppen.
INKNAGEN, (knaagde in, heeft ingeknaagd),
(w. g.) knagende bijten, invreten : de roest knaagt
het ijzer sterk in. INKNAGING, v.
INKNIJPEN, (kneep in, heeft ingeknepen). ineen knijpen, samenknijpen; iets (aaniets) den kop inknijpen (lasterpraatjes enz.), het smoren.
INKNIPPEN, (knipte in, heeft ingeknipt), door
knippen in- of aanbrengen : knoopsgaten inknippen.
INKNOOPEN, (knoopte in, heeft ingeknoopt),
door knoopen in iets vastmaken ; - (w. g.) (fig.)
bedwingen, intoomen : zijne driften inknoopen; (w. g.) inprenten, dringend aanbevelen : iem. iets
inknoopen. INKNOOPING, v. (-en).
INKOKEN, (kookte in, heeft . en is ingekookt),
onder het koken verminderen, verkoken.
INKOM, m. (Zuidn.) het inkomen, binnenkomen,
inz. van koopers in een winkel; intocht : iem. blij den inkom bieden, hem feestelijk verwelkomen;
--- ingang, toegang : aan den inkom van het dorp;
- inkomsten : een inkom van f 1000 's maands.
INKOMELING, m. en v. (-en), INKOMELINGE,
v. (-n), vreemdeling ; - (Zuidn.) iem. die binnenkomt.
1. INKOMEN, (kwam in, is ingekomen), binnenkomen : de stad inkomen; hij wilde juist vertrekken,
toen ik de deur inkwam; - de belastingen enz. komen
slecht in, het gaat slecht met de betaling er van;
er komt weinig geld in, wordt ontvangen; - (bijb.)
tot eene vrouw inkomen, haar bekennen; - (zeew.)
inzeilen, binnenloopen, ingebracht worden : zijn
er vandaag nog schepen de haven ingekomen ? ; bij iem. als huisgenoot komen inwonen; - de wind
komt rechts in, waait van rechts; - inkomende
goederen, die ingevoerd worden ; - ingekomen
stukken, brieven, mededeelingen enz. die men aan

het bureau van een college, commissie of bestuur
ter mededeeling of behandeling heeft doen toekomen; - er zijn klachten ingekomen, ingebracht; van studeeren komt niets in, daar is geen sprake van;
- daar komt niets van in, dat zal niet gebeuren,
(ook) dat zal niet kunnen; - van een reisje komt
dit jaar niets in, daaraan valt dit jaar niet te

denken.
2. INKOMEN, o. het binnenkomen, het ingaan; (mv. -s), de geheele som die iem. ontvangt of
verdient : hij heeft een inkomen van 2000 gulden;
inkomens beneden 500 gulden zijn van deze belasting
vrijgesteld.

INKOMEND, bn. inkomende rechten ; rechten
van invoer.
INKOMST, v. ingang, binnenkomst : blijde inkomst, (oudt.) een geschenk, dat door de staten
van een gewest den vorst bij zijne troonsbeklimming, bij zijn eerste bezoek aan het gewest, gegeven
werd; (ook) de voorrechten en vrijheden van het
gewest, welke bij die gelegenheid door den vorst
verleend en bezworen werden; — alleen mv. (-en),
inkomen, renten : van zijne inkomsten leven.
INKOMSTENBELASTING, v. (-en), belasting op
de inkomsten.
INKOOP, m. (-en), het inkoopen (van iets, inz.
om het weder te verkoopen) : hij belast zich met
den inkoop van allerlei artikelen; - het ingekochte:
hij trachtte zijn geheelen inkoop zoo spoedig mogelijk
weer van de hand te doen; - inkoopsprijs : hoeveel
bedraagt de inkoop daarvan; --- recht dat men zich

koopt om in een gesticht opgenomen te worden.
-BOEK, o. (-en), kantoorboek, waarin de inkoopen
worden geschreven.
INKOOPEN, (kocht in, heeft ingekocht), (goederen) voor zich koopen : zijn huisraad werd voor
schuld verkocht, maar hij liet het zijn zwager voor
hem inkoopen; - goederen, waren koopen met het
doel om die weder aan anderen te verkoopes : hij
heeft zijne waren te duur ingekocht; hij zal er bij
den verkoop dus niets op winnen; - zich inkoopen,

eene zekere som betalen, om ergens (in een genootschap, in een gesticht) opgenomen te worden.
INKOOPER, m. (-s), ...STER, v. (-s), die inkoopt.
INKOOPREKENING, v. (-en), rekening of factuur van een gesloten koop.
INKOOPSPRIJS, m. (...zen), prijs waarvoor iets
wordt ingekocht.
INKORTEN, (kortte in, heeft en is ingekort),
door intrekken korter maken: een touw, de teugels
inkorten; - gij moet uw verhaal wat inkorten, bekorten; (w. g.) eene schuld ' inkorten, allengs minder
doen worden; - iemands straftijd inkorten, korter
maken; iemands gezag inkorten, het kleiner maken;
- (fig.) beteugelen, in bedwang houden : hij moet
ingekort worden, hij moet korter gehouden worden;
- korter worden : de dagen zijn heel wat ingekort.
INKORTING, v. (-en).
INKORVEN, (korfde in, heeft ingekorfd), (van
bijen) ze in een korf doen; (ook van duiven voor
een wedstrijd); - (gew.) de maag vullen. INKORVING,v. het inkorven.
INKOSTELIJK, bn. zeer kostelijk.
INKOSTEN. (kostte in, heeft ingekost), (Zuidn.)
kosten bij het inkoopera : die waren kosten mij Inter
in dan ik ze verkoopen moet.

INKOUD, bn. zeer koud, scherp koud.
INKRAAIEN, (kraaide in, heeft ingekraaid),
(w. g.) door gekraai het begin of het verschijnen
van iets bekendmaken : de haan kraait den dag in.
INKRABBEN, (krabde in, heeft ingekrabd), met
de nagels (iets ergens) inwerken.
INKRASSEN, (kraste in, heeft ingekrast), door
krassen inwerken : een zoom inkrassen, met de
nagels, de punt der schaar enz. eene lijn in het goed
krassen, om dat gemakkelijk te kunnen vouwen.
INKRIJGEN, (kreeg in, heeft ingekregen), naar
binnen krijgen : men heeft hem die medicijnen niet
kunnen inkrijgen; het schip kreeg veel water in; -

in zijn (pak)huis besteld, bezorgd, geleverd krijgen;
ontvangen, innen (van geld) : het gaat niet gemakkelij k, om van dit gezin de huishuur in te krijgen.

INKRIMPEN, (kromp in, heeft en is ingekrompen), door krimpen dichter maken of worden:
voordat gij dit goed naait, moet gij het eerst inkrimpen; - ( fig.) de slagorde inkrimpen, dichter bijeentrekken; -- kleiner maken : zijne uitgaven inkrimpen; - zich inkrimpen, (fig.) zijne vertering inkrimpen, zijne uitgaven verminderen; iemands gezag
inkrimpen; - (w. g.) minder vrijmoedig worden :
bij die bedreiging kromp hij in; - ( gen.) samen-

trekken (van de zenuwen); - (zeew.) slapper
worden (van den wind) : de wind krimpt tegen de
zon in; - tegen den wind inkrimpen, tegen den wind
houden, den wind afknijpen, oploeven, hoog zeilen.
INKRIMPING, v. (-en), het inkrimpen, de ver -

mindering.
INKROPPEN, (kropte in, heeft ingekropt), (w. g.)
in den krop duwen; (w. g.) (fig.) verduren (eene
beleediging enz.), zie verkroppen. INKROPPING, V.
INKROZEN, (kroosde in, heeft ingekroosd),
(kuip.), Bene kroos (in de duigen van een vat, enz,)
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maken; in of met eene kroos inlaten : een ingekroosde
damplankenwand. INKROZING, v. (-en), het
inkrozen; kroos, gergel.
INKRUIEN, (krooi, kruide in, heeft ingekrooien,
ingekruid), kruiende in- of binnenbrengen; (steenb.) steenen inkruien, in den oven kruien;
kruiende, met een kruiwagen ingaan : hij kruide
die straat in.

INKRUIPEN, (kroop in, is ingekropen),< kruipende
in- of binnenkomen : op handen en voeten kroop hij
de kamer in; -- ongemerkt binnenkomen; (fig.)
insluipen : hij weet overal in te kruipen; - ongemerkt in zwang komen, ongemerkt toenemen:
dit kwaad kruipt hoe langer hoe meer in. INKRUIPING, v. (-en).
INKRUIPSEL, o. (-s), misbruik.
INKT, m. gekleurde, inz. zwarte, vloeistof, waarmede men schrijft of drukt : zwarte inkt; zoo zwart
als inkt, zeer zwart; pen en -inkt; roode, blauwe inkt; sympathetische inkt, waarmede men letters schrijft,
die niet dadelijk zichtbaar zijn, maar dat eerst
door zekere bewerking (b. v. verwarming) worden;
- Oostindische inkt, eene duurzame inktsoort
door eene lijmoplossing in vasten toestand gebracht
en gebruikt bij het teekenen en schilderen; bruinzwart vocht dat de inktvisch uitspuit.
INKTACHTIG, brr. bw. ( -er, -st), op inkt gelijkende, als van inkt : een inktachtige smaak.
INKTAPPEL, m. (-s), galnoot.
INKTBAK, m. (-ken), een houten, meestal met
zand gevuld bakje om den inktpot in te zetten;
houten bak met ronde gaten om daarin de inkt
een schoollokaal te zetten; ... BOOM,-koersvan
m. (-en), zekere boom (semecarpus anacardium)
in Indië en Australië uit welks zaadhulzen eene
onuitwischbare inktsoort bereid wordt.
INKTEN, (inktte, heeft geïnkt), van inkt voorzien, met drukinkt bedekken.
INKTFABRIEK, v. (- en), waar inkt vervaardigd
wordt; ...FABRIKANT, m. (-en); ...FLESCH,
v. (. . .fiesschen); ...FLESCHJE, o. (-s); ...HOORN,
m. (-s), inktkoker; ...KAN, v. (-nen); ...KLAD,
v. (-den), inktvlak; ...KOKER, m. (-s), inktpot;
inktstel; inktkoker, zandkoker enz. bij elkander;
...KRUIK. v. (-en); ...LAP, m. (-pen), om de
pen aan af te vegen; ...LAPJE, o. (-s); ...POEDER, o. poeder, waarvan men door bijgieten van
water inkt maakt; ...PLANT, v. (-en), zekere
bessestruik waarvan men inkt maakt (dombeya);
...POT, m. (-ten); ...POTLOOD, o. (-en), potlood
waarvan men door bevochtiging inktschrift krijgen
kan; ...ROL, v. (-l.en), (boekdr.) waarmee de drukinkt op de vormen wordt gebracht; ...SCHOPJE,
o. (-s), (boekdr.); ...SOORT, v. (-en); ..SPAT, v.
(-ten); ...STAND, m. (- en), (Z. A.) inktkoker;
...STEEN, m. (-en), als voorwerpsn., v. als stof
steensoort die ijzervitrlool bevat en-nam,e
inktachtig smaakt; ...STEL, o. (-len), inktkoker
met toebehooren; ...TAFEL, v. (-s), (boekdr.)
met inkt bedekte plaat, waarover de inktrol wordt
gerold om inkt op te nemen.
INKTVISCH, m. (. . .visschen), zeekat (sepia
officinalis), koppootig weekdier dat, wanneer het
achtervolgd wordt, uit eene blaas een zwart vocht
afscheidt, dat bij de schilders onder den naam van
sepia, bekend is.
INKTVLAK, v. (...ken), klad, vlek van inkt.
INKTWERPER, m. (-s), iem. die uit boosaardig
genoegen, ongemerkt lichte dameskleeren met inkt
bezoedelt.
INKTWORTEL, m. (-s), als voorwerpsnaam, v.
als stofnaam, valsche rabarber (morinda).
INKTZAK, m. (-ken), peervormig zakje bij
de lever der inktvisschen dat de bruinzwarte vloeistof bevat die door, deze wordt uitgespoten.
INKUILEN, (kuilde in, heeft ingekuild), in een
kuil bewaren : de winteraardappels inkuilen, ze in
den grond begraven en met stroo en aarde bedekken; - (landb.) in een kuil inzouten : groenvoeder
inkuilen; de koeien aten het ingekuilde gras met
graagte.

INKUIPEN, (kuipte in, heeft ingekuipt), in een
vat doen en dit sluiten. INKUIPING, v. (-en).
INKWAKKEN, (kwakte in, heeft ingekwakt),
met geweld ingooien, insmijten.
INKWARTIEREN, (kwartierde in, heeft en is
ingekwartierd), militairen bij burgers inlegeren;
bij burgers ingelegerd zijn.
INKWARTIERING, v. (-en), huisvesting van

militairen bij burgers : biljet van inkwartiering;
zulke gehuisveste militairen : inkwartiering hebben.
INKWARTIERINGSBILJET, o. (-ten), bewijs dat
een soldaat ergens ingekwartierd is en op vertoon
daarvan kan hij daar zijn intrek nemen.
INLAAG, INLAGE, v. (...lagen), het inleggen;
iets dat ingelegd wordt; - geldsom, tot zeker doel
ingelegd : de winst naar verhouding der inlagen
verdeelen; -- (dijkw.) het verleggen van een dijk,
die niet meer te houden is, naar binnen; de ingelegde
dijk zelf; - (gew.) het land tusschen den eersten
en dien tweeden dijk gelegen : aan Schouwens
zuidwestkust vindt men meer dan eene inlaag.

INLAAGDIJK, m. (-en), (gew.) ingelegde dijk;
...POLDER, m. (-s).
INLAAT, m. (...laten), plaats waar iets ingelaten
wordt : de inlaat en de uitlaat van een gasmeter.
INLAATBRUG, v. ( -gen), brug waardoor een
stroomend water in een kanaal valt.
INLAATDUIKER, m. (-s), duiker om water in
te laten (in een polder of een gedeelte daarvan).
INLAATKRAAN, v. (...kranen), (aan eene
luchtpomp, stoomwerktuigen enz.); ... ROL, v.
(-len), afvoerrol; ...SLUIS, v. (...sluizen), sluis
om water in een polder enz. in te laten.
INLAATSLOT, o. (-en), plaatslot, slot dat in de
deur is ingelaten, zoodat de voorplaat met het
voorvlak van het hout gelijk komt en het overstekend deel van de slotplaat tegen het achtervlak van de deur valt.
INLADEN, (laadde in, heeft ingeladen), in een
schip laden. INLADING, v. (-en).
INLADER, m. (-s), hij die inlaadt.
INLANDER, m. (-s), inboorling des lands, inz.
de inheemsche bevolking van overzeesche bezittingen, enmeer bepaald nog die van Nederlandsch-Indië.
INLANDSCH, bn. van, uit, in het land zelf :
inlandsche nijverheid, inlandsche brandewijn, in
Nederland gemaakt (in tegenstelling met I ransche);
- eene inlandsche (vrouw) inboorlinge; een inlandsch
meisje.

INLANGEN, (langde in, heeft ingelangd), (gew.)
aanreiken aan iem., die binnen staat; - inhalen:
't gaat regenen, lang het linnen eens in, dat buiten
hangt te drogen; lang de vlag eens in.

INLAPPEN, (lapte in, heeft. ingelapt), slordig en
als met lappen ineenvoegen; (fig.) (gemeenz.) inzw elgen : hij heeft er gisteren avond weer heel wat ingelapt,
heel veel gedronken.
INLASCH, m. (...lasschen), lasch, ineenvoeging.
INLA S S CHEN, (laschte in, heeft ingelascht), met
lasschen inzetten; - tusschenvoegen, invoegen :
kunt ge dat nog in uw brief inlasschen ? in een schrikkeljaar wordt tusschen 24 en 25 Februari een dag
ingelascht; - ( timen..) ineenvoegen. INLASSCHING.

v. (-en).
INLATEN, (liet in, heeft ingelaten), binnenlaten : na tien uur wordt niemand meer uit- of ingelaten; - versch water inlaten (in een polder. eene
gracht); - (timm.) inkepen, uitlaten : een balk
uitlaten om er ribben in te laten; bouten met vierkante
koppen, die netjes zijn ingelaten, juist in eene inkeping sluiten; de windpeluw (in een molen) wordt
3 á 4 duim op de voeghouten ingelaten; - zich inlaten
met iem., betrekkingen aanknoopen met iem.,
die beneden ons staat; zich inlaten met iets, zich

bemoeien met iets, inz. met iets dat beneden onze
waardigheid is : met zulke kleinigheden laat ik mij
niet in. INLATING, v. (-en), het binnenlaten; de
inkeping; bemoeiing.
INLAVEEREN, (laveerde in, is ingelaveerd),
(zeew.) laveerende inkomen.
INLEELIJK, bn. zeer leelijk.
INLEG, m. geld. dat ingelegd wordt (b. v. in
eene spaarbank, Bene loterij, in een gezelschapsspel,
in den handel enz.); - binnengoed van Bene sigaar;
(naaist.) ingelegd gedeelte, zoom, plooi : de inleg
van eene japon; - ( schoenm.) deel van den schoen
(vaak van papier in plaats van leer).
INLEGBLAD, o. (...bladen), blad dat tusschen
de beide helften van het blad caner uittrektafel
kan worden gelegd; ...BOTER, v. die dient, om
ingelegd en bewaard te worden.
INLEGEREN, (legerde in, heeft ingelegerd), troepen in garnizoen leggen; - (ook) militairen bij
burgers doen huisvesten (b. v. als dm angmiddel
tot betaling der achterstallige belasting enz.).
INLEGERING, v. (-en).
INLEGGELD, o (-en), geld dat ingelegd is:
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de tweede prijs is 40 °/ o der inleggelden (bij een
wedstrijd).
INLEGGEN, (legde, leide in, heeft ingelegd,
ingeleid), een zoom inleggen, naar binnen leggen
en daardoor het kleedingstuk korter maken; (w. g.)
een japonlijf inleggen, nauw er maken; — een dijk
inlegeren, naar binnen leggen, vgl. INLAAG; —
een blad (van de tafel) inleggen; — de riemen inleggen, binnen boord nemen en leggen gelijk het
behoort; — (wev.) een stuk inleggen, iederen gang
van het stuk in een tand van den effenaar leggen; —
een net, den angel inleggen, in het water brengen;
— vellen papier die bedrukt moeten worden, in
de pers leggen; — het vlas in de sloot leggen om te
roten; — (tuinb. houtt.) takken in den grond leggen
om daar nieuwe wortels te doen schieten, afleggen;
— (voedergewassen) inkuilen; — (haring, vruchten,
snijboonen enz.) inmaken; -- geld inbrengen
(voor den handel, een gezelschapsspel, in spaarbanken); -- (schrijnw.) op kunstvaardige smaakvolle
wijze stukjes, aderen enz. andersgekleurd hout,
ivoor enz. inlijmen : deze tafel, doos is fraai ingelegd); — ( veend.) (raaien en vaarten) ingraven; —
een trein inleggen, tusschenvoegen; — (scherts.)
min of meer naar eigen zin uitleggen (de woorden
van een schrijver); —
daar kunt ge niets tegen inleggen, aanvoeren,
inbrengen; — tegen iets inleggen, zich er tegen verzetten, protesteeren; — tegen iem. inleggen, hem
tegenspreken, met iem. twisten. INLEGGING,
V. (- en).
INLEGGER, m. (-s), INLEGSTER ; v. (-s), die
inlegt, inz. geld in eene spaarbank; — (boekdr.) de
jongen, die de vellen inlegt.
INLEGHOUT, o. hout voor inlegwerk; ... LIJST,
v. (-en), (timm.) losse lijst (bij paneelera) aan de
vulling en het raamhout en aan een van deze
twee bevestigd.
INLEGSEL, o. (-s), wat in zout gelegd is; ingelegd
(schrijn-)werk. Zie verder BELEGSEL.
INLEGSTUK, o. (-ken), een stuk voor inlegwerk;
...TAFEL, v. (-s), (drukk.) tafel in eene drukkerij
waarop het papier ligt, dat moet worden ingelegd;
...WERK, o. in'egwerk; ...ZOOL, v. (...zolen),
losse zool om in het schoeisel te leggen.
INLEIDEN, (leidde in, heeft ingeleid), (w. g.)
binnenleiden. naar binnen brengen : iem. in een
gezelschap inleiden, introduceeren; — een spreker
wordt door iem. bij het publiek, een candidaat bij de
kiezers ingeleid, aan hen voorgesteld, bekend
iets bij het publiek inleiden, het bekend-gemakt;—
en aannemelijk maken, ingang doen vinden; deze
vraag zal op de algemzeene vergadering ingeleid worden
door den Heer A., hij zal haar daar toelichten en
er nadere bespreking over uitlokken; — (Zuidn.)
bedotten.
INLEIDER, m. (-s), INLEIDSTER, v. (-s), die
inleidt.
INLEIDING, v. (-en), het binnenleiden; — (fig.)
aanvang, begin : dat verhaal was de inleiding tot
haar verzoek; — voorbericht (van een boekwerk,
van eene verhandeling); (w. g.) handleiding.
INLEKKEN, (lekte in, heeft ingelekt), lekkende
indruipen : ik geloof dat het op zolder inlekt.
INLEVEN, (leefde in, heeft ingeleefd), zich
geheel en al met zijne gedachten in iets verplaatsen:
zich in een boek inleven.
INLEVERAAR, m. (-s), INLEVERAARSTER,
v. (-s), bezorger, bezorgster; aanbieder, aanbiedster.
INLEVEREN, (leverde in, heeft ingeleverd),
afleveren, bezorgen (iets dat men verplicht is) in
handen van hem bij Wien en ter plaatse waar het
behoort : wapens en uitrustingstukken inleveren,
na volbrachten diensttijd; strafwerk, vacantiewerk
inleveren; aan de bevoegde macht doen toekomen,
inzenden : een verzoekschrift, eene klacht, bezwaren,
plannen, voorstellen inleveren. INLEVERING, v.
het inleveren.
INLEZEN, (las in, heeft ingelezen), (w. g.) inzamelen, inoogsten (vruchten); (in een boek, een vak
van studie, zich door lezen er in thuis maken,
zich ervan op de hoogte brengen. INLEZING,
v. (-en).
INLICHTEN, (lichtte in, heeft ingelicht), met
licht ergens indringen, licht geven naar binnen
(w. g.) (dicht.) : nauw licht de zon ter kamer in; —
(fig.) Bene zaak voor iem. duidelijk maken, iem.
over iets opheldering geven : hij lichtte mij in
omtrent hetgeen er gebeurd was; lent. beter inlichten,
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hem Bene zaak juister verklaren; — gij zijt beter
ingelicht dan ik, gij zijt beter op de hoogte, weet
er meer van. INLICHTING, v. (-en), (fig.) het
inlichten, verklaring, toelichting, opheldering, nadere mededeeling : inlichtingen vragen; inlichtingen
verstrekken.
INLICHTER, m. (-s), die inlicht.
INLIEF, bn. zeer lief; innig lief : een inlief kind.
INLIGGEN, (lag in, heeft ingelegen), (gew.)
in de kraam liggen : zij ligt in van haar derde kind;
— (Zuidn.) in den winkel, den kelder enz. liggen.
(van voorraad) : ik heb twee vaten bier inliggen; (ook)
in den grond liggen (van groenten die er gedurende den winter bewaard worden).
INLIGGEND, bn. wat in iets ligt : inliggende
brief; inleggend krijgsvolk, dat in bezetting ligt.
INLIJMEN, (lijmde in, heeft ingelijmd), door
lijmen in iets vastmaken : de sporten van dezen
stoel zijn enkel ingelijmd. INLIJMING, v. (-en).
INLIJSTEN, (lijstte in, heeft ingelijst), (iets) in
Bene lijst vatten, zetten : een portret inlijsten; —
(w. g.) in het geslachtsregister opnemen; op Bene
lijst plaatsen. INLIJSTING, v. (-en).
INLIJVEN, (lijfde in, heeft ingelijfd), in, bij iets
opnemen, iets met iets anders vereenigen : we
zullen deze leerlingen maar bij de tweede klas inlijven; — als lid van een genootschap aannemen:
ieder nieuw ingelijfd lid; — plaatsen, indeelen
(krijgsvolk bij regimenten); — grondgebied van
een staat bij dat van een anderen voegen : in 1810
werd Nederland bij Frankrijk ingelijfd; in een
register opschrijven. INLIJVING, v. (-en).
INLIJVINGSDECREET, o. (...decreten), decreet
waarbij eene landstreek bij een ander grondgebied
gevoegd wordt.
INLOEREN, (loerde in, heeft ingeloerd), naar
binnen loeren : hij kan hier niet voorbijgaan, zonder
eens even in te loeren.
INLOKKEN, (lokte in, heeft ingelokt), naar
binnen lokken : hij beweerde, dat hij door eene
vrouw was ingelokt. INLOKKING, v. (-en).
INLONKEN, (lonkte in, heeft ingelonkt), naar
binnen lonken, ter sluiks zien ; (ook) door lonken
naar binnen doen komen.
INLOODSEN, (loodste in, heeft ingeloodst), binnenloodsen, in de haven brengen (een schip).
INLOODSING, v. (-en).
INLOOGEN, (loogde in, heeft ingeloogd), in de
loog zetten. INLOOGING, v.
INLOOP, m. het inloopen; plaats waar men binnenloopt : 't is hier een inloop voor iedereen, in dit
huis komt iedereen.

INLOOPEN, (liep in, heeft en is ingeloopen),
naar binnen loopen : hij liep woedend het huis in; —
eene zijstraat inloopen, ingaan; — bij iem. inloopen,
aanloopen, even hem bezoeken; — er iem. laten
inloopen, hem het slachtoffer laten worden van
de Bene of andere fopperij; — hij is er leelijk ingeloopen; --- door tegenwind kon het schip de haven niet
inloopen; — invloeien (eig. van het water gezegd),
overstroomd worden : de gorzen zijn hedennacht
ingeloopen ; — ( Zuidn.) mijn laarzen loopera in, laten
het water in; — het water loopt in, de vloed komt
opzetten (ten opzichte van een haven- of riviermond gezegd); — treurige berichten liepen in, werden
ontvangen ; — tegen iem. inloopen, loopende tegen
hem stooten; tegen elkander inloopen, naar elkaar
toeloopen; (ook) tegen elkander stooten ; (ook)
(fig.) aan elkaar tegenovergesteld zijn : die beide
meeringen loopen lijnrecht tegen elkander in; —
door loopen breken : eene deur inloopen, ze doen
openspringen of breken door er met vaart tegen
aan te loopen; — zijn hoofd, kop inloopen, zich kwetsen door ergens tegen te loopen; — het schip is aan
bakboordszij ingeloopen, aangevaren; — ineenloopen,
in elkaar loopen, krimpen : deze lakens loopen in; —
(letterz.) dat schrift loopt in, neemt minder ruimte in
dan men had gedacht; — inhalen met loopen: als gij
voortmaakt, kunt gij hem wel inloopen; — hij lean
het alleen niet inloopen, hij kan alles alleen niet
afdoen, klaarspelen; — (van vuil dat aan het
schoeisel blijft zitten) in huis brengen, indragen.
INLOSSEN, (loste in, heeft ingelost), door lossen
(weder) in zijn bezit krijgen; vrijloopen; betalen
wat op een pand geleend is : een pand inlossen; zij
heeft hare juweelen weder ingelost; (fig.) zijn woord
inlossen, zijne belofte gestand doen. INLOSSING,
v. (-en).
INLUI, bn. zeer lui.
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INLUIDEN, (luidde in, heeft ingeluid), door
klokgelui aankondigen (de kermis enz.); — een
nieuwen tijd inluiden, aankondigen; bekendmaken
door woord of door voorgang; iem. inluiden, de
klokken ter eere van iem. luiden. INLUIDING, v.
INLUIEN, (luide in, heeft ingeluid), inluiden.
INLUIING, v.
INLUISTEREN, (luisterde in, heeft ingeluisterd),
(gew.) influisteren.
INMAAK, v. en m. het inmaken : we zijn druk
aan den inmaak; — wat ingemaakt is : voor nieuwjaar moesten we al aan den inmaak beginnen, moesten
we het ingemaakte al gaan gebruiken.
INMAAKAZIJN, m.; ...BRANDEWIJN, m. om
in te maken.
INMAAKBUS, v. ( -sen), bus voor verduurzaamde
groenten; ...FLESCH, v. (. . .flesschen); ...GLAS, o.
(...glazen), flesch om groente of vruchten in te
maken; ...GROENTE, v. groente om in te maken;
ingemaakte groente; ...KRUIDEN, mv. kruiden
voor den inmaak; ...POT, m. (-ten).
INMAAKSEL, o. (-s), ingemaakte vruchten,
konfituren.
INMAAKTIJD, m. tijd waarin men inmaakt.
INMAALDER, m. (-s), watermolen die water in
een polder maalt.
INMAKEN, (maakte in, heeft ingemaakt), konfijten, zouten, pekelen : abrikozen inmaken; groente,
haring inmaken; — (fig.) een in(of uit)gemaakte guit,
een aartsschelm. INMAKING, v.
INMAKER, m. (-s), INMAAKSTER, v. (-s), die
inmaakt.
INMANEN, (maande in, heeft ingemaand), door
manen invorderen (eene schuld). INMANING,
v. (-en).
INMANER, m. (-s), INMAANSTER, v. (-s), die
inmaant.
INMAZEN, (maasde in, heeft ingemaasd), mazende inzetten : een stukje inmazen.
INMENGEN, (mengde in heeft ingemengd), door
mengen in- of bijdoen; zich inmengen, zich ongevraagd met iets inlaten, ongevraagd zich er mede
bemoeien; ik zou mij in de zaken, die hem aangaan,
liever niet inmengen. INMENGING, v. (-en).
INMENGER, m. (-s), INMENGSTER, v. (-s),
die inmengt.
INMENGSEL, o. (-s, -en), hetgeen ingemengd is.
INMENNEN, (mende in, heeft ingemend), mennende (ergens) in- of binnenvoeren. INMENNING, v.
INMETEN, (mat in, heeft ingemeten), door meten inkrijgen : iem. met dezelfde maat inmeten,
waarmede hij uitmeet, hem met dezelfde maat
betalen, op gelijke wijze behandelen; (w. g.) ik zal
hem dat inmeten, het hem betaald zetten; — door
het royaal meten minder uitmeten dan eigenlijk
zou kunnen : op dat stuk laken heeft hij 3 °/ o ingemeten. INMETING, v.
INMETSELEN, (metselde in, heeft ingemetseld),
door metselen invoegen : eene koperen plaat inmetselen; dat kozijn is slecht ingemetseld; — met metsel werk omringen : hij had zijn schat ingemetseld; —
ik zit hier als ingemetseld. INMETSELING,
v. (-en).
INMETSEN, (metste in, heeft ingemetst), (Ziiidn. )
inmetselen.
INMIDDELS, bw. middelerve ijl, in den tusschentijd (ter aanduiding dat midden in het verloop van
eene handeling eene andere geschiedt) : hij was
inmiddels reeds vertrokken; — in afwachting van:
ik zie uw antwoord verlangend tegemoet en verblijf
inmiddels enz. (als slot van een brief).
INMIJNEN, (mijnde in, heeft ingemijnd), zijn
eigendom (bij openbare veiling) inkoopera; — (Zuidn.)
inzetten bij eene voorloopige verkooping. INMIJNING, v.
INMOFFELEN, (moffelde in, heeft ingemoffeld),
goed inwikkelen, warm toedekken : gij moet den
jongen maar warmpjes inmoffelen; bedektelijk naar
binnenbrengen, of in iets doen, wegmoffelen : wie
heeft dat zoo gauw ingemoffeld ? INMOFFELING,
v. het inmoffelen.
INMONDEN, (mondde in, heeft ingemond), (w. g.)
de uiterste einden van iets in elkander steken of
voegen; — uitloopen in : de Schepper heeft de slagaderen in de aderen doen inmonden.
INMOOI, bn. zeer mooi.
INNAAIEN, (naaide in, heeft ingenaaid), een
lap in een kleed zetten; --- door middel van naaien
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bergen of insluiten; hij had zijn geld tusschen den
band zijner broek ingenaaid; — door naaien nauwer
maken : de mouwen kunnen wat ingenaaid worden; —
(van twee gelijke stukken die aangenaaid moeten
worden), het een iets ruimer bij het naaien nemen,
zoodat men aan het einde niet uitkomt; — door
naaien vereenigen, (boekb.) (tegenst. van inbinden) :
de bladen of vellen van een boek losjes vasthechten
door middel van naald en draad, zonder er een band
om te zetten. INNAAIING, v.
INNAAIER, m. (-s), INNAAISTER, v. (-s), die
innaait (inz. boeken).
INNAGELEN, (nagelde in, heeft ingenageld), met
nagelen indrijven, vastmaken. INNAGELING,
v. (-en).
INNAME, v. het innemen, de inneming : de
inname van Jeruzalem.
INNEEMGLAASJE, o. (-s), ...LEPEL, m. (-s),
glaasje, lepel om gemakkelijk medicijnen in te
nemen.
INNEMEN, (nam in, heeft ingenomen), naar
binnen nemen, opnemen en naar binnen brengen:
neem het (wasch)goed in, want het regent; — in
huis nemen : een reiziger innemen; niemand wilde
hem innemen; — krijgsvolk innemen; de stad weigerde
bezetting in te nemen, binnen hare muren te ontvangen; — laden : het schip moet nog steenkolen
innemen; we moeten hier een paar passagiers innemen; — tot zich nemen, gebruiken (van geneesmiddelen) : hij neemt kinine in; — (iron.) hij is
goed van innemen, kan smakelijk eten; -- inwinnen : goeden raad innemen; -- (zeew.) intrekken,
inkorten : de zeilen innemen; — (naaist.) innaaien,
nauwer maken : den rug van deze jas moet gij eens
wat innemen; — bezetten, beslaan : die tent neemt
de helft van het plein in; veel plaats innemen; —
eene zitplaats innemen, willekeurig en eigenmachtig
in bezit nemen of met het verlof er tijdelijk van
gebruik te maken; — (fig.) eene eigen plaats innemen, niet gelijk zijn aan de rest;— iemands plaats innemen, voor hem in de plaats komen, hem vervangen;
—, (fig.) een zeker standpunt innemen; (fig.) vervullen : de droefheid neemt zijn hart in; -- met
geweld nemen, zich meester maken (van), veroveren, bemachtigen : de vijand heeft de stad stormen derhand ingenomen; — met zachtheid winnen:
hij wist haar voor zich in te nemen, hare genegenheid
te winnen; — tegen zich innemen, ongunstig stemmen : door zijne -stugheid neemt hij iedereen tegen
zich in; voor of tegen iem•. innemen, iem. ten gunste
of ten nadeele van een ander stemmen : men heeft
den minister tegen hem ingenomen, zie INGENOMEN, INNEMING, v. het innemen, de inname.
INNEMEND, bn. bw. ( -er, -st), (van personen,
hun voorkomen, inborst, gedrag, manieren enz.)
geschikt, in staat om iem. in te nemen, voorkomend,
bevallig, beleefd : zij heeft een innemend voorkomen,
een innemend karakter; op innemende wijze. INNEMENDHEID, v.
INNEMER, m. (-s), INNEEMSTER, v. (-s), die
inneemt.
INNEN, (inde, heeft geïnd), invorderen, beuren:
belastingen, geld innen..
INNERLIJK, bn. bw. wat door de oppervlakte,
het uiterlijk voor het oog bedekt is. inwendig;
wat in het wezen der zaak ligt : de innerlijke waarde
van een muntstuk; — hartelijk, oprecht, in gemoede : innerlijk overtuigd, innerlijk verheugd; —,
o. het binnenste; het innerlijke van den mensch,
's menschen gemoed, karakter, geaardheid, wezen.
INNET, bn. bw. keurig net.
INNIG, bn. bw. ( -er, -st), waar, echt : innige
blijdschap; — vurig : een innig gebed; — oprecht:
innige godsvrucht; dat is mijne innige overtuiging;
innig met elkaar omgaan, bijzonder hartelijk en
teeder; iem. innig liefhebben; innig mooi, innig
waar, inmooi, inwaar. INNIGLIJK, bw.
INNIGHEID, v. warmte; godsvrucht; gemoedelijkheid.
INNOCENT, brr. ( -er, -st), eenvoudig, onschuldig;
onschadelijk.
INNOCENTIE, v. onschuld; eenvoud.
INNOVATIE, v. (-s, ...tiën), nieuwigheid, invoering van iets nieuws.
INNOVEEREN, (innoveerde, heeft geïnnoveerd),
nieuwigheden invoeren.
INOBSERVANTIE, v. het niet opvolgen (van
voorschriften); onachtzaamheid, zorgeloosheid.
INOCULATIE, v. (-s, ...tiën), inenting, inz. met
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nienschelijke pokstof (in tegenstelling met vaccinatie).
INOCULEEREN, (inoculeerde heeft geïnoculeerd), inenten.

INODORES, m. mv. (w. g.) gemak- en toilethuisjes op den openbaren weg (pleinen enz.).
INOOGSTEN, (oogstte in, heeft ingeoogst), veldvruchten (in den oogst) inzamelen; — (fig.) vruchten plukken (van volbrachten arbeid) : lof inoogsten, geprezen worden. INOOGSTING, v. (-en).
INOSINEZUUR, o. (scheik.) vleeschzuur : eene
kleurlooze, zure, stroopachtige vloeistof, die aan
naar vleeschnat riekt en uit vleesch bereid-genam

grond zetten; — die spier is hier ingeplant, bevestigd;
(fig.) inprenten, op het hart drukken : God heeft
den mensch die neiging ingeplant; men moet hein de
waarheid inplanten. INPLANTING, v. (-en).
INPLOEGEN, (ploegde in, heeft ingeploegd).
(landb.) door ploegen in den grond brengen : mest
inploegen; onkruid, stoppels inploegen; — (timm.)
ingroeven : planken inploegen. INPLOEGING, v.
(-en), het inploegen; eene groeve, sponning.
INPLOFFEN, (plofte in, heeft en is ingeploft),
met een plof in (iets) werpen, vallen : ik heb hem de
sloot ingeploft; hij plofte de sloot in.
INPLOOIEN, (plooide in, heeft ingeplooid), door
plooien nauwer of korter maken : eene japon inplooien.
INPLUKKEN, (plukte in, heeft ingeplukt), (w. g.)
het schooverzeil inplukken, inhalen; (zeew.) inpalmen.
INPOEIEREN, (poeierde in, heeft ingepoeierd),
iets bepoederen.
INPOLDEREN, (polderde in, heeft ingepolderd),
tot polder maken, bedijken : van den Biesbosch
heeft men al heel wat ingepolderd. INPOLDERING,
v. het inpolderen, liet ingepolderde.
INPOMPEN, (pompte in, heeft ingepompt), door
middel van eene pomp inbrengen; — (fig.) met
ii moeite en door voortdurende herhaling iets leeren
(aan iem.) : 't moet er bij dien jongen alles ingepompt
worden. INPOMPING, v. het inpompen.
INPOMPSTELSEL, o. stelsel om de leerlingen
alles werktuiglijk in te pompen.
INPOTEN, (pootte in, heeft ingepoot), inplanten.

kan worden.
INOSIET, o. eene reuk- en kleurlooze, kristalliseerbare zelfstandigheid met zoeten smaak, die
gemakkelijk in water oplost en in 't hart, de longen,
nieren, lever, milt enz. voorkomt, ook wel spiersuiker genoemd.
INPAKKEN, (pakte in, heeft ingepakt), in een
pak doen, inwikkelen, tot een pak maken : hebt gij
dat postpakket wel goed ingepakt ?; — uitgestalde
waren weder samenpakken, in de kisten enz. bergen : de kermis is voorbij, de kramers zijn al bezig
met inpakken; — (gemeenz.) zich wegmaken:
wilt ge wel eens gauw inpakken, brutale jongen !; —
in dikke en warme kleederen of doeken hullen ; —
(gemeenz.) eten : hij heeft ongemakkelijk ingepekt;
— (fig.) iem. inpakken, iem. in hooge mate voor zich
innemen : hij heeft mijne zuster door zijne mooie
woorden heel en al ingepakt; — ( Zuidn.) iem. inpak ken, hem herbergen; — zij heeft hem ingepakt,
INPOTING, v.
bekoord, betooverd, gevangen, verliefd gemaakt.
INPRANGEN, (prangde in, heeft ingeprangd), met
INPAKKING, v. het inpakken.
geweld indrukken.
INPAKKER, m. (-s), INPAKSTER v. (-s), die
INPRATEN, (praatte in, heeft ingepraat), door
inpakt.
I praten in iemands gedachten brengen; (iem. iets)
INPALMEN, (palmde in, heeft ingepalmd), allengs
wijsmaken : dat laat ik mij niet inpraten. INPRAnaar zich toehalen.: een touw inpalmen; (fig.) zich
TING, v.
wederrechtelijk (en telkens wat) van iets meester
INPREEKEN, (preekte in, heeft ingepreekt), inmaken : hij heeft alles ingepalmd; — een persoon
praten.
inpalmen, hem inpakken, hem voor zich winnen.
INPRENTEN, (prentte in, heeft ingeprent), door
INPALMING, v.
herhaalde leering diep indrukken : hij heeft zijn
INPANDGEVING, v. (-en), het in pand geven.
zoon van jongs af aan ingeprent, dat arbeid adelt.
INPAPPEN. (papte in, heeft ingepapt), (Zuidn.)
INPRENTING, v. (-en).
pappen, eene pap op iets leggen : eene zweer in.
INPRESSEN, (preste in, heeft ingeprest), met alle
pappen.
kracht inbrengen. INPRESSING, v. (-en).
INPASSEN, (paste in, heeft ingepast), (w. g.)
INPRIKKEN, (prikte in, heeft ingeprikt). met eene
meten of iets ergens insluit : wilt ge dat eens even
scherpe punt insteken.
voor mij inpassen ?
INPROPPEN, (propte in, heeft ingepropt), propINPEKELEN, (pekelde in, heeft ingepekeld), zoupende induwen, inz. eten bij jonge kinderen en
ten, in de pekel leggen: vleesch inpekelen; — ( Zuidn.)
dieren.
iem, streng berispen.
INPUILEN, (puilde in, is ingepuild), inzakken.
INPEKKEN, (pekte in, heeft ingepekt), met pek
INPUTTEN, (putte, in, heeft ingeput), (met embestrijken, dichten ; — (Zuidn.) iem. flink afranmers) puttend inbrengen of instorten.
selen.
INQUISITEUR, m. (- Q, -en), geloofsonderzoeker;
INPENNEN, (pende in, heeft ingepend), (timm.)
geloofsrechter.
met pen en gat opsluiten; vleesch door houten
INQUISITIE, v. eene instelling van de R.-K. tot
pennen bijeenhouden : dat vleesch is niet goed
onderzoek naar het geloof en de zeden bij de leden
ingepend; zich inpennen, zich inrijgen (in een corder Kerk en het terechtwijzen en straffen der afval set) : dat meisje heeft zich vandaag flink ingepend; —
ligen; de Spaansche inquisitie, het Spaansche ketter inschrijven : ik zal eerst die opstellen maar eens
gericht, de in Spanje met dergelijk doel door de
gaan inpennen.
kerkelijke en wereldlijke overheid ingestelde recht
INPEPEREN, (peperde in, heeft ingepeperd), met
-banke;—
geloofsvervolging, ketterjacht.
peper bestrooien; (fig.) dat zal ik hem inpeperen,
INQUISITORIAAL, bn. tot het ambt van een
dat zal ik hem betaald zetten; hiervoor zal ik hem
inquisiteur behoorende, daartoe in betrekking
laten boeten; — (Zuidn.) iem. inpeperen, hem afstaande, van hem uitgaande : een inquisitoriaal
ranselen ; — (Z. A.) iem. iets inscherpen, teronderzoek.
dege inprenten. INPEPERING, v.
INRAKELEN, (rakelde in, heeft ingerakeld),
INPERKEN, (perkte in. heeft ingeperkt), in een
inrekenen (van vuur).
perk sluiten; schapen inperken, in 't veld kooien.
INREGENEN, (regende in, heeft ingeregend), naar
INPERSEN, (perste in, heeft ingeperst), iets
binnen, in zekere plaats regenen : het heeft hier
in iets anders persen; letters en figuren op een boekingeregend, de regen is hier doorgedrongen.
band inpersen, door middel van persing inbrengen;
INREKENEN, (rekende in, heeft ingerekend), vuur
(teehn.) impregneeren : creosootolie inpersen (in
met arch bedekken : als gij die kool gebruikt hebt,
hout); — (w. g.) sterk inrijgen, inpennen : dat meisje
moet gij haar weer inrekenen; — in verzekerde bewais zeer ingeperst, draagt een te nauwsluitend korset.
ring brengen : de politie had dien dronkaard heel
INPERSING, v. het inpersen.
gauw ingerekend; — hij is voorgoed ingerekend, het is
INPIKKEN, (pikte in, heeft ingepikt), (zeew.)
met hem gedaan. INREKENING, v.
aanslaan (touwen) : aan elke zijde van het roer is
INRENNEN, (rende in. heeft en is ingerend),reneene talie ingepikt. om in geval van nood daarmee
nende inhalen : dit paard had den prijswinner op
het schip nog te kunnen sturen; — (gemeenz.) hoe
het einde der baan nog haast ingerend; — rennend
zullen wij dat inpikken ? inrichten, aanleggen; ge
inkomen, ingaan : als een waanzinnige kwam hij
kunt het nooit zoo inpikken, dat het naar ieders
het huis inrennen ; — naar elkaar toe rennen : de
zin is; -- (gemeenz.) hij pikt alles in, neemt alles
beide ridders renden op elkaar in.
voor zich, maakt zich van alles meester; — (ge 1 INREVEN, (reefde in, heeft ingereefd), (zeew.)
hij is ingepikt, opgebracht, gearresteerd; —-menz.)
inhalen (de zeilen).
(Zuidn.) goed ingepikt zijn, van alles goed voorzien
INRICHTEN, (richtte in, heeft ingericht), in orde
zijn.
brengen : de oude kazerne wordt tot eene lakenfabriek
INPLANTEN, (plantte in. heeft ingeplant), in den
ingericht; die spoorweg wordt voor dubbel spoor
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ingericht; --- eene woning keurig inrichten, meubileeren; op logeergasten zijn wij niet ingericht, die

kunnen wij niethebben ; — (fig.) schikken, regelen,
doen overeenstemmen : iets goed inrichten; gij moet
het zoo zien in te richten, dat ik naast u kon te zitten; zijne rede inrichten naar de vatbaarheid der
toehoorders.
INRICHTER, m. (-s), INRICHTSTER, v. (-s),
die inricht.
INRICHTING, v. (-en), wijze van samenstelling,
constructie : eene locomotief van bijzondere inrichting; — toestel; — schikking, regeling; de inrichting van een huis, verdeeling in kamers enz.; (ook)
meubileering en stoffeering; — organisatie : rechter
inrichting, regeling der rechtsmacht; de inrich--lijke
ting van den staat; — instelling, gebouw of gesticht
tot openbaar gebruik: inrichting voor onderwijs;
badinrichting: leesinrichting; melkinrichting, melk
melkslijterij.
-winkel,
INRIGGED-BOOT, v. (-en), INRIGGED -GIEK,
v. (-en), (Eng.) boot of giek, waarvan de dollen op
de boorden zijn aangebracht (in tegenstelling met
outrigged-boot).
INRIGGER. m. (Eng.) (-s), inrigged-boot.
INRIJ, m. plaats, zijde van de straat waar men
inrijdt : verboden inrij.
INRIJDEN, (reed in, heeft en is ingereden), te
paard, in een rijtuig of op schaatsen inhalen : na
een half uur hadden wij hen reeds ingereden; — op
elkander inrijden, naar elkaar toe; —rijdende (iets)
benadeelen, door rijden doen buigen : een paard
den rug inrijden, het door te zware belasting van
den rug bederven; de staldeuren inrijden: — naar
binnen rijden: met eene vliegende vaart reed hij den
stal in; — onkruid inrijden, al rijdende in den

akker doen inploegen.
INRIJDEUR, v. (-en), deur waardoor men naar
binnen rijdt.
INRIJGEN, (reeg in, heeft ingeregen), met een
rijgsnoer intrekken : het keurslijf werd nog meer
ingeregen; zich door rijgen dunner maken (in een
te nauw corset): zij rijgt zich te sterk in; — iets
in iets anders rijgen : nieuwe veters inrijgen. INRIJ GING, v. (-en).
INRIJHEK, o. (-ken); ...POORT, v. (-en).
INRIJTEN, (reet in, heeft en is ingereten), in-

scheuren.

INRIJVEN, (reef in, heeft ingereven) . inharken,
in den grond rijven.
INRIT, m. het inkomen te paard, het inrijden;
de plaats, waar men inrijdt : de inrit is wel wat
smal.
INROEIEN, (roeide in, heeft en is ingeroeid),
roeiende inhalen_ bereiken; — roeiende inkomen:
de haven inroeien; — roeiend in iets brengen : wij
hebben de schuit de haven ingeroeid. INROEIING, v.
INROEPEN, (riep in, heeft ingeroepen), bij zich
in huis, naar binnen roepen : ik zal hem inroepen,
als hij voorbijkomt; — (fig.) iemands hulp inroepen,
zich tot hem wenden, om hem zijne hulp te vragen.
INROEPING, v.
INROEPER, m. (-s), INROEPSTER, v. (-s), die

inroept.
INROEREN, (roerde in, heeft ingeroerd), roerende
inmengen.
INROESTEN, (roestte in, is ingeroest), door den
roest ingevreten worden : de kachel roest in; -- door
roesten vastklemmen : de degen zat in de scheede
ingeroest; — (fig.) ingroeien, vastgroeien : dat krijgt
gij er niet meer uit, dot zit er bij hem ingeroest. INROESTING v.
INROLLEN, (rolde in, heeft en is ingerold), tot
eene rol maken, inwinden : het waschgoed inrollen; —
zich warmpjes inrollen, in de dekens; — rollende
dunner maken : rol het nog wat in, anders kan ik
het in mijn taschje niet bergen; — naar binnen rollen : hij heeft het vat de schuur ingerold; het vat rolde
de haven in, voortrollende er in terecht komen; —
het zaad inrollen, met de (land)rol in den akker

brengen.
INROND, o. (-en), ronde opening van binnen.
INROTULEEREN, (inrotuleerde, heeft geïnrotuleerd), nummeren naar volgorde en samenhechten

(akten).
INRUILEN, (ruilde in, heeft ingeruild), door
ruiling verkrijgen : zijn horloge tegen een nieuw
inruilen; inwisselen (tegen iets anders of tegen
geld) bij dezen goudsmid kunt ge uw oud goud inruilen.
INRUILING, v. (-en).

IN SCHIETEN.

INRUIMEN, (ruimde in, heeft ingeruimd), plaats,
ruimte maken ten behoeve of voordeele van anderen : aan iem. eene plaats inruimen; (ook) zijne plaats
aan hem afstaan; — (fig.) toelaten, toestemmen,
vergunnen, dulden : iem. een recht inruimen; wat
zij maar eenigszins voor zich konden behouden, wilden
zij aan de tegenpartij niet inruimen; (gew.) oprui men, opbergen : het speelgoed inruimen. INRUIMING, v. (-en), ontruiming; afstand; vergunning.
INRUKKEN, (rukte in, heeft en is ingerukt),
(mil.) binnenrukken : de vijand is de stad ingerukt;
de troepen zijn weder ingerukt, in de kazerne terug
ingerukt. marsch ! ( commando): — (ge -gekrd;
ruk in ! ga weg, loop heen; -- (zeeg`-.) de-menz.)
stukken (geschut) scheepwaarts inrukken, binnen
boord halen. INRUKKING, v.
INSCHAARDEN, (schaardde in, is ingeschaard),
een of meer schaarden krijgen : bouten met ingeschaarden draad worden afgekeurd. INSCHAARDING, V. (- en), het inschaarden; plaats die ingeschaard is.
INSCHAKELEN, (schakelde in, heeft ingeschakeld), iets tusschen voegen : een watermeter in de
leiding inschakelen; (inz. electr.) een weerstand
inschakelen. INSCHAKELING, v. (-en).
1. INSCHAREN, (schaarde in, heeft ingeschaard),
twee stukken hout hoeksgewijze met vork en lip
verb)nden.
2. INSCHAREN, (schaarde in, heeft ingeschaard),
(gew.) in de weide brengen (van vee).
3. INSCHAREN, (schaarde in, is ingeschaard),
(van een oever) binnenwaarts afnemen door de
werking van den stroom. INSCHARING, v. (-en).
INSCHARREN, (scharde in. heeft ingeschard),
(Zuidn.) naar binnen scharren, inpalmen ; hij
schart alles in.
INSCHELLEN, (schelde in, heeft ingescheld),
inbellen.
INSCHENKEN, (schonk in, heeft ingeschonken),
schenkende ingieten : men schonk hem een kopje
thee in; schenk nog eens in; de glazen zijn ingeschonken. INSCHENKING, v. het inschenken.
INSCHENKER, m.. (-s), INSCHENKSTER, v.
(-s) die inschenkt.
INSCHEPEN, (scheepte in, heeft ingescheept),
aan boord van een schip laden : troepen inschepen;
zich inschepen; — zich aan boord begeven met het
doel om de reis mede te maken : vele reizigers naar
Indië schepen zich te Genua in, INSCHEPING, v.
het inschepen.
INSCHEPINGSKOSTEN, m. mv. kosten der inscheping; ...PLAATS, v. (-en); ...TROEP, m. (-en).
1. INSCHEPPEN, (schepte in, heeft ingeschept),

scheppende indoen.
2. INSCHEPPEN, (schiep in, heeft ingeschapen),
door de natuur ingeven : dit is hem als ingeschapen.
INSCHEREN, (schoor in, heeft ingeschoren),
(zeew.) een touw inscheren, het door de Bloks of
katrollen halen en spannen.
INSCHERPEN, (scherpte in, heeft ingescherpt)
(fig.) in het gemoed prenten, nadrukkelijk aanbevelen, met klem gelasten : de lessen der deugd moeten

den kinderen vroeg ingescherpt worden; bij het afscheid
heb ik hem zijne plichten nog eens goed ingescherpt.
INSCHERPING, v.
INSCHEUREN, (scheurde in, heeft en is ingescheurd), naar binnen opscheuren : ik heb den nagel
van mijn vinger ingescheurd; — scheuren, vaneen gaan: dit laken scheurt overal in; — van de vrouwelijke
geslachtsdeelen bij de baring of van de barende
zelf . zij is van haar laatste kind ingescheurd. INSCHEURING, v. (-en).
INSCHIET, m. (boekdr.) papier, dat nog boven
de volle oplaag berekend wordt, omdat altijd eenige
vellen worden bedorven (tot misdruk). INSCHIET PAPIER, o. inschiet.
INSCHIETEN, (schoot in, heeft en is ingeschoten),
ergens, iets snel, met vaart binnengaan of komen :
ineens schoot hij het huis in; de stoomboot schoot de
haven in; — daar schiet mij juist een aardig voorbeeld in, valt mij in, schiet mij te binne n; —hij
schoot voorover de sloot in; — de balk schiet te diep
in, — de kleine radertjes die in de groote inschieten,
ingrijpen; het achterhuis van mijn buurman schiet
bij mij in; — met kracht aankomen : het getij schiet
meer op die zijde in; — wegzakken, inkalven van
den grond : de openingen in de aardbogen worden
met een eensteensmuurtje afgesloten voor het inschieten van den grond; — (van kleuren op eene
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olieverfschilderij ) indrogen en daardoor dof
wil doen; ...GELDEN, o. mv. gelden te betalen
worden ; —
bij de inschrijving als student; ...LIJST, v. (-en),
naar binnen schieten : de vijand schoot gloeiende
lijst, waarop men met zijn naam het bedrag ver
kogels de stad in; — een schip van voren inschieten,
dat men aan iets of iemand wil schenken:-meldt,
beschieten; — met een schot verbrijzelen : de
hij heeft op de inschrijvingslijst voor de weduwe X.
ruiten inschieten; iem. de hersens inschieten; — door
voor honderd gulden ingeschreven.
schoten het begin van iets aankondigen : het nieuw
INSCHROEVEN, (schroefde in, heeft ingeinschieten; — geweren en kanonnen inschieten,-jar
schroefd), in iets vastschroeven : de schroeven
door zorgvuldig schieten den juisten stand van
worden met een schroevendraaier ingeschroefd. INvizier en korrel ten opzichte van ht richtvlak
SCHROEVING, v. (-en).
onderzoeken; — (van troepen en batterijen tot
INSCHROKKEN, (schrokte in, heeft ingeschrokt),
het gevecht) zich inschieten, al schietende den juisten
gulzig inslokken.
afstand bepalen en nauwkeurig doelen; —
INSCHUDDEN, (schudde in, heeft ingeschud),
(wev.) de schietspoel door de beide helften van den
door schudden doen invallen.
ketting heen brengen, inslaan; — een lap inschieten,
INSCHUIFBAAR, bn. wat ingeschoven kan
inzetten ; — bladen inschieten, in of tusschenworden.
voegen; — het brood inschieten, in den oven schieINSCHUIFBLAD, o. (-en), een blad van eerie
ten; — graan inschieten, snel in de zakken scheppen;
inschuiftafel; ...LADDER, v. (-s), ladder met in
— het stengewant inschieten, laten zakken; —
elkaar schuivende deden; ...LIJST, v. (-en), ingegeld er bij inschieten, er op toeleggen, het verlieschifte klamp, die buiten het oppervlak der planken
zen; — zoo ook - het leven, zijn vermogen, zijne
uitsteekt.
gezondheid er bij inschieten; — mijn eten, het reisje
INSCHUIFSEL, o. (-s), wat ingeschoven wordt
schoot er bij in, miste ik, ontging mij. INSCHIEof is.
TING, v.
INSCHUIFTAFEL, v. (-s), uittrektafel; tafel,
INSCHIFTEN, (schiftte in, heeft ingeschift),
wier blad verlengd of verkort kan worden door
(timm.) klampen inschiften, ze zwaluwstaartvormig
het uittrekken of inschuiven van losse zijstukken,
op een gedeelte der dikte in de belegplanken inof door het aanbrengen of wegnemen van een los
werken.
inlegblad.
INSCHIJNEN, (scheen in, heeft ingeschenen), naar
INSCHUIVEN, (schoof in, heeft ingeschoven),
binnen schijnen : het zonnetje scheen zoo vriendelijk
naar binnen schuiven : nu de mensch.en vertrokken
in. INSCHIJNING, v.
zijn, kunt ge dat blad van de tafel wel weer inschuiINSCHIKKELIJK, bn. bw. ( -er, -st), toegevend,
ven; naar elkaar toe schuiven: als gij uwe stoelen
handelbaar, gewillig, meegaand : bij onze onder
nog wat inschuift, dan kan er nog gemakkelijk een
hij zeer inschikkelijk geweest. IN--handeligs
zitten. INSCHUIVING, v. (-en).
SCHIKKELIJKHEID, v. (...hedhn).
INSCHULD, v. (-en), invorderbare geldschuld,
INSCHIKKEN, (schikte in, heeft en is ingeschikt) ;
actief.
in iets schikken : als gij klaar zijt met spelen, moet
INSCRIBEEREN, (inscribeerde, heeft geïnscrigij alles weer netjes inschikken; — schikkende inkobeerd), inschrijven, boeken; aan -, in-, opteekenen;
men; — schikkende ruimte maken, inschuiven:
opdragen, toewijden.
kunt gij nog niet wat inschikken ?; -- (fig.) toegeven :
INSCRIPTIE, v. (-s, ...tiën), inschrift, opschrift.
bij zoo'n drukte moet gij maar wat inschikken. ININSECT, o. (-en). een door tracheeën ademend
SCHIKKING, v.
geleed dier, welks lichaam in drie afdeelingen
INSCHIKKEND, bn. toegevend.
(kop, borststuk en achterlijf) is verdeeld : de insecINSCHOON, bn. zeer schoon.
ten worden gewoonlijk in tien klassen verdeeld.
INSCHOPPEN, (schopte in, heeft ingeschopt),
INSECTARIUM, o. (-s, ...ria), bewaarplaats van
door schoppen breken: de deur inschoppen; — naar
insecten.
binnen schoppen : een bal den tuin inschoppen;
INSECTENBESCHRIJVER, m. (-s), entomograaf;
een hond zijn hok inschoppen; — (fig.) hij is er 1 ...BESCHRIJVING, v. (-en), eiitomographie.
ingeschopt in die betrekking, door brutaal gunstINSECTENBLOEM, v. volksnaam voor de vliebetoon daar geplaatst.
genorchis (ophrys musifera).
INSCHRAPEN, (schraapte in, heeft ingeschraapt),
INSECTENDOODER, m. (-s), eenige zwammen
schraapzuchtig zich toeëigenen : hij is er altijd
die in insecten of hunne larven leven en ten slotte
op uit, zoo veel mogelijk geld in te schrapen. INhun dood veroorzaken.
SCHRAPING, v. (-en), vrekkigheid, knevelarij.
INSECTENDOOS, v. (...zen), doos om insecten in
INSCHRIFT, o. (-en), wat in iets geschreven is,
te bewaren.
inscriptie : een boek met een inschrift op het titelblad;
INSECTENETEND, bn. die insecten eet : insecten
zijn patroon vereerde hem een gouden horloge met
dieren, eene orde der zoogdieren; insecten--etnd
inschrift. INSCHRIFTJE, o. (-s).
etende planten, planten die in hare bladeren, welke
INSCHRIJDEN, (schreed in, is ingeschreden),
bij aanraking ineenrollen, insecten vangen en zich
met groote schreden inkomen : langzaam en statig
daarmee voeden.
schreed hij de zaal in.
INSECTENETERS, m. mv. naam van eene
INSCHRIJVEN, (schreef in, heeft ingeschreven),
familie van zoogdieren (mollen, spitsmuizen, mus
schrijven in (een boek, register enz.), op-, aanteeegels, gordeldieren) en ook van eene-kusraten,
kenen: iem. als leerling eener school, als lid inschrijven;
menigte vogels, die zich uitsluitend of grootendeels
is deze post reeds ingeschreven ?; — (w. g.) inteemet insecten voeden.
kenen : ik heb op die nieuwe uitgave niet ingeschreINSECTENHUISJE, o. (-s), kastje van metaalgaas
ven; — door het inschrijven van zijn naam zich
om daarin insecten op te kweeken.
verbinden tot liet betalen van zekere som of het
INSECTENKENNER, m. (-s), entomoloog.
schenken van iets in natura : de heer A. heeft op
INSECTENKUNDE, v. entomologie.
de nieuwjaarslijst ingeschreven voor f 25, de landINSECTENPLAAT, v. (...platen), plaat van
man B. voor drie zakken tarwe en 50 mutsaards; —
kurk of van turf tot het opprikken van insecten.
zich laten inschrijven voor de deelneming aan een
INSECTENPOEDER, o. poeder, dat dient tot
wedstrijd, prijskamp enz.; -- (van aannemers)
het dooden van kleine insecten, inz. van ongedierte
opgeven voor welken prijs men aanneemt, zeker
bij menschen en vee.
werk te maken, te doen : voor die nieuwe school met
INSECTENSPELD, v. (-en), speld met langen
12 lokalen schreef hij in voor f 60.000; — opgeven
dunnen steel om er insecten mede op te prikken.
voor welken prijs men iets wil pachten, huren,
IN SE CTEN STEENEN, m. mv. entomolieten;
leveren : voor de tienden is laag ingeschreven.
...STUDIE, v. (-s); ...VERZAMELAAR, m. (-s);
INSCHRIJVER, m. (-s), INSCHRIJFSTER, v.
...VERZAMELING, v. (-en); ...WERELD, v.
(-s), die inschrijft (vooral bij eene aanbesteding)
INSECTIVORA, mv. insecteneters.
het werk is aan den laagsten inschrijver gegund.
INSECTOLOGIE, v. entomologie; INSECTOINSCHRIJVING, v. (-en), aan -, op-, inteekening:
LOOG, m. (...logen), insectenkenner.
inschrijvingen in het grootboek der nationale schuld; —
INSECURITEIT,v. onzekerheid.
deelneming (aan eene leening enz.); — aanbesteding
INSEPARABEL, bn. onafscheidelijk; — eene
bij inschrijving; deze boomgaard wordt bij inschrijsoort van papegaaien ter grootte van eene musch
ving verpacht.
(agapornis), die onafscheidelijk van elkaar leven.
INSCHRIJVINGSBILJET, o. (-ten), (bij eene aanINSERAAT, o. (...raten), het ingelaschte;
neming) waarop de gegadigde de som heeft vermeld,
(rechtst.) bijlage, naschrift; — aankondiging,
voor welke hij het werk wil uitvoeren of de levering
bekendmaking in een dagblad.
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INSEREEREN, (insereerde, heeft geïnsereerd),
inlasschen; laten opnemen (in een dagblad).
INSERTIE, V. (- s, ...tiën), inlassching, tusschenvoeging ; — (gen.) het aanzetten van de spieren
aan het deel dat ze in beweging brengen.
INSGELIJKS, bw. evenzoo, ook : gij wenscht het

en ik insgelijks; wel te rusten — insgelijks !

INSIDER (Eng.), m. (-s), iem. die goed op de
hoogte eener onderneming of speculatie is.
INSIDIEUS, bn. bw. (...zer, -t), geniepig, arglistig,
verraderlijk.
INSIGNE, o. (-s), officieel kenteeken eener waardigheid, onderscheidingsteeken; de insignes eener
ridderorde; het insigne eener vereeniging.

INSIJPELEN, (sijpelde in, is ingesijpeld), drup
sijpelend invallen. INSIJPELING, v. (-en).-pelndof
INSIMULATIE, v. (-s, ...tiën), meer of minder
ongegronde beschuldiging.
INSINUATIE, v. (-s, ...tiën), gerechtelijke aan
kennisgeving; toedichting van afkeurens--zegin,
waardige bedoelingen, handelingen; bedekte aantijging, zijdelingsche verdachtmaking.
INSINUEEREN, (insinueerde, heeft geïnsinueerd),
gerechtelijk beteekenen; bedektelijk aantijgen.
ZICH INSINUEEREN, zich in iemands gunst
dringen.
INSISTEEREN, (insisteerde, heeft geïnsisteerd),
insisteeren op, aandringen op, staan op.
INSJOUWEN, (sjouwde in, heeft ingesjouwd),
naar binnen sjouwen.
INSLAAN, (sloeg in, heeft en is ingeslagen), in
iets slaan; door slaan indrijven : sla dien paal nog
wat dieper in; — in, tusschen iets brengen (wev.):
den ketting inslaan (zie inschieten); -- naar binnen
slaan; omslaan, inleggen (kleerm., naaist.) : als de

mouwen te lang zijn, kan ik ze wel wat inslaan; —
vouwen inslaan, inleggen; — voorraad opdoen
(vooral van groote hoeveelheden) : bier, wijn
inslaan; — ( gemeenz.) schielijk en veel eten of drinken : toen hij die Pesch :vijn had ingeslagen, viel
hij van zijn stoel; — door slaan breken : de blazen
inslaan; (fig.) zijne eigen glazen inslaan (zie ingooien);
iem. de hersens inslaan; — (fig.) iets den bodem
inslaan, eene zaak doen mislukken, een einde aan
iets maken : door den dood van zijn vader werd aan
zijne verwachtingen de bodem ingeslagen; — ingaan,
nemen, volgen : een weg inslaan; hij sloeg de verkeerde straat in; — in iets doordringen : de bliksem
is hier ingeslagen; — de mazelen zijn ingeslagen,

naar binnen geslagen, naar binnen gedrongen, in
plaats van zich uitwendig te vertoonen.
INSLACHTEN, (slachtte in, heeft ingeslacht),
bij het slachten aan gewicht verliezen.
INSLAG, m. (-en), (wev.) inweefsel, draden, welke
door de schering worden ingeslagen : sergie wordt

ook gemaakt met inslag van katoenen garen; (fig.)
moraal is schering en inslag in zijne preeken, is
nagenoeg het eenige wat men hoort; liegen is bij
hem schering en inslag, hij liegt bijna altijd: dat
is schering en inslag bij hem, dat doet hij gestadig; —
(kleerm., naaist.) ingeslagen gedeelte : dien inslag
kunt ge wel wat breeder nemen, anders is de mouw
te lang; — het inslaan van waren, het opdoen van
voorraad : in- en uitslag van goederen; — ( Zuidn.)

het eten en drinken.
INSLAGBOEK, o. (-en), (koopti.) boek der inkoopen; ...CEDEL, v. (-s), ...CEEL, v. (-en), ceel of
lijst van ingeslagen waren; ...DRAAD, m. (...dra den).
INSLAGER, m. (-s), die inslaat; (ook) arbeider
aan eene pannenfabriek.
INSLAGGAREN, o. (-s), draad, garen waaruit
de inslag bestaat; ...SPOEL, v. (-en), wevers schietspoel.; ...ZIJDE, v. zijde, die voor den inslag
gebruikt wordt.
INSLAPEN, (sliep in, is ingeslapen), in slaap
vallen : nauwelijks was ik ingeslapen, toen ik door
geroep werd opgeschrikt; — (fig.) sterven, ontslapen;
— dof, onverschillig, onvatbaar voor indrukken
worden.
INSLECHT, bn. door en door slecht.
INSLECHTEN, (slechtte in, heeft ingeslecht),
(gaten en kuilen in een weg) vullen, dichtroerpen;
(gezaaid graan) in den grond eggen.
INSLEEPEN, (sleepte in, heeft ingesleept),
sleepende naar binnen trekken. INSLEEPING, v.
het insleepen.
INSLENTEREN, (slenterde in. is ingeslenterd),
slenterend ingaan.

INSNAPPEN.

INSLEUREN, (sleurde in, heeft ingesleurd), naar
binnen sleuren.
INSLIBBEREN, (slibberde in, is ingeslibberd),
(Zy.idn.) heimelijk, ongemerkt binnenkomen.
INSLIJPEN, (sleep in, heeft ingeslepen), slijpende
in, op of bij iets brengen of zetten; zijn naam is in

het glas ingeslepen; drinkglazen met ingeslepen
fiig eren; — op de juiste maat, passend slijpen: flesschen
met ingeslepen stoppen.

INSLIKKEN, (slikte in, heeft ingeslikt), naar
binnen slikken : hij slikte eene speld in; ---- hij loopt
alsof hij een stok heeft ingeslikt, zoojrecht en stijf; —
(fig.) hij moest heel veel van haar inslikken, slikken,
verduren; die predikant slikt altijd de laatste woorden
van den volzin in, laat die niet hooren; – (fig.)
zijne woorden, zijne tong weder inslikken, terugnemen
wat men gezegd heeft. INSLIKKING, v.
INSLINGEREN, (slingerde in, heeft ingeslingerd),
slingerende inwerpen : iem. met geweld de gracht

inslingeren.

INSLIPPEN, (slipte in, is ingeslipt), zacht en
ongemerkt binnensluipen.
INSLOBBEREN, (slobberde in, heeft inge.-lobberd), slobberende nuttigen.
INSLOKKEN, (slokte in, heeft ingeslokt), gretig
verslinden, snel eten of drinken; — (fig.) zich onrechtmatig iets toeëigenen : deze staat slokte allengs
alle kleine naburige staten in. INSLOKKING, v.
(-en), het inslokken.
INSLONZEN, als eene slons binnenkomen.
INSLORPEN, INSLURPEN, (slorpte, slurpte in,
heeft ingeslorpt, ingeslurpt), slorpende nuttigen:
een versch ei inslorpen. INSLORPING, INSLURPING, v.
INSLUIMEREN, (sluiinerde in, is ingesluimerd),
beginnen te sluimeren : eerst tegen den morgen ben
ik wat ingesluimerd; (fig.) overlijden; — in weelde
insluimeren, dof, onverschillig, vadsig worden; —
(van gevoelens, begeerten, gaven enz.) zijne werking, zijne kracht gaan missen. INSLUIMERING,
v. het insluimeren.
INSLUIPEN, (sloop in, is ingeslopen), naar binnen sluipen, ongemerkt indringen; (fig.) ongemerkt
in zwang komen : een ingeslopen misbruik. INSLUIPING, v. het insluipen.
INSLUITEN, (sloot in, heeft ingesloten), in iets
sluiten, maken dat iets in eene gesloten ruimte
komt : zij hebben hem op zijne kamer ingesloten;
een brief insluiten, dien in een anderen brief sluiten; — afsluiten, ontoegankelijk maken, omgeven,
omsingelen : de vijand heeft de vesting aan alle
kanten ingesloten; — begrijpen : ons land was bij
den vrede niet mee ingesloten; — bevatten, behelzen :

de Christelijke liefde sluit alle andere deugden in.

dit sluit niet in, dat gij er recht op hebt, daaruit
volgt niet enz. INSLUITING, v. (-en), het insluiten.
INSLUITHAARD, m. (-en), open haard juist
binnen den schoorsteenmantel passende.
INSLUITINGSTEEKEN, o. (-s), teksthaakjes [] ;
parenthesis ( ).
INSLURPEN, Zie INSLORPEN.
INSMAKKEN, (smakte in, heeft ingesmakt), met
geweld, kracht of drift, met een smak naar binnen
werpen; door gooien of werpen breken.
INSMEERSEL, o. (-s), vet, olie, zalf enz., waarmede men iets insmeert.
INSMELTEN, (smolt in, heeft en is ingesmolten),
door smelten inmengen; door het smelten in zwaarte
verminderen; (fig.) langzaam, bij kleine gedeelten
verminderen : zijn kapitaaltje is door die onderne-

minq aardig ingesmolten; het leger is door zoo veel
schermutselingen, ingesmolten. INSMELTING, v ,
het insmelten.
INSMEREN, (smeerde in, heeft ingesmeerd), smerende inwrijven, bestrijken (met vet, olie, zalf enz.):
ijzerwerk insmeren, tegen het roesten, (ook) om het
beter te doen loopen; waschgoed met zeep insmeren;
— (Zuidn.) iem. insmeren, hem een pak slaag toedienen. INSMERING, v. (-en).
INSMIJTEN, (smeet in, heeft ingesmeten), in
iets u erpen; doen breken, stuk gooien : bij iem.

de glazen insmijten.

INSMOKKELEN, (smokkelde in, heeft ingesmokkeld), binnensmokkelen (eig. en fig.).
INSMULLEN, al smullende opeten.
INSNAPPEN, (snapte in, is ingesnapt), insluipen,
snel en behendig binnengaan : hij was de kamer
al ingesnapt; — haastig eten of drinken.
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INSNEDE, V. (- n). Zie INSNIJDING; (muz.,
dicht.) caesuur.
INSNEEUWEN, (sneeuwde in, is ingesneeuNv d),
naar binnen sneeuwen; door de nedervallende sneeuw
ingesloten worden, zoodat men zijn weg, reis niet
vervolgen kan : de spoortrein was ingesneeuwd.
INSNIJDEN, (sneed in, heeft ingesneden), eene
snede in iets maken : den bast van een boom insnij
den; — door middel van insnijding graveeren
zijn naam insnijden; — ( heelk.) koppen zetten,
kerven (de huid); — de rozen insnijden, besnoeien; —
een regel laten inspringen. INSNIJDING, v. (-en),
het insnijden, de snede.
INSNIJDMES, o. ( -sen), heelmeesterswerktuig.
INSNIJDSEL, o. (-s), het ingesnedene.
INSNORREN, (snorde in, is ingesnord), met
gesnor invliegen : een, m eikever snorde langs mijne
ooren het huis in.
INSNUIVEN, (snoof in. heeft ingesnoven), door
snuiven in den neus optrekken : versche lucht
insnuiven: — ( Zuidn.) iets onaangenaams moeten
aanhooren : snuif dat maar in, kameraad! INSNUIVING, v. (-en).
INSOCIABEL, bn. ( -er, -st), ongezellig, onverdraagzaam; onvereenigbaar, niet te verbinden.
INSOLATIE, V. het blootstellen aan de werking
der zonnestralen, om te drogen, te verdampen;
, 00k geneeskundig.
INSOLENT, bn. ( -er, -st), onbeschaamd, grof,
lomp, onbescheiden.
INSOLENTIE, v. (-s, ...tiën), onbeschaamd
-heid.
INSOLIDE, bn. bw. niet solide.
INSOLVENT, bn. onvermogend om te betalen.
INSOLVENTIE, v. onvermogen om zijne schulden te betalen.
INSOPPEN, (sopte in, heeft ingesopt), in een sop,
een of ander vocht indoopen : een korstje brood
insoppen. INSOPPING, v. (-en).
INSPANNEN, (spande in, heeft ingespannen), voor
den wagen spannen : de paarden inspannen; ik zal
maar gaan inspannen; (Zuidn.) kort ingespannen
.zijn, kort aangebonden, spoedig boos zijn; — van
het noodige voorzien : ik heb hem behoorlijk ingespannen, toen hij het huis uitging; — ( fig.) al zijne
krachten inspannen, zijn best doen; zich inspannen,
zijn best doen, de uiterste pogingen aanwenden;
ingespannen, zijn uiterste best doende : men kan
niet altijd ingespannen zijn; ik heb mij met dit
werk te veel ingespannen, te veel van mijne krachten
gevorderd; — (Zuidn.) tegen iem. een proces inspan
hem een proces aandoen ; — (Z. A.) iem. met-ne,
iets belasten, inz. met eene kerkelijke waardigheid
bekleeden; — (bw.) ingespannen bezig zijn. INSPANNING, v. (-en), dat kost, vordert inspanning; met
inspanning van alle krachten.
INSPAREN, (spaarde in, heeft ingespaard), (w.
g.) uitzuinigen.
INSPATTEN, (spatte in, is ingespat), naar binnen spatten; (fig.) onstuimig inkomen.
INSPECTEEREN, (inspecteerde, heeft geïnspecteerd), bezichtigen, nauwgezet in oogenschouw
nemen met het doel om het te beoordeelen, te keuren; inspectie houden; op eene inspectiereis zijn.
INSPECTEUR, m. (-en, -s), ambtstitel voor hem,
wiep de inspectie van, het opzicht en toezicht over
iets is opgedragen : inspecteur der registratie en
domeinen; inspecteur van politie; inspecteur bij het
middelbaar, lager onderwijs; inspecteur van den
,arbeid.
INSPECTIE, v. (-s, ...tiën), onderzoek, toezicht,
opzicht; — op inspectie gaan, zijn, van eontroleerende ambtenaren gezegd; — wapenschouwing,
monstering : ' t is vandaag inspectie; de soldaten
moeten heden inspectie maken; — eene oculaire
inspectie (inspectio ocularis), Bene nauwkeurige
beschouwing, inz. ambtshalve; — ambtsgebied
van een inspecteur : voor het toezicht op het middel
onderwijs is het land verdeeld in twee inspectiën.-bar
INSPECTIEREIS, v. (-en), reis, die men maakt,
om iets te inspecteeren.
INSPECTORAAT, o. (...raten), ambt van inspecteur.
INSPECTRICE, v. (-s), vrouwelijk inspecteur.
INSPELDEN, (speldde in, heeft ingespeld), met
spelden in iets hechten : eene mouw inspelden (bij
het pasklaar maken van kleedingstukken); — een
mantel inspelden, inpakken en dit papier enz. met
spelden vastmaken; inz. een (baker)kind inspelden,

,

Van Dale.

INSTALLEEREN.

in het bakerpak; — eene kraamvrouw inspelden,
in het sluitlaken.
INSPETEN, (speette in, heeft ingespeet), (Zuidsi.)
inbakeren, inspelden : een kind inspeten.
INSPIJKEREN, (spijkerde in, heeft ingespijkerd),
met -spijkers vastslaan.
INSPIRATIE, v. (-s, ...tiën), ingeving : eene
inspiratie krijgen, hebben, ingeving, gelukkige
gedachte; — bezieling.
INSPIREEREN, (inspireerde. heeft geïnspireerd),
ingeven, inblazen, inboezemen, bezielen, aanvuren.
INSPIT, o. (zeew.) roerpen, helmstok.
INSPITTEN, (spitte in, heeft ingespit), door
spitten in den grond brengen.
INSPOEGEN, (spoegde in, heeft ingespoegd-),
(gew.) inspugen.
INSPOELEN, (spoelde in, heeft en is ingespoeld),
naar binnen spoelen spoelend indrijven; door spoelen
inbrengen.
INSPONDEN, (sponde in heeft ingespond), (w.
g.) inkepen, invoegen. INSPONDING, v. (-en).
INSPRAAK, v. ingeving, stem van binnen, inwendig gevoel : de inspraak van het geweten, van
het bloed.
INSPREKEN, (sprak in, heeft ingesproken),
door spreken (iets) veroorzaken - moed. vertrouwen.
hoop inspreken, inboezemen; -- (w. g.) in de rede
vallen.
INSPRINGEN, (sprong in, is ingesprongen),
springende inkomen : de kinderen kwamen den tuin
inspringen; — met een sprong inkomen (b.v. bij het
touwtje springen) : gij moogt eerst inspringen; —
(fig.) iem. vervangen : ge kunt -wel eens een dag
uitgaan, dan zal ik wel voor je inspringen; — springende breken; --- achteruitwijken, zich naar binnen uitstrekken : dat huis, die akker springt daar in; —
(letterz.) een eindje van den kant laten beginnen:
deze regel moet meer inspringen; — een inspringende
hoek, grooter dan 180°. INSPRINGING. v.
INSPRONG, m. (-en), (Zuidn.) inspringende hoek
van een huis, e-,n akker enz.
INSPUGEN, (spoog in. heeft ingespogen), inspuwen.
INSPUITEN, (spoot in, heeft ingespoten), spui. tende inbrengen : palen inspuiten, door een krach tigen waterstraal langs den voet van een paal de
aarde wegspuiten, zoodat de paal inzakken kan; —
(gen.) ik moet dagelijks mijn oor inspuiten met dit
vocht; — door spuiten breken : de glazen inspuiten.
INSPUITING, v. (-en), onderhuidsche inspuitingen.
INSPUWEN, (spuwde in, heeft ingespuwd), in
(iets) spuwen.
INSTAAN, (stond in, heeft ingestaan), borg zijn
(vooral met het oog op zedelijke verantwoordelijkheid) : ik sta voor hem in; ergens voor instaan,
zich aansprakelijk ervoor stellen; — met zijn leven
voor iets instaan, zijn leven ervoor verpanden; —
(gew.) er zal iets van instaan, er zal iets te koop zijn,
er zal wat om te doen wezen, 't zal er spannen.
INSTAART, m. (-en), gew. ink, onderdeel van
Bene vischfuik.
INSTAL, m. komt alleen voor in de uitdr. iem.
instal doen, zijn goeden naam bekladden, hem te
schande maken; — iets tot een (of ten) instal maken,
het van zijne waarde doen verliezen, het deprecieeren; (van onroerende goederen) ze door verwaarloozing laten vervallen.
INSTALLATEUR, m. (-s), iem. die Bene (electrische) installatie plaatst.
INSTALLATIE, v. (-s, ...tiën), plechtige bevestiging in een ambt : de plechtige installatie van den
nieuwen burgemeester heeft morgen plaats; — de
installatie van de nieuwe leden van het studentencorps, plechtige opneming in de vereeniging; —
het zich ergens vestigen en inrichten : hun installatie in Den Haag kostte f 5000; — de oprichting
van de noodige toestellen voor een of ander technisch doel of bedrijf, inz. gezegd van een toestel
benoodigd voor de levering van electriciteit; —
de installatie van fabrieksgebouwen, uitrusting,
toerusting der lokalen en gebouwen voor technisch
gebruik met de noodige toestellen.
INSTALLEEREN, (installeerde, heeft geïnstalleerd ), (iem.) in een ambt of eene waardigheid
plechtig bevestigen : iem. installeeren als burgemeester, als lid van den Raad van State; de groenen
installeeren, plechtig als lid van het corps opnemen;
— zich ergens installeeren, vestigen en geheel inrichten; — (van machines enz.) aanbrengen, stellen
54
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en voor het gebruik gereed maken; — (lokalen
en gebouwen voor technisch gebruik) ze inrichten,
uitrusten.
INSTALLEN, (stalde in, heeft ingestald), den
winkel sluiten, de te koop gestelde goederen naar
binnen nemen; (fig.) (w. g.) stal maar in ! houd maar
op !
INSTALLIG, bn. (w. g.) een huis installig maken,
er zoo ongunstig over spreken, dat niemand het
huren of koopera wil; lem. installig maken, bij iem.
zooveel kwaad van hem spreken, dat hij alle vertrouwen verliest; installig worden, blijven, zijne koop of
marktwaarde verliezen; — installige schulden, die
men te vorderen heeft.
INSTAMPEN, (stampte in, heeft ingestampt),
door stampen instooten : de straatsteenen dieper
instampen; -- door stampen doen inbuigen en
breken : den vloer instampen; — door stampen
in eene kleinere ruimte brengen : den grond, het
hooi instampen; — (fig.) inprenten, met moeite
(iets aan iem.) leerera : men moet hem alles instampen; — figuren met een stempel in metaal slaan.
INSTAMPING, v. (-en).
INSTAMPER, m. (- s), die instampt; b. v. een
repetitor. INSTAMPERIJ, v. (-en), inpomperij
(van kundigheden).
INSTANDHOUDING, v. het in-stand-houden,
onderhoud : de instandhouding der veewering, der
duinenrij; de instandhouding van oude gewoonten,
gebruiken, volksfeesten, het bewaren tegen verdwij ning, ondergang.
INSTANTANÉ, bn. (eig.) oogenblikkelijk; photographie instantanée, die in een onderdeel van eene
seconde wordt of is genomen, zoodat het origineel
niet in rust behoeft te zijn; —
—. o. photographie in een klein onderdeel eener
seconde genomen. Instantané'tje en instantaneetje,
o. (-s).
INSTANTANÉ-OPNAME, v. (-n), opname door
photographie instantanée; ...SLUITING, v. (-en),
toestel vóór de lens van de camera, waardoor eene
snelle opname mogelijk is.
INSTANTELIJK, bw. bn. dringend, met aandrang,
nadrukkelijk; iem. iets instantelijk verzoeken, gelasten; — onverwijld. terstond : instantelijk voldoe
ik aan dien wench.
INSTANTIE, v. (-s, ...tiën), dringend verzoek; —
(recht.) behandeling eener rechtszaak voor eene der
opvolgende gerechten : ter eerste instantie, bij de
eerste rechtbank; in hoogere instantie, bij een
hooger gerecht, in hooger beroep; een proces door
alle instantiën winnen, verliezen; (bij uitbr.) in eerste
instantie, bij wijze van eersten maatregel, om
mede te beginnen; in laatste instantie, bij slot van
rekening, ten slotte; in eerste en laatste instantie; in
allen deele, geheel en al.
INSTAPPEN, (stapte in, heeft en is ingestapt),
binnenstappen : kom, stap even in en rust wat;
instijgen : vlug instappen; — door stappen inhalen.
INSTAURATIE, v. wederoprichting, hernieuwing,
herstelling.
INSTEEKBLAD, o. (-en), tafelblad ter aanvulling
of uitbreiding, verlengstuk; ...HAARD, m. (-en),
haardkachel die in den onderboezem van een
schoorsteen sluit; ...IJZER, o. (-s), werktuig van
metaaldrijvers; ...KAMER ; v. (-s), hangkamer;
...PAKJE, o. (-s), (w. g.) broek en buis.
INSTEEKSEL, o. (-s), hetgeen ingestoken wordt.
INSTEEKSLOT, o. (-en), slot dat in de dikte zijde der deur wordt ingelaten en door de voorplaat,
die in de lengte aanmerkelijk oversteekt, met hout
wordt bevestigd; ...TAFEL, v. (-s),-schroevn
inschuiftafel.
INSTEIGEREN, (steigerde in, heeft ingesteigerd), steigerend inkomen, binnengaan.
INSTEKEN, (stak in, heeft ingestoken), iets ergens in steken : boomen insteken, ze inzetten, planten; — bij het breien de naald in eene vorige steek
steken; — (eene pen) in de inkt doopen; een draad
insteken, in het oog eener naald; — een boek insteken, innaaien ; — (zeew.) de kabels insteken (in een
ankerring); — (gew.) elkaar insteken, gearmd loopen;
— (fig.) (w.g.) iem. iets insteken, ingeven, influisteren,
op de gedachte brengen, tot iets overhalen : dat
hebt gij hem weer ingestoken; — (gew.) iets in eene
verkooping steken: ingestoken goed; — (Zuidn.) uit
kosten maken voor iets: mijn dochter trouwt-gevn,
binnenkort, dan moet ik veel insteken; — veengrond
insteken, aanvangen te vervenen; — een rif insteken,
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een rif in het zeil steken; — boter insteken, inleggen
voor den winter; — (Zuidn.) aanvangen, beginnen.
INSTEKING, v. (-en).
INSTEKER, m. (-s), INSTEEKSTER, v. (-s),
die insteekt.
INSTEL, m. (Zuidn.) prijs, som waarop bij eene
openbare veiling iets ingezet wordt.
INSTELDOEK, m. (-en), doek waar de photograaf bij het instellen onder kruipt, om het licht
af te sluiten.
INSTELGOED, o. instelpenning.
INSTELLEN, (stelde in, heeft ingesteld), vaststellen. invoeren, oprichten, tot stand brengen,
stichten : de orde van het Gulden Vlies is ingesteld
door Philips den Goeden; nieuwe bisdommen instellen; — aanvangen, beginnen : een onderzoek, een
geding instellen; — de gezondheid van iem. instel len, een toost uitbrengen op; — (recht.) opstellen,
in schrift brengen; — (Zuidn.) inzetten : op eene
verkooping het eerste bod ergens op doen; —
(Zuidn.) iem. instellen, hem van het noodige
voorzien, van voorraad bij het openen van
een winkel, van huisraad bij zijn huwelijk; —
(w. g.) een lied, een gezang instellen, inzetten, aan
— een miscroscoop instellen, zoo stellen dat-hefn;
men het waar te nemen voorwerp zoo scherp
mogelijk ziet; — lenzen, eene camera scherp instellen;
— (w. g.) de zomer stelt zich mooi in, begint mooi.
INSTELLER, m. (-s), oprichter, stichter. INSTEL STER, V. (- s), oprichtster, stichtster.
INSTELLING, v. (-en), het instellen, op-, inrichting, vaststelling : de instelling der Olympische
spelen; — wat ingesteld wordt, inrichting : alle
openbare instellingen; (bijb.) verordening : verklaar
hun de instellingen en wetten; naar de instelling
Davids; — stichting, gesticht, gebouw : instelling
van liefdadigheid; instellingen voor wetenschap en
kunst; — begin, aanvang (van een proces).
INSTELPENNING, m. (-en), ...PREMIE, v. (-s),
(Zuidn.) geld, premie voor het doen van het eerste
bod, strijkgeld.
INSTEMMEN, (stemde in heeft ingestemd);
met iem. instemmen, van hetzelfde gevoelen zijn; —
met iets instemmen, zich aansluiten bij, zich er voor
verklaren : ik stem geheel in met wat de vorige spreker
heeft gezegd; erkennen, toegeven; (w. g.) inwilligen:
een verzoek instemmen.
INSTEMMING, v. eenstemmigheid van gedachten of gevoelens; ingenomenheid, goedkeuring, bij val : instemming vinden, betuigen, toonen.
INSTENDIGLIJK, bw. (w. g.) met aandrang,
nadrukkelijk, instantelijk.
INSTEVENEN, (stevende in, is ingestevend),
door varen binnenkomen.
INSTIEREN, (stierde in, heeft ingestierd), insturen, stierende of sturende inbrengen.
INSTIGATIE, v. aandrijving, aansporing, opstoking, ophitsing; op instigatie van.
INSTIGEEREN, (instigeerde, heeft geïnstigeerd),
aanhitsen, opruien.
INSTIJGEN, (steeg in, is ingestegen), stijgende
ingaan; in een rijtuig stijgen : willen de heeren maar
instijgen I
INSTIKKEN, (stikte in, heeft ingestikt), met de
stiknaald inwerken : zij heeft haren naam in dezen
zakdoek ingestikt; (naaist.) stikkende inzetten : dit
stukje moet worden ingestikt.
INSTINCT, o. natuurdrift; inwendig gevoel dat
tot handelen aanspoort, inz. ingeschapen aandrift
tot onbewust doeltreffend handelen : instinct tot
zelfbehoud; blind instinct; het instinct der dieren is
vaak verwonderlijk; alleen uit instinct handelde hij
aldus; aangeboren geestesgave; intuitie.
INSTINCTIEF, bn. bw. instinctmatig, onwillekeurig, onbewust, onberedeneerd : eene instinctieve
beweging.
INSTINCTMATIG, bn. bw. onwillekeurig, uit
instinct : zij kon hem instinctmatig niet uitstaan.
INSTIPPEN, (stipte in, heeft ingestipt), even
indoopen : de pen instappen.
INSTITUEEREN, (institueerde, heeft geïnstitueerd), instellen, stichten, oprichten.
INSTITUTEUR, m. (-s, -en), kostschoolhouder.
INSTITUTRICE, v. (-s), kostschoolhouderes.
INSTITUTIE, v. (-s, ...tiën), staats- en burgerlijke instelling; liet inzetten in een ambt.
INSTITUUT, o. (...tuten), instelling: het instituut
van het huwelijk; — genootschap tot bevordering
van kunsten en wetenschappen : het K. Instituut
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van Ingenieurs; het instituur Pasteur; instelling van
onderwijs: het Indisch instituut het K. Instituut voor
de Marine; kostschool; -- instelling van liefdadig hei d : doofstommeninstituut; — mv. dat deel van
het Corpus juris (verzameling van Romeinsche
wetten van keizer Justinianus), waarin de eerste
beginselen van 't Romeinsche recht zijn opgesteld.
INSTOMMELEN, (stommelde in, is ingestommeld), met gestommel binnenkomen.
INSTOOMEN, (stoomde in, is ingestoomd), binnenstoomen (met eene stoomboot of spoorwagen):
het station, de haven instoomen; — kennis voor een
examen vlug inpompen.
INSTOOTEN, (stiet, stootte in, heeft ingestooten),
naar binnen dringen, naar binnen duwen : zij stieten
hem de kamer in; -- (Zuidn.) al stootende, op min
of meer zonderlinge wijze binnenkomen : 't was al
over twaalven, toen hij kwam ingestooten; — door
stooten breken : hij heeft eene glasruit ingestooten;
het schip is met, ingestooten boeg de haven ingeloopen;
— stootende aanloopen, aanvallen : met den degen
op den vijand instooten. INSTOOTING, v. (-en).
INSTOPPEN, (stopte in, heeft ingestopt), metselwerk aanvullen, gedeeltelijk vernieuwen; — iem.
in bed lekker instoppen, warm toedekken; een
kind er warm instoppen, warm kleedera; — (plat)
begraven; - ruiten instoppen, met stopverf vastzetten; het stopwerk aanvullen en vernieuwen; —
er alles instoppen, alles opeten. INSTOPPING,
v. (-en).
INSTORMEN, (stormde in, heeft en is ingestormd),
met geweld indringen : op iem. instormen; — door
storm vernield worden : het gansche dak is ingestormd.
INSTORTEN, (stortte in, heeft en is ingestort),
stortende indoen, ingieten : granen instorten, in
een zak, in eene maat; — (fig.) inboezemen, ingeven : het krijgsvolk moed instorten; — krakende en
brekende ineenvallen, neerstorten (van huizen,
torens enz.); — opnieuw ziek worden na aan de
beterhand te zijn geweest : den geheelen zomer is
hij vrij goed geweest, maar in den herfst is hij weer
ingestort; — met geweld instroomen (b. v. van de
zee); haastig, onstuimig, in verwarring ergens
binnenkomen : wankelend stortte zij de kamer in.
INSTORTING, v. het instorten.
INSTOUWEN, (stouwde in, heeft ingestouwd), induwen. sterk indrukken, inpakken (de lading in
een schip). INSTOUWING, v. (-en).
INSTOVEN, (stoofde in, is ingestoofd), bij 't
stoven inkrimpen.
INSTREVEN, (streefde in, is ingestreefd), pogingen doen om in te komen.
INSTRIJKEN, (streek in, heeft en is ingestreken),
strijkende inbrengen : plooien instrijken, geld instrijken, opstrijken; haastig, snel inkomen; (mets.)
de voegen vullen (met kalk).
INSTROOIEN, (strooide in, heeft ingestrooid),
strooiende indoen. INSTROOIING, v. (-en).
INSTROOMEN, (stroomde in, is ingestroomd),
stroomende inkomen, naar binnen stroomen (van
water, (fig.) van eene menigte); -- door stroomen
instorten of doen instorten : de brug is dezen nacht
ingestroomd.
INSTRUCTEUR, m. (-s), leermeester, onderrichter, exercitiemeester.
INSTRUCTIE, v. (-s, ...tiën) onderwijs, onderrichting, inz. aan soldaten en zeelieden; — aan
hetgeen gedaan, hoe gehandeld moet-wijzngva
worden : instructies vragen; — voorschriften, welke
aan ambtenaren gegeven worden tot regeling van
hunne werkzaamheden of van hunne handelingen;
-- (recht.) voorbereidend onderzoek: rechter van
instructie, rechter met ( het voorbereidend onderzoek
van een rechtsgeding belast; in de instructie, gedurende het onderzoek door den rechter -commissaris.
INSTRUCTIE -BATALJON, o. militaire school te
Kampen, tot opleiding van sergeants bij de infanterie; ..-COMPAGNIE, v. militaire school te
Schoonhoven tot opleiding van korporaals en sergeants bij de artillerie; ...-SCHIP, o. (...schepen),
opleidingsvaartuig voor de marine.
INSTRUCTIEF, bn. bw. leerrijk, leerzaam.
INSTRUEEREN, (instrueerde. heeft geïnstrueerd),
onderrichten; eene gedragslijn voorschrijven; —
(recht.) een proces instrueeren, ter behandeling voor
onderzoeken.
-beridn,
INSTRUMENT, o. (-en), werktuig; inz. voor heelkunde en physiea : natuurkundige instrumenten;
het kind is met de instrumenten gehaald, met de
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verlostang ; - muziekinstrument ; — (recht.) geschrift, stuk, document, oorkonde, bewijsschrift; —
(gemeenz.) (fig.) deugniet.
INSTRUMENTAAL, bn. door middel van
(muziek-) speeltuigen voortgebracht : instrumentaal
concert; instrumentale muziek.
INSTRUMENTALIS, m. (w. g.) benaming van
een buigingsvorm der naamw.
INSTRUMENTARIUM, o. (-s, ...ria), stel instrumenten, benoodigd voor de uitoefening van een
bepaald vak.
INSTRUMENTDOOS, v. (...doozen), eene doos,
waarin de werktuigen liggen om natuurkundige
proeven te doen.
INSTRUMENTATIE, v. (-s, ...tiën), instrumenteering.
INSTRUMENTEEREN, (instrumenteerde, heeft
geïnstrumenteerd), het zetten van een muziekstuk
voor de verschillende instrumenten van een orkest;
(recht.) akten opmaken; (w. g.) instrumenteerende
getuige, notarieele getuige. INSTRUMENTEERING, v.
INSTRUMENTIST, m. (-en), (muz.) bespeler van
een muziekinstrument.
INSTRUNKELEN, (Zuidn.) naar binnen strompelen.
INSTRUMENTENFABRIEK, v. (-en).
INSTRUMENTKAS, v. ( -sen), ...KIST, v. (-en),
kist of doos ter bewaring van de instrumenten;
...KOKER, m. (-s), (heelk.) doos met chirurgische
werktuigen; ... MAKER, m. (-s), vervaardiger van
instrumenten voor heelkundigen, wiskundigen enz.;
...TASCH, v. (. . .tasschen), eene tasch van den
geneesheer met chirurgische instrumenten.
INSTUDEEREN, (studeerde in, heeft ingestudeerd), bestudeeren, leeren : eene rol instudeeren;
een muziekstuk instudeeren.
INSTUIF, m. (...ven), (gemeenz.) onvormelijke
huiselijk ontvangst.
INSTUIKEN, (stuikte in, heeft en is ingestuikt),
(gew.) met geweld inslaan of instorten ; met geweld binnenkomen.
INSTUIVEN, (stoof in, is ingestoven), naar binnen
stuiven, inz. van stof gezegd : het stuift hier erg in; —
de duinen stuiven in, verstuiven landwaarts; — (van
personen) snel, overhaast of driftig binnenkomen,
binnengaan.
INSTULPEN, (stulpte in, is ingestulpt), naar binnen stulpen, eene zakvormige holte vormen. INSTULPING, v. (-en).
INSTUREN, (stuurde in, heeft ingestuurd), naar
binnen sturen : een schip de haven insturen; -uitzenden in eene plaats : zij had het kind de stad
ingestuurd; — inzenden : een verzoekschrift aan
den gemeenteraad insturen.
INSTUWEN, (stuwde in, heeft ingestuwd), zie
INSTOUWEN. INSTUWING, v.
INSUBORDINATIE, v. verzet in den dienst;
weerspannigheid tegen hooger geplaatsten, tegen
de overheid.
INSUFFISANT, bra. bw. ongenoegzaam, niet
toereikende.
INSUIKEREN, (suikerde in, heeft ingesuikerd),
met suiker vermengen, in suiker inleggen, konfij ten : vruchten insuikeren.
INSUKKELEN, (sukkelde in, is ingesukkeld),
naar binnen sukkelen.
INSULAIR, bn. de eilanden betreffende.
INSULINDE, o. Nederlandsch Oost -Indië; Australisch Insulinde, de Papoesche eilandengroep.
INSULT, o. (-en), INSULTATIE, v. (-s, ...tiën),
beleediging, hoon.
INSULTEEREN, (insulteerde, heeft geïnsulteerd),
beleedigen, hoonen.
INSURGENT, m. '-en), oproerling, opstandeling.
INSURRECTIE, v. (-s, ...tiën), opstand, oproer.
INTABULEEREN, (intabuleerde, heeft geïntabuleerd), omranden, in eene lijst of tafel zetten.
INTACT, bn, onaangeroerd; rein; onverlet;
ongerept.
INTANDEN, (tandde in, heeft ingetand), met de
tanden invatten (van een rad) : die raderen tanden
niet goed in. INTANDING, v. het grijpen of vatten
der raderen in elkander (b. v. van horloges).
INTANG, v. (-en), landvest, aan beschoeiingen,
landhoofden, paalrijen enz.; — (gew.) balk die de
dwarsribben boven den koestal draagt; — (gew.)
tangvormig hout aan het voor-onderstel van een
boerenwagen.
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INTAPPEN, (tapte in, heeft ingetapt), tappende
indoen, vullen; inschenken : tap me nog maar een
glaasje in; water door eene sluis inlaten.
INTAST, o. (gew.) long, lever enz. van een slachtbeest.
INTEEKENAAR, m. (-s, ...naren), INTEEKENAARSTER, v. (-s), die door inschrijving zich
verbindt tot het nemen van een boek- of plaatwerk enz., tot het geven eener geldelijke bijdrage,
tot het deelnemen in eene financieele operatie.
INTEEKENBILJET, o. (-ten), bewijs van inteeke-

INTENSIE, v. oogmerk, bedoeling; - inspanning,
innigheid, hevigheid, innerlijke kracht of sterkte;
innerlijke deugdelijkheid.
INTENSIEF, bn. bw. innerlijk, sterk, levendig:
Bene intensief blauwe kleur, sterk blauw: (landb . )
intensieve cultuur, waarbij de productiviteit zoo
groot mogelijk wordt gemaakt; - intensief werkzaam zijn; - intensieve werkwoorden (intensieven),
(taalk.) werkwoorden van during, die van andere
zijn gevormd, door het verscherpen van den slot-

ning.
INTEEKENEN, (teekende in, heeft ingeteekend),
inschrijven; door het teekenen van zijn naam op
eene lijst zich tot iets verbinden : op een werk intee-

INTENSITEIT, v. innerlijke kracht, sterkte;
werkzame kracht; hevigheid (der koude, der
warmte).
INTENTIE, v. (-s, ...tiën), oogmerk, bedoeling,
voornemen; (R. K.) eene Mis tot- zekere intentie
opdragen, met Bene bijzondere bedoeling, die men
anderen niet behoeft mede te deden.
INTENTIONEEL, bn. bw. met Bene zekere be-

kenen; inteekenen voor eene som van honderd gulden.

INTEEKENING, v. (-en).
INTEEKENINGSPRIJS, m. (...prijzen), prijs bij
inteekening (van een boek).
INTEEKENLIJST, v. (-en), lijst van de namen
der inteekenaren; lijst, waarop men inteekent.
. INTEGENDEEL, bw. (bij het tegenstellend zinsverband, als de inhoud van den tweeden zin staat
tegenover hetgeen in den eersten ontkend wordt) :
hij heeft dit huis niet te duur gekocht; integendeel
(hij heeft er een koopje aan).
1. INTEGRAAL, bn. bw. op zichzelf bestaande,
een geheel uitmakend : integrale spoorwegen.
2. INTEGRAAL, v. (...gralen), onaflosbare staatsschuld, inz. de 2'/ 2 °/ o Nederlandsche werkelijke
schuld.
INTEGRAALREKENING, v. (wisk.) het omgekeerde van differentiaal-rekening : rekenwijze, die
de betrekking tusschen twee grootheden leert
vinden, wanneer eene betrekking tusschen de differentialen dier grootheden gegeven is.
INTEGREEREN, (integreerde, heeft geïntegreerd),
het berekenen van de integraal eener functie of
vergelijking ; volledig maken : integreerend deel,
deel, dat wezenlijk tot het geheel behoort.
INTEGRITEIT, v. ongeschonden toestand; (in het volkenrecht) onschendbaarheid van de
souvereiniteit van een staat met betrekking tot
zijn gebied; - rechtschapenheid, onomkoopbaarheid.

INTEGUMENT, o. (-en), INTEGUMENTUM, o.

(...ta), (plantk.) hulsel, bekleedsel van de eikern.
INTELLECT, o. verstand; iem. van een groot
verstand: het intellectueele deel eener natie.
INTELLECTUALISME, o. (wijsb.) stelsel dat de
bron van alle weten moet worden gezocht in het
verstand en in de rede.
INTELLECTUALIST, m. (-en), aanhanger van
het intellectualisme; koel, nuchter verstandsmensch.
INTELLECTUALISTISCH, bn. bw. overeenkom
liet intellectualisme.
-stig
INTELLECTUEEL, bn. bw. verstandig, op het
verstand betrekking hebbende, geestig, schrander;
intellectueelt vorming, de vorming, beschaving van
den geest of het verstand; intellectueele arbeid; de intellectueelen, zij die in een land, eene maat
vertegenwoordigen.
-schapijetnl
INTELLIGENT, bn. ( -er, -st), verstandig, schrander , ervaren., wijs.
INTELLIGENTIE, v. verstand, doorzicht, schranderheid; - bericht, tijding; (fig.) ik heb intelligentie
hiervan, dit is mij bekend.
INTELLIGIBEL, bn. verstaanbaar, begrijpelijk,
klaar.
INTEMPEESTEN, (Zuidn.) al razende en tierende
binnenkomen.
INTEMPESTIEF, bn. bw. (...ver, -st), ontijdig,
ongepast. op een ongelegen oogenblik.
INTENDANCE,' v. administratief oppertoezicht;
corps ambtenaren daarmede belast; militaire intendance, de militaire administratie, zorg voor de voeding, kleeding en verpleging van het leger.
INTENDANT, m. (-en), ambtenaar belast met het
beheer van de huishoudelijke aangelegenheden:
intendant van het paleis; intendant van den hofschouw burg; ook als bloote titel; intendant bij het leger,
bij de intendance geplaatst; - intendant der quarantaine, het hoofd eener quarantaineplaats.
INTENDEEREN, (intendeerde, heeft geïntendeerd), op .iets letten, iets in het oog hebben; beoogen, bedoelen.
INTENS, bn. bv. . eene hoedanigheid in hoogen
graad bezittend; zeer groot, levendig, sterk, hevig:
een intens verlangen, plezier; intens genieten; intens
stndeeren; hoe intens laag en gemeen
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doeling.
INTENTIONNEEREN, (intentionneerde, heeft ge
ïntentionneerd), bedoelen; geïntentionveerd (voornemen ) zijn.

INTER, vz. tusschen, onder, gedurende, terwijl.
INTERCALATIE, v. (-s, ...tiën), inlassching.
INTERCALEEREN, (intercaleerde ; heeft geïntercaleerd), inlasschen, tusschenvoegen.
INTERCEDEEREN, (intercedeerde, heeft geïntercedeerd), tusschenbeide komen, als bemiddelaar
optreden; zich voor iem . in de bres stellen, een
goed woord voor hem doen.
INTERCELLULAIR, bn. (nat., ontl.) zich tusschen de cellen bevindende : intercellulair vocht;
intercellulaire ruimte; intercellulaire stof, tusschencelstof, verbindingsstof.
INTERCEPTEEREN, (intercepteerde, heeft geïntercepteerd), onderscheppen, opvangen.
INTERCEPTIE, v. (-s, ...tiën), onderschepping,
opvanging.
INTERCESSIE, v. (-s. ...siën), tusschenkomst,
voorspraak.
INTERCOMMUNAAL, bn. tusschen verschillende
gemeenten onderling : intercommunale telefoon.
INTERCONTINENTAAL, bn. tusschen verschil
ende vastelanden : intercontinentale spoorwegen,-i
bootdiensten.
INTERCURRENT, bn. onregelmatig : een intercurrente pols; intercurrente ziekten.
INTERDICT, o. (R. K.) schorsing der kerkelijke
bedieningen als straf aan eene gemeente, een land
of Bene corporatie van personen opgelegd.
INTERDICTIE, v. (-s, ...tiën), verbod, ontzeg

-gin.
INTEREN, (teerde in, heeft en is ingetee d),
door vertering langzamerhand minder maken of
minder worden : hij heeft reeds een aanzienlijk
deel van zijn kapitaal ingeteerd; - ( gew.) in verval
geraken, arm worden, achteruitgaan, (ook) verm ageren. INTERING, v. het interen.
INTERESSANT, bn. bw. ( -er, -st), belangwekkend,
de aandacht, de nieuwsgierigheid prikkelend:
interessante gesprekken; interessant vertellen; een
interessant boek; - eene interessante verschijning,
aantrekkelijk, bekoorlijk; - interessant doen,
willen zijn, de aandacht op zich willen vestigen; (gew .) inhalig, (ook) indringerig : 't is ook zoon
interessante vent; zij is altijd zoo interessant.

INTERESSANTHEID, INTERESSANTIGHEID,
v. belangrijkheid, gewichtigheid ; inz. ironisch opgevat; - inhaligheid.
INTERESSEEREN, (interesseerde, heeft geïnteresseerd), stoffelijk bij iets betrokken zijn : hij is
bij, in die zaak geinteresseerd, heeft er geld in zitten;
dat interesseert mij, dat bezoemt mij belangstelling
in, ik stel daar belang in; zij interesseert hem- niets,
hij heeft maling aan haar; - zich voor iem. of iets
interesseeren, zich er aan gelegen laten liggen,
metterdaad of uiterlijk belangstelling er voor
toonera.
INTEREST, INTREST, m. (-en), belang; gewin,
winst, rente (van uitgezet of belegd geld); geld op
interest uitzetten; interest van interest; interest op
interest of samengestelde interest : de rente van de
telkens met hare rente vermeerderde hoofdsom;
iem. iets met interest betaald zetten, met w oeker, dub -del en dwars hem evenzoo bejegenen. ; - (Zuidn.)
schade, verlies : slecht weder in den oogst is een
groote interest voor den boer.
INTEREST- REKENING, v. (-en), de bewerking,
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welke ons den interest leert vinden van een kapitaal, dat eenigen tijd tegen zeker percent heeft
uitgestaan.
INTERFERENTIE, v. gelijktijdige werking van
twee bewegingen, die elkander belemmeren of
versterken; -- (nat.) de interferentie van het licht,
de wederzijdsche werking der lichtstralen op elkander bij het samentreffen ; — (fig.) inmenging;
tusschenkomst.
INTERFEROMETER, m. (-s), toestel om de
lengte van een onderdeel van eene golflengte
(altijd kleiner dan een mikron) nog nauwkeurig
te bepalen.
INTERGLACIAALTIJD, m. tijdvak tusschen
twee ijsperioden.
INTERIEUI, o. (-s), het inwendige van een
gebouw, huis, vertrek ; inz. uit een oogpunt van
kunst; vandaar : voorstelling, afbeelding van een
gebouw, huis, vertrek van binnen : een schilder
interieur; — huiselijke kring : een gezellig-achtig
interieur.
INTERIM, o. tusschentijd, inz. tijd tusschen het
aftreden van een functionaris en het optreden van
zijn opvolger : minister ad interim, tijdelijk, waarnemend.
INTERIMAAT, o. onder het interimaat van X,
tijdens deze ad interim bestuurde.
INTERIMAIR, bw. tijdelijk, waarnemend : de
interimaire minister.
INTERIMDIVIDEND, o. (-en), voorloopig dividend; 5 / o was reeds als interimdividend uitbetaald;
...VERSLAG, o. (-en), voorloopig verslag.
INTERIM- VREDE, m. voorloopige vrede, in
1532 te Neurenberg tusschen de leden van het
Schmalkaldisch verbond en Karel V gesloten.
INTERJECTIE, v.(-s, ...tien), (taalk.) tusschenwerpsel.
INTERLINEAIR, bn. tusschen de regels geschreven of gedrukt : eene interlineaire vertaling, letterlijke tusschen de regels van den oorspronkelijken
tekst geplaatste vertaling.
INTERLINIE, v. (-s, ...niën), (letterz.) ruimte
tusschen twee regels; langwerpig metalen plaatje
om in het zetsel de regels van elkander te scheiden;
— onderdeel van de maat voor het lettercorpus,
nagenoeg 1 / 2 m.M.
INTERLOCUTIE, v. (-s, ...tiën), of INTERLOCUTOIR, o. (-en), (recht.) tusschenuitspraak.
INTERLOCUTOIR, bn. een interlocutoir vonnis,
beslissing in eene bijzaak van het proces.
INTERLOCUTOR, m. (-en), iem. die zich in een
gesprek mengt; twee interlocutoren, twee personen,
die samen spreken.
INTERLUDIUM, o. (...dia, -s), (muz.) tusschenspel.
INTERMEDIAIR o. tusschenkomst, bemiddeling:
het geschiedde door zijn intermediair.
INTERMEDIUM, o. tijd tusschen twee vervaldagen of termijnen; (nat., scheik.) eene stof, die den
overgang of vereeniging van twee andere teweegbrengt.
INTERMEZZO, o. (-'s), tusschenspel, kleine dramatische voorstelling, zangspel of ballet tusschen
de bedrijven van een tooneelstuk gegeven; klein
muziekstuk ; (fig.) afwijking. afdwaling van het
eigenlijke onderwerp; incident.
INTERMISSIE, v. (-s, ...siën), het uitblijven,
nalaten; tusschentijd.
INTERMITTEEREND, bn . bw. met tusschenpoozen verschijnend : eene intermitteerende koorts;
eene intermitteerende fontein; een intermitteerend bevel.
INTERN, bn. inwendig : interne geneeskunde; —
inwonend : interne leerlingen; -- m. en v. (-en), kostleerling; inwonend geneesheer of assistent in een ziekenhuis.
INTERNAAT, o. (...naten), kostschool.
INTERNATIONAAL, bn. tusschen de natiën of
volkeren bestaande, tusschen hen aangenomen of
gebruikelijk ; eene internationale tentoonstelling,
waartoe uit alle landen voorwerpen zijn ingezonden;
het internationaal verkeer; — de internationale,
algemeen socialistisch werkliedenverbond, in 1866
door Karl Marx gesticht; socialistisch bondslied.
INTERNIST, m. (-en), geneeskundige voor inwendige ziekten.
INTERNEEREN, (interneerde, heeft geïnterneerd), iem. in het binnenland Bene verblijfplaats
aanwijzen, met verbod die te verlaten. INTERN EERIN G, v. (-en).
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INTERNODIUM, v. (...dia, ...diën), (plantk.)
stengellid.
INTERNUNTIUS, m. ( - sen), pauselijke vertegenwoordiger aan 't hof van een kleinen vreemden
staat.
INTEROCEANISCH, bn. tusschen twee oceanen:
het interoceanisch kanaal van Panama.
INTERPARLEMENTAIR, bn. tusschen ver
parlementen : de interparlementaire Unie.-schilend
INTERPELLANT, m. (-en), die interpelleert.
INTERPELLATIE, v. (- s, ...tiën), tusschenrede,
afbreking der rede; (recht.) opeisching, bestrij ding van een bezit; vraag om inlichting (in eene
vertegenwoordigende vergadering tot een of meer
leden van het bewind).
INTERPELLEEREN, (interpelleerde, heeft geïnterpelleerd), in de rede vallen; opheldering of inlichting vragen; voor het gerecht dagen, opeischen.
INTER POCULA, bw. uitdr. onder een glaasje.
INTERPOLATIE, v. (-s, ...tien), inlassching (van
woorden, volzinnen enz.) in een handschrift; —
(wisk.) tusschenvoeging van een gegeven aantal
termen eener reeks tusschen twee gegeven termen.
INTERPOLEEREN, (int.,rpoleerde, heeft geïnterpoleerd), inlasschen, tusschenvoegen.
INTERPONEEREN, (interponeerde, heeft geïnterpon.eerd), tusschen plaatsen; zich als bemiddelaar aanbieden.
INTERPOSITIE, v. tusschenkomst, bemiddeling.
INTERPRETATIE, v. (-s, ...tiën), uitlegging,
verklaring; wetsinterpretatie, het naspeuren van de
gedachte, in de woorden der wet neergelegd.
INTERPRETEEREN, (interpreteerd , heeft geïnterpr ,teerd), uitleggen, verklaren ; eene wet interpreteeren, de beteekenis ervan vaststellen met
het oog op de toepassing.
INTERPUNCTIE, v. het plaatsen der schei- en
zinteekens; leer hiervan; — LEER, v.
INTERPUNGEEREN, INTERPUNCTEEREN,
(interpungeerde, interpuncteerde, heeft geïnterpungeerd, geinterpuncteerd), van zin- en schei
-tekns
voorzien.
INTERREGNUM, o. tusschenregeering; (Duit
tijd van den dood van Koenraad IV-scheg.)d
tot aan de verkiezing van Rudolf I, 1254-1273.
INTERROGATIE, v. ondervraging.
INTERROGATIEF, bn. bw. vragenderwijs.
INTERROGEEREN, (interrogeerde, heeft geïnterrogeerd), vragen, af -, uit-, ondervragen, ver
-horen.
INTERROMPEEREN, (interrompeerde, heeft geïnterrompeerd), in de rede vallen, storen.
INTERRUPTIE, v. (-s, ...tiën), afbreking, stoornis.
INTERSECTIE, v. (-s, ...tiën), doorsnijding,
kruising; snijdingspunt, snijpunt.
INTERSIEK, bn. bw. (volkstaal) intrinsiek.
INTERSTELLAIR, bn. tusschen de sterren:
sommige lichtende meteoren zijn uit de interstellaire
ruimte het zonnestelsel binnengedrongen.
INTERVAL, o. (-len), tusschenruim.te; tusschentijd; gaping. opening ; (muz.) afstand tusschen
twee tonen, toonverhouding; — storend, ongewenscht, onverwacht voorval; — (Z. A.) rusttijd,
speeltijd voor de schookinderen.
INTERVENIEEREN, (intervenieerde, heeft geïntervenieerd), tiisschenbeide treden of komen, bemiddelen; — (wisselh.) als intervenient bij een
niet geaccepteerden of betaalden wissel optreden.
INTERVENIENT, m. (-en), hij die een wissel,
waarvan de acceptatie door den betrokkene geweigerd wordt, voor rekening van den trekker of
een der endossanten accepteert.
INTERVENTIE, v. tusschenkomst, bemiddeling; — (wisselh.) de acceptatie voor rekening
van een ander.
INTERVIEW, (Eng.) o. (-s), gesprek tusschen
een dagbladreporter en een ander, meestal bekend,
persoon over bijzondere en algemeene zaken,
vraaggesprek.
INTERVIEWEN, (Eng.) (interviewde, heeft geïnterviewd), een of ander bekend persoon ondervragen (door een journalist). INTERVIEWER.,
m. (-s), die interviewt.
1. INTESTAAT, m. (...taten), iem. die zonder testament gestorven is.
2. INTESTAAT, bn.; een intestaat erfgenaam, die
geen testament noodig heeft om erfgenaam te
zijn; heres eb intestato, natuurlijke, naaste, wettige
erfgenaam.
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INTEUGELEN, (teugelde in, heeft ingeteugeld),
intoomen (door den teugel korter te nemen), beteugelen; - (fig.) bedwingen (hartstochten enz.).
INTEUGELING, v. (-en).
INTIEM, bn. bw. ( -er, -st), innig : zijne intiemste
gedachten blootleggen; iets intiems, iets van ver
aard; een intiem gesprek, vertrouwe--trouwelijkn
lij k; een intiem souper, huiselijk, niet vormelijk;
-- gezellig, knus: een intiem hoekje; iemands intieme
leven, zijn privaatleven; - intiem met iem. zijn,
zeer vertrouwelijk, (ook in toepassing op ongeoorloofd sexueel verkeer); intieme vrienden, boezem
-vriend.
INTIEREN, (Zuidn.) al tierend binnenkomen.
INTIJDS, bw. tijdig : hij heeft mij intijds gewaar
-schuwd.
INTIKKEN, (tikte in, heeft ingetikt), door tikken naar binnen roepen: als hij voorbijgaat, tik hem
dan even in.
INTILLEN, (tilde in, heeft ingetild), tillende inof binnenbrengen.
INTIMATIE, V. (- s, ...tiën), (recht.) aanzegging.
INTIMIDATIE, v. (-s, ...tiën), het bevreesd
maken, vreesaanjaging, ontmoediging.
INTIMIDFEREN, (intimideerde, heeft geïntimideerd), bevreesd maken, schrik aanjagen, inz. door
bedreigingen verlammen, afschrikken, weerhouden.
INTIMITEIT, v. (-en), innigheid, vertrouwelijkheid; intimiteiten, vertrouwelijke mededeelingen; zich intimiteiten veroorloven, vrijmoedige familiariteit; huiselijkheid.
INTIMMEREN, (timmerde in, heeft ingetimmerd), van timmerwerk ergens in maken : ingetimmerde bedstede.
INTIMUS, m. boezemvriend.
INTOCHT, m. (-en), het in- of binnentrekken:
plechtige inkomst : de intocht van het leger in de
veroverde stad; de intocht des konings; zijn intocht
houden.
INTOLERABEL, bn. ( -er. -st), onverdraaglijk,
onuitstaanbaar.
INTOLERANT, bn. ( -er, -st), onverdraagzaam
(inz. in godsdienstzaken).
INTOLERANTIE, v. onverdraagzaamheid.
INTONATIE, v. (muz.) het aangeven der tonen,
het inzetten der stemmen; stembuiging.
INTONEEREN, (intoneerde, heeft geïntoneerd),
beginnen te zingen of te spelen.
INTONEERIJZER, o. (-s), ...MES, o. ( -sen),
zeker bot mes voor het besnijden der orgelpijpen
om ze te stemmen.
INTONNEN, (tonde in, heeft ingetond), in tonnen doen : aardappels, turf intonnen.
INTOOMEN, (toomde in, heeft ingetoomd), den
toom korter nemen; breidelen; (ook fig.) matigen,
bedwingen : zijne driften, hartstochten intoomen.
INTOOMING, v. (-en).
INTOOVEREN, (tooverde in, heeft ingetooverd),
door tooveren of goochelen inbrengen; (fig.) behendig en als door tooverij inbrengen.
INTOXICATIE, v. (-s), vergiftiging. door doode
giftige stoffen.
INTRA, bw. binnen, van binnen, inwendig;
intra muros, binnen de muren, binnenshuis.
INTRADA, v. (-'s), (muz.) korte marschachtige
inleiding van een instrumentaal muziekstuk.
INTRADEN, v. mv. staatsinkomsten.
INTRANSIGENTEN, m. mv. de onverzoenlijken,
benaming voor uiterste politieke partijen, die bij
hunne beginselen blijven en van geene schikkingen
met de tegenpartij willen weten.
INTRANSITIEF, bn. bw. (taalk.) onovergankelijk:
intransitievewerkwoorden.
INTRAPPEN, (trapte in, heeft ingetrapt), door
trappen in een kleiner bestek brengen; met de
voeten intreden (aarde, zand enz.); - trappende
breken : de deur intrappen; - trappende in- of
binnenbrengen : iem. de deur intrappen. INTRAP PING, v. (-en).
INTREDE, INTREE, v. plechtige inkomst:
Zondag a.s. zal de nieuwe dominee zijn intree doen; zijn intrede doen in de maatschappij, daarin zich
vertoonen, optreden; ook gezegd van het eerste
verschijnen in gezelschappen (van jonge meisjes);
aanvang : bij de intrede van het nieuwe jaar; entrée : vrije intree.
INTREDEN, (trad in, heeft en is ingetreden),
binnengaan : hij trad de kamer in; - (fig.) hij is
zijn twintigste jaar ingetreden, zijn twintigste
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levensjaar heeft een aanvang genomen ; een tijd
van groote hitte was ingetreden, begonnen; de dood
trad spoedig in, hij stierf spoedig; - door treden
inbrengen; door treden in omvang doen verminderen; door treden breken.
INTREEBILJET, o. (-ten), intreekaart, toegangsbiljet; ... GELD, o. geld, dat men betaalt om ergens
den toegang te hebben, entrée; ...KAARTJE,
o. (-s) ; ...PREEK, v. (-en), de eerste leerrede
van een leeraar in zijne eerste of in eene nieuwe
gemeente, nadat hij in zijn dienst bevestigd is:
...REDE, v. (-nen), intreepreek; intree -oratie van
een hoogleeraar.
INTREK, m. (veroud.) ingang; - verblijf; bij
iem. zijn intrek nemen, zijn verblijf vestigen.
INTREKKEN, (trok in, heeft en i* ingetrokken),
trekkende inhalen, naar binnentrekken : den hals
intrekken; zijne beenen intrekken; de voelhorens
intrekken; - naar zich halen : een draad. een touw
intrekken; - bij iem. intrekken, bij hem gaan inwoneii; - een klooster intrekken, in eene orde gaan;
--- in zich opnemen (eenig vocht): vloeipapier trekt
den inkt in; - afschaffen, herroepen, krachteloos
verklaren (onderstellende de rechtstreeksche tusschenkomst der bevoegde macht, of ten minste van
een bepaald persoon) : eene wet, eene verordening,
een wetsvoorstel intrekken; - de voorposten, ee
wacht intrekken, terugroepen zonder die te ver
- eene toelage intrekken, niet langer ver -vange;
terugnemen (wat gesproken is)- alles-len;
wat ik toen gezegd heb, trek ik nu weer in; -- inkomen, ingaan: dieper het land intrekken; - (w.g.)
nauwer maken : gij hebt den hals (van eenig kleedingstuk) niet genoeg ingetrokken; - nauwer worden,
krimpen (van hout).
INTREKKING, v. herroeping, afschaffing; inzuiging (van eenig vocht); samentrekking, inkrimping; (zeew.) engte van den spiegel van een schip.
INTRENSIEK, bn. bw. innerlijk, wezenlijk.
INTREPIDITEIT, v. onversaagdheid, onverschrokkenheid.
INTRICAAT, bn. (...cater, -st), ingewikkeld, verward, moeilijk, netelig.
INTRIGANT, bn. bw. ( -er, -st), indringend, vol
listen en streken, arglistig; -, m. (-en), indringer, arglistig mensch, vriend
van kuiperijen. INTRIGANTE. v. (-n).
INTRIGE, INTRIGUE, v. (-s), verwikkeling;
knoop (van een tooneelstuk enz.); kuiperij, listige
streek; hij gaat met intriges om, hij maakt gebruik
van slinksche streken, omwegen ; draaierijen.
INTRIGEEREN, (intrigeerde, heeft geïntrigeerd),
met slinksche streken omgaan, een heimelijken
invloed aanwenden tot het bereiken van zijne
oogmerken; dat intrigeert mij, maakt mij nieuwsgierig, benieuwd; - (op gemaskerde partijen, met
vastenavond op straat enz.) onder bedekking
van zijn masker hatelijkheden zeggen.
INTRIGE-STUK, o. (-ken), een tooneelstuk.
welks hoofdverdienste in het ingewikkelde der
handelingen en de oplossing van den knoop ligt.
INTRINSIEK, bn. bw. de intrinsieke waarde,
wezenlijke, innerlijke waarde; (van munten) de
waarde volgens het gehalte aan edel metaal; dat is het intrinsieke niet, het wezenlijke, de kern
der zaak.
INTRODUCÉ, m. en v. (-'s), iem. die ergens
geïntroduceerd wordt of is.
INTRODUCEEREN, (introduceerde, heeft geïntroduceerd), iem. plechtig binnenleiden, voorstel.
een besloten kring toegang verschaffen.
-len,i
INTRODUCTIE, v. (-s, ...tiën), plechtige binnen
vergadering; bemiddeling van den-leidng
toegang voor iem. tot een persoon, een kring, een
gezelschap enz. : lezing met introductie; recht van
introductie; - middel waardoor men iem . bij
anderen introduceert : iem. eene introductie mee
introductiebewijs; - (muz.) inleiding tot-gevn;
een muziekstuk, meestal van langzaam, ernstig
karakter; ...BEWIJS, o. (...zen), ...BILJET, o.
(-ten), ...KAART, v. (-en).
INTROÏTUS, m. (R. K.) inleiding tot de Mis,
welke het Kyrië eleison onmiddellijk voorafgaat.
INTROMMELEN, (trommelde in, heeft ingetrommeld), al trommelende binnenroepen; al trommelende breken ; pas toch op, je zult de ruiten nog
intromm-elen.
INTROUWEN, (trouwde in, is ingetrouwd), na
het trouwen gaan inwonen bij : de jongelui trouwen
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bij ons in; (gew.) trouwen met eene weduwe die
eigenares is eener boerderij.
INTRUSIE, V. het indringen, het insluipen (op
oneerlijke wijze zich eene betrekking verschaffen).
INTUIMELEN, (tuimelde in, is ingetuimeld), tui
invallen; tuimelende inkomen.
-melnd
INTUÏTIE, v. (-s, ...tiën), innerlijke aanschouwing, zinnelijke (als ware het ingegeven) voorstel
onmiddellijke overtuiging van eene waarheid,-ling;
die zich aan het verstand voordoet : er is eene
zinnelijke en eene onzinnelijke of verstandelijke
intuitie.

INTUITIEF, bn. als bij intuïtie, onmiddellijk gewaarwordend : een intuïtief doorzicht.
INTUSSCHEN, bw. middelerwijl, in afwachting,
inmiddels : nu speel maar door; ik zal intusschen
mijne pijp eens stoppen; (voegw. bijw.) echter,
nochtans : ik geloof niet, dat gij hem thuis zult
treffen, ge kunt het intusschen eens beproeven.
INTUSSUSCEPTIE, v. groei door intussusceptie,
het toenemen in omvang van lichamen door tusschenvoeging van stof bij de reeds bestaande
stofdeeltjes; — wederzijdsche inzuiging en samensmelting van twee stoffen, b. v. water en suiker; —
(geneesk.) intussuscepti- van een gedarmte, de
inschuiving van het bovenste gedeelte daarvan
in het onderste.
INULINE, v. (plantk.) alant -zetmeel, het alcaloïde van den alantwortel.
INUNDATIE, v. (-s, ...tiën), overstrooming; het
onder water zetten als middel tot verdediging;
terrein dat onder water gezet is; het water waarmee
men inundeert : de inundatie aftappen, het terrein
weer droogleggen.
INUNDATIEKADE, v. (-n), kade aan de laagste
zijde van een terrein, om te beletten dat het inundatiewater afloopt; ..,KANAAL, o. (...nalen);
...PEIL, o.; ...SCHEIDING, v. (-en).
INUNDATIESLUIS, v. (...zen), sluis om in tijd
van nood (bij oorlog) een groot terrein onder water
te kunnen zetten; ..,WATER, o. water waarmee
men een terrein inundeert.
INUNDEEREN, (inundeerde, heeft en is geïnundeerd), (lager gelegen land) overstroomen; onder
water zetten; de geheele waard was geinundeerd,
stond onder water.
INVAART, v. het binnenvaren, ook monding,
ingang : de invaart der haven is te nauw.
INVAL, m. (-len), het invallen, instorten , –
plotselinge nadering, onverwachte komst des
vijands : een vijandelijke inval: een inval doen (in
een land); — de politie deed in dat huis een inval,
drong daar bij verrassing binnen (om eenig misdrijf
te constateeren); — plotseling opkomende gedachte,
denkbeeld : dat is een goede inval; hij kwam op den
inval zijn huis fe verkoopen; een geestige, gelukkige,
aardige, belachelijke, zotte inval; — ( nat.) hoek van
inval, bij de terugkaatsing, de hoek dien een licht of geluidsstraal (in 't algemeen elke lijn waarlangs
eene beweging plaats heeft) maakt met den verticaal op het punt van inval; — (fig.) de zoete inval,
huis of plaats, voor ieder open, waar men gastvrij
onthaald wordt; (ook) naam voor koekkramen,
wafelkramen enz.
INVALGAT, o (-en) gat in de straat door inval
(van een kluisgewelf, een putkruin enz.) ontstaan.
1. INVALIDE, bn. zwak, krachteloos, bouwvallig;
gebrekkelijk, zwak; inz. uitgediend hebbende,
verder onbekwaam tot den dienst, niet meer
bruikbaar; — (recht.) ongeldig.
2. INVALIDE, m, (-n), oud of gebrekkelijk, verminkt soldaat, niet meer in staat om dienst te
doen.
INVALIDENHUIS, o. (...zen), huis, gebouw,
waar invaliden verpleegd worden : het invalidenhuis
te Bronbeek.

INVALIDITEIT, v. ongeschiktheid voor eenigen
dienst : verzekering tegen invaliditeit.
INVALIDITEITSPENSIOEN, o. (-en), ...RENTE,
v. pensioen wegens invaliditeit toegekend; ...WET v.
INVALLEN, (viel in, is ingevallen), naar binnen
vallen, in iets vallen; (ook fig.): het licht moet van
links invallen; — de invallende lichtstralen; — een
inval doen (in een land); — plotseling verschijnen
(in eene woning); — binnenloopen, binnenschieten
(van schepen in eene haven); — in de rede vallen; —
(muz.) hier moet de bas invallen, zich eensklaps
bij de andere stemmen laten hooren; — de dooi
is onverwachts ingevallen, begonnen; — met invallende

INVESTITUUR.
duisternis, wanneer het duister wordt; --- een vroeg
invallende Paschen, een Paschen, die vroeg in het

jaar. komt; — indringen (van de zonnestralen); —
een inval krijgen : dit is mij zoo even ingevallen,
deze gedachte is zoo even bij mij opgekomen;
dat viel mij te laat in; zijn naam wil mij naar niet
invallen, te binnen schieten; eene invallende gedachte; — ineenvallen, instorten : het huis viel
in; (fig.) de zieke is weer ingevallen; — inzinken,
inzakken : de vloer viel in; — (fig.) hare wangen
zijn ingevallen; ingevallen oogen; — door vallen
breken : het kind viel de hersens in. INVALLING,
V. het invallen.
INVALLEND, bn. plotseling tusschenkomend,
incidenteel.
INVALSAS, v. ( -sen), (bij terugkaatsing) de verti caal op het punt van inval, de normaal; .. , HOEK,
m. (-en), zie inval; ...LIJN, v. (-en), lijn,
waarlangs zekere beweging (ook lichtstralen enz.)
een terugkaatsend voorwerp treft; ...PUNT, o.
(-en), punt waar de invalslijn het terugkaatsend
voorwerp treft.
INVAREN, (voer in, heeft en is ingevaren), door
middel van een vaartuig naar binnen brengen; —
varende inhalen (een ander schip, dat reeds vooruit
is); — varende binnenhalen; inkomen met een schip :
hij voer de haven in; — (gew.) betrekken : een huis
te huur, om met Nov. in te varen; ten hemel invaren,
ten hemel varen, stijgen.
INVARIABEL, bn. ( -er, -st), onveranderlijk.
INVASIE, v. (-s, ...siën), vijandelijke inval,
overval, strooptocht.
INVATEN, (vaatte in, heeft ingevaat)„in vaten
doen.
INVATTEN, (vatte in, heeft ingevat), in iets
doen vast zitten, vasthouden; behelzen, inhouden,
bevatten; zetten (edele steenen in metalen), monteeren. INVATTING, v. (-en).
INVECTIEF, o. (...tieven), hoon, smaad, grof
scheldwoord, schimpwoord.
INVEGEN, (veegde in, heeft ingeveegd), naar
binnen vegen.
INVENTARIS, m. ( -sen), lijst van voorwerpen,
aanwezig in een huis, op een schip enz.; — zulk
eene lijst, door een bevoegd beambte opgemaakt; —
boedelbeschrijving; onder benefice van inventaris,
onder voorrecht van boedelbeschrijving, lijst,
jaarlijks op te maken, van alle goederen en voor
deel uitmakende van het vermogen van-werpn,
een koopman.
INVENTARISATIE, v. boedelbeschrijving, het
opmaken van den inventaris.
INVENTARISBOEK, o. (-en), boek waarin een
koopman zijn inventaris opmaakt.
INVENTARISEEREN, (inventariseerde, heeft geïnventariseerd), een inventaris opmaken.
INVENTARISNUMMER, o. (-s), nummer, post
van een inventaris; ...PRIJS, m. (...zen), prijs
waarop iets in een inventaris is gezet : opruiming
tegen inventarisprijs.
INVENTIE, v. (-s, ...tiën), uitvinding; vinding;
kunstgreep; verdichtsel.
INVENTIEHOREN, m. (-s), een door zoogenaamde
inzetstukken verbeterde hoorn, op welken dientengevolge uit alle toonsoorten kan geblazen worden;
...TROMPET, v. (-ten), een door inzetstukken verbeterde trompet.
INVERDIENEN, (verdiende in, heeft inverdiend),
terugverdienen (gemaakte onkosten, voorschotten),
afdoen door te verdienen.
INVERGIFTIG, bn. zeer vergiftig.
INVERSIE, v. (-s, ...siën), omkeering; — (redek.)
omzetting der woorden, waarbij deze hun logisch
karakter behouden, b. v. God is rechtvaardig, recht
krijgsw.) vorming der slag--vardigsGo;—(
orde op eene wijze, die van de gewoonlijk gevolgde
afwijkt; — (geneesk.) het buitenwaarts wenden van
de binnenvlakte der oogleden.
INVERT, brr. omgekeerd; ---LICHT of —GLOEILICHT, o. hangend gloeilicht.
INVERVEN, (verfde in, heeft ingeverfd ), de verf
doen indringen,
INVESTEN, (vestte in, heeft ingevest), vast

inzetten.
INVESTIGATIE, v. (-s, ...tiën), opsporing, navorsching, onderzoek.
INVESTITUUR, v. (...turen), plechtige huldiging
bij de aanvaarding eener nieuwe waardigheid; —
plechtige aanbieding of omhanging van de onder-

IN VETTEN .

scheidingsteekenen eener waardigheid : de nieuwe
ridders der Kousebandorde zullen morgen de investituur ontvangen; — plechtige bevestiging in een

geestelijk ambt; (inz.) het toereiken van den staf
en den ring aan een nieuwbenoemden bisschop
door den Paus; —RECHT, o.; —STRIJD, m.
strijd over het recht van investituur.
INVETTEN, (vette in, heeft ingevet), met vet
insmeren , (fig. Zuidn.) iem. invetten, hem afranselen.
INVIDIEUS, bn. (...zer, -t), af -, wangunstig.
INVIJLEN, (vijlde in, heeft ingevijld), door vijlen
inwerken, eene opening, eene groeve in iets maken.
INVIOLABEL, bn. ( -er, -st), onschendbaar, onverbrekelijk.
INVIOLABILITEIT, v. onschendbaarheid.
INVISIBEL, bn. ( -er, -st), onzichtbaar.
INVITATIE, v. (-s, ...tiën), uitnoodiging; —CONCERT, o. (-en), concert waartoe men genoodigd
wordt; —KAART, v. (-en).
INVITÉ, m. en v. (-'s), uitgenoodigde.
INVITEEREN, (inviteerde, heeft geïnviteerd),
uitnoodigen, te gast vragen, verzoeken; — (spel)
eene lage kaart uitgooien, als uitnoodiging aan den
maat om in die kleur een slag te maken; -- op
iets inviteeren, van zijn verlangen doen blijken; —
(schermk.) een stoot uitlokken door zich ergens
bloot te geven.
INVLAMMEN, (vlamde in, heeft ingevlamd),
inbranden, door middel eener vlam met goud- en
zilverdraden beleggen, damasceeren.
INVLAMMER, m. (-s), inbrander, damasceerder.
INVLAMSEL, o. (-s), wat ingevlamd wordt.
INVLECHTEN, (vlocht in, heeft ingevlochten),
door vlechten inbrengen; (fig.) tusschenvoegen,
iets in iets anders opnemen : de redenaar vlocht in
zijne rede allerlei aanhalingen uit oude schrijvers in.

INVLECHTING, v. (-en), het invlechten.
INVLEESCHING, v. incarnatie, menschwording.
INVLEGELEN, (Zuidn.) met geweld in iets
slaan; -- breken door met geweld te slaan.
INVLIEDEN, (vlood in, is ingevloden), vliedend
binnengaan.
INVLIEGEN, (vloog in, is ingevlogen), vliegende
in- of binnenkomen : de duiven vliegen uit en in; —
(fig.) met veel snelheid naderen of binnenkomen:
met volle snelheid vloog de trein het station
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in; de lucht

invliegen; — op. tegen iem. invliegen, iem. met
geweld aanvallen : de ruiterij vloog op den vijand
in; — door vliegen breken : de duif heeft die ruit
ingevlogen ; — snel breken ; hij sloeg met de vuist
op de ruit en ze vloog in.

INVLIETEN, (vloot in, is ingevloten), naar binnen
vlieten.
INVLIJEN, (vlijde in, heeft ingevlijd), vlijende
indoen of invoegen; (fig.) inlasschen.
INVLOED, m. (-en), uitwerking van de eene
zaak op de andere : de temperatuur der lucht heeft
invloed op de snelheid van voortplanting van het
geluid; de drukking der lucht is daarop echter niet
van invloed; — zedelijke uitwerking van den eereen

persoon op den anderen, vermogen, gezag, overwicht:
invloed hebben, invloed oefenen of uitoefenen, van
invloed zijn, zijn invloed doen gelden, aanwenden;
als oud vriend hebt gij misschien nog invloed op
hem; — hij heeft veel invloed aan het hof, hij vermag
daar veel; — hij staat onder den invloed zijner
vrouw, onder de macht van haar wil.

INVLOEDRIJK, bn. ( -er, -st), veel invloed hebbende : hij heeft veel invloedrijke vrienden.
INVLOEDSSFEER, v. (-en), kring waarbinnen
iem. of een staat invloed heeft, inz. bij de ver
Afrika onder de Europeesche staten.-delingva
INVLOEIEN, (vloeide in, is ingevloeid), vloeiende
inkomen, naar binnenvloeien; — overstroomd
worden : de polders zijn ingevloeid (vgl. inloopen); —
(fig.) opnemen, invoegen : een woord laten invloeien,

in een gesprek enz. INVLOEIING, v. plaats van

samenvloeiing van twee rivieren, inloop, samenvloed.
INVLOTTEN, al vlottende binnenkomen ; instroomen (van' volk).
INVLUCHTEN, (vluchtte in, is ingevlucht), vluchtende binnengaan : de dief vluchtte het bosch in.
INVOCATIE, v. (-s, ...tiën), aan -, inroeping, afsmeeking.
INVOCHTEN, (vochtte in, heeft ingevocht),
vochtig maken : strijkgoed invochten, alvorens het
te strijken; tabak invochten, waardoor zij de bros
verliest en verwerkt kan worden. INVOCH--heid
TER, m. (-s). INVOCHTING, v.

INVOCHTDOEK, m. (-en), doek waarin de ingevochte tabak bewaard wordt; ...KWAST, m.
(-en), kwast om strijkgoed in te vochten.
INVOEGE, vw. invoege dat, in dier voege, zoodanig,
op zulk eene wijze.
INVOEGEN, (voegde in, heeft ingevoegd), inlas schen : wilt gij dat in uw brief nog invoegen ?; deze
letter behoort niet tot den eigenlijken vorm van het
woord, maar is later ingevoegd; — ( mets.) met een
voeg verbinden, inlasschen : een steen tusschen
een anderen invoegen; (ook) de voegen vullen, in-

strijken; — (timm.) inschieten, invatten, inzetten:
eene plank invoegen; — de voegen van metsel
opvullen.
-werk
INVOEGSEL, o. (-s, -en), het ingevoegde.
INVOER, m. (-en), het invoeren : de invoer van
die artikelen is verboden; — ingevoerde goederen:
de in- en uitvoer.

INVOERARTIKELEN, o. mv. handelsartikelen,
die van elders worden aangebracht.
INVOERDER, m. (-s), die invoert; inleider; binnenleider; ontwerper, uitvinder, stichter. INVOERSTER, v. (-s).
INVOEREN, (voerde in, heeft ingevoerd), iem.
binnen eene ruimte brengen; ook fig.; iem. ten tooneele brengen : iem. sprekende, handelende invoeren:
— (electr.) stroom invoeren, inbrengen, naar binnen
geleiden; — (wisk.) eene waarde invoeren, bij de
bewerking er inbrengen; — (inz.) goederen uit
een ander gebied of land aanvoeren : horloges ter
sluiks invoeren, zonder de verschuldigde inkomende
rechten ervoor te betalen; — iets vrijinvoeren,
zonder inkomende rechten verschuldigd te zijn;
— (denkbeelden, gevoelens, meeningen, spreekwijzen enz.) in zwang brengen, in gebruik doen
komen; — eene wet invoeren, in werking doen
treden; — belastingen invoeren. INVOERING, v.
het invoeren.
INVOERHANDEL, m. handel in goederen van
elders aangevoerd; ...MARKT, v. (-en), markt
voor de van elders aangebrachte artikelen;
...RECHT, o. (-en), belasting op den invoer;
...WAARDE, v. bedrag in geld der ingevoerde
artikelen.
INVOLGEN, (volgde in, heeft ingevolgd), (ver oud. ) door volgen inhalen; (fig.) opvolgen, nakomen, naleven, gehoorzamen; inwilligen, toegeven:
iemands wil involgen. INVOLGING, v. het involgen.
INVOLLEN, (volde in, is ingevold), door vollen
in lengte en breedte verminderen en ten gevolge
daarvan in dichtheid toenemen : het ruwe doek
volt meer of minder in, naar gelang het ijler of zwaarder geweven is.

INVOLVEEREN, (involveerde, heeft geïnvolveerd ), in-, verwikkelen, insluiten.
INVORDERAAR, m. (-s), INVORDERAAR
hij of zij, die met de inning van-STER,v.(s)
geld belast is; eischer, eischeres.
INVORDERBAAR, bn. inbaar : invorderbaar bi?
lijfsdwang.

INVORDEREN, (vorderde in, heeft ingevorderd),
inmanen, betaling eischen; innen (belastingen enz.).
INVORDERING, v. (-en).
INVOUWEN, (vouwde in, heeft ingevouwen),
binnenwaarts vouwen : gij moet dezen zoom nog
wat meer invouwen; vouwen en in iets sluiten :
hierbij ingevouwen 2 bankbiljetten. INVOUWING,

v. (-en).
INVRAGEN, vragen om binnen te komen.
INVRETEN, (vrat in, heeft en is ingevreten),
beschadigend of verterend, vernielend aldoor
dieper of verder gaan : roest vreet het ijzer in; de
kanker vreet geweldig in; (fig.) eene invretende droefheid; een invretend kwaad; — ( scheik.) inbijten; — de
stroom vreet hier erg in, doet veel van den oever
afbrokkelen; — (van insecten) vretende groeven,
gangen, holen in iets maken; -- (gew.) de weide
is ingevreten, afgegraasd. INVRETING, v. het
invreten.
INVRIEZEN, (vroor in, is ingevroren), door de
vorst in of op eene plaats moeten blijven : de
beurtschipper is ingevroren; 't is gevaarlijk 's winters
naar een eiland te gaan; men kan er zoo licht invriezen, als het ijs ons verhindert er weer af te komen; —
stuk vriezen : deze turf is ingevroren (van turf, die

in het najaar te nat was, om binnen te halen);
het hout vriest in.

INVRIJHEIDSTELLING, v. het teruggeven der
vrijheid.
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INVULBILJET, o. (-ten), biljet dat ingevuld
moet worden (voor eene volkstelling enz.).
INVULLEN, (vulde in, heeft ingevuld), eene
ledige ruimte vullen; - schrijven op eene in een
geschrift opengelaten plaats, de open plaatsen
met het ontbrekende vullen : de antwoorden, de
weggelaten woorden invullen; lijsten, staten, belastingbiljetten invullen; nog 25 belastingbiljetten invullen;
- (mets.) vullen, instrijken : de voegen met kalk
invullen. INVULLING, v.
INVULLINGSDAG, m. (-en), (w. g.) (tijdr.)
schrikkeldag; de dag, die in een schrikkeljaar tusschen 24 en 25 Februari wordt ingevoegd; ...HOUT,
o. (-en), stophout.
INVULSEL, o. (-s), wat ingevuld wordt.
INWAAIEN, (waaide, woei in; heeft en is ingewaaid), naar binnen waaien : al dat zand is door
de deur en de ramen ingewaaid; - door den wind
omvergeworpen worden : de tenten woeien in; door waaien breken : het dak is ingewaaid.
INWAARTS, bw. binnenwaarts : inwaarts draaien.
INWAARTSCH, bn. binnenwaartsch : eene inwaartsehe beweging.
INWACHTEN, (wachtte in, heeft ingewacht),
wachten op (iets) : ik zal uw antwoord inwachten;
aanbiedingen worden ingewacht onder letter N.
bureau van dit blad; INWACHTING, v. het inwachten : met toestemming van onze geliefde ouders en
onder inwachting van Gods onmisbaren zegen hopen
wij met elkander een huwelijk aan te gaan, waarvan
enz.
INWALSEN, (walste in, heeft en is ingewalst),
walsende binnenkomen; - met een wals stevig
in elkander drukken : eene steenbestorting inwalsen.
INWANDELEN, (wandelde in, heeft en is, ingewandeld), al wandelende gaan in : den tuin, het
bosch inwandelen.
INWARM, bn. zeer warm.
INWARMEN, (Zuidn.) door er door verwarmen.
INWASSCHEN, (waschte in, heeft en is ingewassehen ), de voegen eener bestrating met zand
inwasschen, zand met water in de voegen brengen;
het zand moet goed ingewasschen worden, met water
in de openingen of kieren tusschen de steenen
gebracht.
INWASSEN, (wies in, is ingewassen), wassende
of groeiende in iets vastmaken : nagels die in het
vleesch ingewassen zijn.
INWATEREN, (waterde in, heeft ingewaterd),
van doordringend of indringend water doortrokken
worden : omdat de goot lekt, is de muur hier geheel
ingewaterd; - doorzijgen : boven op zolder watert
het in, de regen sijpelt er door; - vaatwerk doen
dichttrekken door het met water te vullen ; balken
laten inwateren, minder gevoelig voor vocht maken,
door ze lang in water te laten liggen; - (mets.)
het zand moet goed ingewaterd worden, met water
in de voegen der bestrating gebracht. INWATERING, v.
INWEEFSEL, o. (-s), inslag (der wevers); (fig.)
tusschenrede.
INWEEKEN, (weekte in, heeft ingeweekt), iets
in eene vloeistof leggen om het week te maken,
in de week leggen : voor de vervaardiging van aardewerk wordt de klei behoorlijk ingeweekt (in houten
bakken met water dik aangemengd) en door arbeiders met de voeten getreden. INWEEKING, v.
INWEGEN, (woog in, heeft ingewogen), bij het
binnenbrengen wegen : tabak inwegen; van den
tabaksoogst is reeds 5000 K G. ingewogen; - door
het geven van overwicht minder uitwegen dan
men werkelijk heeft : bij den verkoop wordt 5°/ 0
ingewogen.
INWEIDEN, (weidde in, heeft ingeweid), (vee)
bij iem. in de weide sturen. INWEIDING, v.
inweiding van koeien tegen f 40.- per stuk.
INWELLEN, (welde in, is ingeweld), inzakken
door dat Bene onderliggende wel zand of aarde
wegspoelt.
INWENDEN, (wendde in, heeft ingewend), (zeew.)
aanleggen : den boeg op den wal inwenden.
INWENDIG, bn. bw. van binnen; zich binnen in
iets bevindende : de inwendige deelen van het menschelijk lichaam; - dat doet den inwendigen mensch
goed, dat versterkt de krachten, wekt de levens
het inwendige; - de inwendige zending,-gestnop;
in tegenst. met de zending onder de heidenen: het
streven om den christelijken godsdienst in het land
zelf en vooral onder de lagere volksklassen te
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versterken en uit te breiden; zich inwendig bezeeren; - inwendig moest ik lachen, zonder het te
laten merken; met inwendige voldoening iets opmerken; een inwendigen wrok koesteren. INWENDIG LIJK, ha.
INWENKEN, (wenkte in, heeft ingewenkt),
door wenken naar binnen roepen : men heeft mij
ingewenkt.
INWENTELEN, (wentelde in, heeft en is ingewenteld), naar binnen wentelen; (gew.) weder instorten (in Bene ziekte). INWENTELING, v. (-en).
INWERKEN, (werkte in, heeft ingewerkt),
met moeite naar binnen werken (ook van spijzen
gezegd); - eene breuk inwerken; - (fig.) zich ergens
inwerken, zich geheel ervan op de hoogte brengen :
hij is in die betrekking nog niet ingewerkt, is nog
niet van alles op de hoogte; - de voegen van een
metselwerk inwerken, instrijken; - een muur inwerken, naar boven smaller metselen, versnijden; door weven borduren enz. in iets maken : deze
bloemen zijn netjes ingewerkt (in zekere stof); in
het gemoed doen blijven; werken op, invloed
hebben op : zwavelzuur op ijzer lateninwerken.
INWERKING, v. (-en), het inwerken.
INWERKINGTREDING, v. (van Bene wet,
verordening enz.) het in u erking treden, van kracht
en toepassing worden.
INWERPEN, (wierp in, heeft ingeworpen), naar
binnen werpen : iem. de kamer inwerpen; - ( bijb.)
ik zeg u, dat deze arme weduwe meer dan allen heeft
ingeworpen; - ( bijb.) onverwachts doen ontstaan:
die tusschen broeders krakeelen inwerpt; - d oor
werpen breken : de glazen inwerpen; hiertegen kan
hij niets inwerpen, inbrengen, tegenwerpingen, bedenkingen maken. INWERPING, v.
INWERPSEL, o. (-s), tegenwerping, bedenking.
INWEVEN, (weefde in, heeft en is ingeweven),
door weven inwerken, doorweven : bloemen inweven
(in zekere stof); (fig.) inlasschen, invoegen : hij
wist in zijne rede eene menigte vermakelijke anekdoten in te weven; - door weven korter worden :
hoe strakker de ketting is gespannen, des te minder
weeft hij in. INWEVING, v. (-en), het inweven,
wat ingeweven wordt, inweefsel.
INWIJDELING, m. en v. (-en), die ingewijd
wordt. INWIJDELINGE, v. (-n).
INWIJDEN, (wijdde in, heeft ingewijd), plechtig
wijden (een gebouw enz.) tot zeker gebruik : het
huis des Heeren inwijden; - (met zekere plechtigheid) in gebruik nemen : den nieuwen schouwburg
inwijden; - (scherts.) gij hebt uw nieuwen hoed
aardig ingewijd, als hij -bij den eersten keer reeds
veel heeft geleden; (ook) zijne nieuwe schrijftafel
inwijden, er den eersten keer aan gaan zitten
schrijven; - inzegenen : een vaandel inwijden;
plechtig instellen; - geheel bekend maken met:
iem. in een geheim, in eene kunst 'inwijden. IN WIJ DING, v. (-en).
INWIJDER, m. (-s), INWIJDSTER, v. (-s), die
inwijdt.
INWIJDINGSFEEST, o. (-en), feest ter gelegen
inwijding; ...REDE, o. --nen). rede bij-tiednr
eene inwijding uitgesproken.
INWIJK, v. (-en), inham, kreek, kleine baai.
INWIJKEN, (week in, is ingeweken), in eene
plaats de wijk nemen : zij weken hoe langer hoe meer
het binnenland in; - (als een purisme voor) immigreeren; - inbuigen, invallen : de pijlers van deze
brug wijken in; de muur wijkt in.
INWIKKELEN, (wikkelde in, heeft ingewikkeld),
in een omslag doen : iets in papier inwikkelen;'
een kind warm inwikkelen, warm kleeden, instoppen; (fig.) (iem. in iets) betrekken : ze hebben mij
ook in die zaak ingewikkeld; zich met iets inlaten
in zulke zaken zou ik mij maar niet inwikkelen.
INWILLIGEN, (willigde in, heeft ingewilligd),
toestaan : hij heeft dadelijk mijn verzoek ingewilligd;
- toegeven, zich inschikkelijk betoonen : willig
toch in en vernacht hier. INWILLIGING, v. (-en),
uw verzoek is niet voor inwilliging vatbaar, kan
niet toegestaan worden.
INWILLIGER, m. (-s), die inwilligt.
INWINDEN, (wond in, heeft ingewonden), in
een windsel doen, inwikkelen; (zeew.) opwinden,
ophalen : het ankertouw inwinden.
INWINDSEL, o. (-s), doek (of iets anders), waarin
iets gewikkeld wordt.
INWINNEN, (won in, heeft ingewonnen), herwinnen, het verlorene terugwinnen; - inhalen
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(verzuimden tijd); — (letterz.) door minder spatie
tusschen woorden en regels te zetten meer schrift
plaatsen; — trachten te verwerven : ik zal informatiën inwinnen. INWINNING, v.
INWIPPEN, (wipte in, heeft en is ingewipt),
door of met eene wip inbrengen; (gemeenz.) op
handige wijze ingooien; met eene vlugge beweging
binnengaan : vlug wipte zij de kamer in.
INWISSELEN, (wisselde in, heeft ingewisseld),
ruilen, het een voor het ander geven : ik heb juist
al mijn zilvergeld ingewisseld; effecten inwisselen.
INWIT, bn. zeer it : hij ziet inwit.
INWOEKEREN, (woekerde in, heeft en is ingewoekerd), door woeker winnen of verkrijgen; (fig.)
ik heb al mijn verloren tijd weer moeten inwoekeren,
met moeite inhalen; -- (fig.) die kwade gewoonte
woekert van dag tot dag meer in, neemt in omvang
en beteekenis toe. INWOEKERING, v.
INWOELEN, (woelde in, heeft ingewoeld), met
touw omwinden, in (garen, band of touw) wikkelen.
INWOELING, v.
INWONEN, (woonde in, heeft ingewoond), in
zekere plaats wonen; bij iem. gehuisvest zijn : zijne
moeder woont bij hem in; (godg.) de inwonende genade
(zooals men bij den heiligen doop ontvangt); eene
inwonende (aanklevende) zonde. INWONING, v.
het inwonen : kost en inwoning, voeding en huisvesting.
INWONER, m. (-s), INWOONSTER, v. (-s),
bewoner, bewoonster.
INWORTELEN, (wortelde in, is ingeworteld),
wortels in de aarde schieten; wortel vatten : deze
boom is goed ingeworteld; (ook fig.) het kwaad is
reeds ingeworteld; een ingewortelde haat. INWORTELING, v.
INWRIJVEN, (wreef in, heeft ingewreven), door
wrijven in of op (iets) brengen; wrijvende (met
iets) bestrijken : de stoelen met was inwrijven; een
urm, dien men bezeerd heeft, inwrijven. INWRIJ VING, v. (-en).
INWRINGEN, (wrong in, heeft ingewrongen),
wringende indraaien of binnengeraken.
INWROETEN, al wroetende binnengeraken.
INZAAIEN, (zaaide in, heeft ingezaaid), (w. g.)
zaaiend in iets brengen : hebt gij uw koren al ingezaaid ? ; — (fig.) bijbrengen, in iem. doen ontstaan;
nog eens zaaien, opnieuw zaaien : ingezaaide boek
-weit.
INZAAIING, v.
INZAAT, INZATE, v. (gew.) inzet; hoogste bod
op goederen (bij de eerste veiling) : bericht van inzate.
INZABBEREN, (gew.) slordig nuttigen (eten of
drinken).
INZAGE, v. het inzien : een boek ter inzage ontvangen; de lijst ligt bij mij ter inzage; inzage ver
processtukken; (w. g.) ik heb er geen-lenvad
inzage in, ik begrijp het niet.
INZAGEN, (zaagde in, heeft ingezaagd), beginnen te zagen; met eene zaag eene snede of kerf
(in hout) maken : deze balk is niet diep genoeg ingezaagd; — (boekb.) kleine insnijdingen maken op
den rug van het boek voor het innaaien. INZAGING, v. (-en), het inzagen, de snede.
INZAKKEN, (zakte in, is ingezakt), in de aarde
zakken : zware wagens zakken in een lossen grond
diep in; — door het ijs zakken; -- (gewelven,
muren, gebouwen enz.) instorten; — (hand.) (van
koersen, prijzen, de markt) terugloopen, lager
worden, vallen; — in elkaar zakken van vermoeidheid (van personen). INZAKKING, v. (-en), het
inzakken, de verzakking.
INZAMELAAR, n , . (- s), —STER, v. (-s), hij of
zij, die bijeen- of te zamenbrengt of haalt, die
inoogst.
INZAMELEN, (zamelde in, heeft ingezameld),
inoogsten : vruchten inzamelen, bijeenbrengen; gif
bijdragen inzamelen. INZAMELING, v. (-en),-ten,
het inzamelen; eene inzameling van liefdegiften,
collecte; de inzameling der belastingen, inning.
INZEEPEN, (zeepte in, heeft ingezeept), met
zeep, met zeepschuim insmeren : het waschgoed
inzeepen; mijn barbier had mij al ingezeept en zou
mij juist gaan scheren; — (fig.) iem. inzeepen,
hem foppen; hem bekijven; hem afranselen; hem
veel doen verliezen. INZEEPING, v. (-en), het
inzeepen.
INZEEPER, m. (-s), barbiersleerling. INZEEP STER, v. (-s), waschvrouw.
INZEGENEN, (zegende in, heeft ingezegend),
door zegen inwijden; een huwelijk inzegenen, naar
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de gebruiken van de Kerk bevestigen, voltrekken.
INZEGENING, v. (-en), het inzegenen, de plechtigheid van het inzegenen.
INZEILEN, (zeilde in, heeft ingezeild), zeilende
in- of achterhalen : zij beproefden met hun jacht
de stoomboot in te zeilen; naar binnen zeilen, zeilende
inkomen : eene haven inzeilen. INZEILING, v. het
inzeilen.
INZENDEN, (zond in, heeft ingezonden), naar
binnen zenden; toezenden, doen toekomen : goederen inzenden op eene tentoonstelling; een verzoek
inzenden, aan de bevoegde autoriteit. IN--schrift
ZENDING, v. (-en), het inzenden; het ingezondene : na den lea Mei worden Beene inzendingen
meer aangenomen.
INZENDER, m. (-s), INZENDSTER, v. (-s), die
inzendt.
INZET, m. (-ten), eerste bod bij eene openbare
veiling; inleg (bij het spel); de geheele inzet, de pot.
INZETSEL, o. (-s), wat ingezet is, ingezette lap.
INZETSTUK, o. (-ken), een stuk om ergens in
te zetten.
INZETTEN, (zette in, heeft ingezet), in eene
plaats zetten; tusscheninvoegen : tanden laten
inzetten; heeft de glazenmaker de ruit al ingezet ? ;
(naaist.) een lapje inzetten; — het eerste bod doen :
ik heb het huis ingezet op 3000 gulden; — geld inleggen : ik zet een gulden in; Buie heeft nog niet ingezet; — (bijb.) vaststellen, invoeren, verordenen:
de inzettingen, die gij ingezet hebt; het huwelijk is
ingezet, opdat enz.; — (heelk.) een verzwikt lid
goed . in het gewricht zetten : het kostte heel wat
moeite om zijn arm weer in te zetten; — ( diamanten)
in goud of zilver zetten; invatten. inlijsten; —
(timm.) inschieten (een balk); — (zeew.) masten,
bemasten (een schip); (w. g.) iemands gezondheid
inzetten, instellen; — beginnen te zingen : de voorzanger heeft te hoog ingezet; te laag inzetten; —
beginnen : de winter zet goed in, begint goed, met
strenge koude. INZETTING, v. (-en), het inzetten;
instelling, verordening : de inzetting van het Pascha;
Israël ! hoor naar de inzettingen.
INZETTER, m. (-s), INZETSTER, v. (-s), die
inzet.
INZICHT, o. (-en), doorzicht, begrip : hij leeft
een goed inzicht in de zaak; tot inzicht komen of
geraken; -- meening : kent gij zijn inzicht daaromtrent ? naar mijn inzicht; — (w. g.) bedoeling,
oogmerk, voornemen : wat inzicht zou hij daarmee
hebben ?
INZIEDEN, (zood in, is ingezoden), door koken
verminderen.
1. INZIEN, (zag in, heeft ingezien), in iets zien:
iedereen kan hier zoo gemakkelijk inzien; mag ik
bij u inzien ? in uw boek b. v.; — doorzien, een blik
in iets slaan om den inhoud ervan te kennen : een
brief inzien; vergun mij, even die rekening in te
zien; als gij die stukken ingezien hebt, zend ze dan
aan mij; -- bespeuren, vatten : hij ziet zijne dwalingen niet in; hij begint het in te zien; — begrijpen,
bevatten : ik zie niet in, waarom dat niet mogelijk
is; -- beschouwen als, houden voor : hij ziet de
toekomst donker in; de dokter ziet het ernstig in; —
doordringen, onderzoeken : ik heb die zaak niet
genoeg ingezien; — (fig.) verschoonen, door de
vingers zien, vergeven, geduld hebben met : ik
zal het nog wat met hem inzien; — wachten, talmen,
opschorten, uitstellen : wat zijn besluit betreft,
hij zal het liever nog maar wat inzien.
2. INZIEN, o. meeniug, inzicht : mijns inziens
heeft hij gelijk, naar mijne meening.
INZIJPELEN, naar binnen druipen.
INZINKEN, (zonk in, is ingezonken), geheel of
gedeeltelijk in iets (vloeistof of modder) zinken:
de areometer moet tot het streepje inzinken; het schip
zinkt te diep in, is te zwaar geladen; — wij zonken
tot aan de enkels de modder in; naar beneden zinken : bijna onmiddellijk na de aanvaring zonk
het schip de diepte in; — ( techn.) ingezonken kop
eener schroef, die zoo is ingelaten, dat de kop niet
boven het hout of ijzer uitsteekt; zie INGEZONKEN; — (van personen) verslappen, bezwijken,
den moed verliezen; — (van fondsen) lager van
koers worden.
INZINKING, V. (- en), het inzinken; inz. toestand
van tijdelijke groote lichamelijke of geestelijke
verslapping; — economische achteruitgang.
INZITTEN, (zat in, heeft ingezeten), zitten in
iets : het rijtuig werd door de tram aangereden, doch
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gelukkig kwamen de inzittenden met den schrik vrij;
(gew.) in huis zitten : mijn broer is sinds een paar
dagen inzittende; — (fig.) er goed (of warm) inzitten,
zeer bemiddeld zijn, goed kunnen leven; — hij zit
er mee in. hij is verlegen met de zaak, ze baart
hem veel angst; hij zit er over in, hij is er bezorgd
over ; — (Zuidn.) met iem. inzitten, zich aan hem

gelegen laten liggen.
INZOET, bn. zeer zoet.
INZONDERHEID, bw. voornamelijk, vooral, in
het bijzonder : hij schijnt het inzonderheid op mij
gemunt te hebben.

INZOUT, bn, zeer zout.
INZOUTEN, (zoutte in, heeft ingezouten), ter
bewaring tegen bederf, voor later gebruik, met
zout bestrooid of ingewreven, in vaten enz. leggen:
spek, vleesch, haring, groente inzouten; (fig.) voorgoed
wegbergen, in verzekerde bewaring houden : ik
zal uw speelgoed, maar inzouten. INZOUTI.NG, v.
(-en), het inzouten.
INZOUTER, m. (-s), INZOUTSTER, v. (-s), die
inzout.
INZUIGEN, (zoog in, heeft ingezogen), naar
binnen zuigen, door zuigen in zich opnemen:
frissche lucht, den rook eener sigaar inzuigen; (fig.)
iets met de moedermelk ingezogen hebben, er vanaf
zijne prille jeugd mee vertrouwd zijn; de spons
.zuigt het water in, neemt het water in zich op.
INZUIGING, v. (-en), het inzuigen.
INZUIPEN, (zoop in, heeft ingezopen), zuipende
inzwelgen, opdrinken.
INZULTEN, (zultte in, heeft ingezult), in zout of
zuur inleggen, inmaken.
INZUUR, bn. bijzonder zuur.
INZWAAIEN, al zwaaiende binnen komen ; al
zwaaiende iets in iets werpen.
INZWACHTELEN, (zwachtelde in, heeft ingezwachteld), in een zwachtel (langen band) wikkelen; (fig.) inwikkelen. INZWACHTELING, v.
(-en), het inzwachtelen.
INZWADDEREN, (Zuidn.) al zwadderende, strompelende binnengaan : al de herbergen, de eene na de
andere, inzwadderen.
INZWAK, bn. in hooge mate zwak.
INZWART, bn. zeer zwart.
INZWELGEN, (zwolg in, heeft ingezwolgen), naar
binnen zwelgen, gulzig eten of drinken : men staat
er verbaasd van, zooveel als hij kan inzwelgen; —
inslikken, verslinden : een groote snoek kan een
karper ineens inzwelgen; — (fig.) verzwelgen:
de zee heeft reeds onnoemelijke schatten ingezwolgen;
(gew.) zij heeft hem ingezwolgen, zi4j bemint
hem afgodisch. INZWELGING, v. (-en), het inzwelgen.
INZWELGER, m. (-s), INZWELGSTER, v. (-s),
die inzwelgt.
INZWEMMEN, (zwom in, heeft ingezwommen),
naar binnen zwemmen; zwemmende inhalen.
INZWEREN, (zwoor in, is ingezworen), door
zweren invreten : de wond is tot op het been ingezworen.

INZWERVEN, (zwierf in, is in.gezworven), zich
zwervend in iets begeven.
INZWEVEN, (zweefde in, is ingezweefd), zwevende in- of binnenkomen.
INZWIEREN, (zwierde in, is ingezwierd), zwierende, waggelende inkomen.
INZWIERIG, bn. zeer zwierig.
INZWIJMELEN, al zwijmelende binnenkomen.
I0 (eig. Jovis), tw. hoezee !; io vivat !, de twee
eerste woorden van een onder dezen naam bekend
studentenlied.
ION, o. (ionen), atomen stof die de electrische
ladingen bij de strooming afscheiden en meevoeren.
IONISCH, brr. van, uit, behoorende tot Ionië,
eene landstreek op de kust van Klein Azië (in de
oudheid) : de Ionische bouworde.
IONISEEREN, (ioniseerde, heeft geïoniseerd),
een gas ioniseeren, voor de electriciteit geleidend
maken.
IONIUM, o. een tusschenproduct tusschen
Uranium X en Radium, door Bollwood in Oct.
1907 ontdekt.
IPECACUANHA, v. zekere kina -achtige plant,
uit Zuid-Amerika die ons den welbekenden braak
verschaft ; ipecacuanha- koekjes, geneesmid--wortel
delen.
IPSE, zelf ; ipse dixit, hij zelf, (de meester)

heeft het gezegd ; ipso facto, door de daad
zelve, feitelijk ; ipso jure, door het recht zelf,
rechtens.
IRADE, v. (-s), (Arab.) besluit van den
Sultan aan den grootvizier, die dit laat afkondigen.
IRASCIBILITEIT, v. prikkelbaarheid, geneigdheid tot toorn, oploopendheid, opvliegendheid.
IRENISCH, bn. vredestichtend, bemiddelend:
ethisch - irenische richting, zekere godsdienstige richting.
IRIAS, v. ( -sen), (plantk.) lischbloem, zwaardlelie, iris.
IRIDIUM, o. zeker zilverwit, glanzend metaal,
in 1803 door Tennant in het platina ontdekt, met
een s. g. van 22.4 en een smeltpunt van 195O.
1. IRIS, v. (myth.) eene maagdelijke godin, de
gevleugelde bode en dienares der goden, inz. van
Juno; — regenboog; — (ontl.) regenboogvlies (in
het oog).
2. IRIS, m. ( -sen), zeker edelgesteente, welks
kleuren gelijken op die van den regenboog.
3. IRIS, v. ( -sen), (plantk.) de lischbloem.
IRISEEREN, (iriseerde, heeft geïriseerd), (techn.)
de kleuren van den regenboog ergens op- of inbrengen; het aldus kleuren van metalen langs galva
weg; (bij weefsels) kleuren in schakeeringen-nische
op elkaar laten volgen, die een langzamen overgang van de eene hoofdkleur in eene andere
vormen.
IRISINE, v. (kapper) eene beste soort van poudre
de riz.
IRISPAPIER, o. zekere soort van gestreept
behangselpapier; ...VLINDER, m. (-s), soort van
vlinder (nymphalis iris) van hoofdkleur bruin met
blauwen weerschijn; ...WORTEL, m. de welriekende wortelstok van de iris; het daarvan bereide
poeder.
IRONE, v. essence uit den iriswortel.
IRONIE, V. een spottend of schamper prijzen
van hetgeen men wezenlijk afkeurt : fijne, bittere
ironie.

IRONISCH, bn. b . spotachtig, sarcastisch,
schamper.
IRRADIATIE, V. zeker optisch verschijnsel,
optisch bedrog (b. v. lichte voorwerpen op donkeren grond schijnen grooter dan zij zijn, en omgekeerd ).
IRRAISONNABEL, bn. bw. onverstandig; onbillijk, onredelijk.
IRRATIONAAL, bn (rek.) een irrationaal getal,
dat door een geheel getal of door eene breuk
slechts bij benadering kan worden aangeduid,
bv. Imo'2.
IRRATION!EL, bn. bw. strijdig met de rede,
met het gezond verstand.
IRRECUSABEL, bn. onverwerpelijk, niet te
wraken.
IRREFUTABEL, bn. onwederlegbaar.
IRREDENTA, bn. Italia irredenta, het onbevrijde
Italië, een Italiaansch genootschap dat alle Italiaansch sprekende gewesten met Italië zou willen
vereenigen. IRREDENTISME, o. IRREDENTIST,
m. (-en), aanhanger, lid van dit genootschap. IRREDENTISTISCH,, bn. dit genootschap betreffende,
in geest er mee overeenkomende : irredentistische
redevoeringen.

IRREGULIER, bn. onregelmatig; de irreguliere
(ongeregelde) troepen (in tegenstelling van het
leger).
IRRELEVANT, bn. onoplosbaar; onbeduidend,
gering.
IRRELIGIEUS, bn. ongodsdienstig.
IRREMEDIABEL, bn. onherstelbaar, niet te verhelpen.
IRREPARABEL, bn. onherstelbaar.
IRRESISTIBEL, brr. onwederstaanbaar.
IRRESOLUUT, bn. besluiteloos, weifelend, aarzelend.
IRREVOCABEL, bn. onherroepelijk.
IRRIGATIE, v. (-s, ...tiën), kunstmatige bevloeiing of bewatering van een terrein; —KANAAL, o .
(...nalen); —NET, o. (-ten), stel van irrigatiekanalen; —SLUIS, v. (...zen), sluis om een terrein te
kunnen irrigeeren.
IRRIGATIE -WERKEN, o. mv. bevloeiingswerken; waterwerken, waardoor bouwland behoorlijk
van water wordt voorzien; ...WATER, o.
IRRIGATOR, m. (-s, -en), (gen.) toestel voor 't

IRRIGEEREN.

86o

reinigen van wonden en het uitspoelen van lichaamsholten.
IRRIGEEREN, (irrigeerde, heeft geïrrigeerd),
(bouw- of weiland) bevloeien, behoorlijk van water
voorzien.
IRRITABILITEIT, v. prikkelbaarheid (inz. der
zenuwen), lichtgeraaktheid.
IRRITATIE, v. prikkeling; tot boosheid, ongeduld, ontstemming enz.
IRRITEEREN, (irriteerde, heeft geïrriteerd),
prikkelen; boos of ongeduldig maken, ergeren.
IRRUPTIE, v. (-s, ...tiën), inval, overval.
IRVINGIAAN, m. (...ianen), aanhanger, volgeling van den Schotschen predikant Edward Irving
(1792-1834).
ISABEL, zie IZABEL.
ISABELLA, v. (-'s); De Amerikaansche en koninklijke orde der heilige Isabella, dames -orde in
Portugal; orde van Isabella de Katholieke, Spaansche
ridderorde.
ISAGOGISCH, bn. inleidend (inz. in de wetenschap).
ISAGONISCH, bn. gelijkhoekig.
ISATINE, v. oxydatieproduct van indigo en verdund salpeterzuur.
ISCHIAS, v. (gen.) heupjicht; -LIJDER, m. (-s).
ISLAM, m. ISLAMISME, o. (Arab.) de leer van
Mohammed, de Mohammedaansche godsdienst; de Muzelmannen.
ISLAMIET, m. (-en), aanhanger van den Islam,
Mohammedaan.
ISLAMIETISCH, bn. Mohammedaansch.
ISLAMISEERING, v. bekeering tot den Islam.
ISOBAREN, v. mv. lijnen welke plaatsen met gelijken luchtdruk verbinden.
ISOBAROMETRISCH, bn. (nat.) isobarometrische
lijnen, zekere lijnen op de wereldkaart, getrokken
door plaatsen, waar de jaarlijksche barometerveranderingen even groot zijn.
ISOCHIMENEN, v. mv. lijnen, die op de kaart
plaatsen op hetzelfde halfrond verbinden, welke
gelijke gemiddelde winterkoude hebben.
ISOCHRONISCH, bn. even lang durend, op gelijke tijdstippen terugkeerende (b. v. van de schommelingen eens slingers).
ISOCLINISCH, bn. (nat.) isoclinische lijnen, die
op de wereldkaart de plaatsen vereenigen, waar
de helling eener in het zwaartepunt opgehangen
magneetnaald even groot is.
ISODYNAMISCH, bn. (nat.) isodynamische lijnen, die op de wereldkaart de plaatsen vereenigen,
waarop de sterkte van de magneetkracht der aarde
even groot is.
ISOGEOTHERMEN, v. mv. chthonisothermen;
chthonisothermen boven de neutrale laag.
ISOGONEN, v. mv. lijnen op de wereldkaart,
die de plaatsen vereenigen, waar de afwijking der
magneetnaald van den geographischen middagcirkel het grootst is.
ISOLATIE, V. afzondering; omkleeding van een
electriciteitsgeleider met eene niet -geleidende stof;
-MATERIAAL, o.
ISOLATOR, m. (-s, -en), lichaam, dat de electriciteit niet of bijna niet geleidt; (inz.) de porseleinen
of glazen koppen aan telegraafpalen.
ISOLEEREN, (isoleerde, heeft geïsoleerd), rondom
afzonderen (b. v. lijders aan besmettelijke ziekten);
op zichzelf plaatsen, beschouwen; - (nat.) een
lichaam in zulk een toestand brengen, dat het de
daaraan medegedeelde electriciteit niet door geleiding kan verliezen. ISOLEERING, v. afzondering.
ISOLEMENT, o. afzondering, het afgezonderd
zijn, het alleen staan : in mijn isolement ligt mijne
kracht.
ISOMERISCH, bn. gelijk verdeeld, gelijkdeelig;
ison erische lichamen, die bij volkomen gelijke
chemische samenstelling toch verschillende uitwendige eigenschappen hebben.
ISOMORPHISCH, bn. van dezelfde gedaante.
ISOPERIMETRISCH, bn. isoperimetrische figuren, die een gelijken omtrek hebben.
ISOPODEN. v. mv. Zie PISSEBEDDEN.
ISORACHIËN, v. mv. lijnen ter verbinding van
de punten der aarde, die op denzelfden tijd hoogwater hebben.
ISOSEISTEN, v. mv. lijnen die de punten aan
waar het aardbevingsverschijnsel met gelijke-gevn,
intensiteit tot uiting is gekomen.
ISOTHEREN, v. mv. lijnen die op- eerre kaart de
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plaatsen op hetzelfde halfrond verbinden, die gelijke
gemiddelde zomerhitte hebben.
ISOTHERMEN, v. mv. lijnen die op eene kaart
de plaatsen op hetzelfde halfrond verbinden, welke
eene gelijke gemiddelde jaartemperatuur hebben.
ISRAËL, m. de aartsvader Jakob; de kinderen
Israëls, de nakomelingen van Israël, de Israëlieten.
ISRAËLIET, m. (-en), (oudt.) man tot het
Joodsche volk behoorende; (thans) belijder der
Mozaïsche leer; een Israëliet zonder bedrog, iem. dien
men volkomen kan vertrouwen.
ISRAËLIETISCH, bn. van Israël; tot de Mozaïsche leer behoorend : het Israëlietische volk; het
Israëlietische rijk; een Israëlietische feestdag.
ISTHMUS, m. landengte; inz. de landengte van Corinthe; (oudt.) de isthmische spelen, openbare kampspelen, die om de twee jar.n op den isthmus of de
landengte van Corinthe in Griekenland gevierd
werden.
ITACOLUMIET, o. eene soort van schilfer glimmer.
ITALIAAN, m. (...lianen), inboorling van Italië;
- (Zuidn.) rondreizende muzikant ; - soort van
populier.
1. ITALIAANSCH, bn. van, uit Italië : een Italiaansche hemel; het Italiaansch of dubbel boekhouden,
zie BOEKHOUDEN.
2. ITALIAANSCH, o. de Italiaansche taal.
ITALIAANSCHE, v. vrouw, meisje uit Italië.
(In liet mv. zegt men Italiaansche vrouwen, dames
enz.)
1. ITEM, bw. desgelijks, insgelijks, evenzoo;
dat kost alweer item zooveel, dat kost alweer heel
wat; dat is item zooveel gewonnen.
2. ITEM, o. (-s), post (op eene begrooting, rekening enz.). ITEMPJE, o. (-s) : er komt nog wel een
itempje bij, nog wel wat bij (van ongerekende onkosten).
ITERATIE, v. (-s, ...tiën), herhaling.
ITERATIEF, bn. herhalend, herhaaldelijk, - o.
(...tieven), werkwoord van herhaling, frequentatief.
ITINERARIUM, o. (...ria), reisboek; reisbeschrijving ; - (R. K.) gebeden te bidden door wie op
reis gaat.
ITTEN, (itte, heeft geït), (gew.) iem. tot een huwelijk overhalen.
IVOOR, o. olifan.tstand, elpenbeen; bewerkte
olifantstanden; plantaardig ivoor, het hard geworden
kiemwit van eene palmsoort uit Zuid -Amerika (phytelephas macrocarpa), waarvan men allerlei kleine
voorwerpen vervaardigt; zwart ivoor, vr. oegere benaming voor de negerslaven; - tandjes als ivoor,
zeer wit en blinkend; -- het zwoegend ivoor, blanke
vrouwenborst.
IVOORACHTIG, bn. ( -er, -st), op ivoor gelijkend.
IVOORCELPOLIEP, v. (-en), (nat. hist.) boomvor nige, gelede, gaffelig verdeelde cellenstokken,
die op twee verspringende rijen buisvormige cellen
dragen, met een cirkelronden mond aan het einde:
de getande ivoorcelpoliep; de witte ivoorcelpoliep.
IVOORDRAAIER, ...WERKER, m. (-s), vervaardiger van ivoren voorwerpen.
IVOREN, brr . van, uit ivoor; eene ivoren doos;
(fig.) blank : eene rij ivoren tanden.
IVORIG, bn. op ivoor gelijkende : het hoofd met
den hoogen ivorigen schedel.
IVOORPAPIER, o. papier dat met witte mineraal-verfstoffen is besmeerd en met zorg is glad
gemaakt; ...WERK, o. voorwerpen uit ivoor
gedraaid; ...ZWART, o. onder afsluiting der lucht
gegloeid ivoor, dat eene zwarte olieverf levert.
IXIA, v. ('s), eene plant, de Engelsche zwaardlelie.
IXION, m. (myth.) het rad van Ixion, beeld van
eene altoosdurende marteling. (Ixion was een koning
der Lapithen in Italië, die op Juno verliefd werd.
Om hem daarvoor te straiien, slingerde Jupiter
hem in den Tartarus, waar hij hem met slangen
aan een rad liet boeien, dat eeuwig door den stormwind wordt voortgedreven).
IZABEL, bn. izabelkleurig (inz. van het haar
van paarden); - m. (-len), geelachtig paard met
witten of geelwitten staart en manen:: gewone, witte,
gele izabellen; gou,dizabel.
IZABELGEEL, bn. izabelkleurig.
IZABELKLEUR, v. geelachtig witte of bruinachtig gele kleur; lichtgele kleur. IZABELKLETIRIG, bn. geelachitg wit, bruinachtig geel., lichtgeel.
IZEGRIM, zie IEZEGRIM.
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J, V. ('s), 10de letter van het alphabet: de gezamenlijke namen of woorden in een adres- of woordenboek die met j beginnen; —
in afkortingen :
J.
— jodium (scheik.); —
Jan. — Januari; —
Jac.
— Jacobus, de apostel ; —
J. C. — Jezus Christus; —
Jer.
— Jeremia; —
Jes.
— Jesaja; —
ig.
— jaargang; —
— jonkheer; —
Jhr.
J. H.S. — Jongens Hoogere School (Z. A.); —
J. H.S. — Jesus Hominum Salvator; — Jezus
de Verlosser der menschen; —
Jkvw. — jonkvrouw; —
jl.— jongstleden; —
Joh.
— Johannes, de Evangelist; —
jr.
— junior — de jongere; —
J. U. D. — juris utriusque doctor — doctor in
beide rechten (het canonieke en
Romeinsche); —
Jz.
— Janszoon, Jacobszoon enz.
JA, bw. uitdrukking van bevestiging, toestemming, inwilliging enz. : zijt gij daar geweest ? —
Ja; gaat hij mede ? — Ja; — ja knikken (toestemmend enz.); — ik geloof ja, ik geloof van ja, (dat
het zoo is); — ja wel, ja zeker, zeer zeker, zonder
twijfel, (ook iron.) daar komt niets van in; (ook)
daar geloof ik niets van; — ja toch, (na eene ontkenning; met ongeduld of wrevel gegeven verzekering); — soms (vooral in de spreektaal) met
een volgend vnw. : ja ik van ganscher harte (van
een predikant op de vraag van zijn bevestiger); —
iem. gelooven bij ja en neen, op zijn woord van eer;
— (vragend) zoo ? is het waar ? ik heb hem gisteren
gezien. — Ja ?; — ironisch, gelijk staande met
neen : hij was er zeker op tijd ? — ja, dat kunt gij
denken !; — (Ind. spreektaal) jij gaat ook mee, ja ?
niet waar ?; mooi ja ?; — (gew.) althans, ten minste,
wel, al : dat is nog ja zoo goed, als wanneer wij iets
anders deden; ik bleef ja zoo lief thuis; —
ja (en zelfs, wat meer is) hij deed het; hij wordt,
ja is reeds rijk; — ( vaak nog versterkt door zelfs)
mannen, vrouwen en grijsaards, ja zelfs kinderen
werden mishandeld; —
— o. bevestiging, toestemming : mijn ja is
zoo goed ( is zijn neen; uw ja zij ja, uw neen zij neen;
— j a en amen op alles zeggen, alles goedvinden; —
geen ja en geen neen zeggen, niet beslist toestemmen
en evenmin beslist weigeren; -- ja en neen is een
lange strijd, zegsw. als er twee twisten en de een den
ander niets wil toegeven. JAATJE, o. (-s), (in kin=
dertaal) zeg u dan maar een klein jaatje, gebezigd
als men geen toestemming wil geven.
JAAGBAAR, bn. (jag.) een jaagbaar hert, waarop
Inca jagen wag, minstens 4 of 5 jaar oud.
JAAGBOUT, in . (-en), drevelbout.
JAAGGELD, JAAGLOON, o. loon voor den
jager eener trekschuit.
JAAGHARING, v. door een haringjager aangevoerde haring.
JAAGHOUT, o. (-en), (zeew.) verlengstuk voor
,den boegspriet.
JAAGIJZER, o. (-s), (oliesi.) een der ijzers, die
dienen om de olie uit het zaad te slaan; ook jager
, en jachtijzer geheeten.
JAAGLAND, o. (-en), land geschikt om te jagen.
JAAGLIJN, v. (-en), treklijn der trekschuiten;
(molenm. schip.) een touw, waarmede men iets
naar boven hijscht; ...PAARD, o. (-en), paard
voor Bene trekschuit, jagerspaard; ...PAD, o.
(-en), weg voor den jager eener trekschuit.
JAAGPOORT, v. (-en), (zeew.) poort in den boeg
van een schip, waardoor men vuren kan op een
schip dat men najaagt.

JAAGSCHUIT, v. (-en), trekschuit, schuit die
aan Bene lijn door een of meer paarden voortgetrokken wordt.
JAAGSTER, v. (-s), (w. g.) jageres, vrouw die
jaagt; (fab.) de jachtgodin Diana.
JAAGSTUK, o. (-ken), (zeew.) kanon op het
voos schip, om op de schepen te schieten, waar
men j acht op maakt.
JACHT-DEN-DUIVEL, v. (plantk.) (geve.) doorboord hertshooi, ook Sint-Janskruid geheten
(hypericum perforatum).
JAAGTROS, m. ( -sen), (zeew.) boeglijn, boegseerlijn.
JAAP, m. (japen), (gemeenz.) diepe, gapende
snijwonde : een jaap in 't gezicht; een jaap in den
vinger; — verkorte mansnaam : Jakob. JAAPJE,
o. (-s).
JAAPJE SPEEN, v. (.. .penen), eene soort van
mangelwortel, een veevoeder.
JAAPMAATJES, o. mv. naam van zekere koekjes te Delft.
JAAR, o. (jaren), de omloopstijd der aarde om
de zon, tijd van 12 maanden : burgerlijk jaar of
kalenderaar, van 1 Jan. tot en met 31 Dec.; —
kerkelijk jaar, sterrejaar of siderisch jaar; tropisch
jaar of keerkringsjaar; maanjaar; dienstjaar; schrik
(zie op die woorden); — in het-keljar;niuw3
jaar onzes Heeren, het jaar volgens de Christelijke
jaartelling; — jaar op jaar, ieder jaar; — 's jaars
daarop, het volgende jaar; — jaar in jaar uit, het
Bene jaar uit het andere weder in, d. i. zonder met
het jaar te eindigen, steeds doorloopende, eene
reeks van jaren achter elkander; iets van jaar tot
jaar uitstellen, steeds, telkens weer; — die hoed
is van het jaar nul, is zeer ouderwetsch; — in het
jaar één, als de beesten spreken of als de uilen pree ken, nooit ; — (recht.) jaar en dag, wettige termijn
van bezit, verjaringstermijn (oudtijds : een jaar,
zes weken en drie dagen) ; na daar en dag op
iets terugkomen, zeer lang daarna, wanneer anderen
het reeds lang vergeten zijn; — zeer lang: dingen,
die sinds jaar en dag voor genoegens zijn aangenomen; —
ook niet betrekking tot de temperatuur, den
oogst : een wc rm jaar; een vruchtbaar jaar; een goed
taro ejaar; — magere en vette jaren, de nadeelige
en de voordeelige, jaren van tegenspoed en van
voorspoed; — in 't algemeen m ;t het oog op alles,
wat in een jaar voorvalt : ik wensch u een goed,
zalig jaar; deze boer is drie jaar pacht achter, heeft
gedurende drie jaar geen pacht betaald; — een
kwaad jaar achter den rug hebben, waarin men
met veel tegenspoed, zorg, ziekte enz. te worstelen
had; — ouderdom, leeftijd : een man van mijne
jaren; — hij is al op jaren, hij is al oud, al bejaard; — (Zuidn.) op of tot zijn jaren komen, meer
worden ; zijn jaren hebben, meerderjarig-derjaig
zijn ; — oud, jong van jaren; — iem. van middelbare
jaren, niet oud en niet jong; — hij is zijne jaren
vooruit, is boven zijn leeftijd ontwikkeld; — hij
heeft de jaren er voor, hij is er oud genoeg voor ; —
in den bloei zijner jaren, op jeugdigen leeftijd; —
het verstand komt niet vóór de jaren; — studiejaar :
een medisch student van het derde jaar; hij is van.
een jaar ouder dan ik. JAARTJE, o. (-s).
JAARBERICHT, o. (-en), jaarverslag; ...BOEK,
o. (-en), kroniek; boek, waarin de gebeurtenissen
naar orde der jaren zijn opgeteekend : de 3aarboeken van Tacitus; zijn naam staat met eere in de
jaarboeken dezer Maatschappij vermeld; ...BOEKJE,
o (-s), werkje, dat tolken jare verschijnt (door of
van wege eene vereeniging van vakgenooten enz.
uitgegeven en meestal van een kalender voorzien):
...BOEKSCHRIJVER, m. (-s), kroniekschrijver.
JAARCIJFER, o. (-s), in teekens uitgedrukt jaartal; statistiek : ieder jaar verschijnen de jaarcijfers
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in het Rijk der Nederlanden; ... CIRKEL, m. (-s),

(sterrenk.); ... CLUB, Y. (-s), club van studenten
die in 't zelfde jaar ziin aangekomen; ... DAG, m,
(-en), verlaardag.
JAARDICHT, o. (-en), een of meer versregels,
of weI eene korte spreuk, waarin de letters M.
D, C, L, X, U, V, Wen IJ als Romeinsche oijfers beschouwd, bij samentelling zeker jaartal geven,
ook chronoaram, [acrtaleers, getalvers en tijdvers
geheeten.
JAARDIENST, m. (ven), (R. K.) de Mis voor een
overledene, een jaar of telken [are na zijn dood
opgedragen; ... FEEST, o. (-en), viering eener
verjaring, jaarlijksch feest;
JAARGANG, m. (-en), (w, g.) tijdsverloop van
een jaar; al de atleveringen (van een tijdschrift of
eenig ander werk), die in een jaar zijn uitgegeven;
- de kelder is voorzien van uitsluitend beste jaargangen, wijnsoorten van beste jaren.
JAARGEBED. o. (R. K.) naamlijst der overledenen die Iaarltlks in de hoogmis (op een bepaalden
dag) herdacht worden; het gebed zelf bij die geIegenheid.
JAARGELD, o. (-en), de jaarlijksche SOID, die
aan iemand van wege zijne verdiensten, nit genegenheid enz. wordt toegelegd : Spinoza ontving een
[aaraeld. van Jan de Witt; .•. GENOOT, m. en v.
(-en), medestudent van hetzelfde jaar; ... GETAL,
Zie JAARTAL.
JAARGETIJ, o. (ven), ... GETIJDE, o. (-n),
(w. g.) de op een bepaalden tijd van het jaar wederkeerende dae : jaargetijde van Oldenbarneveldt; telkens wederkeerende tijd of gedeelte van het jaar,
seizoen; - (R. K.) jaarlijksche mis voor een afgestorvene; mis die (op kermismaandag gewoonlijk)
voor al de afgestorven parochianen wordt opgedragen :

er was

veel

volk

in

het

jaargetijde "

tijd van het jaar, voor de eene of andere
verrichting geschikt, of waarin het eene of andere
gewas rijp is; - (R. K.) het boek der jaargetijden
in de Onee- Vrouuiekerk, register, waarin de diensten
beschreven staan en de wllze, waarop die gevierd
moeten worden enz., ~esticht door of voor afgestorvenen.
JAARHUUR, v. huur voor een jaar;
KAART,
v. (-en), kaart voor een jaar geldig;
KLANT,
ill. en v. (-en), klant, die zijne rekening een geheel
jaar laat doorloopen, en die aan het einde van elk
jaar betaalt; ... KRING, m. (-en), omloop van
een ja8.lr~ twaalf maanden: een nieuwe jaarkring
is begonnen; bepaald tijdsverloop van jaren, tijdkring; - ronde strepen op de horizontale doorsnede
van boomstammen, di,,' den jaarlijkschen aanwas
of groei aantoonen.
JAARLETTER, v. (-s), het voor den ijk, herijk
of waarhorgstempeling van een bepaald jaar vastgestelde letterteeken.
JAARLIJKS, hw. aIle jaar, ieder jaar: ik kom
daar jaarlijks eenmaal; hij komt jaarlijks meer te
kort.

JAARLIJKSCH, bn. wat ieder jaar voorkomt:
de jaarlijksche draaiing der aarde om de zon; jaarlijksche volkstellingen; een jaarlijksch inkomen.

JAARLING, m. (-en), dier (inz. van paarden en
rundvee) dat een jaar oud is : hij heejt twee zwarte
jaarlingen op stal staan.

JAARLOON. o. (-en), jaarwedde, traktement;
... LOT, o. het in een jaar gema8~kte schot van eene
plant; ...MARKT, v. (-en), groote markt, die op
een vasten tijd in het jaar wordt gehouden, mis,
k.:rmis; ...MERK, o. (-en), tand, die bij de paarden
hun ouderdom aantoont; ...MIS, v. (-sen), (R. K.)
dagelijksche zielmis gedurende een geheel jaar;
mis die gedaan wordt op of nabij den verjaardag
van iemands overlijden; - jaarmarkt; ... P AS, m.
(-sen), gedurende een jaar geldende pas.
JAARREKENING, v. (-en), rekening die over
een geheel jaar loopt: op jaarrekening koopen,
verkoopen, zoodat men pas aan het einde van het
jaar betaalt of ontvangt; ... RING, m. (-en), (bij
den hOlltgroei), zie jaarkring,' ... SCHRIFT, o. (-en),
vermelding van de gebeurtenissen in zeker jaar voorgevallen; jaarboeken; - (Zuidn.) jaardicht; ... SEIZOEN, o. (-en), jaargetijde; ...SLEUTEL, m. (tijdr.)
(w.g.) epacta: getal, dat aantoont, hoeveel dagen de
laatste nieuwe maan v66r het' begin van het jaar oud
geweest is; ...SOM, v. (-men), totaal bedrag- van
iets gedurende een jaar: de jaarsom van den neerslag bedroeg gemiddeld 844 1nM.
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JAARTAL, o. (-len), getal van het jaar; inz.
bij het geschiedenisonderwijs: [aartalleti opschrijleeren; - getal van iemands levensjaren.
JAARTALLENBOEKJE, o. (-s).
JAARTAND, m. (-en), zie [aarmerk; ... TELLING, v. (-en), wijze, waarop men de jaren telt,
aera: de Christelijke jaartelling; de jaartelling der
Mohammedanen; ... TERMIJN, m. (-en), tijdsduur
van een jaar; ...VERGADERING, v. (-en), jaarIilksohe algemeene vergaderlng; ...VERS, o. (-en),
zie jaardicht; ... VERSLAG, o. (-en), verslag aangaande de werkzaamheden. gebeurtenissen enz. in
het atgeloopen jaar, jaarlijksch verslag.
JAARVOGEL, m, (-s), eene soort van neushoornvogel tbuceros plicatus), met eene hoornopzwelling
op den snavel, van halfringvormige dwarsplooien
voorzien waaraan men den leeftij d dezer vogels
meende te kunnen zien, evenals aan de ringen der
koehoorns.
JAARWEDDE, v, (-n), de jaarlijksche bezoldiging (gewoonlilk van ambtenaren van rang), traktement: de iaaruiedae van een minister, van een
buraemeester; ... WEEK~ V. ( ... weken), (in het O. T.)
tijdsverloop van zeven [aren: ... WINDEN, m. my.
koele winden, die jaarlijks op de Middellandsche
Zee gedurende de hondsdagen eenigen tijd waaien.
JABOT (Fr.), m, (-s), geploolde strook aan de
borst van een mansoverhemd (thans veroud.): kanten plooisel door dames op het japonlijf gedragen.
JABROER, .:11. (-s), iem, die alles goedvindt,
iem. zonder eigen meening, zonder zelfstandige
gevoelens.
1. JACHT, v. (-en), het [agen, vervolging; jacht
maken op, vervolgen, nazetten: men maakte jacht

ven,

op een koapvaardijschip; (fig.) beiagen, haken,
dingen naar iets: de redenaar maakte nogal jacht
op effect,' - (inz.) het vervolgen van dieren om die
te vangen en te dooden, jachtbedrijf: de jacht op
de wilde dieren is vaak uevaarlijk,' - op (de) jacht
qaam, gaan j agen: - lange jacht, het j agen met windhonden; - [achttlid : de jacht is nog niet open,'
besloten, verbodenjacht; - jachtrecht; - Iachtgebied :
de jacht verpachten; de jacht is hier vrij; eene wildriike jacht te koop; - schilderstuk, dat eene [acht-

partf voorstelt: -

het verkregen Wild; -

haast, drift, overijling: daar is jacht bij het
werk; jacht maken, zeer veel haast maken; jacht hebben, haast hebben, door haast gedreven
worden; - (Zuidn.) aanjager, losse dichte deur van
eene open haard.
2. JACHT, o. (-en), snelzeilend vaartuig met
een dek; inz. sportboot met een mast en veeI zeil
bij zeilwedstrijden; - pleiziervaartuig, sierlijk en
vaak weelderig ingericht.
JACHTAKTE, v. (-n), jachtbewijs: groote jachtakte, volledige jachtpermissie; ... ARTIKELEN, o.
mv. benoodigdheden voor de jacht; ... AVONTUUR,
O. (... turen);
BEDIENDE, m. (-n);
BEDRIJF,
o. het jagen;
BEPALING, v. (-en);
BEvVIJS,
o. ( wijzen), vergunning om te jagen;
BOSCH,
o. ( bosschen), bosch, waarin zich wild ophoudt;
... BROEK, V. (-en); ... BUIS, o. (... buizen);
. .. BUIT, n ...; ... CLUB, v. (-s), vereeniging van
liefhebbers van zeilen en roeien; (ook) het vereenigingslokaal; ... DAG, m. (-en); ... DUIVEL, m. (-s),
onvermoeid jager; - iem. die altijd haastig is.
JACHTEN, (jachtte, heeft gejacht), sterk aanzetten, haasten: als gij hem zoo jacht, wordt hij
zenuwachtig; - zich haasten, jacht hebben, grooten
haast maken: gij behoejt niet zoo te jachten, gij zult
toch wel klaar komen; -

(fig.) jachten naar iets,

er driftig naar haken; - (van de wolken) jagen,
snel drijven; - (Z. A.) jagen, op de jacht zijn.
JACHTENDUIVEL, v. (plantk.) zie jaagt-denduivel.
JACHTER, m. (-8), JACHTSTER, v. (-6), die
anderen haast; die zelf grooten haast maakt;
(Z. A.) jager.
JACHTERIG, bn. b". zenuwachtig gejaagd; (gew.) geil (van mannen gezegd).
JACHTFLESCH, V. ( ... flesschen), veldfiesch voor
jagers;
FLUITJE, O. (-s), om de honden te
roepen;
GAREN, o. (-s), jagersnet; ... GA.T, o.
(-ten), (gew.) heet, ritsig vrouwspersoon; ... GERECHT, o. (-en), maal del' jagers; - (ook -gericht),
o. (-en), rechtbank tel' beslissing van jachtovertredingen;
GESCHREEUW, o. om het wild op
te jagen;
GEVOLG, o. jachtgezelschap; ... GE-
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WEER, o. (...weren), licht geweer voor jagers; (plat) fijne kam, om daarmee op de luizenjacht
te gaan; ...GEZEL, m. (-len); ...GEZELLIN, v.
( nen); ...GEZELSCHAP, o. (-pen); ...GODES,
...GODIN, v. (myth.) Diana; ...GROND, m. (-en),
landstreek, voor de jacht bestemd of geschikt:
de jachtgronden der Roodhuiden; ...HAGEL, m.;
...HAVEN, v. (-s), plaats van bijeenkomst van
liefhebbers van roeien en zeilen, en waar de jachten
(pleziervaa. tuigen) bewaard worden; ...HOND, m.
(-en), hond, die op de jacht gebruikt wordt; de
jachthonden, zeker sterrenbeeld; ...HOORN, ...HOREN, m. (-s), horen, waarop de jager blaast;
...HUIS, o. (...huizen), een voor de jacht gebouwd
huis in een bosch; ...HYENA v. (-'s), de Afrikaan
(cans pictus).
-schetpnod
JACHTIG, bn. bw. ( -er, -st), haastig, driftig;
(gew.) dartel, geil,. loopsch. JACHTIGHEID, v.
JACHTIJZER, o. (-s), jaagijzer; ...KLEED, o,
(-eren); ...KLEEDING, v.; ...LAND., o. (-en),
jachtgrond; ...LUIPAARD m. (-en), (nat. hist.)
eene soort van luipaard met een langen staart,
jachttijger (fells jubata); ...MAKERIJ, v. (-en),
het jacht maken op : het is gewoon jachtmakerij
op effect; ...MES, o. ( -sen); ...OPPASSER, m. (-s),
koddebeier; ...OPZIENER, m. (-s); ...OVERTREDING, v. (-en); ...PAARD, o. (-en); ...PARTIJ, v. (-en); ...PERMISSIE, v. (-s), schriftelijk
verlof tot de jacht, om ergens te jagen; jachtakte.
JACHTPOMP, v. (-en), trekpomp, zuigpomp.
•JACHTRECHT, o. recht (dat iem. heeft) om op
zekere plaats te jagen; ...RIJTUIG, o. (-en), een
licht wagentje; ...ROER, o. (-en), geweer.
JACHTSCH, bn. (gew.) ritsig, loopsch; (in Z. A.
ook van menschen gezegd).
JACHTSCHOTEL, m. (-s), warme schotel van
vleesch, aardappelen, uien (en zure appelen);
...SLOT, o. (-en), kasteel, waar de jagers bijeen
-komenf
uitrusten, vorstelijk jachthuis.
JACHTSNEEUW, v. zeer snel voortgedreven fijne
droge sneeuw.
JACHTSPEL, o. jachtvermaak; - jachtpartij;
...SPIETS, ...SPIES, v. (-en), jachtspriet.
JACHTSPIN, v. (-nen), eene soort van spinnen,
die geen netten maken, maar op de insectenjacht,
uitgaan; zij loopera verwonderlijk snel en bemachtigen dikwijls hare prooi, door ze in te halen op de
wijze der jachthonden (dolomedes).
JACHTSPRIET, m. (-en), wapen, waarvan men
zich bij de jacht op wilde zwijnen bedient; ...STEIGER, o. (-s), steiger waar pleizierjachten kunnen of
mogen aanleggen; ...STOET, m. gezelschap jagers
(van een vorst enz.); ...STUK, o. (-ken), (schild.)
afbeelding van eene jacht; zie ook jagersstuk;
...TERM, m. (-en), jagersterm, term aan de jacht
ontleend; ... TIJD, m. tijd, wanneer gejaagd wordt;
...TIJGER, m. (-s), zie jachtluipaard; ...TUIG, o.
jachtgereedschap; ...VALK, m. (-en), die valken
welke tot de jacht afgericht kunnen worden
inz. de witte valk en de giervalk; ...VANG, m. opbrengst der jacht; ...VERLOF, o. (...loven), zie
jachtakte; ...VEREENIGING, v. (-en), vereeniging van jachtliefhebbers; ...VERMAAK. o.;
...VEST, o. (-en), vest om op de jacht, bij het jagen
te dragen; dik wollen vest met mouwen; ...VISCH,
m. (. . .visschen), roofvisch; ...VOGEL, m. (-s),
lokvogel; ...WAGEN, m. (-s), licht rijtuig; ...WATER, o. zeker „water" tot verdrijving van ongedierte op het hoofd; ...WEIDE, v. (-n), (gew.)
algemeene gelagkamer in eene herberg; ...WET, v.
(-ten), wet, houdende voorschriften, betreffende
het jagen; ...WEZEN, o. al wat tot het jachtbedrijf
behoort; ... WIEL, o. (-en), (gew.) vliegwiel.
JACOB, JAKOB, m. (-s), mansnaam, ook verkort tot JAAP; het huis Jacobs, het nageslacht
van den aartsvader Jacob, de Israëlieten; geen Jacobs stem bij Ezau's handen, die bedriegen
wil moet zorgen dat hij zich niet door het een of
ander verraadt; - dat is de ware Jacob niet, hij
dien ik hebben moet; - een der twaalf apostelen,
zoon van Zebedeus; St. Jacob, heilige dag op 25
Juli, gewoonlijk Sint Japik geheeten (R. K.); Jacobje, verkorting voor Jacobszalm; - orde van
den heiligen Jacob met het zwaard, Portugeesche en
Spaansche ridderorde.
JACOBA, v. (-'s), vrouwennaam.
JACOBAGOED, o. bruin, verglaasd aardewerk:
koffiekannen, pannen, schotels enz.; ...KAN NETJE, o. (-s), ...KRUIKJE, o. (-s), zekere
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kannetjes of kruikjes van (gewoonlijk) onverglaasd
aardewerk, veelvuldig in en om de ruïnen van oude
gebouwen, en vooral bij het slot Teilingen gevonden
en zoo geheeten naar Jacoba van Beieren;
...SCHAALTJE, o. (-s), schaaltje van Jacobagoed.
JACOB-EVERTSEN, m. benaming voor eenige
soorten van zaagbaarzen in de Indische zeeën
(serranus variolosus en trapas); - (Z. A.) roode
steenbrasem; (ook) vogelsoort met groote oogen,
(bij overdr.) iem. met groote uitpuilende oogen:
hij heeft Jacobevertsoogen, schelvischoogen.
JACOBIET, m. (-en), naam voor de leden eener
oude christelijke sekte- - (gesch.) aanhangervan Jacobus II van Engeland, na diens afzetting
en van zijn zoon, den Pretendent; partijgenoot
van de Stuarts.
JACOBIETISCH, bn. tot de partij der Jacobieten
behoorende.
JACOBIJN, m. (-en), naam voor de eerste Dominicanen in Noord - Frankrijk; - naam voor de leden
eener staatkundige club in 1789 te Parijs in het
voormalige Jacobijnenklooster opgericht, die de
beginselen der uiterste democratie en der meest
volstrekte gelijkheid voorstonden.
JACOBIJNENCLUB, v. (-s), (gesch.) club van
Jacobijnen; ...MUTS, v. (-en), roode vrijheidsmuts ,.
door de Jacobijnen als onderschei dingsteeken
gedragen.
JACOBIJNSCH, bn. Jacobijnsche gevoelens, theorieën, als die der Jacobijnen.
JACOBINISME, o. vrijheidsdweperij zooals die
der Jacobijnen.
JACOBSBLOEM, v. (-en), zie ...KRUISKRUID;
... DAG, m. naamdag van den H. Jacobus, 25 Juli;. .. DOOD, m. een Jacobsdood sterven, sterven
zooals de aartsvader Jacob, bij volle bewustzijn
en door zijne kinderen omringd; ...GANGER, m..
(-s), iem. die hinkt, kreupele; ...KRUISKRUID, o.
(-en), (plantk.) eene soort van kruiskruid (senecio
jacobaea).

JACOBSLADDER, v. (-s), (eig.) de ladder in
het bekende droomgezicht van den aartsvader
Jacob; - middel tot gemeenschapsoefening met
den hemel; -- zeer lange ladder naar den top van
een molen; (fig.) 't was eene heele Jacobsladder,
eene heele rij met klachten, een lang en vervelend
verhaal; - korte en breede touwladder met houten
sporten om van het dek over de verschansing heen
in het onderwant te komen; (ook) touwladder
met meerendeels touwen treden of weeflijnen; riem, touw of ketting zonder einde waarop of
waartusschen bakken zijn bevestigd, die het graan
enz. beneden opscheppen en boven uitstorten; (plantk.) blauwe of witte sierplant, het speerkruid
(polemonium coeruleum); jacobsladdertje noemt men
ook het dalkruid of salomonszegel (polygonatum
officinale).

JACOBSMANTEL, m. (-s), ook SINT- JACOBSSCHELP, v. (-en) geheeten; bovenste waaiervormig geribde schaal van eene soort van oesters.
(petten jacobaeus) aan de kusten van Spanje veel
gevonden. Deze schelpen werden eertijds door de
bedevaartgangers di van San Jago de Compostella
terugkeerden, op de mantels en hoeden vastgeb echt; - zulk Bene schelp om er oesters in te braden of een stoofsel van visch of vleesch warns in
op te dienen; - zandgebak in den vorm an zulk
eene schelp; - ook als heraldisch figuur.
JACOBSVLINDER, m. (-s), eene algemeen bij
ons op zandgrond voorkomende vlindersoort
(hipocrita jacobaeae), 3 1 / 2 cM. groot, met grijszwarte
voorvleugels en bloedroode achtervleugels, waarvan
de rups, geel met bruinzwarte ringen, op het Jacobskruiskruid leeft.
JACOBSZALM, m. (-en), (als stofn. v.); kleine
soort van zalm omstreeks Sint Jacob (25 Juli)
gevangen.
JACOBUS, m. mansnaam, - oud Engelsch goudstuk van ongeveer f 12; - gew benaming voor
het vischdiefje (sterna hirundo).
JACONNET, o. fijne katoenen stof, lenig opgemaakt.
JACQUARD, v. (-s), -MACHINE, v. (-s), (wev.)
toestel aan een weefgetouw tot het weven van
patronen; zoo geheeten naar den uitvinder Jacquard,
te Lyon in 1752 geboren.
JACQUERIE, v. naam van den grooten boerenopstand van 1358 in Frankrijk.
JACQUET, o. (-s, -ten), manskleedingstuk :.
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pandjasje met weggesneden schooten; - dames
taille manteltje; -JAS, v. ( -sen), -JASJE, o.
(-s) jas, jasje in den vorm van een jacquet.
JADDER, o. (-s), (gew.) uier.
JAGEN, (jaagde, heeft gejaagd; ook joeg), wild
vervolgen, op de jacht zijn : (op) konijnen, herten
jagen; ik heb dit jaar nog niet gejaagd; (fig.) naar
eer en roem jagen, rusteloos streven, trachten te
verkrijgen; - vervolgen om te verdrijven : iem.
uit het huis jagen; de kippen van het erf jagen; tot spoed aanzetten, snel doen gaan : koeien in
den stal jagen; zij jaagt de meiden alti d, gunt ze
den noodigen tijd niet; - gejaagd zij n werk doen,
overhaast; - gejaagd zijn, onrustig, angstig zijn;
- hij jaagt als een dolle door de straten, loopt zeer
hard; - de wolken jagen voorbij de maan, drijven
zeer snel; - de kachel jaagt, trekt goed, snort ; zijne pols jaagt, klopt te snel; - zijn adem jaagt,
hij hijgt; - eene trekschuit jagen, met paarden voorttrekken; - drijven : iem. op de vlucht jagen, doen
vluchten ; - iem. den schrik, den duivel op het lijf
japen, plotseling doen schrikken; - iem. den blos
der schaamte op 't aangezicht jagen, doen blozen
van schaamte; - iem. op kosten jagen, hem kosten
veroorzaken; - zich een kogel door 't hoofd jagen,
zich voor 't hoofd schieten; - alles door de keel
jagen, al zijn geld en goed aan spijs of drank ver
-kwisten.
JAGER, m. (-s), die op de jacht gaat of is; lichte keurinfanterie, soldaat, tot een jagerbataljon
behoorende; - jagers te paard, behoorden vroeger
in ons land tot de lichte cavalerie; - geleider van
het paard, dat eene schuit voorttrekt; - schip, dat
op een ander jacht maakt; - een haringjager:
zeker snelzeilend vaartuig (nu eene stoomboot)
dat de eerste haring overbrengt; - (zeew.) jagers,
vooruitschietende kanonnen; (nat. hist.) eene soort van roofmeeuw (stercorarius) met forschen romp, kleinen kop en krachtigen snavel; zij zwemmen goed doch vliegen
nog beter en vallen alle dieren aan die zij overweldigen kunnen ; de vier bekende soorten worden
ook in ons vaderland waargenomen : de groote,
de middelste, de kleine en de kleinste jager; jachtplaat : eene plaat, die men voor de schoor
stelt, om er jacht in te verwekken en ze-sten
zoo beter te doen trekken; - aanjager : ijzeren
voorwerp, dat men voor den vuurhaard van een
franklin hangt. JAGERES, v. ( -sen), JAGERIN,
V. (- nen), jaagster, vrouw die jaagt; jachtgodin.
JAGER, (Hd.) o. luchtig wollen weefsel voor
onderkleeding, volgens het systeem van Dr. G.
Jager; in samenst. -BROEK, v. (-en), -FLANEL,
o. (-len), -HEMD, o. (-en); -ONDERGOED, o.
(- eren); -STOF, v. (-fen).
JAGERBATALJON, o. (-s), ...COMPAGNIE, v.
(...ieën), ...KORPS, o. (-en), afdeeling krijgsvolk,
dienende als lichte troepen.
JAGERIJ, v. het jagen ; plaats waar gejaagd
wordt.
JAGERMEESTER, m. (-s), zekere waardigheid
ten hove; een voornaam ambtenaar, die het opzicht
heeft over een geheel jachtdistrict.
JAGERSBLAD, o. (-en), weekblad gewijd aan de
belangen van de jacht en de jagers; ...BUIS, o.
(...zen), kleedingstuk der jagers; ...FLUIT, v.
(-en), zie jachtfluit; ... GEWAAD, o.; ... GEZEL,
m. (-len).
JAGERSHARING, v. de eerste haring, die door
de jagers wordt aangebracht.
JAGERSHOED, m. (-en); ...HOND, m. (-en);
...HUIS, o. (...huizen); ...KLEED, o. (- eren);
...KLEEDING, v.; ...KNAAP, m. (...knapen);
...KOST, m.; ...LATIJN, o. grootspraak van jagers,
ongelooflijke verhalen van jachtavonturen. doorspekt met jagerstermen; ...LEVEN, o.; ...MAAL,
o. (...malen), maaltijd na terugkomst van de jacht;
...MUTS, v. (-en); ...PAARD, o. (-en); ...PET,
v. (-ten); ...ROK, m. (-ken); ...STUK, o. (-ken),
.stuk van eenig wild (I,. v. van een haas, een
konijn) bezijden den staart; ...STUKJE, o. (-s),
muziekstukje dat de jagers blazen; ... TASCH, v.
(...tasschen), weitasch; ...TERM, m. (-en), eigenaardige woorden en zegswijzen, bij jagers in gebruik;
...VROUW, v. (-en); ..WOORD, o. (-en).
JAGOEAR, m. (de Z.-Amerikaansche panter
(fells onca) een verscheurend dier, tot de teengangers van de orde der roofdieren behoorende.
JAHVEH, m. Hebreeuwsche naam van God.
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JAK, o. (-ken), niet nauwsluitend vrouwenlijf
(gewoonlijk van katoen) der lagere volksklassen;
een kort jak reikt tot aan de heupen; een lang jak
of een jak met een schoot komt halverwege de dijen;
- (eert.) lederen wambuis; - iem. op zijn jak
zitten, komen, geven, hem afranselen. JAKJE, o. (-s).
JAKHALS, m. (...zen), zeker nachtroofdier, tot
het hondengeslacht van de familie der teengangers
behoorende (canis aureus): hij komt in Afrika en
Z. W. Azië voor en houdt het midden tusschen
vos en wolf; - (fig.) armzalig mensch : een kale
jakhals.
JAKHALSDRAAI, m. (-en), (Z. A.) korte draai;
...DRAAITJE, o. (-s), (Z. A.) slingering in den
gang van een persoon of rijtuig; ...DRAF, m.
(Z. A.) korte draf, als van een jakhals; ...VOGEL,
m. (-s), (Z. A.) Bene soort van roofvogel.
JAKHALZEN, (jakhalsde, heeft gejakhalsd).
JAKKEN, (jakte, heeft gejakt), (gew.) hard loopen of rijden : wat jakken die jongens toch ! jakken
en jagen, gestadig rijden.
JAKKEPOES, v. en m. vies dier of kind; smeerlap.
JAKKEREN, (jakkerde, heeft gejakkerd), dooi
overdreven spoed en te weinig rust afmatten,
zoowel van werken als rijden gebezigd.
JAKKES, bw. uitroep van tegenzin.
JAKNIKKEN. bevestigend knikken.
JAKNIKKER, rn. (-s), jabroer, lam. die alles
goedvindt.
JAKO, m. (-'s), soort van Afrikaanschen papegaai, zeer leerzaam van aard, aschgrauw van kleur
met rooden staart (psittacus erithacus).
JAKOB, zie JACOB enz.
JALAP, JALAPPE, v. (-n), onderaardsche
stengeldeelen eener Mexicaansche plant, exogonium purga, met sterk purgeerend vermogen.
JALAPPEHARS, o. v.; ...KNOL, m. (-len);
...PLANT, v. (-en); ...TINCTUUR, v. (...turen),
aftreksel van de jalappe; ...WORTEL, m. ook poeder van den gedroogden en gemalen ja.lappewoitel,
een snel werkend purgeermiddel.
JALOERSCH, bn. bw. ( -er, meest -), naijverig,
ijverzuchtig : jaloersch zijn op iem.; zijne vrouw is
jaloersch, gevoelt minnenijd, vreest dat hij zijne
liefde ook aan andere geven zal. JALOERSCHHEID, v. ijverzucht, minnenijd.
1. JALOEZIE, v. jaloerschheid; jaloezie de métier,
naijver tusschen personen van hetzelfde vak.
2. JALOEZIE, V. (...zieën), zonneblind, bestaande
uit eenige mM. dikke houten strooker, evenwijdig
in een raam of met koorden bevestigd, zoodat zij
een horizontaal traliewerk vormen dat op- en
neergelaten of in verschillenden stand kan gezet
worden : binnenjaloezie, buitenjaloezie.
JALOEZIEKOORD, o. (-en), koord of touw, gebruikt om jaloezieën op te trekken of neer te laten.
open of dicht te zetten.
JALON, m. (-s), baken, bakenstok (bij 't landmeten).
JALONNEEREN, (jalonneerde, heeft gejalonneerd), afbakenen (met stokken), afpalen, richten.
1. JAM, V. (- men), Bene soort van aardappel :
b riesche, Zeeuv,-sche jammen.
2. JAM, (Eng.) v. gelei van met suiker gekookte
vruchten, konserf.
JAMA, m. (Ind. myth.) god van den dood en
rechter over de afgestorvenen.
JAMAN, m. (-nen), jabroer.
JAMBE, v., JAMBUS, m. (jamben), (dicht.)
versvoet, die uit eene korte en Bene lange lettergreep bestaat.
JAMBISCH, bn. uit jamben bestaand : jambische
versmaat; (muz.) mannelijk : jancbisehe insnede,
wanneer het einde der melodische phrase met
het einde der harmonie gelijktijdig is.
JAMBOEL, nn. vruchten van sgzygi-ummz janibo' lanu.cni, eene Indische boomsoort, die als genees
tegen suikerziekte dienen.
-midel
JAMBOSA, m. (-'s), boomsoort in tropisch
Azië, Afrika en Australië met één- of tweezadige
besvrucht. Van verschillende soorten wordt de
vrucht in Oost-Indië als ooft onder den naam van
djamboe genuttigd. In onze tuinen u orden enkele
soorten aangekweekt.
JAMFABRIEK, v. (-en), fabriek ter bereiding
van vruchtenjam.
JAMMER, o. (-en), het weeklagen, klacht, gejammer; diepe ellende : de jammeren des oorlogs; in
jammer en ellende; medelijden; droefenis : het is
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jammer, het is te betreuren; 't is j( mmer van hem,
hij verdient beklaagd te worden; wat is dat (een)
jammer, te betreuren; 't is zonde en jammer.
JAMMER, tw. helaas : jammer, dat hij er nu
niet is !; zij is schoon, zeer schoon ! maar, jammer
zij weet het !

JAMMERDAAD, v. (...daden), betreurenswaardige handeling; ... DAL, o. (fig.) tranendal, de
wereld.
JAMMEREN, (jammerde, heeft gejammerd),
weeklagen, treuren : de zwakke moeder schreit en
jammert op een graf; jammeren om (over) zijn ongeluk; — het jammert mij van hem, ik heb medelijden

met hem, het spijt mij van he a.
JAMMERGESCHREI, o. klaaglijk geween, kreten
eens jammerenden : een jammergeschrei verwekken.
JAMMERHARTIG, bn. ( -er, -st), (w. g.) erbarmelijk, ellendig. JAMMERHARTIGHEID, v.
JAMMERKLACHT, v. (-en), weeklacht;
...KREET, m. (...kreten), jammergeschrei:
...LIED, o. (- eren), treurzang.
JAMMERLIJK, bn. bw. ( -er, -st), ellendig, deerniswaardig, hartbrekend : een jammerlijk geschrei;
op jammerlijken toon; zij zingt jammerlijk; het ziet
er jammerlijk uit; hij is jammerlijk, op Bene jammerlijke wijze om het leven gekomen.

JAMMERNIS, v. klachten; ...POEL, m. (-en),.
afgrond van ellende; ...RIJK, o. (dicht.) het rijk
der verdoemden, de hei, het vagevuur; ...ZANG,
m. (-en), klaagzang.
JAMMERTE, v. (Z. A.) jammer; medelijden.
JAMPOTJE. o. (-s), glazen of porseleinen potje
met of voor jam.
1. JAN, m. (-nen), algemeen voorkomende mansnaam; naam in het algemeen gegeven aan iem.
dien men niet kent; vandaar : algemeene roep
voor koffiehuisbedienden; —
-na.
in uitdr. wat Jantje niet leert. zal Jan niet kennen,
wat men in zijne jeugd niet leert, weet men op rijper
leeftijd niet; — beter bloo Jan dan doo Jan, beter wat
voorzichtig te zijn, dan gevaar of schade te lijden; —
een Jantje lacht en Jantje huilt, gezegd van een
kind dat spoedig huilt en ook weer gauw lacht;
(ook) kaatsbal met twee gezichten (een huilend en
een lachend); — daar is ouwe Jc n en jonge Jan
ir., gezegd van eene lade of kast waar van alles
in is; — uitroep van venters op het ijs : heete melk
en koude Jan (jenever) of zoete Jan (koek);Jan-in den zak, koek in den zak, zie KOEK; —
iets brengen bij oome Jan, in een pandjeshuis, in
den lommerd; — Jan en Alleman, iedereen; —
den Jan uithangen, den mijnheer spelen; — de
groote Jan zijn, veel drukte maken, veel noten op
zijn zang hebben; -- dan is het een heele Jan,
dan is hij het ventje; — een rechte Jan, een baas,
eer. snoever; — een Jan van een appel, een zeer
groote appel; — een Jantje (of Jannetje), een
waaghals, iem. die durft; -- 't is een slap Jantje,
iem. aan wien men niets heeft; — (gew.) die schip
baas Jan, is klaar, heeft al geladen, kan-peris
wegvaren; — die obligat"iën zijn bij Jan, zijn geplaatst, worden genomen; —
boven Jan zijn, de helft der punten hebben die
men maken moet of kan (in het kaartspel enz.);
(ook) de grootste moeilijkheden te boven zijn;
(ook) binnen. zijn., zijne schaapjes op het droge hebben; —
klein Jantje, het winterkoninkje; —
in gefingeerde eigennamen, waal van enkele aan
worden, zie janhen, jangat, janhagel,-engschrv
jansalie enz. : Jan Allemachtig, excavateur, zand
Jan Comp( gnie, personificatie-grafmchine;—
der Oostindische Compagnie; — Jan Contant,
een solide koopman; — een Jantje Contrarie, die
altijd tegenspreekt of anders handelen wil; —
Jan Courage, personificatie van den onverschrokken zeeman; — Jan Crediet, personificatie van
den koopman, die op alle markten vertrouwen
geniet, crediet heeft; — Jan Doetal, iem. dien men
voor allerlei werk gebruikt; — Jan Draagan, iem. die
heel goed helpen kan, maar niet zelfstandig werken;
— Jan Kalebas, een opsnijder, iem. die zich groot
voordoet; — eene rekening van Jan Kalebas, eene
lange, uitgedijde rekening; inz. eene rekening,
waaruit men niet wijs kan worden; eene redeneering
van Jan Kalebas, van veel woorden zonder zin,
dwaas en onlogisch; — .Tan Klaassen, de held
uit de poppenkast; — (ook) een stijf, onbeholpen
man; — wijn van Jan Langarm, water uit de pomp;
Van Dale.
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— zich met een Jantje van Leiden ergens van afmaken, met een smoesje, een mooi praatje; — Jan
Moeial, iem. die zich in alle zaken mengt ; -- Jan
Pappelepap, slappe Jan, iem. aan wien men niets
heeft; — Jan Potage, hansworst; hij speelt er mee,
als Jan Potage met zijne muts, hij bedient zich

van eerie uitdrukking, een tekst, eene stelling,
zooals het hem in zijne kraam te pas komt; —
Jan Pret, een vroolijke Frans; — Jan Rap en
zijn maat, het gemeene volk, janhagel. gespuis; —
Jantje Rechtuit, iem. die geen omwegen maakt,
in alles openhartig handelt; — Jan de Rijmer,
personificatie van den pruldichter; — hij is een
Jantje Secuur, hij is kleingeestig nauwgezet; —
Jantje Stapnetjes, gezegd van iem. die met kleine
voorzichtige stappen loopt; — een Jan Stapallemachtig maakt zeer groote passen; — Jan de
Wasscher, held van een oud blijspel, die voor zijne
vrouw al het keukenwerk doen moet, dwaze pantoffelheid : (ook) wilskuilen, domkop; — Jan Weetal,
een neuswijze; — jongens van Jan de Witt, flinke
jongens, voor geen kleintje vervaard. die de handen uit de mouw weten te steken; — een Jantje.
zonder erg, een onnoozele hals; —
Sint Jan, Johannes de Dooper; gedenkdag van
dien heilige op 24 Juni.
2. JAN, m. (-nen), jan, Bene soort van aardappel:
Brielsche Jannen.

JANBOEL, m. ongeordend huishouden, verwarde
rommel : 't is hier een echte janboel.
JANDOME, tai . basterdvloek voor God doeme
mij, verdoeme mij. Men hoort daarvoor ook jan -

domme, janverdomme, jandorie, jandorie. Vgl. jan
uit Jan straf me, verbastering van God-stranme
straf me !; janverstramme; janverdijd, janverdikke

enz.
JANGAT, m. (-s), eene onnoozele, onhandige sul.
JANGELEN, (jangelde, heeft gejangeld), vervelend janken; jengelen.
1. JANHAGEL. v. eene soort van broze koek,
in den vorm van dunne rechthoekige bladen en
niet kleine hoopjes suiker bedekt, gebakken.
2. JANHAGEL, o. de heffe des volks he} gemeene
volk.
JANHEN, in. (-nen), jangat.
JANITSAAR, m. een Turksch soldaat, behoorende tot de in 1826 opgeheven bevoorrechte klasse
van soldaten, die weleer de kern waren van het
Turksche voetvolk.
JANITSARENMUTS, v. (-en); ...MUZIEK, v.
eigenlijk de woeste militaire muziek der Turken;
in 't algemeen elke muziek, waarbij de blaasinstru-

menten door een., menigte geraasmakende speel
trom. de triangel, de-tuigen,zoalsdTrkch
bekkens enz., begeleid of, liever, overstemd worden.
JANKEN, (jankte, heeft gejankt), weemoedig
in gerekte tonen huilen, inz. van honden en vossen;
--- (fig.) schreeuwen, krijten (van kinderen); lastig
aanhouden om iets, plagen, dwingen (vooral van
kinderen); — (iron.) die jongen jankt om klappen,
zal slaag krijgen als hij niet ophoudt met janken.
JANKER, m. (-e), JANKSTER, v. (-s), die jankt.
JANMAAT, m. de algemeene naam van den
matroos.
JANKLAASSENSPEL, o. (-len), poppenkast.
JANNEKE -MAAN, m. (in kindertaal) de maan:
Janneke -Maan kijkt door het venster.

JANNEMAN, m. (-s), schertsend voor : Jan.
JANOOM, m. (-s), pandjeshuis, lommerd; naar
Janoom moeten, wat in den lommerd moeten
brengen om aan centen te komen; — (ook) woekeraar, bedrieger, afzetter.
JANPLEZIER, m. (-s), soort van tentwagen
voor een groot gezelschap.
JANSALIE, m. (-s), iem. zonder energie; slap,
traag. vadzig persoon; droge vervelende vent.
JANSALIEACHTIG, bn. ( -ei, -st), zonder energie,
lamzalig, lamlendig. JANSALIEACHTIGHEID, v.
JANSA.LIEGEEST, m. lamlendigheid.
JANSENISME, o. leer der Jansenisten.
JANSENIST, m. (-en), naam, door de R.-K.
kerk gegeven aan hen, die de onderteekening weigeren van de bul van paus Alexander VII (1656)
waarin vijf stellingen worden veroordeeld, geleeraard door Cornelius Jansenius, bisschop van
IJperen, overleden in 1638. In Nederland heet
men ze de R.-K. der bisschoppelijke clerezie.
JANSENISTENKERK, v. (-en), kerk der Jansenisten.
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JANSENISTISCH, bn. bw. van het Jansenisme,
wat betrekking heeft op het Jansenisme : Jansenisti.sche leer, Jansenistische gevoelens; -- Jansenistisch kruis, kruis met een Christusbeeld, dat de
armen sterk vertikaal ten hooge heft, als zinnebeeld
dat Jezus niet voor allen zou gestorven zijn.
JANSTRAMME, tw. basterdvloek; zie JANDOME.
JANSUL, m. (-s), een onnoozele bloed.
JANTJE, o. (-s), marinier, matroos : de Hollandsche Jantjes; zie JAN.
JANUARI, m. eerste maand van het jaar, Louwmaand (31 dagen).
JANUARIUS, m. - Orde van den heiligen Januarius, ridderorde van het voormalige koninkrijk
der Beide Siciliën.
JANUS, m. aloude godheid der Romeinen o. a.
ook van den tijd, gewoonlijk afgebeeld met twee
aangezichten; Janus- aangezicht, iem. met twee
aangezichten, een dubbelhartig mensch.
JANUSKOP, m. (-pen), kop met twee aangezichten.
JAN-VAN-GENT, ra. (-s), eene soort van rotspelikaan, die vooral het Schotsche eiland Bass bij
duizenden en duizenden bezoekt (sula bassana).
JAP, m. (-pen) verkorting van : Japannees.
JAPANNEEREN, (japanneerde, heeft gejapanneerd), aan het porselein een Japansch voorkomen

geven.
JAPANNEES, m. (...zen) inboorling van Japan.
JAPANNEESCH, JAPANSCH, bn. van, uit,
betrekking hebbende op Japan : de Japansche
vloot; Japansche gebruiken; -, o. de Japansche taal.
JAPANNER, m. (-s), Japannees.
JAPANSCH, bn. van, uit Japan; -, o. de Japansche taal.
JAPEN, (jaapte, heeft gejaapt), een jaap, eene
fiksche snede geven: kijk ik mij eens in de vingers
gejaapt hebben.

JAPON, V. (-s, -nen), vrouwenkleed; huisjapon,
japon die de vrouw 's morgens of 's avonds in
huis draagt. JAPONNETJE, o. (-s).
JAPONSCH, bn. (gew.) van sits; een japonsche
rok, eene japonsche deken.
JAPONSTOF, v. (-fen), stof voor japonnen.
JAPPY, v. (jappies), (Ind.) Japansche prostituée:
naar de Jappies gaan.

JARDINIÈRE, v. (-s). kostbare bloemenvaas of
bak.
JARENLANG, bn. bw. „edurende vele jaren, zeer
lang : na jarenlange afwezigheid; hij heeft snij jarenlang trouw gediend.

1. JARGON, o. koeterwaalsch; dieventaal; bargoensch; brabbeltaal.
2. JARGON, m. (-s), kleine, goudgele, geelroode
of violetblauwe, op den hyacint gelijkende steentjes van de grootte van een speldeknop, die van
Puy in Auvergne in den handel komen en tot
versierselen van velerlei galanteriewaren gebruikt
worden.
JARIG, bn. één jaar oud : een jarig kalf; jarige
rogge; - jarig zijn, zijn verjaardag vieren, (gew.
ook) dronken zijn.
JARRETELLE, v. (-s), band, elastiek om kousen

op te houden.
1. JAS, v. ( -sen), bovenkleedingstuk voor mannen;
(sprw.) zooals de wind is, waait zijn jasje, gezegd
van iem. die met alle winden meewaait; (scherts.)
eenvoudige huisjapon.
2. JAS, m. (kaartsp.) troefboer (in het jasspel).
JASJURACK, v. (-s), sluier der Turksche vrouwen, waarmee zij den hals en het hoofd tot aan de

JASMIJNBLOEM, v. (-en), bloem van de jasmijn;
...BOOM, m. (-en), welriekend gewas, tot de
familie der jasmijnachtigen behoorende; ...GEUR,
m.; ...OLIE, v. eene geu-ige olie, die verkregen
wordt uit de bloemen van verschillende soorten
van jasmijn (jasminum) en tot het bereiden van
welriekende pommades enz. gebruikt wordt;
...REUK, m.; ...STRUIK, m. (-en).
JASMON, o. heldergele olie met een sterken
jasmijngeur, een der voornaamste bestanddeelen
der jasmijnolie.
JASPEEREN, (jaspeerde, heeft gejaspeerd), besprenkelen of bespikkelen, liet voorkomen van
j aspis geven, marmeren ; de snede van een boek
jaspeeren. JASPEERING, v. (-en), het jaspeeren.
JASPIS, m. ( -sen), (o. als stofn.); eene tot het
kwarts behoorende steensoort, volkomen ondoorzichtig, van geringen glans, met roode, groene en
bruine kleuren : bandjaspis, met zeer scherp vaneengesch ,iden strepen ; kogeljaspis of Egyptisch
jaspis, met bruine of roode gelijkmiddelpuntige,
strepen.
JASPISAGAAT, m. (...agaten), (o. als stofn.),
zeker edelgesteente, wit, geel en rood, evenwijdig
bandvormig of concentrisch gestreept jaspis.
...PORSELEIN, o. zeer teeder doorschijnend
l,orselein, uitgevonden door Wedgewood.
1. JASSEN, (jaste, heeft gejast), zeker kaartspel
spelen; (fig.) ijverig, vlijtig arbeiden; - aardappelen
jassen, schillen.
2. JASSEN, (jaste, heeft gepast), (Zuidn.) wegjagen' verdrijven : als hij komt, zullen wij hem
buiten jassen.

JASSER, m. (-s), JASSTER, v. (-s), die jast
(zeker kaartspel spe€lt); (ook) die aardappelen
j ast, schut.
JASSES, tw. uitroep van afschuw (verbastering
van Jezus).
JASSPEL, o. (-len); ...SPELER, m. (-s).
JASZAK, m. (-ken), zak in eene jas.
JATAGAN, m. (-s), Bene soort van Turksche
kromme sabel.
JATIHOUT, JATTI -HOUT, o. Zie DJATTI.
JATTEN, (jatte, heeft gejat), (diev.) jutten,
gappen, wegdieven. JATTER, m. (-s), dief, gapper.

JAVA, o. het belangrijkste der groote Soenda

eil., zeer dicht bevolkt en uiterst vruchtbaar.
1. JAVAAN, m. (...vanen), inboorling van iet
eiland Java.
2. JAVAAN, m. (...vanen), meesterknecht,
onderbaas.
JAVAANSCH, bn. van, uit Java : de Javaansche
taal; dat is echt Javaansch; - o. de Javaansche
taal. Het hoog- Javaansch wordt gesproken tot meerderen, ook door aanzienlijken tot hunne meerderen
en tot huns gelijken, terwijl de lagere stand zich
van het laag - Javaansch bedient en daarin ook
wordt toegesproken.
JAVAASCH, bn. van Java : de Javasche Bank.
JAVA-KOFFIE, v. koffie op Java geteeld;
-RIJST, v.; -SUIKER, v. enz.
JAVELIJN, v. (-en), werpschicht.
JAVELLE (EAU DE), o. zeker bleekwater; chloor
dat dient om vlekken uit het lijnwaad te-water,
maken.
JAWEL, bw. (versterkt) ja, toch : jawel, het
was te laat; jawel, hij heeft het gedaan, bepaald,
zeker.
JAWOORD, o. toestemming, van een meisje tot
verloving of huwelijk : om het jawoord vragen;
iem. het jt.woord geven.

oogen bedekken.

JE, (gemeenz.) pers. voornw. gij, u; ga je weg I;
als stopwoord : het is je wat te zeggen; 't is om je

JASKAART, v. (-en), eene kaart uit een stel
van 52 kaarten; ...LEI, v. (-en), lei waarop men bij
het jassen de punten schrijft.
1. JASMIJN, v. (-en), fraai heestertje (jasminum
officinale), herkomstig uit de gematigde streken
van Azië; - een algemeen bekende, in Zuid-Europa
tehuis behoorende heester (philadelphus), geliefd
om zijne fraaie, welriekende bloemen, waarvan
3 soorten in ons land voorkomen : de reuklooze
jasmijn (philadelphus inodorus); de boerenjasmijn
(ph. coronarius) en de zachtharige jasmijn (Ph.

kunt, die je bepaald nemen moet.
JEAN POTAGE, m. hansworst.
JEE, JEMIE, JEMENIE, JEMINIE, tw. (JEE
is wel eene verkorting van Jezus. Andere vormen,
die min of meer overeenkomen, zijn Zuidn. seemenis,
tseemenis of tsumes en in Holland jemich vaak nog
versterkt met kremich).
JEGENS, vz. ten aanzien van, tegenover : de

pubescens).

2. JASMIJN, o. eene ozoverfstof om wol geel te
verven.
JASMIJNACHTIGEN, v. mv. eene plantenfamilie, waartoe alleen boomen en heesters behoo^en.

een ongeluk te lachen; - heb je ooit van je leven
ook bez. voornw. uw : is dit ie boek ?; (gemeenz.) dat is je tabak, de beste die je krijgen

plichten jegens God; vriendelijk jegens iem. zijn.
( Jegens wordt, in tegenoverstelling van tegen,

gewoonlijk in een gunstiger, vriendschappJijken
zin gebruikt).
JEHOVA, in. de Eeuwige God, door misverstand
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geboren basterdvorm van den waren naaio Jahve
of jahaveh.

JEKKER, m (-s), korte jas van dikke wollen
stof, even over de heupen reikende JEKKERTJE,
o. (-s).

JELUI, pers. vnw. gij, gijlieden; ulieden : ik heb
het jelui gezegd.
1. JENEVER, m. (-s), jeneverboom.
2. JENEVER, v. alcoholische drank, bedeeld
met de vluchtige oliën van jeneverbessen, die in
de jenever het aroma uitmaken.
JENEVERACHTIG, bn. ( -er, -st), naar jenever
smakende, ruikende; (gew.) gaarne jenever drinkende.
JENEVERBEROERTE, v. (-n), beroerte, die veroorzaakt wordt door misbruik van sterken drank.
JENEVERBES, v. ( -sen), ...BEZIE, v. (...ziën),
bes van den jeneverstruik, ook dammerbes en
dambeer, dambezie geheeten. JENEVERBESSEN OLIE, v. aetherische olie uit jeneverbessen ge-

JEZUS -GRAS.

1. JEUGD, v. de eerste, vroegste leeftijd van den
mensch, het jong zijn, de jonkheid : in zijne jeugd;
van zijne jeugd af, van jongs af; — in zijne prille
jeugd, toen hij nog heel jong was; zalig hij, die
zijn juk in zijne jeugd draagt; eene zonde der jeugd; —
(fig.) de jeugd der volken, de eerste tijd van hun
bestaan; -- men zou er zich eene jeugd aan eten,
van spijs, die kracht en sterkte geeft; — jeugdige
personen, jongelieden : onderwijzer der jeugd; de
studeerende jeugd, schoolgaande kinderen ; men
klaagt steen en been over de baldadigheden der jeugd;
de bloem der jeugd; — ( spr.) jeugd heeft geen deugd,
in de jeugd valt het bedwingen der hartstochten
moeilijk.
2. JEUGD, V. sap, nat : de jeugd van 't vleesch.
JEUGDIG, bn. bw. ( -er, -st), jong, in de jeugd,
dat aan de jeugd eigen is of past : een jeugdig

meisje; op jeugdigen leeftijd is zij overleden; jeugdige
onbezonnenheid; wakker, levendig : die oude vrouw
ziet er nog zoo jeugdig uit ; — ( van vleesch enz.)
stookt.
sappig, malsch, met veel jeugd. JEUGDIGHEID, v.
JENEVERBOOM, m. (-en), een soms boomachtige
JEUK, m. krieuwelende gewaarwording aan de
heester, die door geheel Europa en Noord-Azië
oppervlakte der huid en van het slijmvlies van
op dorre berg-, zand- en heidegronden gevonden
mond, neus of genitalia : het kind heeft jeuk op
wordt en ook in Nederland, waar hij in Mei bloeit, ` den rug; jeuk leert klauwen en armoede leert huisniet zeldzaam is (juniperus).
houwen.
JENEVERBRANDER, m. (-s), die jenever uit
JEUKEN, (jeukte, heeft gejeukt), krieuwelen :
ik ben gisteren gevaccineerd en nu jeukt mijn arm; —
graan stookt. JENEVERBRANDERIJ, v. (-en),
plaats waar men jenever stookt; bedrijf des jenehet jeukt mij op den rug, mijn rug jeukt; — ( fig.)
verbranders.
lust hebben (om iets te doen) mijne handen jeuken
JENEVERBUIK, m. en v. (-en), sterk drinker;
om hem een pak slaag te geven; zijne vingers jeuken
...DRINKER, m. (-s); ...DRINKSTER, v. (-s);
om daarover een stukje in de krant te schrijven; —
...FLESCH v. (. . .flesschen), flesch om jenever
de rug jeukt hein., hij wil slaag hebben; — de ooren
in te doen; flesch met jenever; (fig.) de jeneverjeuken hem, hij verlangt vurig iets nieuws te vernemen; — mijne maag begint te jeuken, ik begin
flesch heeft al wat ellende over de wereld gebracht;
...GLAS, o. (...glazen), glas voor jenever; (fig.)
honger te krijgen; — ik weet, waar het hem jeukt,
er verdrinken er meer in 't jeneverglas dan in de zee;
wat hem scheelt of waarmede hij geholpen is; —
...GLAASJE, o. (-s); ...GROG, m. grog van jenekrabben, krauwen : jeuk mij eens op den rug;
ver; ...KARAF, ...KRAF, v. (-fen); ...LUCHT, v.
gij moet aan dat puistje niet jeuken, anders gaat het
reuk, geur van jenever : de jeneverlucht komt zijn
open. JEUKING, v. (-en), het jeuken, de jeukte.
mond uit; ...MOED, m. (fig.) moed, door het gebruik
JEUKERIG, bn. ( -er, -st), gejeuk veroorzakende:
van jenever opgewekt; ...NEUS, m. (...neuzen),
jeuk gevoelende; (fig.) begeerig : jeukerig naar
rood , neus (die het gebruik of misbruik van sterken
buit en eer.
drank verraadt); —, m. en v. iem. met een jeneverJEUKERIGHEID, v. jeuk, jeukte.
neus; ...OLIE, v. olie uit jeneverbessen; ...SMAAK,
JEUKKRUID, o. (plantk.) de blaartrekkende
m. smaak van of naar jenever : de bessen moeten
boterbloem (ranunculus scleratus), ook water:nog wat trekken, er is nog te veel jeneversmaak aan;
hanepoot, jichtkruid, kanker- of kikkerbloempjes
...STOKER, m. (-s), jeneverbrander; ...STOKERIJ,
geheeten; ...POEDER, o. de harige vruchtjes
V. (- en); ...STRUIK, m. (-en), een heesterachtig
van den rozebottel, die hevige jeukte veroorzaken;
sterk vertakt gewas, welks bessen in de jenever
inz. de gedroogde brandhaartjes van de bloemen
gebezigd wordt tot het /bereiden van-stokerijn
van het geslacht niucuna.
jenever; ...TON, v. (-nen); ...VAT, o. (-en), vat
JEUKPOKKEN, mv. zie jeukziekte.
om jenever in te doen; (fig.) iem. die veel jenever
JEUKSEL, o. jeukte.
drinkt; ...ZIEKTE, v. ziekte veroorzaakt door
JEUKTE, v. het jeuken, gejeuk : ik heb zoo'n
het overmatig gebruik van jenever; (fig.) onvereukte op den rug; weelde en jeukte zijn kwalijk te
zadelijke jeneverdorst; ...ZUIPER, m. (-s); ...ZUIP
lijden.
STER, v. (-s).
JEUKVERZACHTEND, bn. koudwaterbehandeling,
JENGELEN, (jengelde, heeft gejengeld), dwinwassching met azijnwater is jeukverzachtend.
gend huilen, drenzen.
JEUKZIEKTE, v. chronisch huidlijden, waarbij
JENNY-MACHINE, v. (-s), machine tot het spinkleine puistj ,s, jeukpokken, voorkomen, die zoo
nen van gekaarde schapenwol, met eene pers tot
hevig jeuken dat de zieke tot voortdurend krabben
het uittrekken en met spillen zonder klos. Zij
gedrongen wordt.
werd in 1767 door den Engelschman Hargreaves
JEUNESSE DORÉE, v. rijke jongelui die vele
uitgevonden en naar zijne dochter aldus door hem
verteringen maken.
genoemd.
JEUPEN, v. mv. (-g -,w.) de vruchten van den
JENOFFEL, m. (-s), kruidnagel, Fr. giroflée.
meidoorn.
JENT, bn. ( -er, -st), (gew.) net, sierlijk, keurig;
JEUZELEN, (jeuzelde, heeft gejeuzeld), beuzelen
bevallig, vlug : een jent meisje.
zeuren, zaniken, klagen : en wij ? zoo jeuzelt Jetje
JENTIG, bn. (gew.) keurig, net, aardig.
voort, enz.; zij kan zoo ellendig jeuzelen.
JEREMIADE, v. (-s, -n), klaaglied; jammerJEZUÏET, m. (-en), lid van de geestelijke orde
klacht : men hoort tegenwoordig niet anders dan
(de sociëteit, het gezelschap) van Jezus; (fig.) schijnjeremiades.
heilige bedrieger, sluwe indringer.
JERICHO -ROOS, v. (...rozen), eenjarige, kruis
JEZUÏETENKERK. v. (-en); ...KLOOSTER, o.
(-si, ...LEER, v. zedele r of moraal der Jezuïeten;
langwerpige-bloemigpant seld
bladeren; zij groeit in de woestijn, trekt zich door
...ORDE, v. monnikenorde, door den Spanjaard
droogte samen, doch zet zich bij bevochtiging
Ignatius de Loyola in 1534 gesticht en in 1540
weer uit (anastatica hierochuntica).
door paus Paulus bevestigd, door paus Clemens
JERSEY (Eng.), v. (-s), nauwsluitend sportkleed
XIV in 1773 opgeheven, doch door paus Pius VII
om het bovenlichaam (bij voetballen, roeien, enz.).
in 1814 weder hersteld; ...STREEK, m. (...streJERUZALEM, o. hoofdstad van het Joodsche
ken), gemeene of huichelachtige streek.
land.
JEZUÏETISCH, bn. bw. van de Jezuïeten, tot
JERUZALEMMER, m. (-s), JERUZALEMMER
hen behoorende, naar hunne leer; (fig.) schijnheilig.
-TJE,o.(s)en
soort van appel.
JEZUÏETISME, o. leer van Loyola; (fig.) schijn
JEU, v. (uitgesproken als zjeu), sap of nat (van
huichelachtigheid.
-heilgd;
gestoofde of gebraden spijzen); vleeschnat; (fig.)
JEZUS -GRAS, o. (plantk.) een der volksnamen
er moet ook wat jeu bij wezen, er dient eene aardigvan de knopige, de bleeke, de losse en de perzik heid, eene grap (ook wat opschik enz.) bij.
bladige duizendknoop, onkruiden, welke op akkers
JEU DE GRACE (Fr.), o. luchthoepelspel voor
en in bouwland gevonden worden, en ook den naam
.meisjes.
dragen van platvoet, perzikkruid, wilde wilg, roo-
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wilg, roodbeen, roodpoot, rits, roodschonk, wilgen
krodde en roode ritser.

JEZUS-PAPIER, o. beroemde, Fransche-papiersoort, oorspronkelijk met de naamletters van Jezus
(n.]. J. H. S.) als watermerk.
JICHT, V. ziekte die berust op afzetting van
urinezure zouten in de gewrichten en omgelegen
weeke dealen, zi.,h voornamelijk kenmerkende door
hevige gewrichtspijn; vliegende jicht, ontsteking
zwelling van verschillende gewrichten,-achtige
die met hooge koorts en hevige pijn verloopt, en
telkens terugkeert.
JICHTBAAI, v., ...FLANEL, o., ...FRIES, v.
baai, flanel, fries, of duffel, welke gedragen wordt
tegen de jicht; ...GEZWEL, o. (-len), gezwel dat
ontstaat na springing van de huid van een jichtig
gewricht; ...GORDEL, m. (-s), gezondheidsband.
JICHTIG, bn. ( -er, -st), door de jicht aangetast,
er aan onderhevig : mijn vader is nu oud en jichtig.
JICHTIGHEID, v.
JICHTKNOBBEL, m. (-s), (geneesk.) gezwel bij
de door jicht getroffen gewrichten; ...KOLIEK, o.
en v. koliek, die de jicht voorafgaat; ...KOORTS, v.
koorts tengevolge der jicht; ...KOUSEN, v. mv.,
...SCHOENEN, m. mv., kousen, schoenen voor
jichtlijders; ...MIDDEL, o. (-en); ...PIJN, v. (-en);
...PLEISTER, v. (-s); ...WESP, v. (-en). 10 mM.
lange parasiet op de vliesvleugeligen (foenus affectator); ...ZINKING, v. (-en), rheumatiek in de
gewrichten.
JIGGER, m. (-s), grootzeil van den achtersten
mast van een viermastbark.
JIJ, pers. vnv% . (gemeenz.) gij.
JIJEN, (jijde, heeft gejijd), iem. met jij toespreken.
JIJJOUWEN, (jijjouwde, heeft gejijjouwd), iem.
met jij, jou en jouw toespreken : er maar op los
j'ijouwen, zonder te zien wien hij voor heeft.

JIJN, m. Zie GIJN.
JINGO, m. ('s), dweepziek Engelsch patriot,
Engelsche chauvinist; (Z. A.) verengelscht Afrikaner.
JINGOBLAD, o. (-en), courant die de overdreven
imperialistische ideeën der jingo's voorstaat.
JINGOYSME, o. het voorstaan van de ultraimperalistische politiek der jingo's.
JINGOPARTIJ, v.
JOB, m. naam van den lijder der oudheid in
het bijbelboek, dat naar hem is genoemd; zoo arm
als Job. straatarm; zoo geduldig als Joh, bijzonder
geduldig; -- (in het kaartsp.) Job krijgt op zijn
kop, bij 't omberen, als klaverenheer wordt afgetroefd.
JOBBER (Eng.), m. (-s), daglooner, handlanger;
ondernemer in 't klein, makelaartje, woekeraar;
stockjobber, beursspeculant.
JOBSBODE, m. en v. (-n), ongeluksbode; ...GEDULD, o. zeer groot, taai geduld; ...POST, v. (-en),
kwade tijding; ...TIJDING, v. (-en), droevige tij
...TRAAN, m. (...tranen), (plantk.) traangras-ding;
(coix lacryma); ...VRIEND, m. (-en), schijnvriend,
die, als wij ongelukkig worden, ons ons ongeluk
verWij t.
JOCHIE, o. (-s), (gew.) jongetje.
JOCKEY, m. (-s), rijknecht, voorrijder, pikeur,
die bij wedrennen het paard . berijdt; ook wel:
rij - of stafij ongen.
JOCKEY-CLUB, v. (-s), besloten gezelschap van
liefhebbers van wedrennen of harddraverijen;
...PET, v. (-ten), pet met grooten ronden bol die
nauw om het hoofd sluit.
JOCRISSE, m. (-n), onnoozele bloed, hals, sul,
uilskuiken.
JODELEN, (jodelde, heeft gejodeld), eigenaardige
manier van zingen bij de Alpenbewoners, waarbij
men snel van de borsttonen in de falsettonen overspringt. JODELER, m. (-s), die jodelt.
r-- JODEN, (joodde, heeft gejood), (gemeenz.) sjacheren. handelen : wat hebt jelui weer te joden I
JODENASPHALT, o. v., zie aardpek; ...BEDROG,
o.; ...BEURS, v. (...beurzen); ...BLOEMPJE, o.
(-s), eene sierstruik uit Japan met gele bloemen
(kirria japonica); ...BOON, v. (-en), pronkboon
(phaseolus multitorus); tuinboon (vicia faba);
...BROOD, o. (-en), jodenkers; ...BUURT, v. (-en),
buurt, wijk in eene stad waar in hoofdzaak of
uitsluitend Joden wonen.
JODENDOM, o. het Joodsche volk, al de Israëlieten; (fig.) de Mozaïsche leer.

JODENDOORN, m. (-s), (plantk.) steekdoorn,
eene soort van kruisdoorn.
JODENFOOI, v. (-en), geringe, onbeduidende
fooi; een gering loon ; voor zo 'n jodenfooi wil ik
geen heele week werken; ...GELOOF, o. het Joodsche
geloof.
JODENGENOOT, m. (-en), (bijb.) diegene, welke
den eenigen wa-en God vereerde met het geloof
van den Israëliet zonder nochtans door de besnij denis zich in de Joodsche natie te laten opnemen
ot. de voorschriften van het Mozaïsme op te volgen.
De Jodengenooten beaten ook proselieten der
voorpoort. omdat zij slechts in het voorhof dei
tempels werden toegelaten.
JODENHARS, v. o. jodenlijm; ...HOED, m. (-en),
hoed van bepaalden vorm, zooals de Joden in de
mi dde]eeuv, en verplicht waren te dragen (als
wapenfiguur in gebruik); ...HOEK, m., ...KWARTIER, o. (-en), jodenbuurt; ...KERK, v. (-en),
synagoge; het lijkt hier wel eene jodenkerk, gezegd
wanneer allen tegelijk spreken of door • elkaar
schreeuw en; ...KERKHOF, o. (...hoven).
JODENKERS, v. (-en), eene sierplant uit Midden en Zuid -Europa (physalis alkekengi), lampionplani.
tot de familie der nachtschaden behoorende, wier
tva eehokkige, veelzadige, kogelronde, glinsterende,
roode bessen krieken over zee, jodenbrood, joden
blaaskersen en winterkersen heeten, en zuur--kersn,
achtig zoet van smaak zijn.
JODENKIND, o. (-eren), kind uit Israëlietische
ouders geboren; (fig.) Jood (in verachtelijken zin);
...KOEKJE, o. (-s); ...KOFFIE, v. koffie met
kaneel, suiker en melk, ook boerenkoffie; ...KOST,.
m. gerechten waar Joden op gesteld zijn.
JODENKRIEK, v. (-en), bonte Spaansche kers.
JODENKRUID, o. (plantk.) gemeene wederik
(lysimachia vulgaris).

JODENLIJM, v. asphalt of aardhars; (scherts.l
iets met j idenlijm vastplakken, met speeksel.

JODENNOOTJE, o. (-s), (gew.) beukenootje;
...PEK, o. asphalt; ...SCHOOL, v. (...scholen);
...STRAAT, v. (...straten), straat, meerendeels
dooi Israëlieten bewoond; ...WIJK, v. (-en),
jodenbuurt; ...SLAATJE, o. (gew.) vrucht van dery
els; ...TAAL, v. taal die de Joden spreken (met
Hebreeuwsch vermengd); ...TABAK, v. (gew.)
bloeiwijze van den els; ...TOER. m. (-en), moeilijk,
lastig werk waar veel geslepenheid en overleg bij
te pas komt : dat was een heele jodentoer; ... VERVOLGING, v. (-en); ...WINST, v.; ...WOEKER,
m. ongeoorloofde winst, woekerwinst.
-- JODIDE, o. (-n), (scheik.) verbindingen van
het jodium met metalen.
JODIN, v. (-nen), Joodsche vrouw, Joodseli
meisje. JODINNETJE, o. (-s).
JODIUM, o. (scheik.) een metalloïde, door Cour
ontdekt, waarvan de damp eene prach--tois(18)
tige violetkleur heeft; vandaar de naam.
JODIUMMETAAL, o. (...talen), (scheik.) verbindingen van het jodium met eenig metaal; de jodiummetalen behooren tot de haloidezouten; j odiumpotassium, -kadmium, -lood, -zink, -zilver.
JODIUMSTIKSTOF, V. (scheik.) eene bruinzwarte stof, dL spoedig ontploft.
JODIUMTINCTUUR, v. (scheik.) eene oplossin:
van jodium in alcohol.
JODIUMWATERSTOF, v. (scheik.) kleurloos,
in de lucht sterk rookend gas.
JODIUMZUUR, o. (scheik.) eene verbinding
van het jodium met d:- zuurstof.
JODOFORM, o. eene verbinding van koolstof,
vc aterstof en j odium, eene vaste gekristalliseerde
gele stof met eigenaardigen reuk; in de geneeskunde
vooral gebruikt bij wondbehandeling en operatie;
—GAAS, o., —WATTEN, v. mv. gaas, gezuiverde
watten, gelijkmatig met jodoform bedeeld.
JODOFORMINE, v. geel reukloos poeder met eew
jodoformgehalte van 75°/ 0 , werkt bij wondbehandeling antiseptisch.
JODOL, o. reuk- en smaakloos geelbruin poeder,
uit etherische dierenolie verkregen, werkt antisep
-tis,3h.
JODUUR, v. (joduren), jodide.
JOE CHJA CHEN, (j oechj achte, heeft gej oechjacht), verward schreeuwen, door elkaar roepex
(ten gevolge van uitgelaten pret).
JOEDELEN, (j oedelde, heeft gejoedeld), jodelen..
JOELEN, (joelde, heeft gejoeld), een vroolijk,
luidruchtig getier maken : de kermisgasten hebben
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den ganschen nacht zoo gejoeld, dat ik geen oog heb
gesloten; — vroolijk zijn, druk door elkander loopen, pret hebben : 't is aardig zooals die kinderen

joelen.

JOELFEEST, o. winterfeest der oude Germanen
na den kortsten dag, ter eere van Julvatter, den
god der vroolijkheid : in Zweden heet het Kerstfeest
nog het Joelfeest.
JOEP, tw. uitroep als iets naar boven gaat, of
men iets oprichten of opheffen wil : joep ! daar gaat
ie de hoogte in.
JOHANNES, m. (-en); Orde van Johannes den
Dooper, van het Litteraan te Jeruzalem, Pauselijke
ridderorde ; broeders van Johannes den Deo, broeders

van barmhartigheid, in 1572 door Pius V bekrachtigde orde; zij wijden zich geheel aan ziekenverpleging, ook bij de lijders aan huis.
JOHANNESBLOED, o. Duitsche cochenille, Bene
schildluis van scharlakenroode kleur, vroeger voor
het roodverven gebezigd.
JOHANNESBLOEM, v. (-en) (plantk.) groote
madelief, kalfsoog. 1
JOHANNESBROOD, o. de roodbruine, eetbare
peul van een in het Oosten en in Zuid- Europa
wassenden boom (ceratonia siliqua).
JOHANNESKEVER, m. (-s), (nat. hist.) Juniever, een b]adsprietig kevertje, ook tuinkevertje
en rozenkevertje geheeten, half zoo groot als de
meikever, (rhizotrogus solstitia.lis).
JOHANNES -RIDDER, JOHANNITER-RIDDER, m. (-s), lid caner Duitsche orde, welke tijdens
de kruistochten in Palestina ontstond en wier doel
was : de bescherming der pelgrims, en de verdediging van het Heilige Land tegen de ongeloovigen;
Hun patroon was de apostel Johannes.
JOHANNES-WORMPJE, o. (-s), glimworm. Zie
aldaar.
JOHN BULL, schertsende bena^ning van de
Engelsche natie, het eerst door John Arbuthnot
(in 1712) gebruikt in zijn pamflet History of John
Bull; thans inz. gebezigd om de barsche ruwheid
en de steile zelfgenoegzaamheid der Engelschen
aan te duiden.
JOK, m. scherts, boert: uit jok iets zeggen.
JOKDORPEL, m. (-s), (waterb.) hardsteenen
band aan het einde der bemetseling van een sluis
-vloer,
waarover de deuren draaien.
JOKEN, (jookte, heeft gejookt). Zie JEUKEN
enz.
JOKKEBROK, m. en v. (-ken), iem. die altijd of
erg jokt (inz. in kindertaal).
1. JOKKEN, (jokte, heeft gejokt), boerten,
schertsen : wat jokt, dat lokt; — (vooral in kindertaal) verzachtende uitdrukking voor : onwaarheid
spreken, liegen.
2. JOKKEN, m. (-s), leugen. JOKKENTJE, o. (-s).

JOKKENAAR, m. JOKKENAARSTER, v. (-s),
JOKKER, m. JOKSTER, v. (-s), die jokt, onwaar
-keid
spreekt.
JOKKERIJ, V. (-en), boert, scherts.: gij moet
het niet kwalijk nemen, 't was maar jokkernij.
JOKSEL, o. (Zuidn.) jeukte.
JOL, v. (-len), licht roei- en zeilvaartuig; inz. de
kleinste sloep op oorlogsschepen en andere groote
zeeschepen. JOLLETJE, o. (-s).
JOLBLOK, o. (-ken), (zeew.).
JOLEN, (joolde, heeft gejoold), pret maken.
JOLIG, bn. bw. ( -er, -st), prettig, opgeruimd,
uitgelaten : 't is een jolig heer, hij houdt wel van
een pretje. JOLIGHEID, v. pret, vroolijkheid,
uitgelatenheid.
JOLLEMAN, m. (-nen), iem. die met eene jol
vaart, bv om over te zetten.
JOLLEN, (jolde, heeft gejold.), een kreunend
geluid maken.
JONASHAAI, in. (-en), (nat. hist.) eene soort van
haai, 2,25 M. lang, die evenals de blauwe haai,
menschen aanvalt, vooral voorkomende aan de
kasten der Middellandsche Zee en van d• n Atlant ischen Oceaan (carcharias lamia).
JONASSEN, (jonaste, heeft gejonast), iem . aan
armen, beenen en schouders of in een laken of kleed
horizontaal vasthouden en zoo na het zingen van:
„Jonas die in den walvisch zat, van één, van twee.
van drie," omhoogswerpen.
JONATHAN (BROEDER-), m. spotnaam voelhet gezamenlijke volk der Vereenigde Staten van
Noord-Amerika, zooals John Bull die is voor de
Engelschen. (In den vrijheidsoorlog zeide generaal
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Washington bij zekere gelegenheid, toen goede raad
duur was : „Wij moeten het broeder Jonathan
vragen," met wiep hij zijn vriend Jonathan Trumbull bedoelde, gouverneur van Connecticut. Aan
dit zeggen, dat later in moeilijke gevallen tot een
spreekwoord werd, heeft de volksnaam zijn oor
-sprong
te danken).
1. JONG, bn. bw. ( -er, -st), tegenstelling van oud,
jeugdig, nog weinig jaren tellend (van personen en
dieren) : jonge kinderen; jonge lieden; jong en oud
was op de been; een jong paard; een nest met jonge
ratten; - (fig.) jong Holland, politieke of litteraire
fractie, die op nieue grondslagen wil bouwen;
van jongs af, van der jeugd af; — op jeugdigen
leeftijd : hij is jong gestorven; zij was reeds jong
getrouwd; -- wij kunnen het niet jonger doen, gezegd
wanneer men iets doet waarvoor men eigenlijk
al te oud is; - Jong gewend, oud gedaan, wat men
in zijne jeugd leert, kan of kent men als men oud
is; --- sedert koten tijd in zekeren toestand ver keerend, onbedreven, onervaren : de jongste bediende,
die het laatst aangesteld is; het jonge paar, pas
gehuwde man en vrouw; wat wou zoo'n jong broekje
daar nu van weten ?; —
(van planten) nog niet volgroeid : het jonge
hout; jonge salade; - (van dranken) nieuw, versch:
jonge wijn; dong bier, (ook) het bier, dat na de hoofd
zeer koele kelders op de ligvaten wordt-gistn
gebracht met het oog op de nagisting; -- jonge,
melk, melk van Bene koe kort na het kalven (bijv. 14
dagen na de biest); --- jonde kaas, nog ni .,t belegen;
— wat bij iets jongs hoort, aan jonge menschen
eigen is : gij hebt jonger beenen dan ik; zijn hart
is nog jong; — nog nieuw, nog niet lang geleden,
laatste; in den j ongsten veldslag zijn vele officieren
gesneuveld; de jonsste berichten zijn niet verontrustend;
— de jongste dag, de laatste dag der n ereld, dag
des oordeels; het jongste gericht, het laatste oordeel.
2. JONG, o. (-en), pas geboren dier: 3ongen werpen, jongen krijgen; dieren, die levende jongen ter
wereld brengen; -- (spr.) aap, wat hebt gij mooie
jongen, zie aap; zoo de ouden zongen, piepen de
jongen (of : zo ) de ouden pijpen, zingen de jongen),

de kinderen doen als hunne ouders; evenzoo :

zulk een tronk, zulk een jonk; — ook van kinderen,
jongen of meisje : een aardig jong; een ondeugend
, ong; — (plat) met dong zitten, zwanger zijn; iem.
met jong schoppen, haar bezwangeren.
JONGEDOCHTER, v. (-s), ongehuwde vrouw.
JONGEHEER, JONGENHEER, m. (-en), titel
van zoons van gegoede ouders; - (scherts. en plat)
mannelijk lid.
JONGEJUFFROUW, v. (-en), ongehuwde dochter
van gegoede ouders.
JONGELING, m. (-en), jong manspersoon (b. v.
van 12 tot 20 jaar).
JONGELINGSCHAP, v. leeftijd der jongelingen:
gedenk aan uwen Schepper in de dagen uwer jongeling
(fig.) de jongelingen; de studeerende jongeling--schap;
schap, de studenten.
JONGELINGSDROOM, m. (-en), droom zijner
jeugd, ideaal : zijn jongelingsdroomen vervuld zien;
...JAREN, o. mv.; ...VEREENIGING, v. (-en),
vereeniging van jongelieden uit den arbeiders -,
ambachts- of handelsstand op godsdienstigen grondslag : christelijke jongelingsvereeniginq.
JONGELUI, mv. jonge lieden; inz. volwassen
kinderen ten opzichte der ouders.
1. JONGEN, m. (-s), knaap, kind van het mannelijk geslacht : hij heeft vier kinderen; drit, jongens
en een meisje; de jongens gaan na de meisjes uit de

school; — leerling (bij ambachten); -- de laagste
knecht op een oliemolen (onverschillig of hij jong
is of niet); — looper, boodschaplooper; — (Id.)
mannelijk bediende; - (fig.) een goede jongen, eeii
eenvoudig, (ook) ge,villig mensch; — een gladdi

jongen, iem. die zeer vlug, zeer geslepen is; een jongen van Jan de Wit, een ferme kerel, iem.
waarop men rekenen kan; — (gemeenz.) kom,
ouwe jongen, help eens een handje; - (gemeenz.
en plat) de kleine jongen, de jongeheer. de penis; -(gemeenz.) daar is dit maar een kleine jongen bij,
dat is veel grootei, veel meer; — jongen ja, jongen
neen, wel ja, o. ja enz.
2. JONGEN, (jongde, heeft gejongd), jongen
werpen, ter wereld brengen (van dieren) : onze kat
heeft vandaag gejongd.
JONGENSACHTIG, bn. bw. ( -er, -st), als een
jongen; de hoedanigheden van een jongen hebbende:
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zich jongensachtig aanstellen; — (ooa) `verzot op
jongens, jongensgek: dit meisje is erg jongens

-achtig.

JONGENSGEK, bn. verzot op jongens (van een
meisje).

JONGENSGRAP, V. (-pen), grap, die door jongens
is uitgehaald; kinderachtige grap; ...MUISJES, o.
mv. ruwe muisjes, die gegeten worden bij de geboorte van een jongen (in tegenst. met meisjesmuisjes, die glad zijn); ...PAK, o. (-ken), pak
kleeren voor een jongen; ...STREEK, m. (...streken), streek van een jongen : de jongensstreken zijn
er bij hem nog niet uit; ...WERK, o.
JONGER, m. (-s, -en), leerling, volgeling : de

jongeren van den h^eere Jezus Christus; Jezus en
zijne jongeren, discipelen ; leid mij tot uw (van de
eenvoudigheid) klein gezin, als een trouwen jonger
in; (geut est.) mv. jongers : kinderen.

JONGETJE, o. (-s), kleine jongen.
JONGGEBORENE, m. en v. (-n), pasgeborene;
kind, dat slechts eenige uren of dagen oud is:

hoe zal de jonggeborene heeten ?

JONGGEHUWDE, ...GETROUWDE, m. en v.
(-n), die nog slechts zeer korten tijd gehuwd zijn:

de jonggehuwden zijn gisteren van hunne reis terug gekomen.
JONGGEZEL, m. (-len), ongehuwd man : hij is
nog jonggezel, maar ik denk, dat hij wel spoedig
zal gaan trouwen.

JONGGEZELLENLEVEN, o. het leven als ongehuwd man : het jonggezellenleven begint hem te vervelen.

JONGLEUR, m. (-s), (eig.) in de middeleeuwen
in Frankrijk (inz. Provence) de naam van den
dichter, die de beoefening van poëzie en muziek
als middel van bestaan aanwendde (in tegenst.
met troubadour, trouvère); — muzikanten of speellieden, die de troubadours vergezelden; — kunsten
-maker.
JONGMAATJE, o. (-s), jongeling, die in eenig
vak opgeleid wordt.
JONGMENSCH, o. (jongelieden, jongelui), jongeling.
JONGS. Van jongs af, bijw. uitdr. van de
jeugd af.
JONGSKEN, JONGSKE, o. (-s), een jong kind
van liet mannelijk geslacht.
JONGSTLEDEN, bn. laatstleden : jongstleden
Woensdag, Woensdag jongstleden, verleden Woensdag; in Januari jongstleden, in de laatst verloopen
Januarimaand.
JONK, v. (-en), Chineesch koopvaardij- en
oorlogsschip van eenigszins plomp maaksel, gemeen
drie masten en zeilen van biezenmatten of-lijkmet
vrij dik katoen.
1. JONKER, m. (-s), vroeger een eeretitel voor
prinsen en zonen van den hoogen adel; thans de
zoon uit een adellijk huis, niet enkel in zijne jongere
jaren, maar vaak, zoo hij ongehuwd blijft, zijn
gansche leven door; een kale jonker, een arme edelman; (spr.) hoe kaler jonker, hoe grooter pronker.
2. JONKER, m. (-s), (plantk.) kale jonker, moeras vederdistel (cirsium palustre).
JONKERACHTIG, bn. bw. ( -er, -st), adellijk :
iemánd met een jonkerachtig voorkomen; (scherts.)
jonkerachtig wild, adellijk wild.
JONKEREN, (jonkerde, heeft gejonkerd), (w. g.)
ledig gaan, straatslijpen.

JONKERPARTIJ, v. reactionnaire partij van
den adel in Pruisen.
JONKERVISCH, m. (...visschee), (nat. hist.)
eene soort van lipvisch, regenboogvisch of zeejonker
(julis mediterraneus).

JONKHEER, m. (-en), mannelijk persoon, tot
den geringsten adel behoorende.
JONKHEERSTITEL, m. titel van jonkheer.
JONKHEID, V. jeugd : dat is de jonkheid, zei
besje, en zij sprong over een strootje; — (Zuidn.)
jongeling; Jan is nog een eerste jonkheid.
JONKMAN, m. (jongelieden, jongelui, (gemeenz.)
jonkmans), jongeling, ongehuwde van het mannelijk geslacht.
JONKVROUW, v. (-en), ongehuwde adellijke
dame, freule.
JONKVROUWELIJK, bn. maagdelijk : dat schokte
diep haar jonkvrouwelijk gemoed; jonkvrouwelijke
schaamte.

JONQUILLE, v. (-n), tijloos, eene narcisachtige
plant.

JOULE.

JONQUILLEKLEUR, v. lichtgeel met groenachtigen weerschijn.
,-- JOOD, m. (joden), belijder van den Israëlietischen
' godsdienst : de Joden woonden eertijds in Palestina;
een Portugeesche jood; — de wandelende jood, legen
persoon, die veroordeeld zou zijn tot het-darisch
einde der wereld rond te dwalen zonder ooit rust
te vinden; — (vaak in ongunstigen zin en als scheldwoord) oude, vuile jood !; — nv, is hij aan de joden
overgeleverd, in handen van onbarmhartige menschen gevallen; dat kan nog geen jood uithouden
(dus ik nog veel minder), dat is niet uit te houden; —
dat kan een jood niet uit elkaL r houden, en die is
nog wel zoo geslepen; geen jood kan er uit wijs
worden; — woekeraar, afzetter, bedrieger : ik zou
bij zoo'n jood niet willen koopen. JOODJE, o. (-s),
kleine Jood; (ook) korte steenen Goudsche pijp.
JOODSCH, bn. een Jood eigen; tot de Mozaïsche
leer behoorende; het Joodsche land, Judea; de Jood
wandelaar, de wandelende jood; de Joodsche-sche
almanak of kalender; —, o. de Joodsche taal:
Joodsch praten.

JOODSCHAP, v. het Jodendom, de Joden, als
een volk beschouwd; —, o. de eigenschap, Jood
te zijn .
1. JOOL, m. (jol ;n ), (veroud.) halve gek, druil,
suffer : A ? was Klein- Duimpje; B ? de Sparewouwer Reus; C ? was een jool.

2. JOOL, v. pret; joligheid; een of ander (luid
-ruchtig)
feest; vgl. rijjool, studentenjool.
JOON, o. (jonen), (vissch.) boei- en bakenton
op de beug : de schipper heeft zich beklaagd, dat een
kotter uit Yarmouth te zijnen nadeele op zee een
joon heeft gestolen.

JOOP, v. (jopen), (plantk.) ook JEUPEN, de
vruchten van den meidoorn; dorre rozeknop; —
zoete grijze joopen, een stoofappel die in Oct. en

Nov. goed is.
JOOSJE, m. een der volksnamen van den duivel:

pas op, anders komt Joosje.

JOOSJES-THEE, v. Bene zeer fijne soort van
thee, die tot zeer kleine balletjes is gekneed en
die daarom ook buskruit- of parelthee . wordt
geheeten.
JOOST, m. (-en), mansnaai:.; dat mag Joost
weten, dat mag de duivel, de drommel w eten, dat
weet geen mensch.
JOPENBIER, o. eene Duitsche biersoort, donkerbruin van kleur, bevat zeer veel moutextract en
is daardoor eenigszins dik vloeibaar.
JORDAAN, v. de voornaamste rivier van Palesti na; typische volksbuurt in het Westen van Ainsterdam.
JORDANER, m. (-s), Amsterdammer uit de buurt

van de Jordaan.
JORDEN, m. (-s), een onnoozele, domme jongen;
(spr.) dat is een voer hooi, zei Jorden, en het was
een wagen vol stroo.

JORIS, m. ( -sen), mansnaam; (spr.) het is een
domme Joris; het is Joris en Trijn, al te mal of
niemendal (nu eens al liefde wat er aan is, dan
weder de grootste ruzie); — naam van een heilige,
Sint Joris of. George die den draak overwon, hij is
de patroon der krijgslieden en boogschutters
(vgl. St. Jorisdoelen); -- Orde van St. Joris, Beiersche ridderorde, en voorheen ook eene orde der
Beide Siciliën; — bij St. Joris in de kost zijn, voor
niets medeëten.
JORMUNGAND, m. (Noorsche myth.) de vreeselijke slang die in de zee zich om alle landen slingert,
symbool van den allesomstroomenden Oceaan.
JOSEPH, m. eene soort van dun Fransch papier.
JOTA, v. (-'s), de Grieksche letter I: de kleinste
letter in het Grieksche alphabet; punt, puntje,
stippel, tittel ; geen jota, niets, zelfs het allergeringste niet : hij kent er geen jota meer van; — (versterkt) geen titel of jota, in 't geheel niets : geen titel
of jota zal er aan ontbreken.

JOTEN, m. mv. (Noorsche myth.) de reuzen die
de Asen bestrijden en in JOTENHEIM wonen.
JOU, pers. vnw. (gemeenz.) u.
JOUEN, (joude, heeft gejoud) ; iem. jijen en
jouen, iem. met jij en jou aanspreken, gemeentaan)
met iem. verkeeren.
JOUISSANCE, v. (-s), genot, genieting; vruchtgebruik.
JOUÍSSEEREN, (jouïsseerde, heeft gejouïsseerd),
genieten.
JOULE, v. (-n), eenheid van electrischen, arbeid.

JOUR.
JOUR, (Fr.) in. (-s), dag; ontvangdag.
JOUR (A), opengewerkt : d jour kousen; (goudsm.)
van edelgesteenten, die louter in een bandje zijn
gevat, dat het onderste gedeelte van den steen
onbedekt en oningesloten laat : de invatting der
robijnen geschiedt in goud, deels d jour, deels met
een foelie van glanzend goud.
JOURNAAL, o. (...nalen), dagboek; dag -, week-,
maandblad; tijdschrift; (boekh.) bet tusschenboek
om den inhoud van het memoriaal over te brengen
in het grootboek.
JOURNALISEEREN, (journaliseerde, heeft gejournaliseerd), (boekh.) in het journaal schrijven.
JOURNALISME, o., JOURNALISTIEK, v. het
dagbladschrijven en al wat er mede in verband staat;
al de periodieke geschriften van een land.
JOURNALIST, m. (-en), dagbladschrijver.
1. JOUW, m. bespotting.
2. JOUW, bez. vnw. (gemeenz.) uw; het is het
jouwe, het uwe.
JOUWEN, (jouwde, heeft gejouwd), bespotten,
beschimpen.
JOVIAAL, bn. bw. (...vialer, -st), blijgeestig,
lustig, opgeruimd; gulhartig : joviaal met iem.
omgaan; joviaal optreden.
JOVIALITEIT, v. blijgeestigheid; gulheid; gulhartigheid.
JOZEF, m. (-s), (fig.) kuisch, eerbaar jongeling
(naar den zoon van den aartsvader Jacob); (spr.)
het zijn allen geen Jozefs, niet allen weten aan de
verzoeking weerstand te bieden; - Jozef, de man
van Mania : (spr.) als de rechte Jozef maar komt,
tot een meisje gezegd dat zich nog niet wil engageeren.
JUBEE, o. (-s) . (R. K.) zanggalerij of dokzaal;
(thans inz.) verbindingsbalk tusschen de zijwanden
der kerk, vóór het priesterkoor aangebracht.
JUBEL, m. (-s), jubelkreet : het volk barstte in
een luiden jubel uit.
JUBELEN, (jubelde, heeft gejubeld), vreugde
aanheffen : van blijdschap, van vreugde-kretn
jubelen.
JUBELFEEST, o. (-en), feest ter gedachtenis van
zekere gebeurtenis, na verloop van 25, 50 of 100
jaren.
JUBELJAAR, o. (...jaren), jaar, waarin een jubelfeest valt; -j- (bij de oude Israëlieten) het vijftigste
jaar van de bebouwing yens akkers, wanneer de
velden onbebouwd moesten blijven, de lijfeigenen
hunne vrijheid kregen en de vervreemde goederen
weder tot den eigenaar terugkeerden; - (R. K.)
't eerste jaar eener nieuwe eeuw; oorspronkelijk
werd elk drieëndertigste en later geregeld elk
vijfentwintigste jaar voor een jubeljaar verklaard;
jaar waarin een plechtig afgekondigde volle aflaat
(Jubilé-aflaat) verleend wordt.
JUBELKREET, m. (...kreten), juichtoon : luide
jubelkreten.
JUBILAEUM, (-s), JUBILÉ, o. (-'s), jubelfeest
(inz. kerkelijk), jubeljaar; de viering van een afgeloopen tijdvak van 100 jaar, de helft, het vierde,
of ook wel liet achtste gedeelte daarvan.
JUBILARIS, ni.. ( -sen), iem. tot wiens eere een
jubelfeest gevierd wordt; iem. tot wiens eere een
feest gegeven wordt.
JUBILEEREN, (jubileerde, heeft gejubileerd),
juichen, jubelen; zijne 25- of 50-jarige echtverbintenis of ambtsbediening vieren, zilveren of gouden
bruiloft houden.
JUCHT, JUCHTLEDER, JUCHTLEER, o. Bene
soort van zeer zacht lenig, waterdicht, sterk riekend
leder, vroeger vooral in Rusland, van de huiden
van halfvolwassen rundvee, bereid. De vellen
worden paarsgewijs ('t Russische woord, waarnaar
het leder zijn naam draagt, beteekent paar) met
bast aaneengenaáid, zoo bewerkt en in den handel
gebracht. (Vroeger een dekker (tiental) ossenhuiden
of juchten.
JUCHTEN, bn., (ww. g.) juchtlederen.
JUCHTLEDEREN, ...LEEREN, bn. van juchtleder vervaardigd.
JUDAÏSME, o. het jodendom; Joodsch stelsel;
(ook) Joodsche uitdrukking (in het spreken of

schrijven).
JUDAS, m. ( -sen); (fig.) verraderlijk mensch,
valsche vriend; kweller, plager : die jongen is een
eerste judas.
JUDASBAARD, m. (-en), roode baard; ... BOOM,
m. (-en), (plantk.) sierboom uit Z. Europa, met
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rose tot witte bloemen, (eercis siliquastrui)i.),
...GROET, m. (-en), valsche groet; ...HAAR,
o. (...haren), rood, rosachtig haar; ...KUS, m. (- sen),
verraderlijke kus; ...LACH, m. valsche lach;
...00G, o. (-en), uitwas van den vlierboom.
JUDASOOR, o. (-en), (plantk.) eene zwamsoort
die tot de afdeeling der kiemvlies -zwammen behoort,
en in. Midden -Europa, alsmede in Noord-Amerika,
in den herfst en in den winter vooral op oude vlier stammen wordt aangetroffen; - (scheepst.) de
boveneinden der apostels; zie apostel (2e art.).
JUDASPENNING, m. (-en), eene tweejarige
plant, die haar naam draagt naar hare vrucht, in
den vorm eener hauw, wier zijdeachtig wit middel
zaden draagt (lu-varia biennis); ...STREEK,-schotde
m. (... streken), verraderlijke streek.
JUDASSEN, (judaste, helft gejudast), geniepig
knijpen, pijn doen, plagen, kwellen : hij kan niet
anders dan zij ne zusjes judassen.
JUDICATUUR, v. rechterambt.
JUDICEEREN, (judiceerde. heeft gejudiceerd),
oordeelen, richten, vonnis vellen, uitspraak doen,
beslissen.
JUDICIEEL, bn. rechterlijk.
JUDICIEUS, bn. (...zer, -t), oordeelkundig, ver
-standig,
wel overlegd.
JUDICIUM, o. (...cia, -s), vonnis, uitspraak; oor
faculteit over het afgelegd examen aan-delr
eene universiteit.
JUF, v. (-s), (gemeenz.) verkorting van juffrouw.
1. JUFFER, v. (-s, -en), jongedochter, juffrouw;
bedwarmer. JUFFERTJE, o. (-s), kleine, jonge
juffer.
2. JUFFER, v. (-s), lange en dunne paal of mast,
steigerpaal, heipaal, spier; zolderrib: - (scheepst.)
blok met inkeping en met drie of vier gaten voor
glazenmaker-zien,wadortlpen;of li bel.
JUFFERACHTIG, bn. bw. ( -er, -st), op de wijze
eener juffer.
JUFFEREN, (het jufferde, heeft gejufferd), (gemeenz.) welstaan, net zitten : een beetje scheef,
dat juffert (of zwiert) wel, dat is zoo erg niet, dat
hindert niet.
JUFFERSCHAP, v. het schoone geslacht.
JUFFERSCHOENTJES, o. mv. (plantk.) volks
gemeene of rolklaver (lotus ec.rnicuda--namvde
tus), ook laarsjes, schaapsklaver en steenklaver
geheeten.
JUFFERSHONDJE, o. (-s), schoothondje; (zegsw.)
hij beeft als een juffershondje, hij beeft als een riet;
(fig.) lieveling.
1. JUFFERTJE, o. (-s), (plantk. ) juffertje -in-'t groen
(nigella daniascena), Bene sierplant, tot de familie
der nieskruidachtigen behoorende; zekere likeur.
2. JUFFERTJE, o. (-s), (nat. bist.) naam van de
kleinere soorten van waternimfen of libellen.
JUFFROUW, v. (-en), meisje, ongehuwde vrouw
uit den deftigen stand; - (spr.) hij krijgt eene
kleur als eene jonge juffrouw; de pot is eene ju ffrouw;
zij moet op tijd bediend worden; - huishoudster;
gouvernante, onderwijzeres : na den dood zijner
vrouw woont hij met eene juffrouw; de beide kinderen
wandelden met hunne juffrouw; vandaag is er geen
school, omdat de juffrouw ziek is; - vrouw uit den
burgerstand, al of niet, gehuwd : de verguldpartij
bij juffrouw De Groot; juffrouw Mietje Dekker,
de dochter van een deftigen kleermaker.
JUFFROUWMERK, o. (plantk.) wilde selderij.
JUGEEREN, (jugeerde, heeft gejugeerd), oordeelen, beoordeelen; vonnissen.
JUICHEN, (juichte, heeft gejuicht), luidruchtig
zijne vreugde te kennen geven : juichend en jubelend
trok de stoet naar de stad terug.
JUICHENSSTOF, v. (dicht.) stof, reden tot juichen : ' t juicht alles en geeft )uiehensstof, en noodt:
o dank toch mede.
JUICHER, m. (-s), JUICHSTER, v. (-s), die
juicht.
JUICHTOON, m. (...tonen), jubelkreet.
JUILEN, (juilde, heeft gejuild), (w. g.) huilen,
luid schreeuwen en tieren van vreugde, opgewondenheid, woede enz. JUILING, v. het juilen.
JUIN, m. (-s), (v. als stofnaam), (gew.) ajuin.
JUIST, bn. bw. ( -er, meest -), nauwkeurig, zooals
het moet zijn, precies : de juiste maat; eene juiste
uitspraak; het juiste antwoord; juist geraden; dat
komt juist van pas; hij komt juist on tijd; -- hij

kwam juist toen w(j weggingen, op hetzelfde oogen-

JUJUBE.

872

blik; -- ik ben er niet geweest. — Ik juist ook niet.
trouwens; -- dat weet ik juist niet, alles weet ik, maar
juist dit weet ik niet. JUISTHEID, v.
JUJUBE, JUJUUB, v. (-s), eene steenvrucht,
die verscb gegeten of bij het vervaardigen van
het borstdeeg (pate pectorale) gebruikt wordt;
borstdeeg ; suikergoed van gom en suiker.
1. JUK, o. (-ken), houten werktuig om er ossen
in te spannen; (fig.) wat iea. wordt opgelegd als
een last, toestand van drukkende dienstbaarheid:
zalig hij die zijn juk in zijne jeugd draaot; -- onder
het Caudijnsche juk moeten doorgaan, zich moeten
onderwerpen, zich voor den overwinnaar moeten
vernederen; — onder het ,Spaansche juk, onder de
heerschappij of dwingelandij van Spanje; — onder
het juk brengen, onderwerpen; — het juk afwerpen,
&ƒschudden, zich vrij maken; — zijn nek onder het
juk buigen; --zooveel als in een juk gespannen wordt, koppel
(Statenb.) : ik heb vijf juk ossen gekocht; — zooveel land als met een juk ossen in een dag wordt
geploegd, oude Nederlandsche vlaktemaat, (gew.)
nagenoeg een halve Hectare; —
houten werktuig om er iets (b. v. twee emmers
of manden) aan te dragen; -- een horizontale balk
rustende op een rij verticale : het juk eener brug; —
(scheepst.) aan het bovengedeelte van een roer
aangebrachte stang, den dienst doende van de
roerpen; --- (stoomm..) stuk ijzer dat dient om de
beweging van zeker deel op een ander deel over te
brengen, traverse : juk van den stoomzuiger; juk van
de drijfstang; - (bouwk.) balk onder een afdak of
luifel ; -- (plantk.) bladpaar bij een gevind blad.
2. JUK, v. jeuk : juk hebben.
JUKBEEN, o. (-en), (ontl.) wangbeen onder het
oog : linker, rechter jukbeen; ...BOOG, n. (...bogen),
slaapboog.

JUKBOOM, m. (-en), de haagbeuk of wielboom.
JUKDRAGEND, bn. (Statenb.) die een juk draagt,
dienende tot lastdier : jukdragende ezelin.
JUKGE PAN, o. (veroud.) een span ossen.
JUKKEN, (jukte, heeft gejukt), jeuken : mijn
rug jukt; zich jukken, zich wrijven, krabben om juk
te verdrijven.
JUKGORDEL, m. (-s).

JUKOS, m. ( -sen), trekos, ploegos; ... RIEM, M.
(-en), buikriem.
JUKSPIER, v. (-en), (ontl.); ...ZENUW, v. (-en),
(ontl.).
JULI, m. zevende maand van het jaar, Hooi
dagen).
-mand(31
JULIAANSCH, bn.; Juliaansche periode, denkbeeldige tijdkring, genoemd naar Julius Scaliger:
door Juliaansche periode verstaat men het product
van een zonnecirkel, een maancirkel en den indictie cirkel. Zij is dus gelijk aan 28 . 19 , 15 = 7980
jaren; -- Juliaansche tijdrekening, eene tijdrekening
van Julius Caesar, die met behulp van den sterren
jaar op 365'/ 4 dag bepaalde,-kundigeSosht
en vaststelde, dat er elke vier jaar een schrikkel-

jaar van 366 dagen zou zijn, terwijl de overige jaren
365 dagen zouden tellen. Deze tijdrekening werd
in 1582 vervangen door de Gregoriaansche tijdrekening; bij de Grieksche Christenen is zij echter
nog in gebruik, «aardoor er tusschen hunne en de
gewone tijdrekening een verschil is van 12 dagen.
JULIKEVER, m. (-s), bladsprietige kever (polysphglla fulla), 25 tot 35 mM. lang, vliegt vooral in
Juli, ook duinkever geheeten.
JULLIE, pers. vnw. (gemeenz.) jelui, gijlieden, gij.
JUNCTIE, v. (-s, ...tiën), vereeniging, verbinding.
JUNCTUUR, v. (...turen), verbinding; tijdsgewricht, omstandigheid, toestand. 11
JUNI, m. zesde maand van het jaar, Zomermaand
(30 dagen).
JUNIBES, V. ( -sen), (plantk.) gewone rotmispel
(amelanchier vulgaris).

JUNIKEVER, m. (-s), (nat. hist.) schildvleugelig
insect, half zoo groot als de meikever; komt veel
in duinstreken voor (ook Johanneskevertje geheeten)

(rhizothrogus solstitialis).

JUNIOR, de jongere; de Heer A. Baas junior
(de jongere, de zoon); (mv. -es), (sport) roeier, die
voor den lsten Januari van het jaar nog geen eer-
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JUNONISCH, bn. op de godin Juno gelijkende;
trotsch, majestueus.
JUNTA, V. (-'s), vergadering; raadsvergadering
(in Spanje, Portugal, Zuid- Amerika enz.); commissie.
JUPITER, m. (myth.) de dondergod; de planeet
Jupiter wordt aangeduid door het teeken , .
JUPON, m. (-s), vrouwenonderrok.
JURA, o. ('t mv. van jus) de rechten, de rechtswetenschap.
JURE. DE —, bw. uitdr. van rechtswege, reohtens.
JURE, m. (-'s), gezworene, lid van Bene jury.
JURIDISCH, bn. bw. overeenkomstig de leer
van het recht, rechtskundig : de juridische faculteit; een juridisch betoog; juridisch redeneeres.
JURISDICTIE, v. (-s), rechtsgebied en rechts
dat is : de omvang binnen welken en de-macht,
bevoegdheid krachtens welke de rechtspraak wordt
uitgeoefend.
JURISPRUDENTIE, v. oorspr. rechtsgeleerdheid;
— (thans) rechtsopvatting van de rechterlijke
macht, blijkende uit de genomen beslissingen : de
jurisprudentie van den Hoogen Raad; de jurisprudentie der provinciale hoven, enz.
JURIST, m. (-en), rechtsgeleerde.
JURISTENDAG, m. (-en), congresdag van juristen; ..VEREENIGING, v. (-en).
JURK, v. (-en), zeker kinderkleedingstuk; (ook)
japon voor dames. JURKJE, o. (-s).
JURKENGOED, o. stof voor jurken.
JURY, v. (-'s), rechtbank van gezworenen; commissie van beoord.eeling (bij tentoonstellingen,
prijsvragen enz.).
JURY-LID, o. (...leden), lid eener jury; ...TENT,
v. (-en), (bij een wedren) tent voor de juryleden.

1. JUS, o. het recht, de gerechtigheid, bevoegdheid, aanspraak; de macht om recht te spreken;
—, mv. jura, de rechten, de wetenschap, van het
recht : jus studeeren; jus criminale, strafrecht;
jus promovendi, recht om diploma's uit te reiken;
jus docendi, recht om onderwijs te geven; rechten;
gerechtigheid.
2. JUS, v. Zie JEU.
JUSTEERBALANS, v. (-en), justeerschaal.
JUSTEERDER, m. (-s), vereffenaar (der munt

-platjes).
JUSTEEREN, (justeerde, heeft gejusteerd), juist
maken; richten; afmeten; vereffenen; nauwkeurig
bepalen; ijken; echten of echt maken; inz. onderzoeken of de tot munten bestemde muntplaatjes
het juiste, wettelijke gewicht hebben.
JUSTEERSCHAAL, v. (...schalen), Bene schaal,
waarop de muntplaatjes vóór de stempeling gewogen worden; ...VIJL, v. (-en), de vijl, waarmede

b. v. munten naar de zoogenaamde liggers op Bene
balans vergeleken en vereffend worden.
JUSTEMENT, bw. juist, precies.
JUSTIFICATIE, v. (-s, ...tiën), rechtvaardiging;
verdediging, verontschuldiging.
JUSTIFICEEREN, JUSTIFIEEREN, (justi fi (c)eerde, heeft gejustifi(c)eerd), rechtvaardigen,
verdedigen, verontschuldigen.
JUSTINIAANSCH, bn.; justiniaansche codex, het
boek, waarin alle Romeinsche wetten zijn opgenomen; verzameling van wetten, op bevel van
keizer Justinianus in de óde eeuw bijeengebracht,
ook corpus juris geheeten; na -justiniaansch recht,
liet Romeinsche recht na de tijden der wetgeving
van Justinianus.
JUSTITIABELEN, m. v. mv., de personen over
wie recht gesproken wordt.
JUSTITIE, v. het gerecht; rechtswezen; rechtsoef-ning, rechtspleging; paleis van justitie.

JUT, v. (-ten), voor de vrucht, m. (-ten), voor

den boom; juttepeer; — (zeew.) doom jut, een hou ten blok aan welks boveneinde Bene inkeping is

om eene schijf in te zetten.
JUTE, v. eene vezelstof uit de tropen, die gesponnen en geweven wordt tot gordijnen, vloerkleeden,
zakken enz.; —GAREN, o.; —SPINNERIJ, v.
(-en); —WEVERIJ, v. (-en); —ZAK, m. (-ken),
uit jute vervaardigde zak.
JUTMIS, JUTTEMIS, V. (misschien) de gedenkdag van St. Judith, d. i. 17 Augustus; (spr.) met

sten prijs heeft gewonnen (in tegenst, met
Sint- Jutmis (als de kalveren op het ijs dansen),
senior).
nooit, nimmer.
JUNO, V. (myth.) de zuster en gemalin van
1
JUTTEPEER, v. voor de vrucht : saprijke zomerdoor
wordt
aangeduid
Jupiter; — de planeet Juno

liet teeken ^e_.

peer reet harde schil; m. voor den boom.
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JUVENAAT, ,. (R. K.) inrichting van gymnasiaal
onderwijs voor aspiranten van eene of andere kloosterorde.
JUTTIG, bn. bw. (gew.) iem. juttig aanzien,
«ankijken, verliefd, met kleine, glimmende oogjes.
JUWEEL, o. (-en), elk geslepen edelgesteente,
inz. een diamant : de juweelen der kroon; een gouden
ring met juweel; — (fig.) een juweel, iets uitstekends,
iets voortreffelijks (van personen zoowel als van
zaken); — een juweel van eene vrouw, eene uitmuntende, lieve vrouw; — een juweel van een kerel; een
juweel van een gedicht; — juweelen, kostbaarheden,
kleinoodiën : handelen in juweelen; een kistje voor
juweelen; --- (fig.) voorwerpen, waarop men trotsch
is : haar kinderen zijn haar juweelen. JUWEELTJE,
o. (-s).
JUWEELEN, bn. uit edelgesteenten samengesteld;
met edelgesteenten bezet : een jut'-eelen ring.
JUWEELENDOOSJE, ...KISTJE, ... KOFFER-

TJE, o. (-s), doosje, kistje of koffertje om juweelen
in te bewaren.
JUWEELIG, bn. op juweel gelijkende.
JUWEELKEVER, m. (-s), prachtig glinsterend
schildpadtorretjee (desmonata vw riolosa).
JUWEELPOEDER, o. diamantpoeder ; ...TOR,
v. ( -ren), de prachtkever in Brazilië, van het
geslacht der olifantjes of snuittorren (entimus

K, v. (-'s), elfde letter van het alphabet; de
gezamenlijke namen of woorden in een adres- of
woordenboek, die met k beginnen; —
In afkortingen :
K.
— kalium — zie aldaar; —

lijk Bene grootere diepte te hebben : het schip ligt

Kapt.— Kapitein; —
kar.
— karaat; —
K. G.
— Knight of the Garter — ridder der

Kouseband-orde; —
K. G. Kg. of Kil. — Kilogram — Ned. pond; —
K. G. 111. — Kilogrammeter — zie aldaar; —
K. G. J7• — kleinste gemeene veelvoud --- zie
veelvoud; —
K. K.
— keizerkoninkrijk — (b. v. Oosten -

rijk- Hongarije); —

K. M.
— keizerlijke, koninklijke Majesteit; —
K. M.
-- Kilometer — zie aldaar; -Kol. V. — koloniaal verslag; —
Kon.— Koninklijk;
K. P.
-- kanaalpeil; —
kub.
-- kubieke; —
K. v. A. — Kamer van Arbeid; —
K. v. K. (en F) — Kamer van Koophandel (en
b abrieken); —
K. W.
— Kilowatt, zie aldaar.
1. KA, v. verkorting van kade, zie aldaar; verkorting van den meisjesnaam Catherine.

2. KA, v. (-'s), torenkauw.
KAABA, v. (Arabisch kaba -= kubus) een in
den tuin der groote Moskee te Mekka staand vierkant gebouw, een overoud heiligdom der Arabieren : de Kaaba is 10 M. lang, 10 M. breed en 15
M. hoog; in den oostelijken hoek is op 5 voet hoogte,
de beroemde Zwarte steen ingemetseld volgens
de overlevering, uit den hemel afkomstig en als
heilig besehouti d.
KAABAVEREERING, v. vereering der Kaaba : de
Kadbavereeri,ng is een overoude heidensche eeredienst.

KAAFIJZER, o. (-s), (zeew.) kapijzer.
KAAG, v. (kagen), platboomd, 1 , innenlandsch
vaartuig met een enkelen schuinen mast en een
halven boegspriet; het voert een sprietzeil en één
of twee fokkezeilen; — (w. g.) de kaag its nog niet
overgewonden, de besproken zaak is nog niet gelukt;
— smal en laag dijkje langs een binnenwater; —
(gew.) zware bui, hevige rukwind..
KAAGJE, o. (-s), kleine kaag; eene soort van
koek, eig. kaakje.
KAAGMAN, m. (-nen), ...SCHIPPER, m. (-s),
beheerder van Bene kaag; ...SCHUIT, v. (-en).
1. KAAI, v. (-en), laag dijkje langs de zomer
rivieren; — gemetselde oeverkant-bredt
langs een vaarwater om meer ruin te en onmiddel1

imperialis).

JUWEELVOGEL, m. (-s), mooiste soort van
kolibri, inz. de topaaskolibri (topaza Pella); ... WERKER, m. (-s); ...ZETTER, m. (-s), juwelier.
JUWELIER, m. (-s), JUWELIERSTER, v. (-s),
handelaar, handelaarster in juweelen; juweelwerker, juweelzetter : die edelsteenen, paarlen enz. in
goud en zilver zet.
JUWELIERSWERK, o.; ...WINKEL, m. (-s).
JUXTAPOSITIE, v. toeneming door uitwendige
aanzetting, uitwendige aangroei.

aan de kaai; — tusschen de kaai en het schip gaat
er veel verloren, er blijft veel aan maat en strijkstok

hangen; -- (Zuidn.) kleine muur langs een water,
om te beletten, dat er kinderen invallen of wagens
inrijden; — straat langs de kaai; — huizenrij aan
de kaai gebouwd - ik woon op de Suez -kade; — de
door kaaien begrensde ligplaats voor schepen :
het schip ligt in de kaai; het kind viel in de kaai.

KAAITJE, o. (-s).
2. KAAI, v. (-en), -uitgesmolten stukje vet of
spek; meestal kaan geheeten. KAAITJE, o. (-s).
KAAIBOEF, m. (...boeven), kaailooper.
KAAIBOEREN, met steepen werpen naar een
baksteen die in evenwicht ligt op een staanden
baksteen, gewoonlijk om centen.
KAAIDIJK, m. (-en), kleine dijk.
KAAIDRAAIEN, KADRAAIEN, (kaaidraaide,
heeft gekaaidraaid), met een klein bootje bij de
schepen rondvaren, om eetwaren te verkoopes.
KAAIDRAAIER, KADRAAIER, m. (-s), bootje
waarmee men kadraait; man die met zulk een
bootje rondvaart; — (scherts. bij de marine) of%cier van administratie.
KAAIDRAGER, m. (-s), ...LOOPER, m. (-s),
los sjouwerman aan de kaai; -- baliekluiver, straat
-slijper.
1. KAAIEN, (kaaide, heeft gekaaid), eene kaai
of kade maken; den waterkant langs een land
ophoogen door den wal af te steken en op den kant
te hi±len; — in de kaai werpen, wegwerpen, keilen:
iets in het water kaaien; iem. de deur uit kaaien.

2. KAAIEN, (kaaide, heeft gekaaid), (zeew.) van
richting doen veranderen, strijken of hijschen; —
de zeilen kaaien, reven, toppen; de ra kaaien, met
de kaailijn omhoog hijschen.
3. KAAIEN, (kaaide, heeft gekaaid), gappen,
stil wegnemen.
KAAIER, m. (-s), (zeew.) een valsche kaaier,
harde schok of bons van een schip, doordat Bene golf
er tegen breekt en het op zijde duwt : „Wat was
dat daar voor een stoot ? " vraagt de heer Z —. „Och,
meneer," antwoordt een oud matroos, „dat heeft
niks te beduiden, 't is maar een valsche kaaier."

KAAIEWAAIEN, lanterfanten, luieriken.
KAAIGELD, o. (-en), liggeld (voor vaartuigen).
KAAIHELLING, v. (-en), (zeew.) aanlegplaats
aan kaaien; — (ook) eene helling, waarop men
vaartuigen haalt om ze te kalfat mn, ook kielkade,
sleephelling geheeten; ...LIJN, v. (-en), (zeew.) dun
touw waarmede men iets omhoog hijscht; kaailijn
van een emmerzeil.

KAAIMAN, m. (-s, -nen), (nat. hist.) Bene soort

) Woorden die grien onder de K mist, zoeke men bij de C.
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van krokodil, zich van de alligc_tors onderscheidende
door het ontbreken van het beenig neusmiddel schot en door het bezit van een uit beweeglijke
platen samengesteld buikpantser; zij behooren
uitsluitend in Midden- en Zuid - Amerika thuis; -(Ind.) eene soort van echten krokodil (crocodilus
biporcatus); — groene kaaiman, vierkante pot of
kelderfiesch; — (Z. A.) klipsalamander, eene soort
van hagedis.
KAAIMEESTER, m. (- s), die voor het onderhoud
der kaaien, voor het innen van het kaaigeld en
voor de ligplaats der schepen zorgt; ...MUUR, m.
(...muren), muur langs een vaarwater; ...RING, m.
(-en), ring aan de kaai bevestigd, waaraan de schepen kunnen gemeerd worden; ...STROPJE, o. (-s),
(zeees.) kousje met een stropje waardoor de uithaler tot de reep geschoren is; ...STUT, v. (-ten),
om een schip van de kade vrij te houden, als men
geen dwarstrossen over kan of mag hebben.
KAAIWERKER, n. (-s), sjouwer die de schepen
helpt laden en lossen; iem. die een kaai of dijkje
helpt maken.
1. KAAK, v. (kaken), (ontl.) beenderen van de
mondholte, waarin de tanden en kiezen geplaatst
zijn : bij den mensch onderscheidt men eene boven en eene onderkaak; — aan de kaken van den dood
ontsnappen, aan levensgevaar ontkomen; — iem.
uit de kaken des doods redden, van een anders wissen
dood; -- alles door de kaken jagen, doorbrengen,
verkwisten; — (w. g.) stijf in de kaken zijn, boud
spreken; — iets met stijve kaken beweren, onbesehroom d; — hij kan zijne kaken goed roeren, hij
kan flink praten; — wang : blozende, ingevallen
kaken; -- met beschaamde kaken staan, met den blos
der schaamte op het gezicht : met beschaamde kaken
aftrekken; — kieuw van een visch; — (techn.) de
kaken van eertje nijptang, eene bankschroef, de kromgebogen deelen van den bek; — de kaken van eene
schaaf, die deelen van het schaafblok, die ter weers-

zijden van den beitel zijn. KAAKJE, o. (-s).
2. KAAK, v. (kaken), harde scheepsbeschuit.
KAAKJE, o. (-s), bros en droog koekje van meel,
suiker en water hoofdzakelijk, in alle vormen tot
kinderspeelgoed gebakken en in fijnere soorten tot
versnapering dienende : de kinderen spelen met
kaakjes; letterkaakjes, opzetkaakjes; vanieljekaakjes;
— een blik kaakjes, eene blikken kubieke doos vol

met kaakjes.
3. KAAK, v. (kaken), oorspronkelijk eene ton,
later eene houten of steenen verhevenheid, waarop
misdadigers werden te pronk• of - ten toon gesteld;
(oudt.) schandpaal; iem. aan de kaak stellen (vroeger : op de kaak zetten), (ook fig.) zijne schande
bekend maken, hem ten toon stellen.
4. KAAK, v. ruk« ind.
KAAKBAND, m. (-en), (geneesk.) hoofdzwachtel,
halsterverband voor eene ontwrichting of breuk
van het onderste kakebeen.
KAAKGEWRICHT, o. (-en), het gewricht tusschen onder- en bovenkaak; ...KLIER, v. (-en),
speekselklier niet ver van het kaakgewricht, in den
mond; ...KRAMP, v. (geneesk.) eene aanhoudende
kramp in de spieren van de onderkaak en de keel,
waardoor de onderkaak onbeweeglijk m ordt.
KAAKMES, o. ( -sen), scherp mes, bij het haringkaken gebruikelijk.
KAAKPOOT, m. (-enl, ...SCHAAR, v. (...scha
(nat. bist.) voorste scharen of nijpers van den-ren),
kreeft; ...SLAG, m. (-en), slag op de wang;
...SMEET, v. (...smeten), (Zuidn.) kaakslag;
...SPIER, v. (-en), eene der spieren waarmede
de onderkaak bewogen wordt, kauwspier; ...TON,
V. (- nen), ton voor het bewaren der scheepsbeschuit
aan boord.
KAAKVORMIG, bn. (plantk.) kaakvormige bloem kroon, de buis uitloopend in twee lippen, in dezelfde
richting geplaatst, de keel open.
KAAKZAKKEN, m. mv. wangzakken (ruimte
in den mond van zekere dieren, tot berging van
voedsel).
KAAL, bn. bw. (kaler, -st), haarloos, onbehaard,
geschoren, of kort geknipt : een kaal hoofd; — kaal
worden, zijn haar verliezen; plant met kalen stengel;
— (van vogels) zonder vederen : die jonge vogels
rijn nog kaal; — ( van planten) zonder bladeren:
een kale boom; de rupsen hebben de besseboompjes
kaal gevreten; —

(ook van andere zaken) in 't algemeen : ontbloot
van iets : kale bergen, eene kale landstreek, zonder

plantengroei; — de kale wanden eener kamer, zonder schilderijen enz.; -- een kaal schip, een schip zonder•
mast, een onttakeld schip; — eene kale reede,
waar geen schepen liggen; — eene kale ra, zonder
zeilen; -- een kale boeg, zonder ankers: — de deuren
beginnen er kaal uit te zien, verveloos; — zijne jas
wordt kaal, de wol gaat er af, raakt versleten; —
(het ontbrekende als gemis gevoelende) arm,
armoedig, erbarmelijk : een kale jonker, een arme
edelman; (spr.) kale jonkers, groote pronkers;
hoe kc ler, hoe royaler, hoe minder iem. bezit, hoe
meer hij bij zekere gelegenheden uitgeeft; — een
kaal sausje, zonder vet; eene kale boterham, zonder
iets er op; -- eene kale ontvangst, wanneer niets
gepresenteerd wordt; — een kale rot, iem. die niets
heeft; — zoo kaal als eene luis, zeer arm; — iem.
kaal maken, hem alles afnemen; — er keel afkomen,.
er geene eer of voordeel bij behalen; (ook scherts )
zijn hoofdhaar kort laten knippen; — kaal maar
knap, armoedig maar zindelijk; (fig.) eene kale
uitvlucht, gezochte, niets zeggende verontschuldiging; — (plantk.) kale jonker, erne algemeen op vochtige en moerassige plaatsen en langs slooten voor
-komend
vederdistel (cirsium pal2u.stre)
KAALAARD, m. (-s), (Zuidn.) kaalkop ; kale
heer ; kaalpoot : van kaalaards familie, of bende
zijn, arm zijn.

KAALACHTIG, bn ( -er, -st), een weinig kaal.
KAALHEID, v. haarloosheid; — armoede, gelde loosheid.
KAALHALS, m. een gebrek bij koeien, tengevolge
van het schuren, kaal aan den hals zijn.
KAALHOOFDIG, bn. ( -er, st), zonder haar
op het hoofd. KAALHOOFDIGHEID, v.
KAALKIN, m. (-nen), baardelooze knaap, melkmuil.
1. KAALKOP, m. en v. (-pen), die een kaal hoofd
heeft (schimpnaam); (spr.) men kan geen kaalkop
bij het haar vatten; (scherts.) kaalkop heeft boter
gestolen.

2. KAALKOP, Ln. (- pen), (nat. hist.) naam van
vogels met ongevederden, van visschen met ongeschubden kop; — (veroud.) eene soort van zeebaars
(lates calcarifer) ongeveer zoo groot als een schei
(verbastering van Mal. kakap).
-visch
KAALNAKEND, bn. (Z. A.) geheel naakt, moedernaakt.
KAALOOR, m. en v. (-en), kaalkop.
KAALPOOT, m. (-en), vogel met kale pooteis;
(fig.) arme kerel.
KAALVOET, m. (-en), (Z. A.) bloote voet; —
bw. met naakte voeten, blootsvoets.
KAAM, v. wit, gerimpeld vlies op wijn, bier enz.
gevormd door eene spruit- , of gistzwam.
KAAMACHTIG, bn. ( -ei, -st), met een weinig
kaam bezet.
KAAMSEL, o. (-s). Zie KAAM.
1. KAAN, v. (kanen), (nat. hist.) griet, een lekkere platvisch (rhombus vulgaris).
2. KAAN, v. (kanen), uitgesmolten vetstukjes,
vetkorrels, reuzelkanen. Zie KAAI (2e art.); —
(gew.) gedroogd vuil in de hoeken der oogen, slapers.
KAANTJE, o. (-s), klein stukje uitgesmolten vet
of reuzel; kaantjes op het brood eten; — ( gew.)
dat is een kaantje, een buitenkansje.
3. KAAN, v. (kanen), schuit met vlakken bodem,
van zeer verschillende grootte.
KAANKOEK, m. (-en), gestold vet in vormen.
1. KAAP, v. (kapen), in zee vooruitstekend
gebergte, voorgebergte : de kaap omzeilen; de kaap
te boven komen, haar omzeilen; — hij zal de kaap
niet halen, de moeilijkheden niet te boven komen,
van zijne ziekte niet opkomen; — inz. Kaap de
Goede Hoop : dit schip doet de reis naar Indië nog
om de Kaap; — (Z. A.) naar de Kaap gaan, naa r
Kaapstad.
2. KAAP, v. ter kaap varen, op zeeroof, als kaper
varen (in oorlogstijd).
3. KAAP, m. (kapen). kaapstander.
4. KAAP, v. (kapen), hoog toestel van balken,
gedekt met eene kap, als baak op het land dienst
doende voor de zeevaart; ook : baak, vuurtoren.
5. KAAP, v. (kapen), (gew.) zilvermeeuw.
KAAPDUIF, v. (...duiven), eene soort van
stormvogel (procellaria capensis); ... GANS, v.
(...ganzen), eene soort van iotspelikaan (sela
capensis).

KAAPKAR, v. (-ren). (Z. A.) een rijtuig op twee
wielen met twee banken.
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den om te branden : getrokken, gegoten kaars; een
KAAPKOLONIE, V. volkplanting aan de Kaap
eindje kaars; kaarsen van zes in het pond; de kaars
de Goede Hoop; ...LAND, o. de kaapkolonie.
aansteken, uitblazen; bij de kac rs werke i; de kaars
KAAPSCH, bn. van de Kaap (de Goede Hoop);
snuiten; iem. met eene kers uitlichten; - hij loopt
een Kaapsche ezel, zebra; Kaapsche schildpad,
zoo recht als eene kaars, zeer rechtop; - de groote
zonneschild pad; Kaapsche wijn, waaronder C, onkaars gaat uit, de zon gaat onder, het wordt donker;
stG,ntia de beste is; - Kaapsch Hollandsch, Zuid
-- de duivel houdt de kaars, bij bemoeit er zich
-afriknsch.
mede : wij zuren winnen, of de duivel zal de kaars
KAAPSCHIP, 0. (...schepen), een schip, dat op
roof vaart.
houden ; vandaar ook : bij iets aanwezig zijn : heeft
KAAPSTANDER, m. (-s), (zeeva .) een indas,
hij niet gestolen, hij zal toch de kaars gehouden
waarvan de rol loodrecht op het onderstel of de 1 hebben; - eene kaars ?,00r den duivel ontsteken, iets
voetstukken staat; men heeft vaste en vervoerbare
tegen zijn zin verrichten, maar om beterwil ; -kaapstanders; de eerste vindt men op de schepen,
(R. -K.) eene gewijde kaars (in de kerk); -- (spr.) geen
en ook op sluismuren en kaaien, tot het ophalen
zoo kleine sant, of hij wil zijne kaars hebben; lederen
van sluisdeuren en het draaien der bruggen; de andere
heilige komt zijn kaarsje toe, iedereen heeft aanspraak
bezigt, men bij verschillende belangrijke werken; - ^ op een beetje van de eer in gemeenschappelijken
grooten houten baak op eene landpunt.
arbeid verdiend; - (oudt.) iets met het uitbranden
KAAPSTER, V. (-s), vrouwl. vorm van KAPER.
van de kaars verkoopen, zóó verkoopen, dat hij, die
KAAPVAARDER, m. (-s), iem. die naar de
bij het uitgaan der kaars aan het bod was, kooper
Kaap de Goede Hoop vaart; (ook) iem. die ter
bleef; verkoopen met één, twee of drie kaarsbrandingen.
kaap vaart.
(In dit geval werden er achtereenvolgens, of met
KAAPVAART, v. (oudt.) vaart op de Kaap de
eene tusschenruimte van 8 of 14 dagen, een, twee
Goede Hoop; kaapvaardersbedrijf.
of drie kleine kaarsjes opgebrand); - (fig.) in 0e
KAAPWIJN, m. wijn uit het Kaapland, Kaapkaars vliegen, zich (eindelijk) aan rechtsvervolging,
sche wijn; de beste wijn van de Kaap de Goede
straf of onaangename gevolgen van zijne handelHoop, ook Constantia -wijn geheeten naar het landwijze bloot geven; - om de kaars vliegen, zich
goed van dien naam.
onvoorzichtig (aan gevaar) blootstellen; - dat
gedicht riekt naar de kaars, draagt blijk van groote
KAAPWOLKEN, v. mv. twee lichtwolken in
de Zuidpoolstreek van den hemel, uit eene menigte
inspanning; - hij ging uit als eene kaars, hij had
een zeer zachten dood; - (spi.) de kaars, die duister
telescopische sterren en nevelvlekken bestaande.
KAAR, v. (karen), vischkaa:r, ben, zoowel de
brandt, moet men den neus afnijpen, den onbesehaanl rugkorf met deksel der visschets, als de bak met
de moet men met onbeschaamdheid afwijzen; gaatjes waarin visch levend bewaard wordt; de kaars uit, de schaamte uit, velen zijn alleen zoo
(molenm.) tremel, bak waaruit het graan tusschen
lang fatsoenlijk, als zij door anderen gezien kunnen
de steenen valt.
wolden; - zijne kaars brandt in de pijp, zijn leven
KAARDDISTEL, v. (-s), kaardebol.
nadert het einde; zij is schoon bij de kaars, hare
1. KAARDE, v. (-n), ijzeren wolkam; rib, eetbare
schoonheid moet overdag niet al te nauwkeurig
steel van zekere planten, als artisjok, prei, enz.
bekeken worden; - (Z. A.) voor iem. de kac rs niet
2. KAARDE, v. (-n), (plantk.) een der volksnamen
kunnen vasthouden, in zijne schaduw niet kunnen
van het ruiterkruid (stratiodes abides), een planten
staan; - Romeinsche kaarsen, soort vuurwerk.
familie der waterkaarden behoorende-geslachtod
KAARSJE, o. (-s), kleine kaars; - (plantk.)
en dat in Nederland in ondiepe stilstaande wateren
de langgesteelde vruchtkogel der paardenbloem;
en moerassen zoo menigvuldig voorkomt, dat het
ook volksnaam voor : paardenbloem. - (Zuidn.) zij
soms drijvende eilanden (kraggen of drijftillen)
is maar eene kaars, zeer mager
doet ontstaan en de veenvorming bevordert. Het
KAARSDRAGER, m. (-s), (R. K.) iem. die de
draagt ook den naam van water -aloë, water-yucca,
kaars draagt; toestel om ééne of meer kaarsen in
scheeren, kaarten, watersterren, krabbeklauwen, stekel te zetten.
kruid, stekelroos, stiekelkreuzen, aalstekels, waterKAAR SED IEF, m. (... dieven), een vezel van de
en ruiterkruid.
verkoolde pit eener kaars, die haar doet afloopen.
KAARDEACHTIGEN, v. mv. (plantk.) eene
KAARSELADE, v. (-n), beurtschip (oudtijds
familie van planten, waarbij de bloemen in hoofdjes
alleen tusschen Harlingen en Amsterdam).
staan, omgeven door een windsel; elke bloem
KAARSENBAK, m. (-ken), bak met of voor kaardraagt een bovenstandigen kelk die vaak borstel
sen.
(dipsacaceeën).
-voimgs
KAARSENBOOM, m. (-en), (plantk.) eerre
1. KAARDEBOL, v. (-len), (plantk.) eene kaard
tropische boomsoort (parmentiera cercifera), waarwaarvan er drie soorten in Neder--achtigepln,
van de vruchten langgerekt en wasgeel zijn en zoo
land in 't wild worden gevonden : de wilde kaardebol
op kaarsen gelijken : zij staan dadelijk op den stam
(dipsacus silvester), de kleine of harige (dipsacus
en de dikke takken.
pilosus), en de weverskaardebol (dipsacus fullonum)
KAARSENFABRIEK, v. (-en); ...HANDEL, nm.;
is verwant, welke echter niet in 't wild voorkomt
...INDUSTRIE, v.; ...KATOEN, o. katoen voo
en waarvan men zich bedient tot het uitkammen
kaarsepitten ; ...KIST, v. (-en) ; ...KOOPER, m.
van dekens en andere u ollen stoffen.
(-s); ...KOOPSTER, v. (-s); ...LADE, v. (-n),
2. KAARDEBOL, m. (-len), bol eener kaarde.
bergplaats voor kaarsen.
KAARDEN, (kaardde, heeft gekaard), door midKAARSENMAKEN, o. beroep, ambacht des
del eener kaarde de vezels van de te spinnen stof
kaarsenmakers; ...MAKER, m. (-s), die kaarsen
recht en naast elkander leggen : laken, wol kaarden.
maakt; ...MAKERIJ, v. (-en), plaats, waar men
KAARDENDISTEL, v. (-s), weverskaardebol;
kaarsen maakt; het maken van kaarsen; ...WIN...MAAKSTER, v. (-s); ...MAKER, m. (-s);
KEL, m. (-s), waar men kaarsen verkoopt.
...STEEKSTER, v. (-s); ...STEKER, m. (-s),
KAARSEPIT, v. (-ten), gedraaid of gevlochten
werkman in eene wolkaarderij.
katoenen draden in het midden eener kaars.
KAARDENKRUID, o. wilde kaardebol.
KAARSESNUITER, m. (-s), eene soort van schaar
KAARDER, m. (-s); KAARDSTER, v. (-s).
met bakje aan een der bladen om de kaars te
die kaardt.
snuiten.
KAARDERIJ, v. het kaarden; (mv. -en), plaats, 1 KAARSESNUITSEL, KAARSENSNUITSEL, o.
waar gekaard wordt.
(-s), verbrande (gesnoten) pit van eene of meer
KAARDMACHINE, v. (-s), machine om wol- of
kaarsen; ... VORM, m. (-en), tinnen, blikken of
katoenvezels te kaarden; ...TROMMEL, v. (-s),
glazen vorm voor het gieten van kaarsen.
holle cilinder, welks omtrek met 12 of 16 dubbele
KAARSKOOL, v. (... kolen), zekere steenkolenrijen kaarden is bezet, welke op rechte, evenwijdig
soort (in Engeland en Schotland).
aan de trommel -as aangebrachte ijzeren stangen
KAARSKRUID, o. (plantk.) wolbloem, Jeruzabevestigd zijn.
lemsche salie : eene sierplant (verbascum).
KAARDSEL, o. hetgeen uit de wol gekaard is.
KAARSLANTAARN, v. (-s), lantaarn om daarin
KAARDWOL, v. (in tegenst. met kamwol) wol,
eene kaars te branden.
die tot het vervaardigen van lakenachtige gevolde
KAARSLEMMET, o. (-en), pit, katoen; ...ONstoffen geschikt is, d. i. van zoodanige stoffen,
GEL, v. kaarsvet; ...LICHT, o. het licht eener
welke door behandeling in den volm o?en eene vil
kaars : bij kaarslicht werken; een kaarslicht, schil
-tige
bedekking op de opp rvlakte verkrijgen.
lichteffect van eene brandende-derstukmh
KAARS, v. (-en), cilindervormige stang van vet
kaars; ...UUR. o. (...uren), een uur branden met
of was met eene pit van katoendraad in het mideene lichtsterkte van ééne normaalkaars(eenheid
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van lichtsterkte) : 1 Liter gas per kaarsuur; ...VET
o. grondstof voor het maken van kaarsen; vet
van eene brandende kaars afgedropen : er was
kaarsvet op het kleed gekomen; ...WERK, o. (-en),
(fig.) werk, dat van groote inspanning blijk draagt.
KAART, V. (- en), speelkaart : een spel kaarten; de
kaart geven, steken, afnemen; de kaarten doorschieten,
wasschee; de kaart vergeven, valsch geven; eene
mooie kaart hebben, voordeelig om te spelen; — de
kaart leggen, waarzeggen uit de kaarten, kunstjes
met de kaarten doen; — iem. in de kaart kijken
of zien, (ook fig.) zijne geheime plannen, bedoelingen enz. doorzien; — zich in de kaart laten kijken,

zijne plannen, oogmerken voor anderen niet weten
te verbergen; -- in. de kaart der tegenpartij spelen,
de plannen der tegenpartij bevorderen; — met
,open kaart of kaart op tafel spelen, niets verbergen; — de kaarten duiken, zijn spel niet laten zien;
(fig.) zijn oogmerk verborgen houden; — alles op eéne
kaart zetten, zijn geluk van ééne enkele handeling
laten afhangen; — dat was eene doorgestoken kaart,
Bene afgesproken zaak; — (sprw.) de gekken krijgen
de kaart, het geluk helpt de onverstandigen of
dommen; — een spel kaarten : eene bespeelde
kaart, waarmede reeds gespeeld is; eene nieuwe
kaart; — ook van andere spelen : kaarten van het
schimmel -, kienspel; —

een stijf en glad, grooter of kleiner stuk kaartenblad (karton), gewoonlijk in den vorm van een
rechthoek gesneden en met 't een of ander bedrukt
of beschreven, inz. toegangskaart : deze kaart
geeft toegang tot lle gebouwen der tentoonstelling;
ik heb nog geen kaart voor de uitvoering van heden
-avond; vgl. spijskaart, staalkaart en kaartje; —

eene teekening van de aarde of een deel daarvan,
van den hemel enz. : topographische kaart; plaatsen
op de kaart aanwijzen; — eene afgezette kaart, gekleurde; -- eene blinde kaart, waarop de ligging der
plaatsen, rivieren enz. is aangegeven, zonder bij voeging van den naam; kadastrale kaart; — (fig.) de
kaart van het land goed kennen, de toestanden,
gewoonten enz. van zijne omgeving, van de maat
kringen goed kennen; — hij vaart-schapelijk
maar op eene platte kaart, zijn begrip reikt niet ver.
KAARTBEGRIP, o. het begrijpen der landkaart;
begrippen, juiste voorstellingen der landkaart :

velen hebben geen kaartbegrip en denken zich b. v.
Sofia en Peking niet ver van Mexico.

KAARTBRIEF, m. (...ven), kleine brief op eerre
briefkaart of correspondentiekaart,
KAARTEBLAD, o. (-en), eene der 52 speelkaarten.
KAARTEEREN, (kaarteerde, heeft gekaarteerd),
(wev.) het overbrengen van het monster of staal
op het patronenpapier, patroonteekenen.
1. KAARTEN, v. mv. (plantk.) Zie KAARDE.
2. KAARTEN, (kaartte, heeft gekaart), kaart
spelen.
KAARTENBAKJE, o. (-s), bakje voor visite
-kartjes.
KAARTENBLAD, o. een blad papier, waarvan
kaarten of kaartjes gemaakt worden, karton;
papier om eene kaart op te teekenen.
KAARTENFABRIEK, v. (-en); ... FABRIKANT,
m. (-en); ...GELD, o. zeker (vast) geld, dat men
voor de kaart aan den kastelein of zijne bedienden
betaalt.
KAARTENHUIS, o. (...huizen), een uit speelkaarten gemaakt gebouwtje; (fig.) iets wat gemakkelijk vernietigd wordt; een lichtzinnig ondoordacht
plan; iets wat geen stand kan houden; het kaarten
zijn geluk stortte in.

-huisjevan

KAARTENHUT, v. (-ten), ...KAMER, v. (-s),
hut of kamer aan boord waar de kaarten bewaard
,en geraadpleegd worden.
KAARTENKOOPER, m. (-s), ...KOOPSTER, v.
(-s), die in speelkaarten handelt; ...MAKER, m.
(-s), die speel-, landkaarten enz. vervaardigt; ...PAPIER, o. karton; ...SCHAALTJE, o. (-s), sierlijk
koperen of zilveren schaaltje voor visitekaartjes.
KAARTENSTELSEL, o. (-s), ...SYSTEEM, o.
(... systemen), stelsel, systeem om groote alphabetische lijsten, registers, catalogi enz. op afzonder
kaarten te schrijven, zoodat zij steeds gemakke--lijke
lijk aangevuld, bijgewerkt, gewijzigd en in orde
gehouden kunnen worden
KAARTJE, o. (-s), kleine kaart; naam-, visite
zijn kaartje afgeven; zijn kaartje ergens-kartje:
.laten, ten blijke dat men iem. heeft willen bezoeken;
— toegangskaartje : hebt gij al kaartjes voor de

KAASJESKRUID.

komedie ? om op het perron te komen, moet gij een
kaartje hebben; — spoor-, tramkaartje enz. : een
kaartje tweede klasse; ik zal eerst kaartjes gaan
halen; -- een kaartje maken, leggen, eenigen tijd

kaartspelen.
KAARTLEGSTER, v. (-s), vrouw, die uit de kaart
iemands toekomst leest.
KAARTPROJECTIE, v. (-s), dell der wiskundige
aardrijkskunde dat zich bezighoudt met het in
kaart brengen van de aardoppervlakt. of den hemel
of een willekeurig deel hiervan.
KAARTSPEL, o. (-en), het kaartspelen : aan
het kaartspel verslaafd zijn; een spel kaarten; ...SPELEN, o. het spelen met kaarten; ...SPELER, m.
(-s), ...SPEELSTER, v. (-s), die kaartspeelt;
...TELEGRAM, o. (-men), telegram dat open, op
eene kaart bezorgd wordt.
KAAS, v. (kazen), de uit melk bereid , ; eetbare
zelfstandigheid: kaas maken; — magere kaas, uit afgeroomde nelk; -- vette of zoetemelksche kaas, uit versche
of weinig ontroomde melk; — groene kaas, zoo geheeten naar de kleur: — lebbige kaas door 't gebruik
van te veel stremsel ; — verschillende soorten,
naar de plaats van herkomst : Leidsche, Goud
of Stolksehe kaas; Edammer kaas; Limburg.sche-sche
kaas; Zwitsersche kaas; — er komen wormen in de
(mijne, zijne) kaas, de zaak neemt eene slechte
wending ; zal verkeerd uitvallen ; — Jantje Kaas,
koning Willem I ; het volk van Jantje Kaas,
de Noord-Nederlanders (door de Zuid - Nederlanders
als scheldnaam gegeven); -- hij heeft er geen kaas
van gegeten, daar heeft hij geen kennis, onder
verstand van; — daar heb ik kaas aan,-vindgof
daar heb ik maling aan; — hij snijdt de kaas, hij
is een pronker, een geurmaker; — hij heeft de
boter en de kaas te dik gesneden, hij heeft alles verteerd, opgemaakt; — hij verkoopt kaas, van iem.
die eene opgevijzelde zaak als waarheid geeft; —
hij rijdt mt kaas rond, hij is een oud man, die nog
naar de meisjes ziet; — hij zal zich de kaas niet
van het brood laten halen, eten, wat hem toekomt,
zal hij zich niet lat ;n ontnemen; — er zijn kaas
bij inschieten, er het leven bij inschieten.
KAASACHTIG, bn. ( -er, -st.), als kaas, op kaas
gelijkende; — voor kaas, van kaas houdende:
ik ben niet kaasachtig.

KAASBACTERIËN, mv. eenige soorten van
bacteriën die het zoogenaamde rijpen der kaas
veroorzaken; ...BEREIDING, v. (-en), het bereiden
van kaas.
KAASBOLLETJE, o. (-s), (scherts.) ronde fantasiehoed.
KAASBOER, m. (-en), boer, die kaas maakt:
om Gouda wonen veel kaasboeren; — koopman in
kaas : loop even bij den kaasboer aan om een stukje
vette kaas; ...BOERIN, v. (-nen), boerin, die kaas
maakt.
KAASBOOM, m. (-en), (plantk.) Amerikaansche
struik die de kapok oplevert (bombax ceiba).
KAASBOOR, v. (...boren), smalle steekboor
om de kwaliteit der kaas te leeren kennen, door
er een cilindervormig stukje uit te boren; ...BORD,
o. (-en), lange plank, langs den muur in den kaas
om daarop de kaas te laten drogen; ... DEEL--keldr
TJE, o. (-s), deeltje der kaasstof in de melk;
... DOEK, m. (-en), doek waarin de wei door wringen of persen uit de wrongel wordt verwijderd;
...GLAS, o. (...glazen), glazen stolp om de kaas
te dekken; ...HANDEL, m.; ...HORDE, v. (-n),
eene kleine horde om er de kaas op te laten uitdruipen; ...HUIS, o. (...huizen), eene plaats, waar
kaas gemaakt of bewaard wordt; ...HUT, v. (-ten),
eene hut op de Zwitsersche Alpen, waarin de
melk bewaard en de kaas gemaakt wordt.
KAASJAGER, m. (-s), kaasboer; (gew.) oude
verliefde.
KAASJE, o. (-s), kleine kaas; — rond hoedje; —
(plantk.) de vrucht van het kaasjeskruid of kaaskruid.
KAASJESBLAD, o. (-eren), (gew.) kaasjesbloem.
KAASJESBLOEM, v. (-en), kaasjeskruid.
KAASJESKRUID, o. (plantk.) familie van
planten (malva) : kruiden met vertakten stengel,
gesteelde handnervige bladeren met steunblaadjes
en okselstandige bloemen; er toe behooren inz.
groot kaasjeskruid (m. silvestris), klein kaasjes kruid (m. neglecta), rondbladig kaasjeskruid (m.
borealis), vijfdeelig kaasjeskruid (m. alcea) en het
muskus kaasjeskruid (m. moschata).

KAASJESKRUIDVLINDER.
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KAASJESKRUIDVLINDER, M. (- s), bij ons
zeldzame vlinder (carcharodus alceae) waarvan de
rups op het kaasjeskruid leeft.
KAASKAMER, v. (-s); ...KELDER, m. (-s),
waar de kaas bewaard wordt (op boerderijen);
...KETEL, m. (-s), ketel waarin de melk, gedurende
de werking van het stremsel, op de noodige warmte
wordt gehouden; ...KLEURSEL, o. (-s), om de
kaas te kleuren, inz. hooikaas; ...KOEK, m. (-en).
een koek, waarin versche kaas wordt gebakken;
...KOOPER, m. (-s), ...KOOPSTER, v. (-s),
handelaar, handelaarster in kaas; (fig.) iem. die er
warm in zit, over veel geld kan beschikken.
KAASKOP, m. (-pen), houten vorm, waarin de
kaas wordt geperst; boer, domkop; in België en
Z.-Limburg scheldnaam voor de Hollanders;
...KOPPENDRAAIER, m. (-s), maker van zulke
vormen; ...LEB, v. stremsel, getrokken uit de
lebmagen van kalveren, die nog geen vast voedsel
hebben genoten; ...LEBEXTRACT, o.; ...LUCHT,
v.; ...MADE, v. (-n), made van de kaasvlieg;
...MAKER, m. (-s), ...MAAKSTER, v. (-s), die
kaas maakt; ...MAKERIJ, v. het maken van
kaas; (mv. -en), huis waar de kaas gemaakt wordt;
...MARKT, v. (-en); ...MAT, v. (-ten), kaashorde;
...MES, o. ( -sen), groot mes om de vastgeworden
kaasstof te verdeelen en ze zoo van de inwendige
wei te scheiden; groot mes, waarmee de kaashan delaar de kaas snijdt; (fig. spottend) sabel der
infanteristen; ...MESJE, v. (-s), zilveren mesje
om de op een diner of sourer voorgediende kaas
af te snijden; ...MIJT, v. (-en), soort van mijten,
die in groote menigte soms in kaas voorkomt
(tyroglllphus siro).
KAASNAP, m. (-pen), eene soort van lekbak
(in de kaasmakerijen); kaasvorm; ...PAKHUIS,
0. (...huizen); ...PERS, v. (-en), werktuig om de
wrongel in den kaasvorm te persen, of onl de reeds
gevormde kazen eene voldoende dichtheid te geven;
...REUK, m.; ...RUNSEL, o. kaasleb; ...STOF,
V. eene eiwitachtige stof in de melk, caseïne;
...STOLP, v. (-en), kaasglas; ...STREMSEL, o.
kaasleb; ...TOBBE, v. (-n), stremvat; ...VAT, o.
(-en), kaasvorm; ...VERF, v. (...veeven), om de
korst der kaas te verven ; ...VERGIFTIGING,
v. vergiftigingsverschijnsel dat het gevolg is
van in staat van ontbinding verkeerende oude
kaas; ...VLIEG, v. (-en), zeker tweevleugelig
insect, welks made in de kaas leeft (piophila casei);
...VORM, in. (-en ), waarin kaas gemaakt wordt;
...WAAG, v. (wagen), stedelijke waag tot het
wegen van groote hoeveelheden kaas; ...WINKEL,

m. (-s); ...WRONGEL, v. gestremde kaasstof.
KAATJE, o. (-s), verkleinde vrouwennaam voor
Catharina; — (spr.) 't is gedaan met Kaaije, het
is uit, er is niets meer aan te doen; — morgen,
als -Kaatje verjaart, nooit; — ' t is een Hollandsch
Kaatje, eene echt Hollandsche vrouw of meisje.
KAATS, v. plaats, waar de (kaats)bal valt; de
kaats winnen, de kaats teekenen., de kexzts missen; —

(w. g.) (fig.) hij weet de kacts wel te teekenen, hij
weet wel in zijn voordeel te rekenen; teeken die
kac.ts, let daarop, onthoud dat.
KAATSBAAN, v. (...banen), ruimte, waarin
gekaatst wordt; —HOUDER, m. (-s), kaatsmeester.
KAATSBAL, m . (-len), kleine elastieken bal
waarmede men kaatst.
KAATSDAK, o. dak van eene kaatsbaan.
KAATSEN, (kaatste, heeft gekaatst), het kaats
spelen; -- (spr.) wie kaatst, moet den bal ver -spel
wie schertst, moet scherts kunnen ver -u'achten,
wie een ander plaagt, of in 't ootje neemt,-dragen,
moet verwachten, geplaagd of in 't ootje genomen
te worden; — (Zuidn.) verdrijven, wegjagen: kaats
hem de deur uit. KAATSING, v. (-en), het
kaatsen.
KAATSER, m. (-s), KAATSSTER, v. (-s), die
kaatst,.
KAATSMEESTER, m. (-s), houder, meester
eener kaatsbaan; ...NET, o. (-ten), raket, ...PALET,
o. (-ten); ...PLANKJE, o. (-s), palet; ...SPEL, o.
(-len); ...ZEEF, v. (...zeven), eene soort van raket
(op een drievoet).
KABAAI, v. (-en), (Ind.) gekleurd lang baadje
der inlandsche vrouw met eene speld of broche
vastgemaakt, ook kabaja; — wit .damesjak met
borduursel als huisdracht bij de sarong; — wit
linnen jasje, dicht maar ruim, als huisdracht
voor heeren.

KABELKETTING.
KABAAL, o. lawaai, drukte, rumoer : kabaal

maken, schoppen, zie CABAAL.

KABAALMAKER, m. (s), lawaaimaker, druktemaker, ruziemaker.
KABAJA, v. (-'s), kabaai; —SPELDJE, o. (-s).
KABAS, v. ( -sen), reismandje (met hengsel); —
(Zuidn.) armkorfje.
KABASSEN, (kabaste, heeft gekabast), (gew.)
listig stelen, wegmoffelen.
KABBALA, KABALLA, e. geheimleer der
Joden. Zie CABBALIST en CABBALISTISCH.
KABBELEN, (kabbelde, heeft gekalbeld), zacht
stroomen (van beken of rivieren); (Zuidn.) schiften
(van melk, soep enz.). KABBELING, v. (-en),
zacht stroomende beweging des waters; het kabbelen (van melk enz.).
KABBERDOES, v. (...doezen), (Zuidn.) gemeene
kroeg.
KABEL, m. (-s), dik touw, gewoonlijk uit drie
dunnere touwen (trossen) ineengedraaid, die elk
weer uit drie strengen bestaan; scheepstros; ankertouw : den kc.bei vieren; den kabel kleeden, bekleeden; den kabel kappen; de kabel is onklaar, er is
een knoop in; -- (fig.) er is een kink in den kabel,
een beletsel, Bene onverwachte verhindering; —
(w. g.) dat is een kabel op zolder, een middel, dat
nog ver te zoeken is; — (w. g.) er is nog kabel op
zolder, er is nog voorraad; -- de derde streng maakt
den kabel, zelfs na tweemaal mislukt te zijn, moet
Bene goede zaak niet worden opgegeven; (ook)
de derde man brengt de praat aan; — zoo grof
als een kabel, ruw, onbehouwen; — (gew.) hij
kapt van den kabel, hij verteert meer dan zijn inkomen bedraagt, hij teert in; — in elkaar g :draaide
metalen draden : de kabels van hangende bruggen; —
electrische kabel, geïsoleerde (en van Bene armatuur
voorziene electrische) geleiding onder water of
onder den grond, lichtkabel, telegraafkabel; —
zware ketting, zie kabelketting.
KABELADER, v. (-s), geleidraad in een electrischen kabel.
KABELARING, KABELLARGA, v. een kabel
dik dan het ankertouw, dat gebruikt-touw,minder
wordt om het anker on te halen; —ROL, v. (-len).
KABELBAAN, V. (...banen), electrische train
of spoor, w aarbij de drijfkracht met een kabel
aangevoerd wordt; ...BEKLEEDING -v. (-en),
bekleeding met isoleerende stof enz. eener electrische
kab-.i1.
KABELBERICHT, o. telegram van over zee.
KABELEN, (kabelde, heeft gekabeld), aan
kabels vastmaken; telegrafeeren (inz. naar overzeesche landen).
KABELGAREN, o. (-s), (touwsl.) dunne van
hennep gesponnen draad, waarvan een zeker aan
ineengedraaid Bene streng vormen; garen der-tal
zeilmakers enz.; ...GAST, m. (-en), scheepsjongen;
... GAT, o. (-en), (zeew.) berghok voor het touwwerk; (gew.) hij kruipt in 't kabelgat, hij is een bloodaard, een bangeschijter.
KABELGRAM, o. (-.nen), bericht per telegraafkabel overgebracht.
KABELJAUW, m. (- gin), (v. als stofnaam) een
visch (gadus morrhua), wordt tot 85 cM. lang en
5 KG. zwaar, tot de orde der weekvinnigen van
de groep der beenvisschen behoorende. Hij wordt
in de noordelijke zeeën der oude en nieuwe wereld
aan den ingang van liet Kanaal, bij Ierland, en
voornamelijk in de omstreken van de bank van
Terre-Neuve (Newfoundland) in overvloed gevangen; — (spr.) een spiering uitgooien om een kabeljauw te vangen, iets gerings opofferen om iets groots
te verkrijgen; — de spiering doet de kxheljauwv
afslaan, de hoeveelheid van slechte waar is soms
oorzaak dat de goede voor een spotprijs moet
verkocht worden; — er kan nog een kabeljauw
onderdoor, er is nog genoeg water onder de kiel;
(ook) er is nog geld, wijn genoeg.
KABELJAUWSCH, bn. Zie HOEKSCH.
KABELJAUWSCHE, m. en v. (-n), naam der aan
graaf Willem V. Zij werden alzoo-hangersv
genoemd naar de kleeding, die zij aan het hof
droegen, namelijk blauw en wit in schuine ruiten,
naar de kleuren, welke in 's vorsten geslachtswapen
voorkwamen.
KABELJAUWSKOP, m. (-pen); ...NET, o.
(-ten); ...STAART, m. (-en).
KABELJAUWVANGST, ... VISS CH E RIJ, v.
KABELKETTING, m. (-en), zware ketting met

KABELKRUIS.878KADI
langwerpige ronde schalmen, waarin een gegoten
ijzeren dwarsstukje (mannetje), op zeeschepen in
gebruik in plaats van de hennepen ankertouwen;
... KLEED, 0. (-en), (zeew.) bekleeding van een
kabel (uit oude touwen enz. bestaande) op plaatsen,
waar hij schuren kan; ... KNOOP, rn (-en); . . .KOT,
0. (-ten), kabelgat.
KABELKRUIS, 0. (wapenk.) kruis met twee
kabeleinden, of ook een met touw omslingerd
kruis.
KABELLENGTE, v. (-n), volle lengte van den
kabel; eene bij verschillende natiën in afmeting
uiteenloopende maat: voor Nederland vroeger
120 Amsterdamsche vademen (204 1VI.); thans 225
M.; voor Duitschland 185 M.; voor Engeland
231 M.; voor Frankrijk 200 M.
KABELMERK, o. (-en), (bouwk.) een schrap of
teeken, dat de timmerlieden op ieder afgewerkt
stuk hout zetten om het te herkennen.
KABELNET, 0. (-ten), samenstel van metalen of
andere geleidende stoffen, doorloopend verbonden
en geschikt tot geleiding van een electrischen
stroom.
KABELPONT, v. (-en), pont die door middel
van een kabel overgehaald vordt.
KABELRAND, in. (-en), gekartelde rand (om
een muntstuk).
KABELSCHIP, o. ( ... schepen), schip toegerust
om onderzeesche telegraafkabels te leggen, of de
reeds gelegde te onderzoeken en zoo noodig te
herstellen.
KABELSLAG, ill (-en), (scheepst.) het touwwerk
dat uit drie trossen van drie strengen bestaat;
omslag, lis van den kabel.
KABELSPOORWEG, m. (-en), systeem van
vervoer door middel van wagentjes langs twee stalen rails loopende of hangende aan stalen kabels,
welke een electrischen stroom geleiden voor het
bewegen van motoren in één of meer dezer wagentjes; . . STELLING, v. (-en), kabelgat; . . .STRIK,
m. (-ken); ... TELEGRAM, o. (-men), telegram
langs een kabel naar overzeesche landen geseind;
. . .TOUW, 0. (.en), dik touw, ankertouw; . . .TRAM,
v. (-s, -men), zie kabelspoorweg; ...VOERING,v.
(-en), ankervoering, tou% waarmede de ankerring
omwoeld is.
KABINET, o. (-ten), eene kast met hoorden,
laden en schuiven: zeker gerieflijk huismeubel,
weleer het beste stuk huisraad in Nederland: een
eikenhouten kabinet; - eene kast, waarin zeldzaamheden worden bewaard; - een groot vertrek,
eene zaal of galerij, waarin de zeldzaamheden aan
de liefhebbers en kunstkenners worden vertoond;
(ook) de verzameling van zeldzaan.heden of kunstvoorwerpen; kunstkabinet; een kabinet van schilderijen; kabinet van penningen; - geheim vertrek,
inz. van een vorst; (fig.) geheim , staatsvergadering;
- de ministers, de regeering van een staat, vooral
met het oog op de buitenlandsche betrekkingen:
het kabinet van 's- Gravenhage, de Nederlandsche
regeering; het geheele kabinet (al de ministers) is
afgetreden; - klein vertrek, kleine kam r; - geheim gemak, beste kamer, W. C. KABINETJE,
0 (-s), klein vertrek.
KABINETFO1MAAT, o. (phot.) formaat voor
portretten van 16 ; 11 cM.
KABINETLADE, v. (-n), lade-in een kabinet.
KABINETMAKER, m. (-s), schrijnwerker.
KABINETPORTRET, o. (-ten), portret in kabinetformaat.
KABINETSBEVEL, o. (-en), kabinetsorder;
...BRIEF, m. ( ... ven), kabinetsschrijven.
KABINET$FORMEERDER, m. (-s), staatsman
die in opdracht van den vorst een ministerie vormt;
gewoonlijk neemt hij daarin de voornaamste portefeuille.
KABINETSKEVER, in. (-s), museumkever (an/hrenus musaeorum).

KABINETSKOERIER, m. (-s), koerier, in dienst
der regeering; ... KWESTIE, zie . . . QUAESTIE;
. . . ORDER, m. (-s), bevel vanwege den koning;
. ..RAAD, m. vergadering der ministers.
KABINETSLEUTEL, m. (-s), sleutel van een
kabinet; . . .SLOT, o. (-en).
KABINETSQUAESTIE, ... KWESTIE, v. (-s),
de kabinetskwestie stellen, verklaren, te zullen aftreden, wanneer bij een wetsontwerp, amendement
enz. de volksvertegenwoordig niet met de regeering
medegaat; (bij uitbr.) ergens eene kabinetskwestie

van maken, iets tot eene levensvraag maken, ergens

veel te veel gewicht aan toekennen.
KABINETSSCHRIJVEN, o. brief, aanschrijving
vanwege den koning of den vorst des lands; (ook)
vanwege het geheele college van burgemeester
en w ;thouders (in groote gemeenten); (in Ind.)
SCHRIJ vanwege den gouverneur-generaal; . . .SCHRIJ
VER, m. (-s), iem. die op het kabinet schrijft.
KABINETSSTUK, o. (-ken), een stuk, dat van
het kabinet uitgaat; - groote schilderij.
KABINETWERK, o. schrijnwerk; (spr.) 't is
geen kabinetwerk, 't behoeft zoo zorgvuldig niet.
KABINETWERKER, m. (-s), schrijnwerker, meubelmaker.
KABINETWIJN, m. (-en), fijnste soort van wijn.
KABOE, KOEBOEMIELIE, v. (-s), (Z. A.)
maïs, Turksche tarwe.
KABOEPATEN, (Ind.) regentswoning op Java.
KABOUTER, m. KABOUTERMANNETJE, o.
(-s), aardmannetje; zie aid.
KABRIOOL, KAPRIOOL, v. ( ... olen), zie CABRIOOL.
1. KABUIS, v. ( ... zen). Zie KOMBUIS.
2. KABUIS of KABUISKOOL, v. (-en), wittekool, die, ingemaakt, de bekende zuurkool oplevert.
KACHEL, v. (-s), ijzeren toestel ter verwarming
van vertrekken : de kachel stoken; bij de kachel
zitten. KACHELTJE, o. (-S).
KACHELBLOK, 0. (-ken), stuk hout, dat men in
de kachel stookt; . . . DAMP, m. (-en), damp, rook
welke eene brandende kachel verspreidt; . . . DEUR,
v. (-en); ... FABRIEK, v. (-en); . . . FABRIKANT,
m. (-en); ... GLANS, m. poetsgoed om kachels
glimmend te maken; . . . GRUIS, o. fijne steenkool; . . . HOUT, 0. (-en), brandhout voor de kachel;
. . .HOUTJES, 0. mv. kleine stukjes hout om
de kachel aan te maken; . . .KAMER, v. (-s), oven;
(gew.) vertrek waar eene kachel staat; . . .KOLEN,
v. mv. steenkolen, die in eene kachel worden
gestookt (in tegenst. met machinekolen); ... KNOP,
m. (-pen), akn lade of deur etner kachel; ... MANTEL, m. (-s), ijzeren scherm rondom eene kachel;
...OVEN, rn (-s), kachel; .. PIJP, v. (-en), pijp
eener kachel; (scherts.) hooge hoed; ... PLAAT,
V. dun plaatijzer waarvan kachelpijpen gemaakt
worden; plaat (van ijzer, van tegels in houten
raamwerk enz.) onder eene kachel; ... ROOK, rn;
... ROOSTER, m. (-s); . . .SMID, m. ( ... smeden);
... TIJD, m. tijd, dat de kachels in orde gebracht
en gezet worden; ... TURF, m. ( ... ven), als voorwerpsn., V. als verzam. stofnaam; ...WARMTE,
V. warmte der brandende kachel: de kachelwarmte
doet je nu aangenaam aan; ... WEER, o. weer om
de kachel te stoken; ... ZEIL, o. (-en), vloerzeil
onder en voor eerie kachel.
KADASTER, o. grondbeschrijving; boek, register
van alle gronden en onroerende eigendommen in
een land: ambtenaar van het kadaster.
KADASTRAAL, bn. bw. tot het kadaster behoo
de kadastrale omschrijving; kadastrale plans;-rend;
een huis gelegen op de Hoogstraat, kadastraal bekend
Sectie A, N. 519.
KADASTREEREN, (kadastreerde, heeft gekadastreerd), volgens het kadaster omschrijven, in het
schattingsregister opschrijven.
KADAVER, 0. (-s), dood lichaam ; - lijf : hij
kreeg stompen op zijn kadaver.
KADDISCH, v. gebed dat in de synagoge door den
zoon wordt uitgesproken ter nagedachtenis van den
overledene gedurende elf maanden van het treurjaar en bij begrafenissen; naam dien men geeft
aan den zoon die de kaddisch bidt.
1. KADE, v. (-n). Zie KAAI (le art.).
2. KADE, v. (-n). Zie KAAI (2e art.).
KADER, o. (-s), (mil.) de korporaals en onderofficieren bij het leger; (eert.) dat deel van hpt
leger, dat steeds onder de wapenen blijft; - li$t,
rand; (fig.) dat past niet in het kader.
KADERPLICHT, rn verplichting voor den ontwikkelden soldaat om voor korporaal of sergeant
te v orden opgeleid : bij ons leger bestaat kaderplicht;
...SCHOOL, v. ( ... scbolen); ...RESERVIST, m.
(-en); . . .STELSEL, o.
KADET, v. (-ten), KADETJE, 0. (-s), zeker
klein broodje; zie CADET.
KADI, m. (-'s), een rechter of rechtsgeleerde; bij
de Mohammedanen de titel van een rechter, die
volgens de godsdienstwetten „ oordeelt.
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KADIJK, nl. (-en). Zie KAAIDIJK.
KADIN, v. (-s), bevoorrechte vrouw van den
:harem des sultana.
KADIJZEN, (gew.) niets te kadi.jzen hebben,
niets te zeggen hebben.
KADODDER, m.. (-s), (Zuidn.) klein onbenullig
persoontje; - ook spotnaam voor Katholiek.
KADRAAI, v. (-en), een vaartuig, waarin de
zoetelaars bij de schepen op de reede hunne waren
uitventen.
KADRAAIEN, (kadraaide, he -lft gekadraaid). Zie
KAAIDRAAIEN.
KADRAAIER, in.. ... STER, v. (-s). Zie KAAI
-I)RAE.
KADRAAIERSSLOEP, v. (-en), kadraai.
KADUK, bn. versleten; ziekelijk. KADUKKIG.
KADUKKELIJK.
1. KADUL, m. (-s), (Zuidn.) lustige kerel.
2. KADUL, bw. de (zijne) tong slaat hem kadul,
van iem. gezegd, die te veel gedronken heeft en
- daardoor stamelt.
KAF, o. de schutblaadjes van gedorschte koren
het kaf van het koren ziften, scheiden, goed-aren;(fig.)
van kwaad scheiden; - er is veel kif onder het
.koren, veel bij dat nutteloos is; - geen koren zonder
kaf, er is geen deugd zonder gebreken geen goud
zonder schuim; het zal als kaf verstuiven (voor den
wend), dat is zeer onzeker; - kaf dorschen, nutte loozen arbeid verrichten; iets zoo kort kloppen als
.kaf; (Zuidn.) kort als kaf, zeer kort; (fig.) oploopend ; - dat is van geen kaf, dat is iets van
waarde, kostelijk ; de niet spinbare, zeer korte haartjes van katoen;
afval bij het kaarden van katoen : het kaf van de
.fijnkaarde wordt met ander katoen vermengd tot
grove garens gesponnen.

KAFBLAADJES, o. mv. (plantk.) schubachtige,
meestal kielvormige blaadjes die bij de grassen
de bloemen omgeven.
KAFFA, o. Bene soort van Indisch bont katoen.
KAFFAR, m. belasting op de vreemdelingen in
Turkije.
KAFIR, m. on eloovige, scheldnaam door de
moslim aan den andersgeloovige gegeven; inz. aan
, de kafirs van Midden-Azië, een Arischen volksstam
;die Kafiristan, een bergland in Afghanistan, bewonen.
KAFFER, ni. (-s), KAFFERSCHE, v. (-n), inboorling van het Kafferland in Zuid-Afrika; (fig.)
lomperd, vlegel.
KAFJES, o. mv. (plantk.) kafblaadjes; de kroon
omgeven de afzonderlijke bloemen; de kelk--kafjes
kafjes staan aan den voet van een aartje.
KAFNAALD, v. (-en), (plantk.) een borstel
verlenging van de middelnerf der kafjes;-vormige
... PUT, m. (-ten), put waarin men het kalf laat
rotten tot nest: ...SCHUBBEN, v. mv. (plantk.)
teere, vliezige lancetvormige tot haarfijne, meest
bruinachtig gekleurde deden der opperhuid aan de
bladen (inz. aan de bladstelen) der varens.
KAFT, o. (-en), omslag van een. boek.
KAFTAN, in. (-s), lang opperkleed der Oostersche
volken.
KAFTEN, (kaftte, heeft gekaft), (een boek) van
een omslag voorzien.
KAFZAK, m. (-ken), een zak, met kaf gevuld,
die onder het bed wordt gelegd; -- (Zuidn.) er op
.slaan lijk op een kafzak, er flink, duchtig op slaan.
KAÏK, m. (-s), een klein vaartuig, in gebruik
op de Zwarte zee; (te Konstantinopel) een bevallig
-en licht vaartuig, met een of meer roeiers, zeer in
gebruik.
KAÏN, in. (bijb.) eerstgeboren zoon van Adam,
, die zijn broeder Abel doodde; - (fig.) wrevelig,
norsch, boosaardig mensch.
KAÏNSTEEKEN, o. (-s), teeken dat Jehovah
Kaïn na den moord op het voorhoofd drukte
(Gen. 4 : 15); (fig.) teeken van laagheid : hij draagt
het kainsteeken aan zijn voorhoofd, men kan hem
wel aanzien, welk een schurk, boosdoener hij is.
KAINPANDJANG, V. (- s), (Ned. Ind.) een lange
doek, waarvan de einden niet aaneen zijn gehecht
, en die bij wijze van sarong om het lichaam gewonden
en ingestoken wordt.
KAJAK, v. (- ken), een Groenlandsch vaartuigje
voor de vischvangst bestaande uit een houten
raamwerk met leder overtrokken en met eene opening in het midden, die nauwkeurig om bet middel
van den inzittenden persoon sluit.

KAJAPOETBOOM, m. (-en), Indische boom,
van 't mirtengeslacht, welks takken en bladeren
door stoking, de kajapoetolie opleveren (inz.
melaleuca cajaputi).

KAJAPOETOLIE, KAJOEPOETIHOLIE, v.
eene lichtgroene aetherische olie, uit de bladeren
en takken van den kajapoetboom in Oost-Indië
bereid.
KAJATENHOUT, o. (Z. A.) algemeene benaming
voor het djati- of teakhout.
KAJUIT, v. (-en), scheepskamer, verblijf van den
kapitein; verblijf der passagiers.
KAJUITSJONGEN, m. (-s), knecht van den kapitein, scheepsjongen; ...POORT, v. (-en), verlichting van de kajuit; geschutpoort; ... RAAM, o.
(...ramen), het raam der kajuit; (spr.) door de
kajuitsramen aan boord komen, (eig.) als bevelhebber
aangesteld worden, zonder als ondergeschikte te
hebben gevaren; (fig.) in eene betrekking worden
geplaatst, waartoe men de noodige kennis mist;
...WACHTER, m. (-s), oppasser van den kapitein.
KAK, m. (plat) menschendrek, uitwerpsel; (fig.)
behoefte om af te gaan : grooten kak hebben; - ( fig.)
(plat) met kak loopen, in verlegenheid zitten ;
komen gelijk kak, van zelf kon en ; hij zal zijn
kok wel ophouden, zijn plannen wel niet uitvoeren;
(plat) er is kak aan den knikker, die zaak is niet
pluis; - kak maken, drukte, braai maken; hij heeftt
veel kak op zijn lijf, heeft veel drukte, inbeelding;
wat een kak ! wat Bene beweging, praats!
KAKA, m. (in kindertaal) drek, vuiligheid.
KAKTOE, zie KAKETOE.
KAKBOODSCHAP, v. (-pen), verzonnen, voorgewende boodschap.
KAKEBEEN, o. (-en), (ontl.) been, waarin de
tandkassen zitten, kinnebak. Zie KAAK.
KAKELAAR, m. (-s), prater, babbelaar; (spr.)
kakelaars zijn geen vechters, blaffende honden
bijten niet. KAKELAARSTER., v. (-s).
KAKELARIJ, v. (-en), babbelarij.
KAKELBONT, bn. ( -er, -st), smakeloos bijeengebracht (van allerlei kleuren) : kakelbont kleed; (fig.)
kakelbonte stijl.

KAKELEN, (kakelde, heeft gekakeld), het roepen der kippen als zij gelegd hebben; (fig.) luid
babbelen, snateren; luid door elkander praten,
twisten.
KAKEMENT, o. (-en), (plat) houd je kakement,
houd je mond, zwijg.
KAKEMONO, v. (-'s), Japansche wandversiering.
KAKEN, (kaakte, heeft gekaakt), de kaken
(kieuwen), ingea aasden en een deel van den hals
wegsnijden : haring, ansjovis kaken om ze in te
zouten. KAKER, m. (-s), die kaakt.
KAKENEST, zie KAKERNESTJE.
KAKERD, m. (-s), laatstuitkomend ei van een
broedsel, nestkuiken; bij uitbreiding : laatstgeboren
jong van een dier; (gemeenz.) laatstgeboren kind;
jongst of laatstaangenomen lid van een gezelschap.
KAKERNESTJE, o. (-s), (Zuidn.) laatstgeboren
kind ; jongste of laatst gekomen lid van een gezelschap.
KAKETOE, v. (-s), eene soort van papegaai
(plictolophus) in Australië en den Indischen Archipel,
tot de orde der klimvogels behoorende, met een
kuif op den ,pop en een grooten gekromder, scherp
-gepunt
krachtigen snavel.
KAKHIEL, m. (-en), winterhiel; dikke eeltplek
aan een hiel; (fig.) met kakhielen loopen, met opgetrokken schouders en pijnlijke voeten loopen en
daarbij er armoedig uitzien.
KAKHUIS, o. (...huizen), (plat) sekreet, geheim
gemak; ook scheldwoord.
KAKHUISBRIL, in. (-len); ... DEKSEL, o. (-s);
...DEUR, v. (-en); ...RUIMER, m. (-s); ...STANK,
in.; ...VEGER, m. (-s), nachtwerker.
KAKJE, o. (-s), kleine kakkerlae; (fig.) kale uit
-vlucht.
Zie ook KAK.
KAKKEBED, m. en v. (-den), die zijn bed
bevuilt.
KAKKEDOOR, in. (...doren), (Zuidn.) nachtstoel,
stilletje.
KAKKEN, (kakte, heeft gekakt), (plat) zijn gevoeg doen; (fig.) ik kak er in, ik bekreun er mij niet
om; -- iem. te kakken zetten, iem. beschaamd doen
staan, hem overtroeven ; - hooger kakken als zijn
gat, verder, hooger springen dan de stok lang is;
--- over zijn tong kakken, braken.
KAKKER, m. (-s); KAKSTER v. (-s).

KAKKERIJ.
KAKKERIJ,

V.
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(plat) buikloop, diarrhee: aan de

kakkerij zijn, loslijvig zijn.

KAKKERLAK, m. (-ken), een vraatzuchtig
insect (blatta), tot de orde der rechtvleugeligen
behoorende. Onder de verschillende soort ;n is de
Oostersche kakkerlak, donker- of zwartbruin van
kleur, het meest bekend, daar hij in menigte op
korenzolders en in bakkerijen voorkomt, bakkerstor.
KAKMADAM, v. (-s), (plat) opgedirkte vrouw,
kale madam.
KAKMAKER, m. (-s), (plat) druktemaker, pocher,
praalhans.
KAKS, als kaks, (veroud.) bw. uitdr. kwanswijs,
kwansuis.
KAKSCHOOL, v. (...scholen), (plat) kleinkinder school. KASSCHOOLTJE, o. (-s).
KAKSEL, o. (plat) menschendrek.
KAKSTILLETJE, o. (-s); ...STOEL, m. (-en),
kinderstoel; -- (fig.) op den kakstoel moeten, bang
worden, angstig zijn; — (sluisbouw) het gedeelte
van een muur, waartegen de achterharren der
puntdeuren draaien.
KAL, V. (gew.) gebabbel; babbelaarster ; —
(Zuidn,) benaming van een kinderspel.
KALAMENT. v. (ptantk.) zie KATTENKRUID.
KALAMIJN, —STEEN, m. (-en), (v. als stofnaam)
galmei (calamine).
KALAMIJNACHTIG, bn. ( -er, -st), als kalamijnsteen.
KALAMINK, KALMINK, o. zekere wollen stof,
aan de eene zijde geglansd als satijn, meer gestreept
dan gebloemd.
KALAMINKEN, KALMINKEN, bn. van kalamink : een kalaminken rok.
1. KALANDER, m. (-s), (nat. hist.) korenworm:
een vraatzuchtig zwart insect, tot de orde der
mohildvleugeligen behoorende (calandra granaria).
2. KALANDER, V. (- s), eene soort van mangel,
uit twee of meer rollen bestaande, u aartusschen
men leer, papier of weefsels laat loopen onder
sterke drukking, om ze glad en glanzig te maken;
stofglanzer; glans (van stoffen).
KALANDERAAR, m. (-s), glanzer. KALANDER
glansster.
-ARSTE,v.(s)
KALANDEREN, (kalanderde, heeft gekalanderd),
met eene kalander glanzen, glad en glanzig maken.
KALANDERGELD, o.; ...LOON, o. (-en).
KALANDERIJ, v. (-en), glanzerij; het glanzen.
KALANDER-LEEUWERIK, m. (-en), (nat. hist.)
eene fraai zingende leeuweriksoort, 21 cM. lang,
die de kusten der Middellandsche Zee bewoont, ook
ringleeuwerik geheeten (alauda calandra).
KALANDERMOLEN, m. (-s), werkplaats des
kalanderaars; ...ROL, v. (-len), waterpas liggende
cilinder of rol in eene kalander; ...STEEN, in.
(-en), (v. als stofnaam) glanssteen.
KALANT, m. (-en), (Zuidra.) klant. kooper : —
(Z. A.) slimme klant, iem. die bij de hand is.
KALDERSTOK, m. Zie KANTERSTOK.
KALDOE, (Ind.) bouillon, vleeschnat.
KALEBAS, KALBAS, v. ( -sen), eene soort van
pompoen : eene komkommerachtige plant (oucurbite pepa); de vrucht daarvan ; — (Zuidn.) dat
is gebeurd in het land van kalbassen, waar de
leugens op de boomen wassen, gezegd van onmogelijke beweringen.
KALEBASACHTIGEN, v. mv.; kalebasachtige
planten, eene plantenfamilie, waartoe alleen klimplanten behooren, welke zich door middel van
ranken en klauwieren aan andere voorwerpen
vasthechten; gewoonlijk komkommerachtigen geheeten.
KALEBASBOOM, m. (-en); ...FLESCH, v.
(. . .fiesschen), gedroogde holle kalebas; (ook) glazen
flesch in dien vorm; ...PEER, v. (...peren), lang
handpeer, op Bene vijgepeer gelijkende. -werpig
KALEFATEN, ...FATEREN, zie KALFATEN,
KALFATEREN.
KALEFAKKER, m. (-s), duivelstoejager, handlanger voor de eigenlijke vaklieden in eene tapijt
-fabriek.
KALEGEZICHTEN, (plat) lig niet te kalegezichten,
lig niet te zaniken.
KALEIDOSCOOP, m. (...scopen), zie CALEIDOSCOOP.
KALEN, (kaalde, heeft gekaald), (zeew.) onttakelen, aftakelen, aftuigen.
1. KALENDER, m. (-s), (Rom. gesch.) eerste
dag der maand, vgl. kalenderbroeder; — almanak,
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aanwijzer van den datum; vgl. wand-, scheurkalender; — (fig.) tijdrekening: de Gregoriaansche kalender.

2. KALENDER, m. (-s), bedelderwisch, bij de
bevolking hoog in aanzien.
KALENDERBLAADJE, o. (-s), blaadje van een
scheurkalender.
KALENDERBROEDER, m. (-s), (gesch.) lid
eener vereeniging van geestelijken en leeken, die
op den eersten dag van elke maand bijeenkwamen,
om te bidden voor de zielen der afgestorven bloed
drinken, zuipen als een kalenderbroeder-verwant;
(of meer gewoon : als een tempelier), zeer veel drinken.
KALENDERJAAR, o. (...jaren), jaar van 1
Januari tot 31 December, in tegenst. met boekjaar,
vereenigingsjaar enz.
KALENDERSCHILD, o. (-en), schild voor een
wandkalender; ...TEEKEN, o. (-s), astronomisch
teeken.
KALES, v. ( -sen), Bene soort van open koets;
(dicht.) wolkenwagen; — (veroud.) zeker vrouwen
hoofddeksel, dat teruggeslagen kon-kledingstu,
worden : kapstokken in eene kast, waardoor hoed en•
jas en kales, mantel en boa van stof en smet vrij
b leven.
KALF, o. (...ven, ...vers, ...veren), jong van
sommige viervoetige dieren, b. v. van een hert
beneden het jaar; inz. jong eener koe; -- een nuchter kalf, dat nog niet gezogen heeft, een kalf van
1-- 8 dagen; — den vinger niet moeten hebben, gelijk het kalf, niet moeten leeren drinken
— (spr.) den put dempen als het kalf verdronken
is, men herstelt de fout of het gebrekkige,
wanneer het te laat is, het niet meer baten
kan; — (niet St. Juttemis) als de kalveren op het
ijs dansen, nooit; — met een anders kalf ploegen, stil
het werk van een ander gebruiken en het voor
eigen werk doen doorgaan ; -- hoe komt het kalf
bij zijn maat ! hoe wonderlijk men elkander ontmoeten kan ! — zoo komt het kalfje weer bij zijn
moer, zoo komt het verlorene weer terecht; — het
gouden kalf aanbidden, onderdanige hulde aan rijke
menschen bewijzen, (ook) aan het geld de hoogste
waarde hechten; —'t gemeste kal; slachten, bijzonder
feestelijk uithalen; — over koetjes en kalfjes praten,
over alledaagsche zaken; — die de koe trouwt, heeft
het kalf ook, gezegd w anneer iem. eene zwangere
vrouw trouwt; — een kalf leggen, (Z. A.) kalvers
inspannen, kalven, overgeven, vomeeren; —
(fig.) onnoozele bloed : zoon kalf kunt ge alles
wijs maken; — een jong kalf, een vlasbaard; — een
gemest kalf, een dikke kerel; — hij is een kalf van
een vent, een kalf Mozes, een zeer goedaardig mensch;
-- een kalf van een jongen, een flauwe, kinderachtige
jongen, (ook) een domme jongen; —
afgezakte grond, langs slooten en aardwerken;
vgl. AFKALVEN; — (wev.) draden die niet op
den boom zijn gewonden, doch er los bijhangen; —
(gew.) daar hangt een kalf uit zijn broek, wanneer
een gedeelte van het hemd achter uiteene kapotte
broek hangt; — (bouwk.) glashout, regel tusschen
deus en lichtraam of tusschen onder- en bovendorpel; — (mil.) dwarsstukken waardoor de zijwangen
der affuiten aan elkander verbonden zijn; —
(scheepsb.) stopstuk, aanvullingsstuk, klamp, kies sing : kalf tegen den boegspriet, plat, zwaar stuk
hout tegen de stijlen, die samen den oven vormen.
KALFAATBAKJE, o. (-s), (scheepsb.) waar het
werk enz., tot het breeuwen noodig in zit; ...HAMER, m. (-s), breeuvwhamer; ...IJZER, o. (-s),
ijzer dat van boven dik uitloopt en van onder
eindigt in een breed wigvormig toeloopend blad;
...JONGEN, m. (-s); ...KISTJE, o. (-s), (zeew.)
waterbak; ..WERK, o.
KALFATEN, (kalfaatte, heeft gekalfaat), breeuwen, scheepsnaden dichten met werk en teer; —
in orde brengen, herstellen, opknappen : laat
mij dat maar kalfaten; — (gemeenz.) de dokter
heeft den zieke weer wat weten te kalfaten.
KALFATERAAR, m. (-s), die kalfatert.
KALFATEREN, (kalfaterde, heeft gekalfaterd),
kalfaten, breeuwen; — herstellen, opknappen.
KALFATERING, v. (-en), het kalfateren.
KALFKOE, v. (-ien), drachtige koe.
KALFSBIEFSTUK, m. [o.. als stofn;l biefstuk
van kalfsvleesch; ...BORST, v. (-en) ; ...BOUT,
m. (-en); ...DRIL, v. kalfsgelei; ...GEBRAAD,
o.; ...GEHAKT, o.; ...GELEI, v.; ...HUID v.
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(-en) kalfsvel; ...KARBONADE, v. (-n), kalfslapje van de korte ribben; ...KOP, m. (-pen), kop
van een kalf; (fig.) domoor, botterik; ...KOTELET,
V. (- ten), kalfsribbetje; ...KRUID, o. zekere
plant; ...LAPJE, o. (-s), plat stukje kalfsvleesch.
KALFSLEDER, ...LEER, o. van kalfshuid
bereid ieder; (boekb.) in kalfsleer gebonden;. . . LEDEREN, ...LEEREN, bn. van kalfsleder : een
kalfstederen band.

KALFSLEVER, v. (-s); ...NIER, v. (-en);
...NIERSTUK, o. (-ken); ...OESTER, v. (-s),
rond lapje kalfsvleesch, ter grootte van eene oester,
in eiwit en paneermeel gebakken.
KALFSOOG, o. (-en), oog van een kalf; - (fig.)
groote uitpuilende oogen; - (gew.) blei, kolblei,
een zoetwatervisch met uitpuilende oogen die hoog
zwaar wordt; -- ongeklutste gebakken-sten1KG.
eieren, spiegeleieren; -, m. en v. (-en), iem. met
kaifsoogen.
KALFSPOELET, o. aan stukjes gesneden kalfsvleesch voor soep; ...POOT, m. (-en); ...RIB, v.
(-ben); ...RIBBETJE, o. (-s), kotelet; ...SCHEN KEL, m. (-s); ...SCHIJF, v. (...schijven), plat dik
stuk kalfsvleesch.
KALFSSNUIT, m. (-en), de snuit van een kalf;
(plantk.) volksnaam voor de leeuwenbek (antirrhinum); grooíe .kalfssnuit (a. majus); roode of kleine
kalfssnuit (a. orontium), roode leeuwenbek, een
algemeen onkruid op zandige bouwlanden.
KALFSSOEP, v. soep van of met kalfsvleesch.
KALFSTAND, m. (-en), tand van een kalf; (bouwk.) zekere versiersels aan de loofden der
kolommen, welke, uit enkele uitsnijdingen voort
vorm van tanden vertoonen;-komend,
...TONG, v. (-en).
KALFSVEL, o. (-len), huid van een kalf; (fig.) trom; het kalfsvel volgen, soldaat worden;
...VET, o. ; ...VLEESCH, o. (spr ) kalfsvleesch
kan geen pekel verdragen, van den jongeling, die zich
aan mannenwerk begeeft en daardoor zijne krach
krenkt; kalfsvleesch, half vleesch, kalfsvleesch-ten
is weinig voedzaam.
KALFSVOET, m. (-en), (v. als stofn.) voet van
een kalf; - (plantk.) aronskelk, waarvan in Ned er land twee soorten voorkomen : de gevlekte (arum
maeulatum) en de Italiaansche of gemarmerde
(arum italicum).

KALFSWORST, v. (-en); ...ZWEZERIK, m.
(-en), onontwikkelde borstklier van een kalf.
KALFWESP, v. (-en), (nat. hist.).
1. KALI, v. (-'s), (Ind.) rivier.
2. KALI, v. (scheik.) kalium; kaliumverbinding;
patentkali : het land met kali bemesten.
KALIBEMESTING, v.
KALIBER, o. middellijn van de ziel van vuur
kogels : geschut van groot kaliber;-wapensv
soort : zij zijn van hetzelfde kaliber, zij zijn precies
eender.
KALIBERBOOR, v. (boren), (artill.) geschut
werktuig om-gietrsbo;.PASER,m(-)
de middellijn der kogels te bepalen.
KALIBREEREN, (kalibreerde, heeft gekalibreerd), het kaliber, de kogelmaat of geschut
onderzoeken of bepalen met den kalibreer -wijdt-e
stok.
KALIBREERIJZER, o. (-s), ...STOK, m. (-ken),
werktuig om te kalibreeren; ...STANG, v. (-en),
kalibreerijzer.
KALIEF, m. (-en), eigenlijk plaatsvervanger (van
den Profeet namelijk); naam dien de opvolgers van
Mohammed droegen; geestelijk en tijdelijk opperhoofd der Mohammedanen; (thans) geestelijke
titel van den Sultan van Turkije.
KALIFAAT, o. rijk, waardigheid der kaliefen;
Abdal Rhaman stichtte in 762 te Cordova het ZVestersch kalifaat; Almanzor (753--774) stichtte Ragdad en plaatste aldaar den zetel van het (Jostersch
kalifaat.

KALIMEEL, o. eene goedkoopere meststof dan
kaïniet of patentkali.
KALIMEST, v. kaliumzouten bevattende mest
om te gedijen-stof;.PLANT,v(en)platdi
veel kali noodig heeft, zooals penen, aardappelen,
tabak.
KALIS, m. ( -sen), schooier, bedelaar, arme drommel.
KALISSIEDROP, o. (w. g.) ingedikt zoethout sap; ...HOUT, o. zoethout.
KALIUM, o. (scheik.) potassium, een alkaliVan Dale.
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metaal, een zilverwit glinsterend metaal, bij 0° C.
broos, bij gewone temperatuur zachter dan was,
smelt reeds bij 63°.; het oxydeert gemakkelijk en
vormt dan potasch.
KALIZOUTEN, o. mv. verbindingen van zuren
waarin de waterstof geheel of gedeeltelijk door
kalium is vervangen.
KALK, v. een koolzuurzout van het metaal
calcium, dat in kalkspaat, marmer, krijt, mergel,
schelpen enz. voorkomt; de door gloeiing van kalksteen of schelpen ontstane zelfstandigheid; ongebluschte kalk; -- het witte poeder, dat onder oatwikkeling van veel warmte door de vereeniging
van ater en ongebluschte kalk is ontstaan :
gebluschte kalk en dat hoofdzakelijk bij het metselen en het witten wordt gebruikt; - mortel of
metselspecie : kalk bouwen, kalk met zand en water
vermengen tot mortel; zwavelzure kalk, gips; hydraul ische kalk, cement.
KALKAARDE, V. eerie soort van kalk, door
gloeiing in kalkovens uit de koolzure kalk ver
-kregn.
KALKACHTIG, ba. ( -er, -st), als kalk.
KALKBAD, o. (-en), een vat, waa_in de kalk
met water verwerkt wondt.
KALKBAK, ni. (-ken), (mets.) bak waarin kalk
wordt gebluscht; aandraag "ak .niet of voor metsel
hij gooit den troffel in den kalkbak,-kal;(spr.)
hij zegt zijn beroep vaarwel, omdat hij van zijn
renten kan leven; - (suikerber.) ronde lak waarin
een geperforeerde draaiende bak, gevuld met ongebluschte kalk, ten einde het ruwsap van biet
-suiker
te zuiveren.
KALKBANK, v. (-en), ophooping van kalk
door het voortdurend zinken van allerlei schelpen
(op ondiepe plaatsen).
KALKBEMESTING, v. bemesting van den
bodem met kalk, inz. om den grond te ontzuren.
KALKBOEL, m. smeerboel, vuile rommel van
kalk bij het metselen of witten.
KALKBRANDER, m. (-s), die uit schelpen
kalk gloeit; ...BRANDERIJ, v. (-en), het branden van kalk; kalkoven; ...BRIJ, v. de bezinking
uit kalkmelk; ... BROK, m. (-ken), stuk droge kalk.
KALKEN, (kalkte, heeft gekalkt), met kalk
bemesten; - (muren) met kalk besmeren; (lan db.) het zaaikoren kalken, in kalkwater weekera,
om het gewas voor brand en honigdauw te behoeden; - (leerl.) de huiden kalken, met kalkmelk
of kalkbrij behandelen, om ze ter peiling of ontharing geschikt te maken; -- (suikerber.) ruwsap
kalken, om het zwakzure sap te neutraliseeren, tot
het ontleden van zouten en het verwijderen of neer
verschillende niet -suikerstoffen; - met-slanv
kalk of krijt schrijven; schrijven in het algemeen,
vgl. opkalken, neerkalken.
KALKETRIP, v. (plantk.) w ilde ridderspoor
(delphinium consolida), vrij algemeen onkruid
op korenakkers, met meest donkerblauwe bloemen;
--- sterredistel (centaurea calcitrapa), vrij zeldzaam
plantje langs wegen en dijken, meest dicht bij de zee.
KALKGLAS, o. Bene samensmelting van kiezel zure potasch of soda en kiezelzure kalk; ...GROEF,
V. (...groeven); ...GROND, m. (-en), kalkhoudende
grond; ... GRUIS, o.
KALKHOUDEND, ba. kalkachtig, kalk bevattend:
een kalkhoudende bodem.

KALKHOUW, v, (-en), ...KLOET, m. (-en),
roerstok voor kalk; ..HYDRA.AT, o. gebluschte
kalk; ...KIES, o. kalkhoudend kiezelzand; ...KLEI,
V. zekere delfstof; ...KRISTAL, o. Boheemsch
glas.
KALKKOKERWORM, m. (-en), soort van borstelwormen, die zich op voorwerpen in zee vastzetten en een kalkachtigen koker afscheiden, waarin
zij zich geheel kunnen terugtrekken (serpula).
KALKKUIP, V. (- err), looikuip; ...LAT, v. (-ten),
lat op de buitenzijde der stijlen aangebracht om
in het muurwerk bemetseld te worden; ...LICHT,
o. Drummonds -licht, dat verkregen wordt door
een stuk krijt te laten gloeien in de knalgasvlam;
...LOODS, v. (-en), bergplaats voor kalk; ...LOOG,
v.; ...MEEL, o. droge gebluschte kalk; ...MELK,
V. dikke brijachtige massa ontstaan door de ver
kalk en water; zeker ont--mengivabluscht
smettingsmid.del; witsel; ...MERGEL, v. Bene vette
kalkachtige aarde, zeer geschikt tot verbetering
der gronden; ...METAAL, o. zeker zilvervlet glansrijk metaal, caicivnt.
56
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1. KALKOEN, m. (-en), oorspronkelijk Amerikaansche vogel (meleagus gallapevo) tot de orde
der hoenders behoor ende, iets kleiner dan de pauw
en oorspronkelijk zwart van kleur met purperen koperglans.
2. KALKOEN, m. (-en), (smed.) omgebogen deel
aan de uiteinden der hoefijzertakken; — schroef
schroef met scherpe punt, welke in de-kaloen,
hoefijzers geschroefd wordt, om de paarden bij
glad weer scherp te zetten; — valsche kalkoen,
tegen den ijzertak vóór een steengal aangebracht,
waardoor het achtergedeelte van den hoef geen
drukking ondervindt.
KALKOENEBOUT, m. (-en), bout van een
kalkoen (vogel).
KALKOENEDREK, KALKOENENDREK, m.
KALKOENENEI, o. ( -eren, -ets); ...HOEDER,
m. (-s); ...HOEDSTER, v. (-s); ...IIOUDER, m.
• (-s); ...HOUDSTER, v. (-s); ...MELKER, m. (-s);
...MELKSTER, v. (-s), ' die kalkoenen houdt;
... NEST, o. (-en).
KALKOENENVET, KALKOENEVET, o.
KALKOENEKALKOENENVLEESCH,
VLEESCH, o.
KALKOENPOKKEN, v. mv. zekere ziekte der
kalkoenen.
KALKOENSCH, bn.; een kalkoensche haan, eene
kalkoenschee hen; — ( spr.) hij wordt zoo rood als
een kalkoensche haan, hij wordt rood van toorn.
KALKOENTJE, o. (-s), hoekig wijnfleschje van
een kwartliter inhoud.
KALKOVEN, m. (-s), oven, waarin kalk wordt
gebrand ; — (spr.) rooken als een kalkoven, zeer
sterk rooken; ...POT, m. (-ten), pot voor pleisterkalk, voor witkalk enz.; ...PUIN, o.; ...PUT, m.
(-ten), put voor geblusehte kalk; ...ROOM, m.
(scheik.) koolzure kalk; ...SALPETER, o. muur
uitslag aan vochtige muren; ...SPAAT,-salpetr,
o. de gekristalliseerde verbinding van koolstofzuur
kalk;
...SPONNING, v. (-en), groef aan de
met
buitenzijde der stijlen, die bij het aanmetselen
volgewerkt wordt; ...STEEN v. als stofn.; m. (-en),
als voorwerpsn. : koolzure kalk, een meestal sedimentair gesteente van dierlijken oorsprong; ...TON,
v. (-nen); ...WATER, o. eene verzadigde oplossing
van kalk in water; ... ZAK, m. (-ken), zak voor
kalk; ...ZOUTE N , o. mv. verbinding van calcium
met zuren.
KALKZANDSTEEN, m. (-en), metselsteen, onder
hoogera druk geperst uit een mengsel van zand en
gebluschte kalk; —FABRIEK, v. (-en).
KALLE, V. (- n), (Zuidn.) kerkkraai; kraai; ekster;
-- praatzuchtige vrouw.
KALLEN, (kalde, heeft gekald), (gew.) praten,
babbelen, snappen. KALLING, v. babbelarij,
praatzucht.
KALLER, m. (-s), (gew.) babbelaar. KAL STER, v. (-s), babbelaarster.
KALM, bn. bw. ( -er, -st), stil, bedaard, zonder
beweging : eene kalde zee; — kalm weder, zonder
veel wind; — kalme dagen, rustig, waarop niet veel
gebeurt; — een kalm leven, waarin men door niets
gejaagd of geprikkeld wordt; — een kalme pols,
niet gejaagd; — hij is zacht en kalm overleden, zonder
doodstrijd; — niet bewogen door innerlijke hartstochten, niet zenuwachtig : wees kalm; kan men
daarbij kalm blijven; — kalm antwoorden.
KALMAR, m. (-s), (nat. hist.) de eigenlijke inkt
een weekdier, tot de klasse der koppootigen-visch,
behoorende.
KALMEEREN, (kalmeerde, heeft gekalmeerd),
kalm maken, doen bedaren, tot rust brengen : de
opgewonden gemoederen kalmeeren; hij is heel wat
gekalmeerd, heel wat kalmer geworden; — het
weer is gekalmeerd, bedaard, kalm geworden.
KALMEI, v Zie GALMEI.
KALMINK, o. Zie KALAMINK.
KALMOEK, o. kalmuk, haardoek, langharig
doek.
KALMOES, m. (plantk.) eene plant, tot de
familie der aronskelken behoorende, ook zwanen
geheeten, en wier aromatieke wortelstok-brod
als geneesmiddel wordt ingezameld (acorus calamus).
KALMOESOLIE, v. Bene aeterische olie uit den
kalmuswortel; ...TINCTUUR, v.; ...WORTEL,
In. (- s).
KALMPJES, bw. bedaard, rustig, niet gejaagd:
kalmpjes kunnen leven, stil, van zijn geld ; kalm-
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pjes eene sigaar rooken, zonder iets te doen; kalmpjes
iets kunnen aanzien, zonder daarbij zijne kalmte
te verliezen; iets kalmpjes opnemen, zonder zich
daarbij druk te maken.
KALMTE, v. bedaardheid, gerustheid : met
kalmte en berusting zijn lot dragen; — kalmte op
zee, windstilte.
KALMUS, zie KALMOES.
KALONG, m. (-s), (Ind.) vliegende hond op Java.
1. KALOT, v. (-ten), deksel boven de onrust
in een uurwerk.
2. KALOT, v. (-ten), priestermutsje. KALOTJE,
o. (-s), klein mutsje of kapje, dat b. v. door oude
menschen enz. binnenshuis wordt gedragen ; —
(Zuidn.) spotnaam voor : aanhanger der Katholieke partij ; die partij zelf.
KALPAK, v. (-s). Zie KOLBAK.
KALSIE, v., zie KASSEI.
KALVARIEBERG, m. zie CALVARIEBERG.
KALVEN, (kalfde, heeft gekalfd), een kalf
werpen; (gew.) de koe kalft, gezegd wanneer bij
iem. het hemd achter uit zijne broek hangt; —
braken, overgeven; — (aardr.) de gletscher kalft,
het benedengedeelte breekt af, inz. bij het neerzakken in zee; — de grond kalft, zakt in, brokkelt
af, inz. bij aardwerken.
KALVERACHTIG, bn. bw. ( -er, . -st), dartel,
los; (ook) onnoozel; laf, slungelachtig. KALVER
-ACHTIGED,v.
KALVEREN, (kalverde, heeft gekalverd), kalven; braken.
KALVERKNIEËN, v. mv. (w. g.) gedraaide,
kromme knieën.
KALVERLIEFDE, v. jongensverliefdheid; (spr.)
hij is de kalverliefde door, hij is boven de 25 jaar.
KALVEROOG, o. (-en), (gew.) groote madelief,
witte ganzenbloem (chrysanthemum leucanthemum).
KALVIJN, v. (-en), eene soort van kantigen
appel, ook rammelappel geheeten, met aardbeiensmaak; —, m. (-en), de boom waaraan de kalvijnen
groeien.
KAM, m. (-men), getand werktuig om het haar
te ontwarren of bijeen te houden : fijne kam, om
het hoofd te reinigen, meestal aan beide zijden
van tanden voorzien; wijde kam; (spr.) hij is zoo
veeg als eene luis op een kam, hij is verloren; —
geen. kam noodig hebben, kaal zijn ; -- allen
over één kam scheren, allen gelijk behandelen,
geen onderscheid maken tusschen; — zij zijn
allen over denzelfden kam geschoren, allen van
hetzelfde gehalte, allen even slecht; —
overeind staande vleezige uitwas op den kop
van sommige vogels, ook op den kop van vele
slangen en op den rug van den kamhagedis; —
(spr.) een rooden kam hebben, boos zijn; — iem.
in den kam zitten, pikken, zich met scherpe woorden
tegen hem verzetten; — den kam opsteken, zich
halsstarrig toonen, zich verzetten; — zijn kam
laten hangen, moedeloos zijn, (ook) ziek zijn, ver
-moeid
zijn; —
de lijn die men over de toppen van een gebergte
kan trekken, bergkam; de kam der duinen; —
(mil.) de kruin, het bovenvlak eener borstwering; —
(techn.) draaiijzer met een aantal spitse en
scherpe tanden om schroefwindingen in te snijden;
— wolkam; weverskam; — tand van een rad,
houten blokje dat dwars door den rand van het
wiel wordt heengestoken; —
min of meer spits toeloopend uitsteeksel op beenderen, waarop de spieren ingeplant zijn : (b. v.
op het borstbeen van vele vogels); — plaatvormig
doornuitsteeksel aan den laatsten staartwervel
der meeste vogels, waarop de spieren zijn vastgehecht, die de stuurpennen van den staart dragen; —
versiersel aan een helm, helmkam; —
overeind staand houtje onder de snaren van een
strijkinstrument of gitaar; — (scheepsb.) lang
hout met gaten, dat onder de raas is vastgespijkerd, om er de zeilen aan te rijgen; fries van het
galjoen. KAMMETJE, o. (-s).
KAMANT, KAMANTE, bn. (Zuidn.) niet gelijk
het behoort, ziekelijk, gebrekkig enz. KAMANTIG,
KAMANTELIJK.
KAMBLAD, o. (-en), (wev.) weverskam, die
de kettingdraden der stoffen uit elkander houdt.
KAMBORSTEL, m. (-s), borstel om de kammen
te zuiveren.
KAMDOUBLET, v. (-ten), (nat. hist.) zijde
-mosel,
dakmossel.
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KAMDRAGEND, bn. (nat. hist.) van een kam
voorzien (van dieren).
KAMDUIKER, m. (-s), (nat. hist.) kuifeend.
1. KAMEEL, m. (-en), een herkauwend zoogdier
met schapekop en hooge pooten, (camelus) dat
vooral in Azië gevonden wordt; inz. de tweebultige
kameel (camelus bactrianus): de kameel wordt het
schip der woestijn geheeten.
2. KAMEEL, o. (-en), (zeew.) toestel om zwaar
geladen schepen over ondiepten te lichten, uitgevonden door den Nederlander Meeuwes Meindertz.
Bakker, in 1691, hetwelk bestaat uit twee halve,
platte, met water gevulde vaartuigen, tusschen
welke het bevrachte schip wordt bevestigd, zoodat
liet rijst, naarmate het water uit de kameelen
wordt gepompt.
KAMEELACHTIG, bn. kameelachtige dieren,
behoorende tot de orde der herkauwende dieren:
tot de kameelachtige dieren behooren de kameelen
en de lama's.
KAMEELDRIJVER, m. (-s), leider en drijver
der kameelen.
KAMEELGEIT, v. (-en), (nat. hist.) het Peruaansche woldier, lama.
KAMEELHALS, v. (-en), Bene waterglaasvlieg
met zeer verlengd borststuk.
KAMEELHOOI, o. (plantk.) baardgras.
KAMEELIN, v. (-nen), wijfje van den kameel.
KAMEELPAARD, o. (-en), ...PARDEL, m. (-s),
giraffe (camelopardus giraffa).
KAMEELSHAAR,o. Zie KEMELSHAAR.
KAMEELSHAREN, onverand. bn. van kameelshaar.
KAMEELSMAAG, v. (...magen), maag van een
kameel, zich van de magen der andere herkauwers onderscheidende door het ontbreken der
boekpens ; ...RUG, m. ( -gen), met één of twee
vetbulten.
KAMEELTJESVLINDER, m. (-s), eene algemeen
in ons land voorkomende vlindersoort (notodonta
ziczac) waarvan de roodbruine pop op den rug twee
kegelvormige verhevenheden heeft; zij leeft op
populieren en wilgen; de ongevlekte kameeltjesvlinder
(drymoma trimacula) leeft op eiken en berken;
de pop is zm artbruin.
KAMELAAR, m. (zeew.) hofmeester.
KAMELEON, o. (-s), (nat. hist.) eene soort van
geschubde hagedis. Wanneer het bevreesd of toornig
is, blaast het zich op en zijne doorzichtige grijze
huid laat het bloed doorschijnen; de huid wordt
eerst groenachtig, vervolgens donkerder en einde
vandaar (fig.) persoon, die vaak-lijkrodgevt;
van stelsel of partij verandert.
KAMELEONTISCH, bn. veranderlijk, ongestadig : kameleontische politiek.
KAMELOT, o. stof, van geiten- of kemelshaar
:geweven; eene wollen stof, welke het kamelot
nabij komt; (Zuidn.) slechte stof of waar : in dien
winkel verkoopt men niets dan kamelot.
1. KAMELOTTEN, onverand. bn. van kamelot.
2. KAMELOTTEN, (kamelotte, heeft gekarnelot),
kamelot werken, vervaardigen.
KAMEN, (kaamde, heeft gekaamd), beschimmelen.
KAMENIER, v. (-s, -en), kamerjuffrouw, die
haar meesteres helpt kleeden en kappen; volgjuf fer eener dame.
KAMENIEREN, (kamenierde, heeft gekamenierd), Bene dame helpen kappen en kleeden; als
kamenier dienen.
KAMENIERSDIENST, m. (-en); ...WERK, o.
KAMER, v. (-s), vertrek in een huis, geschikt
oir in te wonen of voor andere doeleinden ingericht : in deze kamer kan niet gestookt worden;
gemeubileerde, gestoffeerde kamers; -- hij woont
op kamers, heeft eenige kamers van een huis in
huur; -- op eene kamer zitten (van een meisje
of vrouw), gekamerd zijn ; - de kamer doen, ze
schoonmaken; - zijne kamer houden, die wegens
ongesteldheid niet verlaten; - biljart -, logeer -,
slaapkamer enz., waarin men kan biljarten enz.;
- appelkamer, rommelkamer, kaaskamer, enz. waarin
men appels enz. bewaart; -- burgemeesterskamer,
kabinet des burgemeesters op het raadhuis; vertrek of gebouw, waarin vergaderingen worden
gehouden over staats -, gemeente- en andere aan
raadkamer, vertrek waar de raads--gelnhd:
vergaderingen eener gemeente plaats vinden; vergadering eener rechtbank in raadkamer, om te
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beraadslagen, te beslissen of gerechtelijke handelingen te verrichten; vereeniging van personen, die met dit doel vergaderen, college : kamer van koophandel en fabrieken, in sommige gemeenten een lichaam, dat
voor de belangen van handel en nijverheid waakt;
- kamers van arbeid, college tot behartiging der
belangen van den arbeid; - kamers van rhetorica,
rederijkerskamer : de Amsterdamsche kamer „ In
Liefde Bloeiende "; - rekenkamer (zie aldaar); kamer van vacantie, (recht.) gedurende den vacantietijd van de leden der rechterlijke macht, belast
met de afdoening der burgerlijke en handelszaken,
die spoed eischen; -- desolate- boedelkamer, (oudt.)
het college van commissarissen, belast met het
beheer-, de regeling en vereffening van insolvente
boedels; - (spr.) de boel is aan de kamer, is failliet,
(fig.) is verloren; -- (inz.) het college van afgevaardigden ter Staten- Generaal : de leden van de Eerste
en Tweede Kamer; de Kamer ontbinden, bijeenroepen; eene zitting der Kamer bijwoner; het gebouw
der Eerste Kamer heeft eene belangrijke restauratie
ondergaan; - ( in België inz.) de Kamer van
Volksvertegenwoordigers en Senatoren : in de
Kamers zitten, lid van Bene der twee Kamers
zijn ; (scheepst.) afdeeling op een schip, vgl. kruit
machinekamer; (inz.) bergplaats der ka--kamer,
bels ; (mil.) Bene vernauwing achter in de ziel van een
geschut, waarin de buskruitlading komt te liggen;
- kamer eener mijn, waar het buskruit gelegd wordt,
waardoor men haar zal doen springen; - (ontl'. )
holte in het menschelijk lichaam : oogkamers; de kamers van het hart, de beide holten in het onder
gedeelte van het hart; -- (waterb.) bij schut -ste
ruimte tusschen het beide paar sluis--sluizen:d
deuren; afdeeling eener vischfuik; - (phot.) donkere kamer, zie CAMERA OBSCURA. KAMERTJE, o. (-s).
KAMERAAD, m. en v. (-s, ...raden), metgezel,
metgezellin, makker; vriend, vriendin : hij en zijn
kameraad; wacht maar, kameraad, we zullen je dat
wel betaald zetten; - (gew.) met iem. kameraad
loopen, elkanders boezemvriendin) zijn.
KAMERAADSCHAP, o. broederschap, vriendschap; kameraadschap drinken, door een dronk de
vriendschap bezegelen.
KAMERAADSCHAPPELIJK, bn. bw. als kameraden, vriendschappelijk : kameraadschappelijk met
elkander omgaan.
KAMERAADSCHE, v. (-n), (gew..) gezellin.

KAMERAAR, m. (-s), kamerdienaar van den
paus of van een aartsbisschop.
KAMERARREST, o. (mil.) gedwongen verblijf
op Bene kamer of in een huis; kamerarrest hebben,
tot straf zijne kamer moeten houden; (ook scherts.)
wegens ongesteldheid zijne kamer moeten houden;
...BAND, m. (-en), (mii.) astragaal om een kanon,
een ronde band aan het bodemstuk der kanonnen
met aan weerszijden een plat bandje; ...BASSIST,
m. (-en), bijzondere baszanger van een vorst;
...BEHANGER, m. (-s); ...BEWAARDER, m.
(-s), kamerdier aar van een minister (aan het
ministerie); ...BEZEM, m. (-s); ...BLOEM, v.
(-en), bloem die men in de kamer goed kan houden;
...BUKS, V. (- en), buks om in eene kamer te schieten; ... CLUB, v. (-s), vereeniging van die kamerleden, welke tot Bene zelfde politieke partij behooren; ... DAG, m.(-en), dag waarop de kamer wordt
gedaan, Bene extra -beurt krijgt : Donderdag is
het kamerdag; ... DEUR, v. (-en); ... DIENAAR,
m. (-s, ...naren), lijfbediende van een groot heer
of vorst.
KAMERDOEK, o. batist, fijn linnen van Kamerijk; zie cambrai; ...DOEKSCH, bn. van kamerdoek.
KAMEREN, (kamerde, heeft gekamerd), kamers
laten bewonen (door eene vrouw, waarmede men
leeft); in Bene kamer opsluiten : daar zaten wij ge
(opgesloten).
-kamerd
KAMERFLUITIST, m. ( -er, bijzondere fluitspeler van een vorst; ...FRACTIE, v. (-s), afdeeling van kamerleden die tot eene zelfde poli
partij behooren ; ...GELEERDF, m. (-n).-tiek
geleerde die weinig ondervinding heeft van het
praktische leven.
KAMERGERECHT, o. (-en), een keizerlijk
gerechtshof, in 1495 door Maximiliaan I in Duitschland ingesteld, dat alle geschillen moest beslissen
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en zoo een einde maakte aan het zoogenaamde
vuistrecht.
KAMERGEWAAD, o. (...waden), dat men in
huis draagt; ...GYMNASTIEK, v. lichte gymnastische oefeningen zonder toestellen, geschikt om
in huis te beoefenen.
KAMERHEER, m. (-en), dienstdoende edelman
an een vorstelijk huis, chambellan; — ( R. K.)
dienstdoend geestelijke aan het pauselijke hof,
kameraar ; — eervolle onderscheiding door den
paus toegekend aan verdienstelijke geestelijken
ook buiten Rome : eere- kamerheer, geheim kamer
EERSCHAP, o. waardigheid van kamer--her;.H
heer.
KAMERHUUR, v. (...huren).
KAMERIJKSDOEK,o. Zie KAMERDOEK.
KAMERJAGER, m. (-s), iem. die muizen, ratten
enz. uit de kamers drijft; ...JAPON, v. (-nen),
huisjapon; ...JONGEN, m. (-s), (Ind.) huisbediende,
huisknecht in een hotel; ...JUFFER, v. (-s), kamenier; ...JUFFERTJE, o. (-s), kameniertje; (toon.)
soubrette; ...KATJE, o. (-s), nuffig kamermeisje;
gemainteneerd vrouwspersoon; ...KRUID, o.
(plantk.) moerasspirea (ulmaria palustris).
KAMERLID, o. (...leden), lid van eene der
Kamers der Staten- Generaal, (in België) van de
twee Kamers van afgevaardigden.
KAMERLING, m. (-en), (veroud.) kameraar;
de kardinaal-voorzitter der apostolische kamer, die
met het hoog gezag is bekleed, terwijl de H. Stoel
openstaat. KAMERLINGSCHAP, o.
KAMERLUCHT, v. minder frissche lucht in
Bene kamer : niet tegen de kamerlucht kunnen;
...MEID, v. (-en); ...MEISJE, o. (-s), meid, meisje
die de kamers in orde houdt; ...MUIL, v. (-en),
pantoffel.
KAMERMUZIEK, v. muziek bestemd om door
weinige personen uitgevoerd en in Bene kamer
gehoord te worden.
KAMERONTBINDING, v. (-en), het ontbinden
der Kamer (van de Staten Generaal).
KAMEROVERZICHT, o. (-en), beknopt verslag
van het dien dag behandelde in de Tweede Kamer;
—SCHRIJVER, w. (-s).
KAMERPLANT, V. (- en), die men in de kamer
kan houden; ...POT, ni. (-ten), nachtpot, nacht
...ROK, m. (-ken), huisjapon, nachtjapon;-spiegl;
...SCHUT, o. (-ten), tochtscherm in eene kamer;
...SLEUTEL, m. (-s), sleutel der kamerdeur.
KAMERSLUIS, v. (...sluizen), schutsluis.
KAMERSPEL, o. (-en), tooneelstuk voor rede
...SPELER, m. (-s), bijzondere tooneel--rijkes;
speler van een vorst; rederijker; muzikant, die zich
niet op concerten laat hooren.
KAMERSPIN, v. (-nen), (nat. hist.) huisspin;
...STAARTSCHROEF, v. (...schroeven), trechter of vingerhoedvormig uitgeholde schroef aan het
achtereinde van een geweerloop, die aan den
bodem van het zundgat voorzien is en in welker
uitholling een gedeelte van liet kruit komt te
liggen.
KAMERSTEM, v. (-men), lichte zangstem;
...STOEL, m. (-en), kinderstoel; stilletje.
KAMERSTUK, o. (-ken), schilderij, eene kamer
of een binnenhuis voorstellende; — voorwerp,
dat tot het ameublement dient; — (wil.) (eert.)
geschut, waarvan het bovenstuk eene opening heeft,
waarin de losse kamer wordt ingezet en door eene
wig of schroef wordt bevestigd.
KAMERTOON, m. de gewone stemming van de
instrumenten, bestemd voor kamermuziek, eertijds
een gebeden toon, later (tot 1858 toen te Parijs
den normaaltoon werd vastgesteld), een halven toon
lager dan de koortoon, of de orkesttoon.
KAMERVERGADERING, v. (-en), bijeenkomst
der afgevaardigden; ...VERSLAG, o. (-en), van
wat in de Kamers gesproken wordt; ...VIOLIST,
m. (-en), bijzondere vioolspeler van een vorst;
...VOGEL, m. (-s), vogel dien men in de kamer
houden kan; ... W ACHT, m. (-en), (mil.) een man
voor elke chambrée, belast met de zorg voor de
zindelijkheid en de orde; ...WATER, o. oogwater.
dat de beide oogkamers vult; ...ZANGER, m. (-s),
...ZANGERES, v . ( -sen), bijzondere zanger of
zangeres van een vorst.
KAMERZITTING, v. (-en), zitting, vergadering
van eene der Kamers der Staten- Generaal.
KAMFER, v. Bene brosse, kleurlooze, doorschijnende en kristallijne stof met eigenaardig sterken

reuk en heeten smaak, door sublimatie verkregen
uit de vluchtige olie, die door distillatie met water
bereid werd uit het fijngemaakte hout van den
kamferboom; zij wordt ook kunstmatig bereid.
KAMFERACHTIG, bn ( -er, -st), als kamfer.
KAMFERBOOM, m. (-en), (plantk.) een boom,
tot de familie der laurieren behoorende, uit welks
verschillende deden, door distillatie, eene doorschijnende, vluchtige, sterk riekende, licht ontvlam bare harssoort wordt verkregen, die eene opdrogende, bederfwerende, zweetdrijvende kracht bezit
(camphora officinalis).

KAMFERBRANDEWIJN, m. kamferspiritus.
KAMFERBROEK, m. scheldnaam voor pastoor
of kapelaan.
KAMFEREN, (kamferde, heeft gekamferd), met
kamfer bereiden of doortrekken.
KAMFERKRUID, o. (plantk.) zekere plant met
sterke kamferlucht (camphorosma monspelica);
...LAURIER, m. (-en), kamferboom; ...LUCHT,
v. reuk van de kamfer; ...OLIE, v. oplossing van
1 kamfer in 9 olijfolie; bij groote zwakte geeft men
onderhuidsche inspuitingen met kamnferolie; ... PAP,
v.; ...PIL, v. (-len); ...PLANT, v. (-en), kamfer
...PLEISTER, v. (-s), pleister met kamfer-kruid;
bestreken, ...POEDER, POEIER, o. (-s); ...REUK,
m.; ...SPIRITUS, m. Bene oplossing van 1 kamfer
in 9 slappen wijngeest; ...ZALF, v. witte, dikke
vloeistof, bestaande uit 3 kamferolie, 1 papaverolie en 1 ammoniak; wordt gebruikt als inwrijf middel; ...ZUUR, o.; ...ZUURZOUT, o. (scheik.).
1. KAMGAREN, o. (-s), garen uit kamwol gesponnen; de daarvan geweven stof.
2. KAMGAREN, bn. van kamgaren : een kam garen pak.
KAMGIER, m. (-en), zekere roofvogel, condor,
zoo geheeten naar den kam die den snavelwortet
en het voorhoofd van het mannetje versiert.
KAMGRAS, o. (plantk.) Bene der algemeenste
grassoorten in Nederland, welke op wei- en hooiland nimmer ontbreekt en bovendien langs wegen,
dijken enz. voorkomt (cynosurus cri. tatus).
KAMHAAK, m. (...haken), (wev.) haak of oog
waaraan het kamsnoer bevestigd is.
KAMHAAR, o. haar, dat in den kam blijft
zitten.
KAMHAGEDIS, v. ( -sen), (nat. hist.) leguaan:
Bene soort van hagedis, tot de geschubde hagedissen
behoorende, welke Zuid Amerika bewoont.
KAMHAVER, v. (Zuidn.) soort van haver.
KAMHOORNIG, bn. (nat. hist.) kamhoornige
insecten, groep van bladsprietige kevers, waartoe
o. a. het vliegend hert behoort.
1. KAMHOUT, o. (zeew.) opvulling tusschen de
slooiknieën, schegbord.
2. KAMHOUT, o. het Afrikaansche roodhout.
KAMHUISJE, o. ( s), foedraal voor een kam.
KAMIG, bn. ( -er, -st), schimmelachtig.
KAMILBLOEM, KAMILLEBLOEM, v. (-en),
bloem der kamille; kamille; ...KNOP, m. (-pen).
KAMILLE, v. (-n), (plantk.) Bene samengesteld
echte of gemeene kamille (matricaria-bloemigpant;
cham,om.illa ), de plant, welke de gewone kamille
der apotheken levert; de reuklooze kamille (matricaria inodora) komt vrij algemeen voor; — de
gele kamille (anthemis tinctoria); de Oostenrijksche
kamille (a. austriaca); de stinkende kamille (a.
cotula), ook stinkbloem, paddenbloem en koedille
geheeten, en de wilde of_akkerkamille (a. arvensis); kamillebloem; -- gedroogde bloemen van de
echte of gemeene kamille; -- aftreksel hiervan:
gij zijt verkoi:den, drink wat kamille en vlier.
KAMILLENAFTREKSEL, o. aftreksel van kamillebloemen.
KAMILLENOLIE, v. Bene aetherische olie uit
de bladeren der kamille.
KAMILLEPOT, m. (-ten), pot, waarin me*
de kamillethee zet ; ...THEE, v. aftreksel va*
kamillen.
KAMIZOOL, o. (...zolen), Bene soort van borstrok voor mannen.
KAMIZOOLSKNOOP, m. (-en) ; ...MOUW, T.
(-en); ...VOERING, v.; ...ZAK, m. (-ken).
KAMKEVER, m. (-s), schallebijter.
KAMKIEUWIGEN, v. mv. eene groote afdeeling
der slakken, met Bene ademholte op den rug,
waarin eene groote kamvormige kieuw en eene kleinere bijkieuw (ctenobranchiata).
KAMKIEUWWORM, m. (-en), (nat. bist.) bor-
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stelworm, die nette sierlijke kokertjes uit zand
-korelsn
stukjes steen bouwt (pectinaria).
KAMKOORD, v. (-en), (wev.) koord die over
de schacht loopt en waaraan de weefkam hangt.
KAMKWAL, v. (-len), eene klasse van altijd vrij
zwemmende enkelvoudige holzakdieren (ctenophora).
KAMLAT, v. (,-ten), (zeew.) eene lat onder eene ra.
KAMLIJSTER, v. (-s), kramsvogel, eene bont
-geklurd
lijstersoort (turdus pilaris).
KAMMACHINE, v. (-s), machine tot het kam
wol, inz. der kortere soorten, als merinos.-menva
KAMMEDOOS, KAMMENDOOS, v. (...doozen),
kapdoos.
KAMMELING, v. de in de kam overgebleven korte
haartjes, afval bij het kammen van wol, die nog
voor lakens en lakenachtige stoffen wordt gebruikt.
KAMMEN, (kamde, heeft gekamd), haren kam
ordenen met een kam; zich kammen, zich-men,
het haar ordenen; --- wol kammen, ontwarren, in
ééne richting brengen door middel van een kam; -in elkaar grijpen (van de kammen van molenwieIan): dat rad kamt niet; - (fig.) die twee kammen niet,
het kamt niet tusschen hen, die personen kunnen
niet met elkaar overweg.
KAMMENMAKER, m. (-s), die kammen maakt.
KAMMER, m., KAMSTER, v. (-s), die kamt.
KAMMOSSEL, v. (-en, -s), (nat. hist.) mossel
niet een kam, tot de koplooze weekdieren behoorende, welke zeer gezocht is om hare sierlijke en
fraai gekleurde schelp (pectinida).
KAMMOSSELDIER, o. (-en), kammossel.
KAMNEUS, m. (...neuzen), (nat. hist.) eene soort
van vleermuis, hoefijzerneus.
KAMOES, KAMOESLEDER, KAMOESLEER,
e. zwart geverfd gemzenleer.
KAMOEZEN, (kamoesde, heeft gekamoesd), tot
kamoesleer bearbeiden.
KAMOESLEDEREN, KAMOESLEEREN, bn.
van kamoesleer.
1. KAMP, o. leger, legerplaats; een kamp betrek
kamp van Zeist; de oefeningen van het-ken;ht
kamp bijwonen; - (fig.) er ontstond oneenigheid
in het liberale kamp, in de liberale partij; - (Ind.)

wijk eener stad, waar Chineezen of andere vreemde
Oosterlingen wonen : het Chineesche, Arabische
kamp.

2. KAMP, m. (-en), afgepaald veld : een kamp
weiland; die grond wordt bij kampen geveild.
3. KAMP, m. strijd, gevecht, worsteling; zij
hebben een zwaren kamp te strijden, door te staan.

4. KAMP, bw. (gew.) effen, gelijk; quitte : wij

zijn kamp; kampop spelen, zonder te winnen of te
verliezen; - (fig.) kamp geven, het opgeven, zich
verloren geven : hij is er de man niet naar, om
zoo spoedig kamp te geven.
KAMPAAN, v. (bouwk.) klokvaas; klokvormige
sieraden enz.
KAMPANJE, v. (-s), (zeew.) bovenste achterdek
Tan een schip van den bezaansmast tot den achter
boven de kajuit en beschut door eene-stevn,
zonnetent. Zie CAMPAGNE.

KAMPEEREN, (kampeerde, heeft gekampeerd),
een kamp betrekken, zich legeren : zij waren op
hoogten gekampeerd. KAMPEERING, v. het kam -

peeren.
KAMPEMENT, o. (-en), kamp, legerplaats; -
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halfrond (caprifoliaceeën), ook wel vlierachtigen
geheeten.
KAMP^ERFOELIEBLOEM, v. (-en); ...PLANT,
v. (-en), ...PRIEEL, o. (-en), priëel met kamperfoelie overgroeid .
KAMPERNOELIE, v. Bene soort van eetbaren
paddenstoel, welke tot de natuurlijke groep der
zwammen behoort.
KAMPERNOELIEBED, o. (-den), zwaar bemest
bed, waarop men paddenstoelen teelt.
KAMPERNOELIESTEEN, m. (-en), koraalspons,
zwamsteen, sponsvormige versteening.
KAMPERSTEUR, m. harde eieren met mosterd.
KAMPERSTREEK, m. (...streken), ...STUKJE,
o. (-s), dwaze streek, onzinnige handeling.
KAMPGEVECHT, o. (-en), kampstrijd.
KAMPGOEDEREN, mv. KAMPEMENTSGOEDEREN.
KAMPHAAN, m . strijdhaan; kemphaan.
KAMPIOEN, m. (-en), (fig.) voorvechter, verdediger, (sport) hij die in alle wedstrijden overwinnaar
is gebleven : hij is de kampioen. van Europa op
de lange haan; wereldkampioen. KAMPIOENSCITAP,
o. het zijn van kampioen : om het kampioenschap
rijden; houder van het kampioenschap.

KAMPIOENSPRIJS, m. (...zen), prijs voor den
kampioen, den winnaar van een wedstrijd uitgeloofd.
KAMPOLIEP, v. (-en), (nat. hist.) eene zoetwaterpoliep.
KAMPOP, bw. Zie KAMP (4e art.).
KAMPONG, v. (-s), (Ind.) omheind erf; verzameling van inlandsche woningen door paggers of
heggen omgeven; gehucht; buurt, wijk : in groote

steden als Batavia, Sarmzrang enz. vindt men tusschen
of achter de Europeesche gedeelten inlandsche kampongs verspreid; groote dessa's zijn in een aantal
kampongs gesplitst; - de kampong ingaan.

KAMPONGBEWONER, m. (-s); ...HOOFD, o.
(-en); ..HOND, in. (-en).
KAMPOT, m. (-ten), eigenaardige vuurhaard,
waardoor de ijzeren platen verhit worden, waar
tanden der kammen bij het hand--tuschenmd
kammen verwarmt.
KAMPPLAATS, v. (-en), strijd-, vechtplaats;
...RECHT, o.; ...RECHTER, m. (-s), rechter,
prijsuitdeeler bij de oude worstelstrijden; iem. die
bij kampspelen, wedstrijden. beslist; ...SPEL, o.
(-en), als spel ondernomen kampstrijd om een uit geloofden prijs; ...STRIJD, m. (-en), waarin
twee partijen om een bepaald doel de zege trachten
te verkrijgen; ...VECHTER, m. (-s), vechter, strijder, worstelaar; (fig.) verdediger; ...VECHTSTER,
v. (-s).
KAMRAD, o. (- eren), rad of wiel met kammen.
die in een rondsel grijpen.
KAMROL, v_ (-len). Zie afnemer.
KAMSCHELP, v. (-en), (nat. hist ) kammossel;
langs onze kust voorkomende arkschelp (pectun-

culus glycimeris).
KAMSCHELPDIER, o. (-en), (nat. hist.) kam

-mosel.

KAMSEL., o. het uitgekamde, kamhaar.
KAMSLAGER, m. (-s), vervaardiger van wol

(Ind.) iedere plaats waar troepen verblijven, ook
kazerne(s) voor de minderen of complex, buurt
van dienstwoningen voor officieren.
KAMPEMENTSGOEDEREN, mv. de verschil
goederen die tot de uitrusting van een kam -lend
-pemntbhor
daar bewaard worden.
KAMPEN, (kampte, heeft gekampt), strijden,
vechten, worstelen : tegen een vijand kampen;
met gebrek te kampen hebben, gebrek lijden; —
hij heeft heel wat te kampen gehad (tegen het nood
wedijveren, een wedstrijd voeren: met-lot);(fig.
iem. kampen om den prijs. KAMPING, v. (-en),
het kampen.
KAMPER, m. vechter, strijder; (fig.) verdediger.
KAMPSTER, v. (-s).
KAMPERFOELIE, v. eene plant, met fraaie

-kamen.
KAMSNOER, o. (-en), (wev.) snoer dat den
weverskam met andere deden van het getouw
verbindt.
KAMSPIER, v. (-en), (ontl.) schaamdeelspier.
KAMSTEEN, m. (-en), (nat. hilt,.) versteende
kammossel.
KAMSTER, v. ( -ren), (nat. hist.) een stekel
-huidg
straaldier; de oranjekamster.
KAMTANG, v. (-en), zeker werktuig der kaarders.
1. KAMUIS, bn. plat, platgedrukt (van den
neus).
2. KAMUIS, KAMUISLEDER, KAMUISLEER.
o. zwart geverfd gemzenleer of geitenleer.
KAMUISNEUS, m. (...neuzen), platgedrukte
neus; --, m. en v. die zulk een neus heeft.
KAMVAREN, v. (-s), algemeen voorkomende

ters en tevens tot de slingerplanten behoort :

grond en in bosschen, ook addervaren geheeten

en aangenaam riekende bloemen, die tot de hees -

wilde kamperfoelie (lonicera perielymenum); tuin
-kamperfoli(nc um).

KAMPERFOELIEACHTIG, bn. kan2perfoelieacl?tige gewassen, zekere soort van kruiden of heesters
in de gematigde luchtstreken van het noordelijk

varenplant, inz. op moerassige plaatsen op veen

(polystichum cristatvm).

KAMVIJL, v. (-en), een werktuig om kamtanden
af te ronden.
KAMVORMIG, bn. (plantk.) met zeer smalle,
dicht opeenstaande slippen : kamvormige bladeren.
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KAMWIEL, o. (-en), kamrad.
KAMWOL, v. (in tegenst. met kaardwol), dienende
tot vervaardiging van gladde of effen wollen stoffen , waarbij de draden van het weefsel door geen
viltdekking verborgen worden (merinos enz.) en
tot vervaardiging van wollen breigarens.
KAN, v. (-nen), een cilindervormig of zich in het
midden buikvormig verwijdend vaatwerk voor
vloeistoffen (van metaal: goud, zilver, tin, koper
enz., van porselein, steen, aardewerk of hout) :
Bene kan met melk; uit de kan drinken; eene kan bier;
— (fig.) de kan aanspreken, (sterken drank) drinken; — te diep in de kan kijken, te veel drinken; —
liefhebber van de kan (van drinken) zijn; -- (spr.)
wie het onderste uit de kan wil hebben, dien valt het
lid (d. i. deksel) op den neus, wie te begeerig is,
krijgt vaak niets, komt bedrogen uit; — als het
bier (de wijn) is in den man, dan is de wijsheid
in de kan, een beschonkene weet niet wat hij zwijgen
of laten moet; — de volle kan loopt over, een dronk -

aard kletst veel; -- inhoudsmaat voor vloeistoffen,
liter; -- (wev.) korf waarin de afvoerrol het gerekte
band laat vallen; — (scherts.) wie geen kan heeft,
moet de leer gebruiken (ook : zet de kan, neer en
neem de leer), tot iem., die zegt iets niet te kunnen, om hem aan te manen het te leeren. KANNETJE, o. (-s), kleine kan.
KANAAL, o. (...nalen), pijp, buis : de kanalen
in stoomketels; rookkanaal; — ( ontl.) buisvormig
orgaan, waardoor zich vloeistoffen of vaste stoffen
een weg banen : darmkanaal; —
gracht, gegraven waterleiding : beide rivieren
zijn door een kanaal verbonden; het kanaal van
Voorne; — eene zeeëngte in het groot : het Noorder kanaal; het Zuider- of St. George-kanaal; inz. de
zeeëngte tusschen Frankrijk en Engeland : in het
Kanaal hebben vele aanvaringen plaats; —
(fig.) bron, oorsprong : uit welk kanaal hebt
gij dat I van waar hebt gij dat gekregen of vernomen I; ik heb het uit een goed kanaal, uit eene goede
bron; — weg, middel: langs dit kanaal werd het
nieuws verspreid; -- hij heeft overal zijne kanalen,

middelen om aan geld te komen, (ook) zijne middelen om *iets te verkoopes of te verzenden, zijne
débouehés; door iemands kanaal, hulp. -- KANAALTJE, o. (-s).
KANAALBRUG, v. ( -gen), brug over een kanaal;
...HOOFD, o. (-en), steenen beer; ...PAND, o.
(-en), afdeeling, vak in een kanaal tusschen twee
sluizen; ...PEIL, o. vast waterpeil in een kanaal;
...RIF, o. (-fen), koraalrif, door een kanaal van
de kust gescheiden; ...SCHUIF, v. (...schuiven),
(mach.) roosterschuif met een doorloopend kanaal
tusschen de twee sluitvakken; ...SLUIS, v. (...sluizen), sluis in een kanaal; ...TOL, m. tol voor het
bevaren van een kanaal; ...VAK, o. (-ken), gedeelte
van een kanaal, kanaalpand; ...VISSCHER, m.
(-s), eene soort van vaartuig, waarmede de vis
Kanaal visschee.
-scherint
KANAAN, o. het beloofde land, Palestina; de
tale Kanadns, spreektaal doorspekt met bijbel
-termn.
KANAANIET, m. (-en), bewoner van Kanaän
vóór den intocht der Hebreeuwen.
KANAANIETISCH, bn. van, uit, betreffende
Kanaan.
KANALISATIE, v. de aanleg of het graven van
kanalen : het bevaarbaar maken van rivieren door
kanalen; — buizennet : de kanalisatie der gasfabriek.

KANALISEEREN, (kanaliseerde, heeft gekanaliseerd), bevaarbaar maken door kanalen : eerre
rivier kanaliseeren; -- van kanalen voorzien : men
heeft voorgesteld deze heidestreek te kanaliseeren,
ten einde haar zoodoende vruchtbaar te maken.

KANALJE, o. gemeen volk, gepeupel, janhagel:

de politie heeft heel wat met het kanalje te stellen; —

m. en v. (-s), gemeen, laag persoon : een kanalje

van een urijf; die kanaljes van jongens hebben den
heelen boel afgebroken.

KANAI,.JEACHTIG, bn. bs . ( -er, -st), laag, gemeen : zich kanaljeachtig aanstellen.
KANARIE, m (-s). KANARIEVOGEL, m. (-s),
zeker bekend geel vogeltje van de Canarische eilanden, tot de orde der muschachtige behoorende
(serinus canaries); — ( Ind.) politiedienaar, geelvink.
KANARIETJE, o. (-s).
KANARIEBOOM, m. (-en), een olie- en hars rijke boom van den O. I. Archipel, uit welks noot-
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vormige vruchten men soms smakelijke koekjes
bereidt (canarium).
KANARIEGRASSEN, o. mv. (plantk.) eene groep
of onderfamilie der grassen, waartoe behoort het
KANARIEGRAS, o. gewoon kanariegras, de
moeder van het kanariezaad (phalaris canariensis);
rietachtig kanarieras, ook éénhalm en rietgras
geheeten (phalaris arundinacea). Eene verscheidenheid van dit laatste, met witgestreepte bladeren,
in tuinen voorkomende, is het lintgras of Engelsch
gras.

KANARIEKOOI, V. (- en), kooi voor kanarie
KANARIEKOOITJE, o. (-s).
-vogels.
KANARIEKRUID, o. (plantje.) benaming voor
het algemeen kruiskruid (senecio vulgaris).
KANARIEOLIE, V. olie uit kanariezaad.
KANARIESEK, v. KANARIEWIJN, m. een
zoete, krachtige wijn van de Canarische eilanden,
eene soort van Madera -wijn; (spott.) water.
KANARIESLAG, m. eigenaardige slag van zingende kanaries; ...TEELT, v. het telen van
kanaries; ...VOER, o. voeder speciaal voor kanaries
samengesteld.
KANARIESUIKER, v. zekere suiker van de
Canarische eilanden.
KANARIEVLUCHT, v. (-en), vogeltil voor ka
-naries.
KANARIEVOGEL, m. (-s), kanarie.
KANARIEZAAD, o. als stofn.; mv. (...zaden),
in de beteekenis van soorten van kanariezaad;
wit vogeltjeszaad; klein kanariezaad; groot kanarie
kanariezaad. Zie KANARIE -zadofFrnsch
-GRAS.
KANDEEL, v. warme drank, bereid uit melk of
wijn met dooiers van eieren, suiker en kaneel (inz.
voor jonge kraamvrouwen).
KANDEELDAG, m. (-en), (Zuidn.) dag die volgt
op een of ander feest (kermis, huwelijksfeest enz.)
en waarop men een vreugdemaal geeft; ...KOM,
v. (-men), ...POT, m. (-ten), wijde, ondiepe kom
of pot, waarin men kandeel maakt; ...MAAL, o.
(...malen), vreugdemaal naar aanleiding van de,
geboorte of bij den doop van een kind; ...WIJN,
m. kandeel.
KANDELAAR, m. (...laren, -s), kaars of lichtdrager; (fig., godg.) glorie, luister der kerk; —
het licht staat op den kandelaar, de waarheid blinkt
overal uit; — (spr.) om den wille van het smeer likt
de. kat den kandeleer, wanneer iem. ons vriendschap
bewijst om eigen voordeel; — rol of spil van eeii
kaapstander. KANDELAARTJE, o. (-s).
KANDELAARTJES, o. mv. (plantk.) soort van
steenbreek (sax fragw tridactylides), algemeen op
drogen zandgrond, soms zelfs tusschen straat
muren voorkomende.
-stenop
KANDELAARSDOPJE, ...HOEDJE, o. (-s).
KANDELAARSPIJP, v. (-en), korte pijp op een
kandelaar, waarin de kaars gezet wordt.
KANDELABER, v. (-s), kroonluchter, kroon
-kandelr.
KANDELAREN, (kandelaarde, heeft gekandelaard), de groote takken van een ouden of ziekelijken
boom of heester zoo korten, dat er slechts een klein
gedeelte, van een tot twee vingers lengte, overblijft, dat opnieuw uitschiet; ook KANDELABEREN.
KANDIJ, (Zuidn. ook) KANDIJS, v. gekristalliseerde suiker, gewoonlijk klontjes geheeten.
KANDIJGRUIS, o. klontjesgruis; ...KLONTJE,
o. (-s), stukje kandij; ...POT, m. (-ten), waarin
de suiker kristalliseert; ...SIROOP, STROOP, v.
witte siroop; ...STOOF, v. (...stoven), oven, waarin
de suiker gesmolten en tot kandij gekristalliseerd
wordt; ...SUIKER, v. kandij; ...VAT, o. (-en).
KANEEL, o. v. de gedroogde binnenbast van den
kaneelboom , eene bekende aromatische zelfstandigheid, die haren eigenaardig aangenamen geur en
smaak aan de in haar bevatte kaneelolie te danken
heeft; (spr., scherts.) de wereld is een pijp kaneel;
elk zuigt er aan maar krijgt niet veel; — fijne kaneel,

fijngestampte kaneelbast.
KANEELAPPEL, m. (-s, -en), Bene bruingrijze
soort van appel met een kaneelgeur; — vrucht van
den Amerikaanschen fleescheboom (anona squamosa)
in West -Indië inheemsch, doch in alle tropische
landen gekweekt.
KANEELBAST, m. bast van den kaneelboom;
...BLOEM, v. (-en); ...BLOESEM, m. (-s); ...BOOM,
m. (-en), een boom, uit Ceyldn afkomstig, welks
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KANE1~1.BRUIN .
tweede of binnenbast het welbekende verwarmende
kaneel is (laurus cinnanwmum).
KANEELBRUIN, bn. bruin als kaneel; - o. de
kaneelbruine kleur.
KANEELFRAMBOOS, v. (... bozen), sierstruik
uit Noord-Am erika , met groote, welriekende bloemen irubus odoratuei.
KANEELGEUR, m.: ... ROUT, o.
KANEELIG, bn. bw. als kaneel: dit srnaakt

koneelia.
KANEELKLEUR, v. kaneelbruine kleur.
KANEELKLEURIG, bn. de kaneelkleur heb bende.
KANEELKOEKJE, o. (-s), uit met kaneel verm engd deeg gebakken; ... KOFFlE, v. zie boerenkoffie; ... KOST, m. zekere vogelspijs (lokaas).
KANEELLAURIER, In. (-en), kaneelboom; ... Lf.KEUR, v. zekere likeur, kaneelolie bevattende,
soms als voorbehoedmiddel tegen cholera aanbevolen; ... OLIE, v. eene welriekende olie, die
nit kaneelbast en kaneelbloemen wordt gewonnen.
KANEELPEER, v. (... peren), eene kleine suikerpeer.
KANEELPIJP, v. (-en), tot een pijpje samengerolde kaneelbast; ... REUK, m.; ... ROOS, v.
(...rozen), eene soort van bleekgele roos met kaneelgeur; ... SlGAAR, v. (... garen), sigaar, waarvan
het dekblad met kaneel doortrokken is; ...SlVIAAK,
m.: ... SUlKER, v. kristalliseerbare nit de kaneel
getrokken zelfstandigheid; ...STEEN, m , (-en),
op den hyacint gelijkend olijfgroen of bruin
edelgest.eente;
STOK, m. (-ken); ...STOKJE, o.
(-s), kaneelpijp;
VOER, o. mengsel van kaneel,
suiker en reigermerg; ... W AFEL, v. (-s, -en), wafel
met kaneelsuiker overstrooid of uit kaneeldeeg
gebakken; ...'VATER, o. op kaneel getrokken; met kaneelwater loop en, beuzelwerk doen;
vVlJN,
m. wijn m et kaneel verm engd, hipocras;
ZUUR,
o. eene fraai kristalliscerende zelfstandigheid, die
in verschillende harsen en balsems gevonden wordt.,
KANEFAS, o. als stotn.; (-sen), in de beteekenis
van: soorten van kanefas: zekere katoenen stof;
row lijnwaad, dat veel tot voering wordt gebruikt;
- my. (-sen), eerste ontwerp, schets.
KANENBROOD, o. brood, waarin kanen gebakken
zijn; (als voorwerpsn. my. -en); ... KOEK, v. koek,
waarin kanen zijn gebakken; (als voorwerpsn.
m. -en).
KANGOEROE, v. (-s), (nat. hist.) springhaas
(macropodinae) , zeker buideldier, met zeer korte
voor- en zeer lange achterpooten en een zeer grooten staart, dat op Nieuw-Holland en ook op Tasmania en Nieuw-Guinea voorkomt.
KANIS, v , (-sen), visschersmandje, ronde mand
of korf met eerie rechte zijd e, waarin visoh wordt
bewaard en die met een houten deksel wordt gesloten; - (gew.) mandje met houten deksel waarin
het middageten der olieslagers gebracht wordG; (gew.) blikken eetketeltje voor werkvolk; - (plat)
lichaam: hij stopt maar alles in zijn kanis, hij
eet alies op; iem,. op zijn kanis geven, komen, zitten,
hem een pak slaag geven; - (Z. A.) iem. die vuH
of morsig is; vgl. smeerkanis; - (gew.) wat groot
in zijne soort is, kanjer: een kanis van een appel.
KANJER, m. (-s), iets dat groot is in zijne soort,
kokkerd :een kanjer van een appel,' - een kanjer
van een w-ijf, eene pootige vrouw; 't is zoo'n
kanjer, hij is niet gemakkelijk om mee te beginnen; (ook) 't is zoo'n nare, beroerde vent.
KANKER. m. een kwaadaardig woekergezwel
dat zich spoedig uitbreidt en snel tot ontbinding
en verettering overgaat: kanker is nieuwvor tfting
in de norTnale weefseldeelen die daardoor vernield
worden; lcanker is nog altijd ongeneeslijk; iem. 'van
kanker opereeren; kanker uitsnijden; (fig.) een

moreel kwaad dat voortwoekert en Oln zich grijpt,
vaak ongeneeslijk blijkt : jenever -is een kanker voor
woekering aan planten
de lagere volksklassen; of boomen; - ieln. die kankert.
KANKERACHTIG, bn. op kanker gelijkende : een
kankerachtig gezwel.

KANKERBLAREN, o. my. volksnaam voor de
waterlelie; de groote ronde bladen daarvan die aan
de oppervlakte van het water drijven.
KANKERBLOEM, v. (-en), volksnaam voor
Terschillende bloemen (zoowel plant als bloem):
de gele plomp of waterlelie (nymphaea luteum); de
dotterbloem (caltha palustris); de duizendbloem
(achillea);
de waterranonkel (batrachiurn); de
paardenbloenl (taraxacum officinale); de akker-

winde (convolvulus arvensis); de klaproos (papaver):
en de groote weegbree (plantago major).
KANKERBLOEMPJE, o. (-s), volksnaam VOOI'
de blaartrekkende boterbloem (ranunculus seeleratus), ook jeukkruid, waterhanepoot en lcikkerbloeni
geheeten.
KANKEREN, (het kankerde, is gekankerd),
weg-, invreten (door den kanker); (flg.) zich verspreiden (van kwaad); - ontevreden, knorrig atgeven
op zijne meerderen, wrokkend mopperen : hij loopt
altijd te kankeren.

KANKERGEZWEL, o. (-len), g ezwel door
kanker ontstaan.
KANKERKRUID, o. sohorpioenkruid,
KANKERMES, o. (-sen), (tuinb.) eigenaardig
rnes om daarmede kankerplekken uit te snijden;
... PLEK, v. (-ken), plek, plaats waar een kankergezwel is; ...WAS, v. m engsel van- hars, was enz.
onl daarmede uitgesneden kankerplekken in te
smeren; ... WONDE, v. (-n), door kanker ontstaan.
KANNEBERG, v. (plantk.) eene soort van veenbes, eene moerasplant, waaraan eene eetbare
roode bes groeit (vacciniurn oxucoccus),
KANNEBOENDERS, m. mv. (plantk.) volksnaam voor de lischdodden, ook lampenpoetsers,
siaarenriei, stalkaarsen en duikelaars geheeten.
KANNEBUIS, v . (... sen), draineerbuls, buis om
het water af te voeren.
KANNEGELUK, o. onderste uit de kan, staartje.
KANNEKENSKRUID, o. andere naam voor de
witte krodde of urdie kiek (thlaspi arvensei: benaming voor de Iudische bekerplant, welker breede
bladstengels aan de spits in eene holte helder
water bevatten (nepenthes).
KANNELID, o. (het mv. niet gebruikelijk), lid
of met een scharnier bevestigd deksel eener kruik
of kane
KANNENGIETER, m , (-s), (fig.) politieke kannenaieter, (elders: poliiieke tinmeaieieri, iern. die zonder
voldoende kennis over allerlei staatkundige aangeIegenheden meepraten wil.
1. KANNEWASSCHER, m. (-s), ruig werktuigje,
cilindervormige borstel om kannen of flesschen van
binnen te wasschen.
2. KANNEWASSCHER, m . (-s), (plantk.) paardcstaart, schaafkruid: eene bedektbloeiende plant; een der volksnamen van de wilde kaardebol; (ook)
van de lischdodden of duikelaars.
KANNIBAAL, ITL menscheneter; wilde.
KANNIBAALSCH, bn. bw. als van de kannibalen: kannibaalsche gewoonten; kannibaalsch optreden, woest, wild, vemielzuchtig; onmenschelijk
wrccd.
KANNIBALISME, O. het eten van menseheuvleesch door menschen: sporen van kannibalisme
tro] men. bij de inlanders nog aan.

KANO, V. (-'s), Indiaansch bootje, uit een boomstam gernaakt; ook CANO.
KANOETVOGEL, m. (-s), eene grauwe leeuwe·
rikensnip, een vierteenige strandlooper (tringa
canutus).

1. KANON, o. (-nen), grof stuk geschut: een
kanon laden, afvuren,' een getrokken, een glad kanon
(zie getrokken en glad); een kanon vernagelen.; als
verzanlelnaam: het geschut: buiten het bereik van
het kanon; nu moeten de kanonnen beslissen,
de oorlog' zal het uitmaken; - als de kanonnen
spreken, in tijd van oorlog. KANONNETJE, o. (-s).
2. KANON, m. (-8), zie CANON.
KANONBANK, V. (-en), eene verhooging, welke
dient om vandaar met kanonnen en houwitsers
over de bOl.'stwering te schieten; ... BEDDING, v.
(-en), zie geschutbedd'ing.
KANONBEEN, O. (-deren), (bij herkauwende
dieren) been door vergroeiing der twee middelvoetsbeenderen der beide ware teenen ontstaan.
KANONBOOR,
v.
( ... boren),
geschutboor~
...FRIES, v. ( friezen), ringband aan den mond
der kanonnen;
GEBULDER, 0.; ... KELDER, IH.
(-s),
kazemat; ... ~lETAAL, o. geschutbrons;
...METER, m. (-s), werktuig ter bepaling van het
geschutkaliber.
KANONNADE, V. (-s), beschieting met kanonnen, hevig en aanhoudend geschutvuur.
KANONNEERBOOT, V. (-en), snelvarend oarlogsschip van minder dan 1000 ton waterverplaatsing, en van geringen diepgang met een of meer
stnkken zwaar geschut, dienende tot verdediging
der kust en der rivieren; ... BRlK, V. (-ken); ... GAL-
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JOOT, v. (...joten), eene soort van oorlogsvaartuig;
...SLOEP, v. (-en), (veroud.) een klein met een of
twee kanonnen bewapend vaartuig.
KANONNEEREN, (kanonneerde, heeft gekanonneerd), met kanonnen beschieten, bombardeeren.
KANONNEERING, v. (-en), het kanonneeren.
KANONNENKOORTS, v. (-en), (in den oorlog)
koorts van benauwdheid : hij heeft de kanonnen koorts, hij is zulk een held, dat hij de koorts krijgt,
als men te veld zal gaan.
KANONNIER, m. (-s), soldaat die het geschut
bedient, artillerist. KANONNIERSKAZERNE,
v. (-s).
KANONPATROONTASCH, v. (...tasschen), eene
loeren tasch met overslaande klep, waarin men
de patronen van den voorwagen naar de affuiten
brengt.
KANONREEP, in. (-en), touw tot voorttrekking
van het kanon.
KANONSCHOT, o. (-en), schot met een kanon.
KANONSCHOTSAFSTAND, m. zoover als men
een kanonskogel schieten kan : de vijand was op
kanonschotsafstand genaderd.

KANONSKOGEL, m. (-s), kogel voor een kanon.
KANONSPIJS, v. kanonmetaal; ...STELLING,
V. (- en), geschutstelling; ...VLEESCH, o. ongeoefende soldaten, bestemd als liet ware om door
de kanonnen neergeschoten te worden; ...VUUR,
o.; ...WAGEN, m. (-s), wagen tot vervoer van
batterijgeschut.
KANS, v. (-en), (eig.) worp bij het dobbelspel:
eene kans wagen, zijn geluk beproeven; — wisselvalligheid, mogelijkheid : de kansen der fortuin; —
zich op alle kansen wapenen, zich op alle mogelijk
voorbereiden; de kansen berekenen; -- ik-hedn

zie geene kans om hem te redden; ik zie er kans toe,
ik acht het mogelijk; — hij heeft kans spoedig arm
te zijn, hij loopt gevaar daartoe, de mogelijkheid

bestaat; — waarschijnlijkheid, uitzicht, gegronde

hoop op goed geluk : goede, slechte kans hebben; —
de kans opgeven, verder geene moeite doen om
zijn doel te bereiken; .— de kans staat slecht, schoon,

de gelegenheid is ongunstig, gunstig; — gunstige
gelegenheid, gunstig, geschikt oogenblik : zijne
kans waarnemen, van eene gunstige gelegenheid
gebruik maken; — de kans is verkeken, is voorbij,
het gunstige oogenblik is er niet meer; hij heeft
de kans laten voorbijgaan. KANSJE, o. (-s).
KANSBILJET, o. (-ten), (vroeger tot de uitgestelde schuld der Nederl. behoorende); ...BORD,
o. (-en), bord van een kansspel.
KANSEL, m. (-s), preek -, predikstoel: van den
kansel aflezen (verkondigen); de kansel is hem
ontzegd, hij mag niet meer prediken; hij heeft aanleg
voor den kansel, er steekt een dominee in hem; —
(fig.) de kerk, het predikambt, het priesterschap :

den kansel voor het zwaard verwisselen; de waardig
kansel ophouden.

-heidvan

KANSELARIJ, v. (-en), griffie, kantoor (van regeeringsmachten, gezantschappen of consulaten);
de kanselarij van het (gerechts )hof; de kanselarij

eener ridderorde.

KANSELARIJSTIJL, m., ...TAAL, v. officieele
stijl en taal der kanselarij, zich kenmerkende door
gewrongen wendingen en veelvuldig gebruik van
bastaardwoorden.
KANSELBLOEMPJE, o. (-s), (scherts.) verkeerde
beeldspraak in Bene kanselrede.
KANSELIER, m. (-s, -en), hoofd eener kanselarij, uitvaardiger van regeeringsoorkonden; kanse-

lier eener ridderorde; kanselier van de schatkist,

minister van financiën (in Engeland); aartskanselier,
zekere waardigheid in het vroegere Duitsche Rijk
en in het eerste Fransche keizerrijk; staatskanselier,
eerste minister (in Rusland); rijkskanselier, de
eerste staatsdienaar in Duitschland (ook in Oostenrijk en Rusland). Zie ook grootkanselier:
KANSELREDE, v. (-n), preek, predicatie.
KANSELREDENAAR, m. (-s), welsprekend prediker.
KANSELSTIJL, m., ...TAAL, v., ...UITDRUK
stijl, taal of uitdrukking, zooals-KING,v.(en)
men op den kansel bezigt.
KANSELWELSPREKENDHEID, v. kunstige wijze van inkleeding en voordracht eener kanselrede.
KANSEN, (kanste, heeft gekanst), de kans wagen.
KANSREKENING, v. (-en), (wisk.) waarschijnlijkheidsleer; ...SPEL, o. (-en), hazardspel; ...SPE LER, m. (-s), hazardspeler.

KANTCURSUS.

1. KANT, m. (-en), scherpe rand, rand : hij heeft
zijn hoofd gestooten tegen den kant van de tafel; de
scherpe kanten van iets afnemen, bijv. van planken,
(fig.) iets (bijv. een verslag) minder scherp maken,
verzachten; -- smalle strook aan of langs de grens
van eenig vlak : aanteekeningen op den kant der

bladzijden maken; hij zit aan den kant van het water;
het schip ligt bij den kant, den oever; — (fig.) dat
is op 't kantje af, op het nippertje, bijna niet, bijna
te laat enz.; — hij is door zijn examen gekomen,
doch het was maar op 't kantje af, langs 't kantje
heen, het had niet veel gescheeld, of hij was afgewezen; — daar is een kantje van aan, daar is wel
iets van waar; — (spr.) dat raakt kant noch wal,

dat lijkt er niet op, dat is glad verkeerd; (ook)

dat is onzin; -- van den kant (of wal) in de sloot
helpen, in nog slechtere conditie brengen; —
de smalle zijvlakte van iets : deze steen moet op
zijn kant ingemetseld worden; iets op zijn kant zetten,
overeind zetten; (fig.) het vaatje, het glaasje op zijn
kant zetten, het ledig maken, ledig drinken; — dat
staat op zijn kant, (ook) het is een stuivertje op zijn
kant, het kan net zoo goed anders uitvallen, het
is hoogst twijfelachtig; — (iv. g.) hij zet de schijven
op zijn kant, hij pot, hij legt over; — een kant

brood, eene korst of homp brood; —
zijvlak, zijde : de schuine kant; rechter- en linkerkant, voor- en achterkant, binnen- en buitenkant; de
goede, de verkeerde kant eener stof; — alles
van den linkerkant opnemen, verkeerd of
kwalijk opnemen ; -- aan dezen kant; hij is
wat doof aan eenen kant; men kan er van twee
kanten inkomen; --- iets van alle kanten bezien, van
alle zijden beschouwen, het voor en tegen wikken; —
dat hoort men van alle kanten, van alle zijden, van
iedereen; (fig.) dat mes snijdt aan twee kanten,
hiermee behaalt men dubbel voordeel; -- van
welken kant komt de wind ? uit welken hoek; —
hij is den kant van België opgegaan, in de richting
van België gegaan; -- daar is geen rechte kant aan,
van iets dat moeilijk te bewerken is; — hij is aan
den zuinigen kant, vrij zuinig; — familie van den
kouden kant, aangetrouwde familie; (ook) familie
waaraan men niets heeft, met wie men niet als
familie verkeert; — iets over zijn kant laten gaan,
niet daartegen opkomen, daar niets van zeggen
(van tekortkomingen, verkeerde dingen, plichtsverzuim enz.); -- die beleediging liet hij over zijn
kant gaan, daarvan trok hij zich niets aan; —
eene plaats, die van den gewonen weg afligt en
zich daardoor aan onze waarneming min of meer
onttrekt : aan (den) kant, op zijde, uit den weg:

zet die leege flessehen wat aan kant; — eene zaak
aan kant doen of zetten, ze van de hand doen, er
mede uitscheiden; — kom, jongen, speelgoed aan
den kant (opgeruimd) en aan het werk ! — het u;erk
aan kant maken, gedaan maken; -- is de kamer
aan kant ? in orde gebracht ? is alles opgeruimd ? —
haring in 't land, de dokter aan kant, als de haring

e - is kunnen de dokters wel wegblijven; — (Zuidn.)
alles aan den kant maken, alles opmaken, verkwisten ; --iem. van kant helpen, om het leven brengen; —
zich van kant maken, zich dooden; --- (w. g.) van
kant raken, sterven.
2. KANT, v. (-en), fijn, licht weefsel met opengewerkte bloemen of teekeningen, dat tot ver
randen en boorden dient : Mechelsche,-sierngva

Brusselsche kant; kant van Alenton; met kant
afzetten, omboorden; kant dichten, stoppen, naaien;
echte en nagemaakte, valsche kanten.

3. KANT, bn. (timm., steenh.) scherpzijdig,
met scherpe kanten : kant zagen; kant houwen; —
(zeew.) gespannen : de zeilen kant zetten; — ( zegsw.)
zet je zeil kant, (tot een dronkaard) houd je roer
recht; — zich kant zetten, zich scherp of schrap
zetten; — (van wijn) fustig : die wijn smaakt wat
kant; — alles is kant en klaar, geheel gereed, in
orde; — (gew.) eene kante meid, flink, handig;
(ook) stevig gebouwd, vleezig; (ook) zindelijk,
netjes, kreen; — flink, groot: eene kante portie.
KANTALOEP, v. (-en). Zie KANTELOEP.
KANTBEITEL, m. (-s), steenhouwersbeitel; een
beitel, waarvan de egge aan de dikte-zijde is aangebracht en die dient tot liet inhakken van smalle
gaten (bijv. in de ringhouten van deuren en ramen).
KANTBOORDSEL, o. (-s), rand, zoom van kant.
KANTCURSUS, m. ( -sen), cursus tot het leereia
maken van kantwerk.

KANTDEEL.

KANTSCHUIF.
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KANTDEEL, v. (... delen), eene der laatste, bui
delen van een boomstam, met nog wat-tens
wankant er aan.
KANTEBOOM, m. (-en), eene Westindische
boomsoort (daphne lagetta of lagetta lintearia), waar
zich gemakkelijk in dunne glinsterende-vandebst
strookers laat verdeelen die zonder verdere bereiding als kanten, linten enz. gebezigd worden.
KANTEEL, m. (-en), getand metselwerk op oude
stads- en burchtmuren; schietgat, opening in de
vestingmuren om er de tromp van 't geweer door
te steken en op den vijand te schieten.
KANTEELEN, (kanteelde, heeft gekanteeld), uittanden, uitkepen, kerven, van kanteelen voorzien;
(munt.) randen.
KANTEELIG, bn. bw. in den vorm van een kan
-tel;(wapnk,) ig
gedeeld, doorsneden.
KANTEELING, v. (-en). Zie KANTEEL.
KANTEELLIJST, v. (-en), kanteelvormige lijst,
lijst met vierkante uitkepingen.
KANTELAAF, v. (...laven), (bouwk.) de dagzijde
van het vooruitstekende muurwerk om een kozijn.
KANTELEN, (kantelde, heeft en is gekanteld),
over den kant wenden, omkeeren: een steen kantelen;
dat zal kantelen, op zijde vallen; — omslaan : gij
behoeft niet bang te zijn, dat de boot zal kantelen.
KANTELING, v. omkeering, het op zijde wenden
of vallen.
KANTELHAAK, m. (...haken), een groote haak
met daaraan vastgesmeed oog. waardoor een staak
.gestoken wordt en die men gebruikt om balken
te kantelen.
KANTELINGS, bw. (Zuidn.) op het kantje af,
bijna te veel, te laat, te erg enz.
KANTELOEP, v. (-en), een meloen met uitstekende zijden en knobbels, de knobbel- of wrat -

meloen (cucumus melo cantalupa).
1. KANTEN, (kantte, heeft gekant), kant maken

of houwen : een steen kanten; balken kanten; —
kantelen, omvallen ; — zich tegen iets kanten,
zich er tegen verzetten.
2. KANTEN, bn. van kant : een kanten kraagje.
KANTENDOOS, v. (...doozen), eene doos, waarin
neen kant bergt; — met de kantendoos gaan, kant
aan de huizen verkoopgin.
KANTENGAREN, o. garen om kant van te maken.
KANTENKLAUW, m. (-en), eene soort van bankschroef, waarin de te bewerken voorwerpen scheef
komen te staan, zoodat men daaraan schuine kant
-vlaken
kan vijlen.
KANTER, in (-s), blood dat aan de zijde van
den oven gelegen heeft en daardoor ook eene korst
aan den zijkant heeft.
KANTERKAAS, V. (...kazen), (gew.) komijnekaas.
KANTERSTOK, m. (-ken), (zeew.) helmstok.
1. KANTHOUT, o. (-en), gezaagde balken, platen
.n kromra ers.
2. KANTHOUT, o. (plantk.) zie KANTEBOOM.
KANTHOUWEN, (kanthouwde, heeft gekant
scherpe zijden, goed vierkant houwen.-houwd),met
KANTHOUWER, m. (-s), werkman, die kant

-houwt.
KANTIG, bn. bw. ( -er, -st), hoekig, scherp behouwen; (fig.) zijn karakter, zijne persoonlijkheid
was te kantig (te hoekig, te scherp ), om zich vele
vrienden te maken ; — (gew.) eene kantige meid.
flink, aardig, netjes en zindelijk; — fustig (van
wijn), naar het vat smakende, beschimmeld; —
korstig. KANTIGHEID, v.
KANTINE, v. zie CANTINE.
1. KANTJE, o. (-s), kleine zijde of rand; zeer
smalle kant; --- (fig.) men moet van zijn kantje
blijven, men mag hem niet aanraken, men mag
hem niet te na komen; — hij loopt de kantjes af,
let op kleinigheden, gaat alles nauwgezet na; —
hij kan zijn kantje 1 eerera, hij is berekend voor
zijne taak; (ook) hij is gegoed; — het zal op zijn
kantje staan, het zal er om houden, het is
haast onzeker; hij was op het kantje van heen te
gaan, op het punt; — kleine kant (zie KANT, 2e art.)
2. KANTJE, o. (-s), (haringv.) vaatje, dat ongeveer 620 stuks haring bevat.
KANTJES, bw. (gew.) netjes, keurig : zij gaat
kantjes gekleed.
KANTJIL, o. (-s), (Ind.) zeer klein hert op Java,
niet grooter dan een middelmatigen hond.
KANTKLOPPER, m. (-s), ...KLOPSTER, v. (-s),
kantwerker, -we.. kst er.

KANTKOEK, m. (-en), (als stofn. v.) reep koek
dien men van de zijde van gewone koek afsnijdt.
KANTKOOPER, m. (-s), ...KOOPSTER, V. (- s),
handelaar, handelaarster in kanten.
KANTKUSSEN, o. (-s), een kussen der kant
-werkst.
KANTLID, o. (...leden), persoon die aan de
buitenzijde van eene sociëteit mede van de muziek
geniet; iem. die buiten het hek staat om kosteloos
te zien; (fig.) buitenstaander.
KANTLIJN, v. (-en), lijn+je aan den voorkant
van een blad papier getrokken om op gelijken
afstand van de voorzijde (gewoonlijk 1 of 2 cM.)
de regels te kunnen beginnen.
KANTNAALD, v. (-en), fijne naald tot vervaardiging van kanten dienende.
KANTON. o. (-s), afdeeling (van grondgebied),
onderdeel van een arrondissement; (in Zwitserland)
provincie; (wapenk.) schildhoek.
KANTONGERECHT, o. (-en), laagste der bestaande rechtscolleges, waarvoor burgerlijke zaken van
gering belang en politie-overtredingen worden
gebracht.
KANTONNAAL, bn. tot een kanton behoorende;
de kantonnale raad (in Zwi, eerland).
KANTONNEEREN, (kantonneerde, heeft gekantonneerd), de troepen in verscheidene bijeengelegen
dorpen en steden inkwartieren.
KANTONNEMENT, o. (-en), plaats, waar milit a iren ingekwartierd zijn.
KANTONNIER, m. (-s), vaste arbeider, belast
met het dagelijksch onderhoud van de groote
wegen; zij hebben vaak eene pet met rooden band
op. een blauwen kiel aan met lederen riem, voorzien
van eene koperen koppelplaat; — stratenmaker die
kleine gaten in de straten herstelt.
KANTONRECHTER, m. (-s), rechter van een
kantongerecht.
KANTOOR, o. (...toren), vertrek, kamer, waar
een koopman en zijne klerken, waar bestuurders,
ontvangers, notarissen enz. hunne werkzaamheden
verrichten : mijnheer is op zijn kantoor; het kantoor
is geopend van 9 tot 12 uur; — ( fig.) deze notaris
heeft een zeer druk kantoor, heeft zeer veel te doen; —
handelshuis, firma : dat is een der voornaamste
kantoren in de stad; — factorij, nederzetting (van
den handel) - de Nederlanders hadden 11 kantoren
ter kuste van Guinea, — studeerkamer, werkkamer;
zij zit op haar kantoor, is aan het briefschrijven; —
als je zoo iets wil doen, dan ben je bij mij aan het
verkeerde kantoor, dat zal ik niet dulden, niet toestaan; — (fig.) ik hen nog niet op mijn kantoor, ik
ben nog niet op dreef, nog niet in orde; — hij
is daar op zijn kantoor, in zijn element, naar zijn
zin; — daar is hij aan het verkeerde kantoor, hij is,
waar hij niet wezen moet, waar men hem niet kan
helpen. KANTOORTJE, o. (-s).
KANTOORAGENDA, v. (-'s), ...ALMANAK, m.
(-ken), agenda, almanak voor kantoorgebruik;
...BEDIENDE, m. (-n), schrijver, klerk; ...BEHOEFTEN, v. mv. al wat tot het schrijven (op
een kantoor) noodig is; ...BOEK, o. (-en); . BUS,
V. ( - sen), brievenbus voor een kantoor; ...CHEF,
m. (-s), hoofd van het kantoor; ... GEBRUIK, 0.

(-en).

KANTOORHAND, v. fraaie schrijfhand, zooals
kantoorklerken hebben; ...HEER, m. (-en).
KANTOORINKT, m. zeer goede schrijfinkt;
...JONGEN, m. (-s), loopjongen van een kantoor;
...KAMER, v. (-s): ...KLERK, m. (-en), kantoorschrijver; ...KLOK, v (-ken); ...KNECHT, m. (-s,
-en); ...KRUK, v. (-ken); ...LESSENAAR, m. (-s);
...LOKAAL, o. (...kalen); ...LOOPER, m. (-s);
...PEN, v. (-nen), eene goede soort van pennen,
...PERS, v. (-en), kopieer- machine; ...SCHEL, V.
(-len), schel, die alleen naar bet kantoor gaat;
...SCHRIJVER, m. (-s), klerk; ...STOEL, m. (-en);
...UUR, o. (...uren), uur, waarop men op het kan
kantoor houdt; ...WERK, o. (-en); ...WERK -toris,
...ZAAK, v. (...zaken),-ZAMHEDN,v.m;
kantoorwerk; -- (Z. A.) hofzaak, rechtsgeding.
s{ANTRECHTEN, (kantrechtte, heeft gekantrecht), (timm.) de kanten (van planken) haaks
afzagen.
KANTSCHEUR, v. (-en), scheu.. die niet doorgaat, gebrek in timmerhout; ...SCHOP, m. (-pen),
eerie soort van schol), om den kant van gegraven
kuilen juist af te steken.
KANTSCHUIF, V. (...schuiven), (bij vleugel-
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KANTSHAAK.
deuren), eene schuif die, gelijk met het hout, in
de dikte der deur wordt ingelaten.
KANTSHAAK, KANTHAAK, m. (...haken),
dreg; ijzeren haak, om zware lichamen, die men
kantelen wil, aan een anderen kant aan te grijpen,
vgl. balkhaak; (fig., gemeenz.) iem. bij zijn kantshaken grijpen, hem bij zijn lurven pakken.
KANTSTEEK, m. (...steken), steek om kant te
stoppen, te naaien; — (naaist.) randstop, in tegen
hoekstop.
-stelingm
KANTSTEEN, m. (-en), hoeksteen; (ook) steenen,
die ter gelijkmaking van metsellagen dienen; —
trottoirband; — (olieslag.) de loopende steen in
een oliemolen, looper.
KANTSTOPSTER, v. (-s), die kant stopt.
KANTTEEKENAAR, m. (-s), iem. die kantteekeningen maakt; — (w. g.) daarover zijn de kantteekenaars het niet eens, de geleerden verschillen er
over in meening.
KANTTEEKENING, v. (-en), aanteekening op de
zijde van een blad : een bijbel, een Cicero met kant
-teknig.

KANTVISSCHERIJ, v. het vangen van platvisschen in het zachte jaargetijde dicht langs de
kust door middel van schrobnetten, ook zomer en schrobnetvisscherij geheeten.
KANTVRUCHT, v. (-en), (plantk.) zekere vlinderbloemige plant; gemeene kantvrucht, de eenige soort,
welke in Nederland gevonden wordt (tetragonolobus
siliquosus), geus oonlijk hauwklaver geheeten; -- de
grootbloe7nige kantvrucht, de kleinbloemige kantvrucht,
(specularia speculum en hybrida), twee planten,
tot de klokjesachtigen behoorende gewoonlijk
venusspiegel genoemd.
KANTWERK, o. (-en), werk in of van kant.
KANTWERKEN, (kantwerkte, heeft gekantwerkt), kantva erk maken.
KANTWERKER, m. (-s), ...WERKSTER, v. (-s),
die kant maakt.
KANTWERKSCHOOL, v. (...scholen), school of
inrichting, waar meisjes het kantwerken of speldean erken leeren.
KANTZAAD, o. (plantk.) het zoetbladige kantzaad,
eene vlinderbloemige plant, die in bergachtige
streken en ook in de omstreken van Nijmegen
voorkomt (astragalus glycyphyllus).

KANTZUIL, v. (-en), driehoekige zuil; (nat.)
prisma.
KANUNNIK, m. (-en), (R.-K.) een koor -, dom of stiftsheer; een wereldlijk geestelijke, die deel
uitmaakt van het kapittel, of ook die eene prove
of prebende bezit; reguliere kanunniken, klooster
samenlevende kanunniken, in tegenstelling-lijk
met.wfe de andere dan seculiere kanunniken heeten.
KANUNNIKES, v. ( -sen).
KANUNNIKDIJ, v. (-en), eene stichtsplaats, dom
-hersplat.
KANUNNIKENBANK, v. (-en), (R.-K.) het vaste,
gewoonlijk fraai bewerkte gestoelte in het hoogkoor; ...PLAATS, v. (-en), domheerschap.
KAOLIN, o. porseleinaarde, ontstaan uit de ver
-weringvaldsptoe.
1. KAP, v. (-pen), hoofddeksel, inz. van vrouwen
en van kloosterlingen : Noordhollandsche, I'riesche

kap; zij heeft hare kap afgezet; hare kinderen dragen
in de week (linnen, katoenen) kappen, alleen des
Zondags (kanten, tullen) mutsen; gouden kap,
gouden hoofdijzer; — de kap eener (monniks)pij; --(R . g.) (sprw.) iem. de kap vullen, hem om den
tuin leiden, foppen; de kap trekken, iem. eene poets
spelen, (ook) stout zijn (van kinderen); (iem.) de
kap verzetten, hem den mantel uitvegen, doorhalen,
berispen; ze zitten allen op zijne kap, zij hebben

't allen op hem gemunt, hij heeft van allen te
lijden; hij zal op zijne kap hebben, hij zal er van
lusten, hij zal er van hebben; 't komt al op mijne
kap, ik krijg van alles de schuld, 't %ordt alles
aan mij geweten; -- (Zuidn.) op iemands kap
eten of drinken, op zijne rekening, op zijne
kosten ; -- kap en keuvel verliezen, verteren,
wagen, alles wat men bezit; (oudt.) in de kap gaan,
trouwen (van vrouwen); — de kap aannemen,
kloostergelofte doen; de kap op den tuin hangen of
over de haag smijten, den monnikenstand verlaten,
(ook) een beroep vaarwel zeggen; — (w. g.) er
schuilt veel boeverij onder de kap, onder het masker
van vroomheid wordt veel kwaad bedreven; —
gelijke monniken gelijke kappen, men mag geen
onderscheid maken; — (veroud.) met de kap pro-

KAPELVORMIG.

moveeren, met de meeste staatsie; — lederen be-

dekking op het hoofd of de oogen der valken; —
het aangenaaide hoofddeksel van een vrouwen mantel: trek de kap over het hoofd; — binnenbekleedsel van een hoed; —
allerlei zaken, die met Bene kap worden vergeleken, bovendeel : (bouwk.) de kap van een schoor steen, houten of ijzeren tafel op een schoorsteen,
om het inregenen te beletten; — kap over eene
lamp, metalen, papieren of zijden bedekking tot
sieraad of om het licht meer op tafel te hebben; —
de kap van een huis, het dak, het houtwerk, waarop
de pannen liggen; de vlag, de meiboom in kap,
wanneer een huis onder de kap komt en de metselaars en timmerlui onthaald worden; (fig.) wij
zijn waar we wezen moeten, wij hebben (nagenoeg)
ons doel bereikt; — de kap van een muur, het
schuine dek; — de kap van een molen, bovenste,
gewoonlijk draaibare gedeelte, waarin de molenas
ligt; — (scheepst.) de kap van de achtertrap, kap
bedekking van het luik, waardoor de-vormige
trap naar de kajuit leidt; -- de kap eerier wieg,
de huif; linnen kap van een vrachtwagen; leeren kap
van een rijtuig; — de kap van een preekstoel, het
klankbord; — (schoenm.) de kappen van laarzen,
de bovenstukken van manslaarzen, vaak van
andere kleur; — losse kappen om de broekspijpen,
leeren omslagen bij wijze van laarzekappen; —
de kap van een vogel, de kuit.
2. KAP, v. (-pen), korst, uiteinde van een brood;
eene kop brood, het laatste gedeelte van een brood.
3. KAP, m. (-pen), houw, inhakking : de eerste
kap op eene vijl heet grondkap.

KAPARANG, v. (-s), (Z. A.) los houten schoeisel
der Maleiers.
KAPATER, m. (-s), (Z. A.) gesneden bok.
KAPBAAR, bn. geschikt om gekapt te worden:
de jonge bosschen hebben den kapbaren leeftijd
bereikt.

KAPBEENEN, o. mv. (tilnm.), hoofdbalken an
den dakstoel, die samen den nokbalk dragen.
KAPBEITEL, m. (-s), (smed.) in den vorm
van een hamer met scherpe baan voor het afslaan
van ijzer; ...BLOK, o. (-ken), slagersblok; blok
der kramers, waarop men koek hakt; ...BORD,
o. (-en), hakblok.
KAPDOEK, m. (-en), haardoek; ...DOOS, v.
(...doozen), doos tot berging der benoodigdheden
aan de kaptafel, toiletdoos.
1. KAPEL, V. (- len), vlinder, familie van de
schubvleugelige insecten.
2. KAPEL, v. (-len), (R. K.) kleinere bedeplaats,
hetzij in tegenstelling van, hetzij als onderdeel
in eene kerk; ook in een klooster, paleis enz.; bedehuisje aan den weg; —
korps muzikanten (bij een vorst, tot het opluisteren van den eeredienst; ook aan het pauselijk
hof) : de koninklijke kapel; de Sixtijnsche kapel; —
muziekgezelschap.
3. KAPEL, v. (-len), de helm van den distilleer
-ketl.
KAPELAAN, m. (-s, ...lanen), (R.-K.) geestelijke, onder den pastoor eener parochie werkzaam:
in ons land zijn bijna 1300 kapelaans; — geestelijke,
verbonden aan eene kapel; — geestelijke, die de
huiselijke godsdienstoefeningen leidt; — zekere
visch, de dwergbolk (gadus minutus); — eene soort,
van zalmvisch (mallotus villosus) die in ontzaglijke
hoeveelheid de Noordelijke IJszee bewoont.
KAPELAANSCHAP, o. waardigheid van kape laan .
KAPELANIJ, v. (-en), woning voor een kapelaan.
KAPELEERING, v. Zie CUPELLEEREN.
KAPELLETJE, o. (-s), kleine kapel; vlindertje; —
(fig.) kleine herberg : hij legt aan alle kapelletjes

aan, (ook) hij bidt een Onze Vader in alle kapel

bezoekt alle herbergen aan den weg.
-letjs,
KAPELMEESTER, m. (-s), hoofd van een korps
(militaire) muzikanten; orkest-directeur; directeur
der pauselijke of eener vorstelijke kapel ; (ook)
orkestmeester in eene kerk, beheerder eener kapel
in de hoofdkerk.
KAPELMUZIEK, v. kerkmuziek (in tegenstelling
van profane muziek).
KAPELSTIJL, m. levendiger en vaak vlugger
stijl dan de koraalstijl; het zingen zonder begeleiding
van instrumenten; het unisono zich voortbewegen
der. stemmen.
KAPELVORMIG, bn. (plantk.) vlindervormig.
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KAPEN, (kaapte, heeft gekaapt), rooven, stelen; zeeroof plegen; (fig.) behendig . wegnemen.
KAPENAAR, m. (-s), inwoner van Kaapstad.
1. KAPER, m. (-s), KAAPSTER, v. (-s), die
kaapt, steelt.
2. KAPER, m. (-s), zeeroover, vrijbuiter; (ook)
kaperschip; (spr.) er zijn kapers op de kust, er is
onraad, anderen dingen met ons naar hetzelfde
doel (betrekking, voordeel enz.), trachten ons daarbij
voor te zijn.
3. KAPER, v. (-s), eene soort van vrouwen- of
kindermuts : eene wollen kaper; - geknepen kaper
(of kapertje), eigenaardig geplooide muts. KAPERTJE, o. (-s).
KAPERBRIEF, m. (...brieven), een lastbrief,
vanwege het gouvernement in oorlogstijd uitgereikt, om schepen te bemannen en den vijand ter
zee afbreuk te doen; ...GAST, m. (-en), matroos
op een kaperschip; ...KAPITEIN, m. (-s); ...SCHIP,
0. (...schepen), schip dat ter kaap vaart.
KAPGANS, v. (...ganzen), (nat. hist.) zekere
gans van Nieuw -Holland.
KAPGEBINT, o. (-en), dakstoel; ...GEWELF, o.
(...ven), gewelfde kap van een gebouw.
KAPHAMER, m. (-s), steenhouwershamer, bilhamer.
KAPHOED, m. (-en), (gew.) een vrouwenhoed
in sommige streken, waar men nog kappen
draagt.
4
KAPHORENSLAK, v. (-ken), (nat. hist.) soorten
van ongesteeldoogige slakken : de ronde kaphoren slak; de langwerpige kaphorenslak.
1. KAPITAAL, o. (...talen), hoofdsom, inlegsom,
zekere geldsom : kapitaal en interest; -- een kapitaal
uitzetten, beleggen, op rente zetten; - een dood
kapitaal, dat geen rente oplevert; - vermogen,
saldo tusschen bezitting en schuld : een man van
kapitaal, een vermogend man; -- hij heeft zijn heele
kapitaal in die zaak gestoken, al zijn geld; -- van
zijn kapitaal teren, zijn vermogen verteren KAPITAALTJE, o. (-s).
2. KAPITAAL, V. (...talen), (vest.) hoofdlijn,
denkbeeldige lijn, die den uitspringenden hoek van
een bastion, ravelijn of andere werken middendoor
deelt.
3. KAPITAAL, bn. bw. (...taler, -st), voornaam,
groot : een kapitaal gebouw; eene kapitale letter,
hoofdletter; eene kapitale fout, een groote misslag;
een kapitaal gebrek, een gebrek van belang; hij heeft zich kapitaal gehouden, voortreffelijk,
uitstekend; - kapitaal liegen, onbeschaamd liegen.
KAPITAALARM, bn. weinig kapitaal bezittende,
over weinig kapitaal kunnende beschikken.
KAPITAALBAND, o. (boekb.) linnen of gekleurd
band om boeken te kapitalen.
KAPITAALBELEGGING, v. (-en), het beleggen
van geld.
KAPITAALKRACHTIG, bn. over veel kapitaal
kunnende beschikken : eene kapitaalkrachtige firmer.
KAPITAALMARKT, v. geldmarkt; ...REKENING, V. (- en); ...VERHOOGING, v. (-en); ...VER
...VORMING, v.
-ZEKRING,v.(en);
KAPITALEN, (kapitaalde, heeft gekapitaald),
(boekb.) aan de boven- en benedenzijde van den
rug van een boek een strookje linnen of gekleurd
band vastlijmen, dat een weinig boven de snede
uitsteekt.
KAPITALISATIE, v. het kapitaliseeren.
KAPITALISEEREN, (kapitaliseerde, heeft gekapitaliseerd), in kapitaal omzetten; een kapitaal
laten aangroeien, vermeerderen; kapitaal vormen.
KAPITALISME, o. het maatschappelijk stelsel
waarbij kapitaal eene bron van inkomsten kan
zijn; overmacht van het geld in het maatschappelijk leven : de vloek van het kapitalisme.
KAPITALIST, m. (-en), geldbezitter, iem. die
een kapitaal bezit; rijk man.
KAPITALISTISCH, bn. bw. in betrekking tot,
zooals kapitalisten : een kapitalistisch streven; de
kapitalistische maatschappij, die door - de kapitalisten bestuurd wordt.
KAPITEEL, o. (-en), (bouwk.) bovendeel eener
zuil; -RINGEN, m. inv. ringvormige bandjes
aan een kapiteel.
KAPITEIN, m. (-s), hoofdman, officier, die gewoonlijk bestemd of bevoegd is, eene compagnie
te eommandeeren : kapitein der infanterie; hij is
kapitein bij het Indische leger; - scheepsgezaghebber : hij is langen tijd kapitein op een koopvaar-
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dijschip geweest; - bevelhebber : kapitein der
nachtwacht ; - vrouw die haar man onder de
pantoffel houdt : als hij thuis komt, zal zijn kapitein hem slecht ontvangen.
KAPITEIN -ADJUDANT, m. (-s-adjudanten), kapitein, die als adjudant dienst doet.
KAPITEIN-CHINEES, m. (...Chineezen), (Ind.)
door de regeering aangewezen verantwoordelijk
hoofd der Chineezen, in plaatsen waar deze nogal
talrijk zijn.
KAPITEIN-GENERAAL, m. (-s- generaal); kapitein-generaal en admiraal, (oudt.) titel der stadhouders in Nederland.
KAPITEIN- GEWELDIGER, m. (-s-geweldiger),
(oudt.) opperste veldrechter.
KAPITEIN-INGENIEUR, m. (-s-ingenieurs), kapitein bij de genie.
KAPITEIN-KWARTIERMEESTER, m. (-s--s,
---s), officier, bij de militaire administratie.
KAPITEIN -LUITENANT, m. (---s); kapiteinluitenant ter zee, hooge rang op de Nederlandsche
vloot.
KAPITEINSCHAP, o. ambt, betrekking van kapitein; ambt van opzichter van een koninklijk slot;
regeeringsambt in de Spaansche overzeesche bezittingen.
KAPITEINSCHE, v. (-n), (Ind.) kapiteinsvrouw.
KAPITEINSDOCHTER, v. (-s); ...JONGEN, m.
(-s); ...KAJUIT, v. (-en), op een schip; ...KAMER,
v. (-s); ...MAATJE, o. (-s); ...PENSIOEN, o. (-en);
...PLAATS, v. (-en), rang, ambt van kapitein;
...RANG, m.; ...STERREN, v. mv. de drie sterretjes op den kraag als distinctief voor een kapitein;
...UNIFORM, v. (-en); ...VROUW, v. (-en);
...WEDUWE, v. (-n); ...ZOON, m. (...zonen).
KAPITOLIJNSCH, bn. tot, van het capitolium;
de kapitolijnsche berg, waarop het capitolium gebouwd was; de kapitolijnsche Jupiter, Jupiter
capitolinus; de kapitolijnsche tempel.
KAPITOOL, o. versterkt raadhuis en tempel van
het oude Rome; paleis voor het congres der Ver
te Washington.
-enigdSta
KAPITORIE, o. (...riën, -s), (gew.) kaft, omslag,
inz. van een schrijfboek.
KAPITTEL, o. (-s, -en), hoofdstuk, afdeeling;
inz. een hoofdstuk uit den bijbel : het zesde kapittel
van Mattheus ; - (spr.) iem. het kapittel voorlezen,
hem berispen, kapittelen; - onderwerp van gesprek
(gewoner : chapiter) : hij zoekt het op een ander
kapittel te brengen; - ( R. -K.) de vergadering, het
lichaam der kanunniken, die den raad des bisschops
uitmaken; - alle geestelijken tot eene dom- of
collegiaalkerk behoorend; - vergadering van afgevaardigden eener kloosterorde, om gezamenlijk
over de belangen der orde te raadplegen; - ver
bewoners van een zelfde klooster;-gaderin
(ook) plaats dier samenkomsten : kapittelkamer,
kapittelzaal ; - ( spr.) stem in het kapittel hebben,
(fig.) ook een woordje mee te spreken hebben,
invloed hebben.
KAPITTELBANKJE, o. (-s), (R. K.) bankje
van het kapittel, waar een monnik zijne zonden
belijdt en zijne straf hoort uitspreken; - (fig.)
op het kapittelbankje zitten, beschuldigd worden.
KAPITTELDAG, m. (-en), dag, waarop een kapittel vergadert.
KAPITTELEN, (kapittelde, heeft gekapitteld)
iem. kapittelen, hem ernstig de les lezen, hem streng
berispen.
KAPITTELHEER, m. (-en), kanunnik, domheer.
KAPITTELKAMER, v. (-s), (R. K.) vertrek in
een klooster, waar de kloosterlingen beurtelings
op het kapittelbankje hun zonden belijden.
KAPITTELSGEWIJS, ...GEWIJZE, bw. kapittel. voor kapittel, 't eene kapittel na 't andere
kapittelsgewijze behandelen.
KAPITTELSTOK, m . (-ken), klein, dun en rond
metalen staafje, ten deele glad, ten deele gekarteld, dat men bij de groote huisbijbels had, om
tusschen de bladen te leggen, ter aanwijzing van
het kapittel, waar men bij het lezen gebleven was:
-- gouden staafje om een halssnoer te bevestigen; plukselrol; - stokje, met eene suikerlaag bedekt,
dat op tulbanden, taarten enz. gestoken wordt; (fig.) van den kapittelstok likken, er zijn deel van
krijgen; zij heeft van den kapittelstok gelikt, zich laten
bezwangeren. KAPITTELSTOKJE, o. (-s).
KAPJAAR, o. (...jaren), jaar dat het hakhout
gekapt moet worden.

KAPJE.
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KAPJE, o. (-s), kleine kap; omgebogen toon
-tekn(A).
KAPKAMER, v. (-s), kamer, waar men zich laat
kappen; kleedkamer.
KAPKAR, V. ( - ren), (Z. A.) huifkar; tentwagen;
...KARRETJE, o. (-s), (Z. A.) kapsjees.
KAPLAKEN, o. (-s), (kooph.) een bijzonder voordeel of eene premie, welke den schipper boven de
vracht betaald wordt, opdat hij voor schip en lading
des te meer zorg drage; eigenlijk het noodige om
eene nieuwe lakensche kap te koopen; vgl. HOED.
KAPLUIFEL, V. (- s), een vrij staand afdak,
waaronder op de wallen de kruit- of batterijkisten
geplaatst worden, om ze tegen regen en sneeuw
te beschutten.
KAPMANTEL, m. (-s), (gew.) lakensche vrouwenmantel met eene kap, die als het regent over het
hoofd wordt getrokken, ook schouwmantel geheeten; hij reikt tot aan de voeten; - mantel die eene
dame zich omhangt wanneer zij zich kappen laat.
KAPMEEUW, v. (-en), die soorten van meeuwen
(chroicocephalus), die in het zomerkleed kop en
bovenhals min of meer donker gekleurd hebben.
KAPMES, o. ( -sen), hakmes; (fig.) (w. g.) hij zal
van 't kapmes hebben, men zal hens doorhalen.
KAPOEN, m. (-en), gesneden en vetgemeste
haan; - (in Vlaanderen) scheldnaam : deugniet;
(van een kleinen guit) schalk. KAPOENTJE, o.
(-s), jonge kapoen.
KAPOENEBORST, v. (-en), kippeborst.
KAPOENEN, (kapoende, heeft gekapoend), lubben, snijden (een haan).
KAPOERES, KAPORES, bn. verloren; weg;
dood : zij zijn kapoeres, voor de haaien; - kapoeres
gaan, kapot gaan, doodgaan; - kapot : mijne
schoenen zijn kapoeres.

KAPOETS, -MUTS, v. (-en), bonten muts;
grenadiersmuts; monniks-, nonnenkap.
KAPOK, v. eene soort van fijne boomwol : kort
zaadpluis van verschillende malvaceeën in OostIndië (vooral Java) en op Ceylon, dat dient tot
vulling : kapok voor bedden; - (Z. A.) sneeuw.
KAPOKBED, o. (-den), beddezak met kapok
gevuld; ...BOOM, m. (-en), boom die kapok oplevert.
1. KAPOKKEN, bn. van kapok : kapokken
kussens.

2. KAPOKKEN, (kapokte, heeft gekapokt), (Z. A.)
sneeuwen.
KAPOKKUSSEN, o. (-s), kussen met kapok gevuld; ...MATRAS, V. ( - sen); ...OLIE, v. olie uit
kapokpitten geperst; ...PIT, v. (-ten), vruchtenzaad van den kapokboom; ...VOGELTJE, o. (-s),
(Z. A.) vogeltje dat zijn nest zeer kunstig van fijne
wol maakt.
1. KAPOT, v. (-ten), regenmantel met kap;
lange soldatenjas; - mijnwerkerskap. KAPOTJE,
o. (-s), (ook) zekere soort van dameshoed; gummi
overtrek als voorbehoedmiddel tegen zwangerschap
of besmetting.
2. KAPOT, bn. ( -er, -st), aan stukken, gebroken,
gescheurd, versleten, met gaten in, enz. enz. : het
kommetje viel kapot; 't is kapot; mijn hemd is kapot;
kapotte schoenen dragen; het haakje van mijn hor
kapot; - (fig.) je maakt kapot werk, dat zal-logeis
nog verkeerd afloopen; - sterk aangedaan : ik
ben er kapot van; - ziek, ongesteld : ik ben kapot
van verkoudheid; - dood : het paard is kapot.

[Met kapot worden een aantal werkwoorden
(scheidbare koppelingen) gevormd en wel
10 bedrijvende : kapotslaan, kapottrekken enz.;
2° wederkeerige : zich kapotdrinken, zich kapot werken, enz.
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onzijdige: kapotgaan, kapotvallen enz. Slechts
enkele zijn hier opgenomen].
KAPOTGAAN, (ging kapot, is kapotgegaan), bre-

alles kapot; iem. kapotslaan, hem doodslaan; (ook)

hem eene geduchte aframmeling geven.
KAPOTSPELEN, (speelde kapot, heeft kapot gespeeld), ; (kaartsp.) iem. kapotspelen, alle slagen
halen; honderd (fiches) van kapotspelen krijgen,
honderd fiches ontvangen omdat men alle slagen
heeft gehaald.
KAPOTTEEREN, (kapotteerde, heeft gekapotteerd), (w. g.) dooden, neerhouwen.
KAPPELEN, (kappelde, is gekappeld), (gew.)
schiften, zuur worden : de melk kapeelt ; zie
KABBELEN. KAPPELING, v. het kappelen.
KAPPELIEN(E), v. (Zuidn.) hoofddeksel voor
meisjes (ten platten lande).
KAPPELINGEN, m. mv. spaanders; (gew.)
spaanders, die men bij den klompenkapper koopt,
of die bij het rooien van een boom van het zoogenaamde aarsgat afgekapt worden.
1. KAPPEN, (kapte, heeft gekapt), vellen, omhouwen, omhakken : boomen kappen; (zeew.) den
mast kappen; - ( van paarden) met de hoeven
klauwen ; --het anker kappen, het touw doorhakken, omdat men geen tijd heeft het op te winden;
- boomen snoeien ; -- (gew.) (landb.) in de vruchten kappen, de kluiten fijnslaan en het onkruid
uitkappen met het houweel; - hakken : koek
kappen, hout kappen; - fijnhakken : lompen
kappen, kool kappen; - ( toon.) een stuk kappen,
eène rol kappen, er veel uitlaten; - (gew.) op
iem., op iets kappen, aanmerkingen maken op, uit
tegen ; - (fig.) bargoensch kappen, dieventaal-varen
kappen, (eigenlijk) klappen, praten.
2. KAPPEN, (kapte, heeft gekapt), het hoofdhaar tooien, opmaken (inz. van vrouwen); gekapt
naar het bal, de opera gaan; mevr. N. laat zich
kappen, heeft een vasten kapper.

3. KAPPEN, (kapte, heeft gekapt), (w. g.) een
kap of kapje op iets zetten : een huis, een molen
kappen; een woord kappen, er een f op zetten.
4. KAPPEN, o. het beroep, de kunst der kappers;
(ook) het vellen; het opzetten van eene kap: men is
bezig aan het kappen van het huis.

KAPPENMAKER, m. (-s); ...MAAKSTER,
...ZETSTER, v. (-s).
1. KAPPER, m. (-s), KAPSTER, v. (-s), die kapt,
die het beroep van kappen uitoefent.

2. KAPPER, m. (-s), (gew.) veldarbeider, die
met het houweel in de vruchten kapt : de kluiten
fijn slaat en het onkruid uitkapt : kappers en wieders, veldarbeiders.
3. KAPPER, m. (-s), (Zuidn.) een klein glas op
voet met een inhoud van een 1/4 liter : een kapper bier.

4. KAPPER, v. (-s), de gesloten bloesemknop
van den kapperboom, die, in zuur gelegd, in sausen
enz. gebruikt wordt; - (ook) zekere kool; -- (gew.)
de knoppen van de gewone brem.
KAPPERBOOM, ...STRUIK, m. (-en), zekere
struik in Zuid -Europa en Noord -Afrika, die de
kappers oplevert (capparis spinosa).
KAPPERKOOL, KAPPERTJESKOOL, v. (-en),
sluitkool.
KAPPERSAUS, v. (-en), saus met in het zuur
gelegde kappers bereid.
KAPPERSBEDIENDE, m. (-n), bediende van een
kapper of coiffeur; ...WINKEL, m.
KAPPERTJE, o. (-s), duif met een kapje of
kuifje, variëteit van de gewone huisduif met lange
veeren aan weerszijden van den achterkop; een kleine kapper.
KAPPING, v. (-en), het kappen.
KAPRAAF, ...RAVE, v. (...raven), (bouwk.)
dakspar.
KAPROEN, KAPRUIN, v. (-en), (oudt.) hoofddeksel, kap; (gew.) vrouwenkap; - (spr.) het zijn

ken , stuk gaan : zoo zal die stok kapotgaan; slijten,

twee hoofden onder ééne kaproen, zij zijn het met

met gaten komen : mijne kousen, schoenen gaan
kapot; - ( plat) doodgaan, sterven : hij zal wel

elkander eens; - (gesch. van Vlaand.) m. mv.;
de witte kaproenen van Gent, opgestane Gentenaren,
die witte kaproenen droegen; - (rijsch.) neusprang voor paarden.
KAPSEIZEN, (kapseisde, is gekapseisd), (zeew.)
omslaan, kantelen : het schip kapseisde.
KAPSEL, o. (-s), wijze van kappen : hoofd
vrouwen; - kalkachtig hulsel in de-toiseldr
spieren, waarin zich trichinen spiraalsgewijs hebben
ingerold; - netelorgaan der holtedieren; -- eene
kleine eivormige holte, waarin een holle draad, die
in rust spiraalsgewijze is opgerold en die bij aan
een prikkelend gevoel veroorzaakt; - zekere-raking

gauw kapotgaan.

KAPOTJAS, v. ( -sen), lange soldatenjas.
KAPOTMAKEN, (maakte kapot, heeft kapotgemaakt), stukmaken, maken dat iets breekt : die
jongen maakt al zijn speelgoed dadelijk kapot; die
zenuwen maken menig mensch kapot; verdriet maakt
iem. kapot, knakt zijne gezondheid, brengt hem
in het graf; -- iem. kapotmaken, doodmaken, om-

brengen.
KAPOTSLAAN, (sloeg kapot, heeft kapotgeslagen), door slaan kapotmaken : de dronkaard sloeg
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grondmaat in Brabant. KAPSELTJE, o. (-s),
hoofdtooisel; gehakt vleesch; kapje, hoedje, capsule.
KAPSELBAND, m. (-en), (ontl.) beursband bij
de gewrichten.
KAPSELWERK, o. (-en), pomp met ronddraaien den zuiger.
KAPSIE, v. (-s), kapsie maken, tegenstribbelen,
onwillig zijn.
KAPSJEES, V. (...sjee;en ). Qjees met eene kap
er fsvo ' .
KAPSLIJPER, m. (-s), diamantwerker, ook kap
er.
-verstl
KAPSPANT, o. (-en), (timm.) dakstoel.
KAPSPIEGEL, m. (-s), toiletspiegel.
KAPSTANDER, m. (-s). houten hoofd. (der
pruikenmakers), mutsebol.
KAPSTOK, m. (-ken), lat, plank met knoppen,
om er kleedingstukken aan op te hangen; (fig.)
een neus gelijk een kapstok, lange neus; den schoolmeestersrok aan den kapstok hangen, het onder
vaarwelzeggen; eene staatscommissie is-wijzersvak
vaak een kapstok om daaraan lastige plannen op
te hanger, van de baan te schuiven.
KAPSTUK, o. (-ken), bovenstuk, b. v. van eene
kast (in tegenst. met voetstuk).
KAPTAFEL, v. (-s), toilettafel.
KAPTOOM, m. (...toomen), (smed.) toom, waardoor een paard bij het beslaan in bedwang gehouden wordt.
KAPUCIJN, m. (-en). KAPUCIJNER, m. (-s)
zekere Franciscanermonnik; (ook) zekere soort van
duiven met kappen of kuiven.
KAPUCIJNBLOEM, v. (-en), (plantk.) (Zui.dn.)
Oostindische kers.
KAPUCIJNE, v. (-n), KAPUCIJNERNON, V.
(-nen).
KAPUCIJNENKLOOSTER, o. (-s).
KAPUCIJNER, m. (-s), eerre soort van grauwe
erwt.
KAPUCIJNERMONNIK, m. (-en), Franciscaner monnik.
KAPUITS, KAPUITSMUTS, v. (-en), zie kapoets.
KAPVr.RSTELLER, m. (-s), diamantwerker.
KAPWAGIaN, m. (-s), rijtuig met kap.
KAPWULF, o. (...wulven), klein tongewelf van
geringe middellijn.
KAPZAAG, v. (... zagen ), (timm.) zaag met dikken
rug en weinig geschrankte tanden voor fijn timmerwerk, ook toffelzaag geheeten.
KAPZOLDER, m. (-s), de bovenste zolder in
een windmolen, de zolder in de kap.
KAR, v. (-ren). wagen, voertuig met twee wielen : eene kar met een hond er voor, hondekar; handkar; - aan de kar steken, stooten, duwen, iem.
in zijn plannen helpen, hem steunen ; - tegen
iemands kar rijden, hem misnoegen; (spr.) (fig.)
zijn karretje rijdt op een zandweg, het gaat hem
naar den zin ; - (fig.) de kar omsmijten, Bene
miskraam hebben; - zijne kar keeren, zich omkeeren en weggaan, (fig.) van besluit veranderen;
- (gemeenz.) fiets : eene nieuwe kar berijden; (boekdr.) onderstel eener drukpersmachine waarop
de lettervorm rust.
KARAAK, KRAAK, v. (k(a)raken), de grootste soort van koopvaardij- en oorlogsschepen, veeleer
in gebruik bij de Spanjaarden en Portugeezen.
KARAAT, o. (-s, ...raten), diamant- en paarlen gewicht (= 4 grein = 2.05 Nederl. korrels); metriek karaat = 0.2 Gram; - ook essaaigewicht
voor het gehalte van goud (24 karaat = 10 0 o fijn);
hoeveel karaat is dit goud I het is achttienkaraaris
goud, goud, dat 18 deden zuiver goud bevat op
de 24.
KARABIJN, v. (-en), kort ruitergeweer of buks.
KARABIJNHAAK, m. (...haken), geweerhaak,
haak van den bandelier; ...RIEM, m. (-en), riem of
bandelier aan eerie karabijn; ...SCHOEN, m. (-en),
(aan de ruiterzadels) om de karabijn in te zetten;
...SCHOT, o. (-en).
KARABINIER, m. (-s, -en), ruiter met karabijn.
KARAF, KRAT, v. (-fen), tafelfiesch, sierlijk
bewerkte flesch met wijden buik en smallen hals
voor likeur, water, enz. : eene karaf met water;
eene karaf met twaalf glaasjes. KARAFJE, KRAFJE, o. (-s).
KARAKOR, v. (-s), zie KORA KORA.
KARAKTER, o. (-s), figuur, vorm, letter : Chineesche, Gotische karakters; algebraïsche karakters;
magische karakters; - de kenmerkende eigenaar-
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digheden waardoor zich de Bene persoon van den
anderen onderscheidt, aard, inborst, gemoed : hij
heeft een valsch karakter; verwonder u niet ever zijne
handelwijs, dat ligt zoo in zijn karakter; - ( toon.)
optreden in het karakter van Don Juan; eenig karak ter goed uitbeelden; (ook van zaken) het karakter
van een kunstwerk; - vastheid van wil om volgens zijne beginselen te handelen : karakter toongin;
- een man van karakter, van zelfstandig denken en
daarnaar handelen; dit is zijn karakter te kort
doen; - (fig.) dit kunstwerk heeft karakter, wanneer het de bezielende gedachte op eene wijze vertolkt die van eene eigenaardige zelfstandige opvatting getuigt; ...BESCHRIJVING, v. (-en).
KARAKTERDANS, m. (-en), dans die een of
anderen hartstocht uitdrukt.
KARAKTERISEEREN, (karakteriseerde, heeft
gekarakteriseerd), de karakteristieke bijzonderheden van mensch of dier beschrijven : in enkele
trekken gelukte het hem den hoofdpersoon te karakteriseeren; eene gebeurtenis karakteriseeren, het eigenaardige, het kenmerkende er van in 't licht stellen.
1. KARAKTERISTIEK, bn. bw. ( -er, -st), eigen
kenmerkend : karakteristieke bepaling . Bene-ardig,
bepaling, die de Bene of andere onderscheidende
eigenschap van iets bepaalt; - (muz.) karakteristieke
noot, overgangsnoot, de toon, waardoor zich de
eene toonladder van de andere wezenlijk onderscheidt.
2. KARAKTERISTIEK, v. schildering van het
eigenaardige of de kenmerkende eigenschappen
caner zaak : de karakteristiek van een berglandschap,
van een volk; - (rekenk.) het kencijfer, d. i. het
geheele getal van Bene logarithme, in tegenspelling
met de mantissa.
KARAKTERKUNDE, v. studie, wetenschap der
karakters (en van het menschelijk hart).
KARAKTERLOOS, bn. bw. (... bozer, -t), zonder
karakter of eergevoel : een karakterloos mensch.
KARAKTERLOOSHEID, v.
KARAKTERMATIG, bn. bw. overeenkomstig
het karakter : karaktermatig handelen.
KARAKTEROLOGIE, v. karakterkunde; karakterbeschrijving : nu volgt de karakterologie der
getuigen.
KARAKTERROL, v. (-len), rol die een of ander
karakter moet uitbeelden.
KARAKTERSCHETS, ...SCHILDERING, v.
(-en), beschrijving van een karakter.
KARAKTERSTERK, bn. met een vast, flink
karakter : in dagen van woeling en strijd heeft men
karaktersterke personen noodig; ...STERKTE, v.
KARAKTERSTUK, o. (-ken), een tooneelstuk,
waarin men voornamelijk de ontwikkeling der
karakters ten doel heeft.
KARAKTERTREK, m. (-ken), kenmerkend teeken van iemands karakter : oprechtheid was voor
een zijner meest beminnelijke karaktertrekken.-zekr
KARAKTERVOL, bn. vol karakter, kenmerkende
bijzonderheden : een karaktervol staaltje van zijn
moed, typeerend, typisch.
KARAMEL, zie CARAMEL.
KARATELREN, (karateerde, heeft gekarateerd),
(w. g.) vermengen, allieeren, legeeren (van edele
metalen).
KARATEERING, v. (-en), (w. g.) vermenging
van het goud met een ander metaal, om aan het
goud meer hardheid te geven; witte karateering,
zulk eene vermenging met zilver; roode karateering,
idem met koper; gemengde karateering, idem met
zilver en koper.
KARAVAAN, v. (...vanen), gezelschap of troep
reizigers door de woestijn, inz. van kooplieden in
het Oosten; groote troep : een karavaan leegloopers
kwam opdagen; groot huisgezin, allen : hij kwam
met de heele karavaan bij ons eten.
KARAVAANHANDEL, m. handel door middel
van karavanen gedreven.
KARAVAANTHEE, v. eene soort van zeer gezochte thee uit China, die door handelskaravanen
in dichtgesoldeerde kisten en bussen over land door
Siberië en Rusland aangevoerd wordt en alzoo
buiten den nadeeligen invloed der zee- en scheepslucht is gebleven.
KARAVANIER, m. (-s), kameeldrijver bij eene
karavaan.
KARAVANSERA, v. (-'s), een openbaar gebouw.
in 't Oosten, in de steden of langs de groote wegen,
tot huisvesting van de karavanen en de lastdieren.

KARBEEL.
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KARBEEL, m. (-s, -en), (bouwk.) een stuk hout,
,dienende om een liggenden balk, die met een stander of stijl met pen en gat vereenigd is, te versterken en dat te dien einde met pen en gat of op
tainden in dien stijl en balk is gewerkt : rozen, gewonden om bint en karbeel, herschiepen 't gewelf
in een rozenpriëel.

KARBIES, v. (...biezen), van stroo gevlochten

handtasch zonder overklep of sluiting : om 10 uur
gingen de moeders met de karbies aan den arm naar
de markt; --- klepmand.
KARBONADE, v. (-s), gebraden rund- of varkensrib. KARBONAADJE, o. (-s).
KARBONKEL, m. (-s, -en), (o. als stofn.) zeker
, edelgesteente : een hoogroode robijn; (fig.) roode
puist in 't aangezicht.
KARBONKELNEUS, m. (...neuzen), neus vol
roode puisten; (ook) jeneverneus.
;KARBONKELSTEEN, m. (-en), hoogroode robijn.
KARBOUW, m. (-s, -en), Oostindische buffel
(bos bubalus) als uitnemend trekdier het nuttigste en belangrijkste dier voor den inlander.
KARDAUS, v. Bene plantensoort (cynara cardunculus), aan den artisjok verwant en als groente
gekweekt.
KARBA, v. (-'s), (Z. A.) flesch met grooten buik
-en kleinen hals, in mandewerk, demijohn.
1. KARDEEL, o. (-en), (zeew.) hijschtouw;
streng, uit eenige garens te zamen gedraaid; — een
.zware takel, waarmede men de onderraas opliijscht.
2. KARDEEL, o. (-s), eigenlijk quartet, vierendeel:
Bene spekton bij de walvischvangst; een traanvat,
van 12 steekkan; kleine flesschen voor traan te
Hamburg en langs de Elbe enz.
KARDEELBLOK, o. (-ken), (zeew.) gestropt
blok met drie schijven, waar het kardeel doorgaat;
...SLAG, o. want; het touwwerk, dat uit drie
strengen of kardeelen is ineengedraaid.
KARDEMOM, v. zie CARDAMOM.
1. KARDINAAL, m. (...nalen), (R. K.) hooge waardigheidsbekleeder en lid van den raad des Pausen,
zitting en stem hebbende in eene algemeene Kerk
conclaaf, waarin een nieuwe-vergadinht
Paus gekozen wordt. Er zijn drie klassen van kar
6 zijn kardinaal -bisschop, 50 zijn kardinaal--dinale:
priester en 14 kardinaal-diaken; — ( nat. hist.)
Virginische nachtegaal, een fraai zingende vogel
.(c occoborus).

2. KARDINAAL, v. een drank, bereid uit witten
wijn, oranjeappelen en suiker.
KARDINAAL-BISSCHOP, m. (-pen), de lste
klasse der kardinalen.
KARDINAAL-DIAKEN, m. (-s), een geestelijke,
,die enkel met de inzameling en uitdeeling der aal
verpleging der armen en kranken-moeznd
belast is (3de klasse der kardinalen).
KARDINAAL-KAMERLING, m. (-en), voorzitter
der apostolische kamer.
KARDINAAL-PRIESTER, m. (-s), hooge geestelijke behoorende tot de 2e klasse der kardinalen.
KARDINAALSBLOEM, `. (-en), purperbloem
, (lobelia cardinalis), een prachtig, langlevend gewas,
met eene donker vuurroode bloem.
KARDINAALSCHAP, o. waardigheid van kar
-dinal.
KARDINAALSHOED, m. (-en), de roode, breedgerande, aan weerszijden met 15 roode kwasten
versierde hoed, een der teekenen van de kardinaalswaardighei d.
KARDINAALSMANTEL, m. (-s), roode mantel.
1. KARDINAALSMUTS, v. (-en), eene roode
muts van een kardinaal.
2. KARDINAALSMUTS, v. (-en), (plantk.) ook
papenmuts geheeten, een heester, die zijn naam
verschuldigd is aan zijne vruchten, die in rijpen
toestand eenigszins op eene roode kardinaalsmuts
.gelijken (euonymus europaeus). Het hout van de
kardinaalsmuts, veelal papenhout, papenmutsenhout
geheeten, levert zeer goede teekenkool en wordt
door horlogemakers veel gebruikt om te polijsten.
KARDINAALVOGEL, m. (-s), een Noordamerikaansche vink : een vink met roode kuif en rooden
snavel; -- zekere kleine roodgekleurde papegaai.
KARDINALISTEN, m. mv. (gesch.) naam voor
de aanhangers van kardinaal De Granvelle.
KARDOEN, m. artisjokvormige tuinvrucht : een
Spaansch gewas (cynara cardunculus).

1. KARDOES, v. (...doezen), met buskruit gevuld

papieren buisje (tot lading van een schietgeweer

of kanon) ; — (Zuidn.) rolletje geldstukken van
gelijke waarde in papier gewikkeld: eene kardoes
van een frank; van de geldstukken kardoezen maken;
— (timm.) houten steunklamp.
2. KARDOES, m. (...doezen), Bene soort van
krulhond.
3. KARDOES, o.; —PAPIER, o. stevig pakpapier.
KARDOESDOOS, v. (...doozen), ...KIST, v. (-en),
tot berging van kardoezen.
KARDOESGAREN, o. (-s), tot het naaien van
kardoezen; ...KLOPPER, m. (-s), Bene soort hamer,
waarvan men zich bedient bij het maken der kardoezen; ...KOKER, m. (-s); ..KOP, m. (-pen),
kop, boveneinde der kardoes; ...KROP, m. (-pen);
...NAALD, v. (-en); ...ROL, v. (-len), kardoesstok;
...SCHERP, o. kruit; ...SCHROOT, o.; ...STOK, m.
(-ken), vorm tot kardoezen; ...TASCH, v. (...tasschen), patroontasch; ...VULLER, m. (-s), kardoezenmaker.
KARDOESJE, o. (-s), eene kleine kardoes; (gew.)
een ingepakt rolletje van 50 centen.
KAREEL, --STEEN, ni. (-en), gebakken steen,
tichelsteen.
KAREELBAKKER, - m. (-s); ...BAKKERIJ, V.
het bakken van kareelsteenen; mv. (-en), fabriek
van kareelsteenen; ...OVEN, m. (-s); ...WERK, o.
KAREKIET, m. Zie KARKIET.
KAREL, m. (-s), algemeen voorkomende mansnaam; roepnaam voor kellners; — lief, pol, minnaar; — orde van KarelXIII, Spaansche ridderorde;
orde van Karel X I I, ridderorde van Zweden en
Noorwegen; orde van Karel II, ridderorde van
Monaco; orde van Karel Frederik, Badensche militaire ridderorde van verdiensten.
KARELROMAN, m. (-s), middeleeuwsche roman,
waarin Karel de Groote als hoofdfiguur optreedt.
1. KARET, o. (Ind.) benaming voor : rubber.
2. KARET, —SCHILDPAD, o. fijnste schildpad,
afkomstig van de karetschildpad.
KARETSCHILDPAD, v. (-den), (nat. hist.) eene
zeeschildpad, welke het schoonste schildpad oplevert,
dat tot verschillende voorwerpen verwerkt wordt,
waartoe het in lauw water lenig wordt gemaakt
(chelonia imbricata).

KARIG, bn. bw. ( -er, -st), overdreven zuinig,
minder uitgevende dan noodig is : hij leeft er maar
karig van; — karig zijn met, niet gul zijn met iets:
Sint Nicolaas is jarig, o, wat zijn wij blij ! hij is
gansch niet karig met zijn lekkernij (kinderversje); —
(fig.) karig zijn met zijne woorden, niet veel spreken; -- karig zijn met zijn lof, niet gauw en niet
veel prijzen; -- misdeeld, gering, weinig : hij is
door de natuur karig bedeeld; een karig loon; een
karig licht. KARIGHEID, v. zuinigheid, gierigheid;

armoede. KARIGLIJK, bw.
KARITAAT, v. (...taten), (Zuidn.) aalmoes.
KARKANT, m. (-en), halssnoer van edelgesteenten.
KARKAS, v. ( -sen), geraamte, rif, de ontvleesde,
maar nog samenhangende beenderen van een dier
lichaam; — op zijn karkas krijgen, slaag-lijk
krijgen; — dun koper- of ijzerdraad, met garen
omwoeld (in vrouwenkapertjes); -- ijzeren geraamte
van een brandkogel.
KARKASDRAAD, m. (...draden), ijzeren of koperen draad van de karkas; —, o. als stofnaam.
KARKASMUTS, v. (-en), Bene vrouwenmuts,
welke alleen gedragen wordt onder den inlandschen
boerenstand in het zoogenaamde land van Kadzand
(het westelijkste deel van Zeeuwsch-Vlaanderen).
KARKIET, m. (-en), een vogel, die tot de zoogenaamde rietzangers behoort; de groote karkiet,
ook rietlijster of dubbele karkiet geheeten, heeft
zijn naam aan zijn zang te danken : karrekarrekiet,
mijn nestje zit in 't riet enz. zingt de jeugd van
hem (calani,oherpe turdoides); de kleine karkiet of
rietvink (calamoherpe arundinacea).

KARLIJN, m. (-en), eene vroegere Zuidduitsche
en Italiaansche goudmunt, ongeveer = f 6,7 5.
KARLIJNTJE, o. Zie KAROLIJNTJE.
KARMELIET, KARMELIETERMO.NNIK, m
(-en), monnik van de kloosterorde der Karmelieten,
aldus genoemd naar den berg Karmel, in Palestina
(in 1156 gesticht).
KARMELIETENKLOOSTER, o. (-s), klooster der
Karmelieten.
KARMELIETES, ( -sen), KARMELIETERNON,
v. (-nen), non van de orde der Karmelieten.
KARMIJN, o. wijnroode verf, die ons door de
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iiopalschildluis (cochenille) verschaft wordt. Zie
KERMES.
KARMIJNEN, (karmijnde, heeft gekarmijnd), in
of met karniijn verven.
KARMIJNINKT, m. eene oplossing van karmijn
in ammonia, verdund met water, waarin een weinig
gom is opgelost.
KARMIJNROOD, o. de karmijnroode kleur; bn. rood als karmijn.
KARMIJNZUUR, o. (seheik.) de kleurstof van de
door waterdamp gedoode en daarna gedroogde
wijfjes van de nopal -schildluis of cochenille.
KARMIL, v. (plantk.) een der volksnarnen van
de gewone huttentut.
KARMOZIJN, o. eene soort van purperverl;
hoogroode kleur : al waren uwe zonden rood als
karmozijn.
KARMOZIJNEN, bn. van of als karmozijnstof.
KARMOZIJNROOD, bn. rood als karmozijn; 0. de karmozijnroode kleur.
KARMOZIJNSTOF, . ..ZIJDE, v.
KARN, v. (-en), eene soort van kuip, waarin
boter gekarnd wordt.
KARNAATJE, 0. (-5), (scheepst.) zijtakel van
den bezaansmast.
KARNAATTOUW, o. (-en), (scheepst.) wipper,
uithaler.
KARNEMELK, v. gekarnde melk; melk, die na
het karnen overblijft, waaraan door het karnen
de boterdeelen zijn ontnomen; - (spr.) mijn
bloed wordt karnemelk, mijn bloed begint te koken,
van boosheid.
KARNEMELKSBRIJ, v.. ... PAP, v. brij of pap
met karnemelk gekookt.
KARNEN, (kamde, heeft gekarnd), het verrichten
van die bewerking, waardoor de boterdeelen uit
de melk worden afgezonderd : deze boer karnt driemaal in de week; - (gew.) hij is ook goed in zijn
gat gekarnd, hij is vreeselijk in angst, in ongerustheid; - (gew.) zuur worden, schiften.
KARNHOND, rn (-en), hond, die een treerad
bij het karnen in beweging brengt; ... HUTS, o.
(.. huizen), huis, plaats waar de karn staat; ... MOLEN, In. (-s), toestel om te karnen.
KARNOFFEL, v. (-s), (gew.) genoffel.
KARNOFFELEN, (karnoffelde, heeft gekarnoffeld), trommelen (met kleine aanhoudende vuistslagen); - knuffelen, lekker pakken (meisjes of
vrouwen).
KARNPAARD, 0. (-en), dat den karnmolen in
beweging brengt; .. POLS, m. (-en), ... STOK, m.
(-ken), . ..TILIL, m. (-len), ronde houten stang (met
onderaan eene plank waarin ronde gaten geboord
zijn) die bij het karnen in het karnvat wordt op
en neer bewogen; ... TON, v. (-nen), ... VAT, o.
... vaten), kam.
KAROLIJNTJE, o. (-s), (gew.) vrouwenkapje.
KARONJE, v. (-5), kreng, feeks van een wijf,
ondeugende vrouw.
KAROOT, v. Zie KROOT.
1. KAROS, v. (-sen), staatsiewagen : vroeger had
men in Nederland in Den Haag eene karos van
staat, die bij plechtige gelegenheden gebruikt werd;
(dicht.) wolkenwagen.
2. KAROS, v. (-sen), (Z. A.) mantel van schape
de kleurlingen dragen.
-velndi
KAROSSENGELD, o. (oudt.) rijtuigbelasting.
KAROT, v. (-ten), eene rol gesponnen tabak
voor snuFf.
KAROTTENFABRIEK, v. (-en); . . FABRIKANT,
rn (-en); . . .110K, o. (-ken), bergplaats voor ka
rotten; . . .TOTJW, 0. (-en), bindtouw voor karotten;
... TREKKER, m. (-s), karottenfabrikant; . . . TREKKERIJ, v. (-en), karottenfabmiek.
KARPER, m. (-s), (nat. hist.) een lekker smakende miviervisch, tot de orde der weekvinnigen
van de groep der beenvissehen behoorende (cyprinus
carpio).
KARPERGEHART, 0.; ... GESLACHT, o. soorten
van karper; ... LUIS, v. ( ... luizen), op karpers
levende parasiet (argulus); ... SCHOTEL, m. (-s);
gerecht van karpers; ... SOEP, v. (-en).
RARPERSPRONG, m. (-en), zekere sprong, dien
de potsenmakers, plat op den bulk liggende, uitvoeren; ... TEELT, v.; . . .VISCII, m. ( ... visscben).
KARPET, o. (-ten), langwerpig vierkant vloerkleed, gemeenlijk nog over het gewone vloerkleed
heen; - eene soort van grof pakdoek.
KARPETDRADEN, m. mv.; ... HOEK, m. (-en),

stuk metaal onder de karpetten enz. genaaid, om
het lastig omkru1en der hoeken van matten en
karpetten te verhinderen; ... RAND m. (-en);
. . .SCTTTJIER, m. (-s), om zonder stof te maken
karpetten te schuieren; ... STOF, v. (-fen), waarvan
karpetten worden gemaakt.
KARPOETS, -MUTS, v. (-en), bonten muts;
kapoetsmuts.
KARREBAAN, v. ( ... banen), rij kruiwagenloopers
op planken.
KARREBAND, m. (-en), (knip.) zekere soort
van band om vaten te binden, hoepels van omtrent
4 voet lengte.
KARREBOOM, m. (-en), dissel; . . .DRIJFSTER,
V. (-s); ... DRIJVER, m. (-s); ... KLEED, o. (-en);
. . .KNEOHT, m. (-s), voermansjongen; boerenknecht; molenaarsknecht, die met de kar rijdt, om
het graan naar den molen te halen en het meel
bij de klanten te bezorger i;.. LICHTER, m. (-s),
disselbooinriern.
KARREL, m. (-s, -en), zekere visch (muraena
conger).
KARRELDOEK, o. eene soort van zeildoek.
KARRELEN, (karrelde, heeft gekarreld), (gew.)
(van melk die men kookt), ineenloopen, klonteren,
schiften.
KARRELIG, bn. (gew.) licht schiftend.
KARREMAN, m. (. . lieden, ... lui), asch -ophaler
aan de huizen, aschman; vuilnisman; rondventer
in de veenderijen.
KARREN, (kamde, heeft gekard), met cane kar
vervoeren; fietsen, inz. snel fietsen; (ook) snel
loopen : wij zijn gauw naar hier gekard.
KARRENVERHUURDER, m. (-s), die karren
verhuurt; . . .VERHUIJRDERIJ, v.
KARREPAARD, 0. (-en), breed, zwaargebouwd
paard, vracht-, boerenpaard; ... SCHUUR, v.
... schuren), wagenhuis.
KARRETJE, 0. (-s), kleine kar, handwagentje.
KARRETUIG, o. (-en); ... VRACHT, v. (-en),
zooveel als men op eene kar laden kan; ... WEG,
m. (-eis), wagenpad.
KARROO, v. hoogvlakte in Kaapland, gemiddeld 1000 M. hoog.
KARROOBOSJE, o. (-s), (Z. A.) bittere lookzoute
heester op de Karroo groeiende; . . . DISTRICT, o.;
... GROND, rn (-en): ... PLAATS, v. (-en), boerenplaats op de Karroo.
KARSAAI, 0. eene soort van wollen stof, grof
gekeperd laken, waarvan de soldaten weleer jassen
droegen; -, mv. (-en), in de beteekenis van soorten
van karsaai en (oudt.) stukken karsaai van eene
bepaalde lengte.
KARSAAIEN, bn. van karsaai.
KARSAAIWEVER, m. (-s).
KARSPEL, o. Zie KERSPEL.
KARSTELING, m. (-en), eene soort van luchtig
gebak, weleer o. a. ook keysterling, kansteling en
kranseling geheeten, onder welken laatsten naam
het gebak in sommige streken alleen bekend is.
KARTEL, m. (-s), kerf, keep.
KARTABEL, v. (-len), (R. K.) almanak waarop
aangegeven staan de kerkelijke diensten (missen
en getijden) volgens het Romeinsch ritueel in elk
bisdom of in eene bepaalde kloosterorde.
KARTELBEITEL, m. (-s), greinbeit.el.
KARTELBLAD, 0. (plantk.) een plantengeslacht
tot de familie der leeuwenbekachtigen behoorende,
waarvan twee soorten in Nederland aangetroffen
worden : het moeraskartelblad, ook ijzerhorde, roode
horde, bruine ratel, roode schartelen of honger, fistelkruid en luisterkruid geheeten (pedicularis palustris);
en het boschkarteiblad (pedicularis silvatica).
KARTELDARM, m. (-en), middelste deel van den
dikken darm met bochtige, gekartelde oppervlakte : opstijgende karteldarm; dwarse karteldarm.
KARTELEN, (kartelde, heeft en is gekarteld),
kerven, inkepen; een muntstuk met gekartelden rand;
(gray.) greineeren; -schiften (van melk); kron
kelen; (fig.) haperen, misloopen : dat kartelt. KARTELING, v. (-en), het kartelen.
KARTELIG, bn. (-er, -st), gekarteld, met kepen;
geschift, licht schiftend. KARTELIGHEID, v.
KARTELRAADJE, 0. (-5), klein raadje van gehard staal met uithollingen of verhevenheden op
den omtrek om te kartelen; . . .RAND, m. (-en),
gekartelde rand om muntstukken.
KARTETS, v. (-en), (oorl.) vroeger blikken doos
of schroot genoemd: bussen van ijzer-blik, gevuld

KARTETSGESCHUT.

met ijzeren kogels, die op afstanden, zelden grooter
dan 800 pas, uit kanonnen en houwitsers worden
geschoten.
KARTETSGESCHUT, o. geschut voornamelijk
of uitsluitend bestemd om daaruit kartetsen te
schieten; ook zooveel als mitrailleuse, revolverkanon, enz.
KARTETSKOGEL, m. (-s); ...SCHOT, o. (-en);
...TON, V. (- nen); ...VUUR, o. (...vuren).
KAKTOFFEL, v. (-s). (gew.) aardappel.
KARTON, o. licht bordpapier; lichte band om een
boek : een boek in karton gebonden; papieren doos.
KARTONFABRIEK, V. (- en); ...FABRIKANT, m.
(-en); ...MAKER, m. (-s); ...MAKERIT, v. (-en).
KARTONNEREN,
(kartonneerde, heeft gekarE
tonneerd), in bordpapier binden : een boek laten
kartonneeren. KARTONNEERIN'G, v. (-en), het
kartonneeren.
KARTONNEN, bn. van karton : kartonnen band.
KARTONPAPIER, o. licht bordpapier; ...WERKER, m. (-s), vervaardiger van kartonnen doozen
en andere voorwerpen van karton.
KARTONWESP, v. (-en), (nat. hist.) zeker
insect, alzoo genoemd, omdat haar nest veel op
eene doos van kartonpapier gelijkt.
KARTOUW, v. (-en), geheel verouderde benaming voor kanon; (fig.) hij is zoo dronken als een
kartouw, stomdronken; -- zuipen als een kartouw,
sterk drinken; — hij vloekt als een kartouw, als
een ketter; (w. g.) dat is een kartouw in zijne beurs,
dat kost hem veel geld.
KARTUIZER, m. (-s), ---MONNIK, m. (-en),
monnik van de geestelijke orde van Sint-Bruna,
gesticht in 1084 (in 1170 pauselijk goedgekeurd),
aldus geheeten naar de landstreek Carthusia, Fr.
Chartreuse, bij Grenoble in Frankrijk.
KARTUIZERIN, v. (-nen), KARTUIZERNON,
V. (- nen), non tot de orde der Kartuizers behoorende.
KARTUIZERPOEDER, ...POEIER, o. mineraal
kermes. Zie KERMES.
KARVEEL, v. o. (-s, -en), klein, snelzeilend schip
in Spanje en Portugal; een klein vaartuig in Frankrijk, waarmee men ter haringvangst vaart; in
Turkije een klein oorlogsschip.
KARVEELSWERK, o. (scheepst.) (in tegenst.
met klinkwerk), de betimmering van een schip,
waarbij de kant van de Bene plank tegen dien
van de andere aanligt, zoodat tusschen beide
planken een naad ontstaat.
KARVIEL, o. (-s, -en), (scheepst.) hijschblok
(aan het marszeil).
KARVIELBLOK, o. (-s, -ken), ...HOUT, o. (-en),
tot het karviel behoorende; ...NAGELS, m. mv.
groote scheepsspijkers.
KARWATS, V. (- en), lederen zweep van veel
riemen; (rijsch.) fijn heerenzweepje. KARWATSJE,
o. (-s).
1. KARWEI, v. o. (-en), zwaar opgegeven werk,
harde arbeid : dat is eene heele karwei, om die in
een dag af te maken; — werk, aangenomen werk:
hij heeft eene groote karwei aangenomen; — plaats
waar gebouwd wordt : op of naar de karwei gaan; --(ook fig.) dat is eene heele karwei, dat is niet gemakkelijk, daar is veel werk aan; — dat zal eene
karwei wezen, dat zal moeite kosten. KARWEITJE,
o. (-s), kleine karwei ; (zegsw.) dat is een mooi
karweitje, een voordeelig zaakje.
2. KARWEI, v. (-en), (gew.) (slag.) afval, omloop (zooals het hart, de milt, de lever, de long
van eenig dier).
KARWIJ, v. (plantk.) zekere schermbloemige
plant, ook hofkomijn of wilde komijn geheeten

(carton carvi).
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KARWIJZAAD, o. (...zaden), zaad van de karwij.
1. KAS, v. ( -sen), zie KAST; doos, foedraal : de
kas van een horloge; --- plaatje, waarin iets gevat
is : kas van een parel; — bergplaats (op een kantoor) voor het geld en de geldswaarden; — (fig.)
geld t' kontanten; — niet bij kas zijn, geen geld ter
beschikking, op zak of in zijn bezit hebben; — de
kas houden, het bestuur er over hebben; — de kas
sluit, is akkoord met het kassiersboek; de kas
opmaken, onderzoeken of zij akkoord is; -- ik heb
niet in zijne kas gekeken, ik weet niet, of hij rijk
is of niet; — bij iem. in de kas zijn, in de kas staan,
bij iem. in gunst zijn, hoog aangeschreven staan; —
aan de kas staan, in schouwburgen, om de plaatsbiljetten af te geven; — (drukk.) de onderkas. de
bovenkas, waarin verschillende lettersoorten lig-

gen; — (ontl.) holte, waarin zich iets bevindt:
de kassen der tanden; oogkas; hersenkas; — ( Zuidn.)
buik : zijn kas vullen, eten; •-- (kooph.) kastpapier; — (gew. zegsw.) hij heeft eene kas aan, of
hij heeft een stuk in zijn kas, hij is dronken.
2. KAS, v. ( -sen), spreektaal voor : kast, inz.
gevangenis : hij zit in de kas; en broeikas : druiven
uit de kas;
kassen.

in het Westland heeft men veel groote

KASBOEK, o. (-en), kantoorboek, waarin de
ontvangsten en uitgaven geboekt worden; — boven
onderste boek in een riem papier.
-sten
KASGELD, o. kontanten.
KASHOUDER, m. (-s) kassier; (ook) winkelier
in goud- en zilverwerken.
KASIAN, tw. (Ind.) uitroep van medelijden;
—STELSEL, o. (Ind.) het stelsel om ongeschikte
personen uit medelijden in dienst te houden.
KASJE, o. (-s), inz. getralied, gesloten kastje
aan het stad- of gemeentehuis, waarin de huwelijksaankondigingen worden geplaatst; (zegsw.) zij
staan in het kasje, zij zijn ondertrouwd; — (spottend)
bultje.
KASJMIR, o. de fijne, onderste wol der kasjmirgeiten, waarvan de kasjmirsjaals vervaardigd worden. Zie CACHEMIR.
KASKADE, v. (-n); zie cascade.
KASKENADE, V. (- s), verbastering van gasconnade, zie aldaar; veel kaskenade hebben, maken, veel
drukte op zijn lijf hebben.
KASKIEN, ...KIJN, m. (-en), (oudt.) oud-Roll.
jak; bij de boerinnen in Noord -Holland een pronkjak met een langen schoot.
KASPAPIER, o. (-en), slecht papier, dat op het
andere Y%ordt gelegd bij het inpakken; kastpapier.
KASREGISTER, o. (-s), telmachine in winkels,
waarin de ontvangen gelden gedaan en geregistreerd
worden : uit het kasregister was het geld meegenomen.
KASSAARD, m. in de zegswijze iem. zijn kassaard
geven, hein afdanken; (ook) alle betrekkingen met
hem afbreken; zijn kassaard krijgen.
KASSEI, v. (-en), ook kalsij, kalsyde, kalsie,
kassie enz. (Zuidn.) straatweg; straatsteen.
KASSEIEN, (kasseide, heeft gekasseid), (Zuidra.$
plaveien, bestraten. KASSEIER, m. of
KASSEILEGGER, m. (-s), (Zuidr_.) straatlegger:
...STEEN, nl. (-en), straatsteen; ...WEG, m. (-en),
straatweg.
KASSEN, (kaste, heeft gekast), (goudsm.), zetten
(van steenen), in eene kas zetten, welker bodem
het ondervlak van den steen bedekt.
KASSIAN, zie K.ASIAN.
KASSIE, V. (plantk.) de zeer lange, peulachtige
vrucht van den kassieboom (ook trommelstokken
genoemd.) met een sterk purgeerend moes, dat
insgelijks kassie heet.
KASSIEBOOM, m. (-en), een boom, die in Oost Indië, Zuid -Amerika en Egypte wast (cassia fistula);
...MOES, o.
KASSIER, m. (-s, -en), kashouder; persoon (of
firma) wie» men gelden ter bewaring toevertrouwt,
om daarvan betalingen te doen tegen genot van
zeker loon of provisie.
KASSIEREN, (kassierde, heeft gekassierd), tiet
kassierschap uitoefenen.
KASSIERSBOEK, o. (-en), kantoorboek des kassiers; ...BOEKJE, o. (-s), boekje, door den kassier
afgegeven om zijne rekening bij te houden; boekje,
waaruit de kwitanties op den kassier genomen
worden; ...BRIEFJE, o. (-s), bewijs, kwitantie om
bij den kassier (eene zekere som) te kunnen ontvangen, check; ...FIRMA, v. (-'s); ...HUIS, o.
(...kantoren);
(...huizen); ...KANTOOR,
...KNECHT, m. (-s); ...LOON, o. (-en); ...LOOPER,
m. (-s); ...PAPIER, o. (-en), kwitantie afgegeven
op een kassier: ...PROVISIE, v. (-s, ...siën);
...REKENING, v. (-en), (rek.) wijze van banken wisselgeld te berekenen; rekening van den
kassier.
KASSIG, ba. gescheurd (van nieuw papier).
KASSTUK, o. (-ken), tooneelstuk dat volle
zalen trekt, veel geld in kas brengt : „mijn officieels

o.

vrouw"

is een goed kasstuk.

KAST, v. (-en), losse of in een muur getimmerde
bewaarplaats : iets in eene kast leggen; alle kisten

en kasten waren opengebroken; linnenkast; boekenkast; -- hij heeft een kast op zijn rug, een
bult; — (w. g.) (zegsli .) zij is uit de kast, netjes

gekleed; — houten of ijzeren bedekking van iets:
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van een slot; schuif kast, bij stàaïimachines,
waarin de stoomschuif is besloten; raderkast; —
losse en vaste kasten in een bijenkorf; —oud vervallen gebouw, voer- of vaartuig : 't wordt tijd, dat

kast

men die oude kast eens afbreekt; ze mogen voor die
oude kast wel eens een nieuw schip in de vaart brengen; — ( stud.) kamer : ik heb den heelen dag op
mijne kast gezeten; -- (plat) bordeel : hoerenkast; —
gevangenis : hij zit al een paar dagen in de kast; —

br oeikas; — (vest.) aarde tusschen twde schiet
Zie ook -kas. KASTJE, o. (-s), kleine kast; —-gaten.
(spr.) iem. sturen van het kastje naar den muur,
van den een naar den ander, van bikboord naar
bakboord.
KASTANJE, v. (-s), de eetbare meelachtige vruch*
van den tammen kanstanjeboom; de oneetbare
vrucht van den wilden kastanjeboom; (spr.) iem.
de kastanjes uit het vuur laten halen, door een ander
een gevaarlijken of lastigen arbeid laten verrichten
en zichzelf buiten schot houden, terwijl men er
zelf het meeste voordeel van trekt; —, m. (-s),
kastanjeboom.
KASTANJEACHTIG, bn. op den kastanje gelijkende.
KASTANJEBOLSTER, m. (-s), schil eener kastanj e.
KASTANJEBOOM, m. (-en), tamme kastanjeboom,
een tamme boom, tot de familie der katjesdragenden
behoorende, welke om zijn bout en zijne gezonde,
voedende vrucht zeer gezocht is (castanea vesca); —
wilde kastanjeboom, zie paardenkastanje (aesculus

hippocastanum).

KASTANJEBOSCH, o. (. . .bosschen), Bosch van
kastanjeboomen.
KASTANJEBRUIN, bn. bruin als eene kastanje,
donkerbruin : kastanjebruin haar; — o. de kastanjebruine kleur.
KASTANJEHOUT, o. hout van den kastanjeboom
(inz. van den tammen); ...KLEUR, v. donkerbruine kleur; ...KLEURIG, bn. donkerbruin;
...LAAN, v. (...lanen), laan van kastanjeboomen;
...MEEL, o.; ...PAN, v. (-nen), platte pan om
kastanjes te roosteren; ...VERF, v. donkerbruine
verf; ...VERVIG, bn. kastanjekleurig.
KASTDEUR, v. (- en), de deur eener kast.
KASTE, v. (-n), een erfelijke stam of stand,
familiestam in Indio en het oude Egypte, de scherp
afgebakende rangklasse der Oostersche volken.
KASTEEL, o. (-en), slot; kleine vesting (inz. in
of bij eene stad, om de burgerij in toom te houden) :

de verdedigers hadden zich op het kasteel teruggetrokken; — een kasteel van een huis, een groot, aanzienlijk
huis; — (spr.) zuinigheid met vlijt bouwt huizen als
kasteelen; — kasteelen in de lucht bouwen, hersen-

schimmen najagen, vol zijn van grootsche maar
ij dele plannen, zich vleien met overdreven en ongegronde verwachtingen en fraaie plannen; —
(scheepst.) halfdek, schans. KASTEELTJE, o. (-s),
klein kasteel of slot.
KASTEGEEST, m. geest van uitsluiting, in
sommige maatschappelijke kringen.
KASTEKORT, o. (-en), deficit, tekort in eene
kas.
KASTELEIN, m. (-s), (oudt.) slotvoogd : de
kastelein van Montfoort; (ook) gevangenbewaarder; —
(thans) herbergier; (ook) iem. die voor den eigenaar
eener hofstede deze beboert.
KASTELEINEN, (kasteleinde, heeft gekasteleind),
het kasteleinschap uitoefenen.
KASTELEINES, v. ( -sen), herbergierster.
KASTELEINSCHAP, o. (oudt.) waardigheid van
slotvoogd.
KASTELEINSREKENING, v. (-en), rekening van
den kastelein.
KASTELENIJ, v. (-en), woning van een slotvoogd;
eipierswoning; ambt van een slotvoogd.
KASTENBOUW, m. in de bii,enteelt.
KASTENMAKEN. o. ambacht der kastenmakers;
...MAKER, m., (-s), schrijnwerker; ...MAKERIJ. v.
KASTENWEZEN, o. het stelsel der ,scherp afgescheiden standen : vooral in Indië heeft zich het
kastenwezen sterk ontwikkeld.

KASTEROLIE, v. ricinusolie, wonderolie, castorolie.
KASTIESPEL, o. balspel met een haren bal en
slaghout gespeeld tusschen twee partijen van 12
personen.
KASTIJDEN, (kastijdde, heeft gekastijd), straffen, tuchtigen; pijnigen; zijn vleesch kastijden,
Van Dale.
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zichzelven (uit godsdienstijver) geeselen; God
kastijdt de boozen. KASTIJDING, v. (-en), bestraffing, tuchtiging.
KASTIJDER, m. (-s), ...STER, v. (-s), die kastijdt.
KASTOOR, o. beverhaar; — m. (...toren), een
van beverhaar gemaakte hoed : deze kastoor (kastoren hoed) is van goed kastoor gemaakt; — een halve
kastoor, een hoed, die ten deele uit beverhaar,
ten deele uit ander haar bestaat.
KASTOREN, bn. van kastoor of bever : een
kastoren

hoed.

KASTPAPIER, o. (wit) papier om daarmede de
planken eener kast te bedekken; ...RAND, m. (-en),
...RANDJE, o. (-s), uitgeslagen papieren rand om
langs de voorzijde der planken eener kast te leggen
of te plakken.
KASTROL, v. (-len), 't Fransche casserole, groote
braadpan, kookpan. KASTROLLETJE, o. (-s).
KASTSLOT, o. (...sloten), slotwerk, dat geheel
in eene metalen kast is opgesloten; ...STEL, o.
(-len), stel van vazen op Bene kast.
KASVEL, o. (-len), vel kaspapier.
KAT, v. (-ten), bekend viervoetig huisdier (fells
domestica), inz. wijfje van den kater : de huiskat;

de kat mauwt, spint, blaast, krolt; onze kat heeft
jongen; — eene cypersche kat, grijsachtig met zwarte
dwarsstrepen; — eene Spaansche kat, met kort,

hooggeel haar, kleurend gevlekt met wit of zwart
en soms met beide; — eene kartuizer kat, blauwachtig grijs, met zeer wollig haar; — eene Angorakat, met zeer lang, zijdeachtig wit of geelachtig
haar; — de wilde kat (fells catus) komt nog veel
in de Karpaten voor; —
(in spr.) zoo valsch als eene kat, in hooge mate
valsch; — zoo ziek als eene kat, zeer ziek; — ik

ben zoo flauw, zoo misselijk als eene kat; —' de kat
den boom zien (kijken), eene afwachtende hou-

uit

ding aannemen, eerst zien hoe de zaak waarschijnlijk afloopen zal, alvorens zich te verklaren; --

dat is geen katje om zonder handschoenen aan te
vatten, dat is eene netelige zaak; hij is geen katje
om zonder handschoenen aan te vatten, hij is altijd
gereed om van zich af te bijten; — de kat de bel
aanbinden, voor een ander zich in gevaar begeven; —
de kat in den kelder metselen, slechts oppervlakkig,

niet radicaal genezen ; (Zuidn. ook) den vijand
in huis brengen ; — bij avond (bij nacht) zijn
alle katten grauw, in den donker kan men over de
schoonheid (van meisjes en vrouwen) niet oordeden; — zij leven als kat en hond, zeer oneenig; —
hij knijpt de kat in het (den) donker, hij is schijn
doet graag kwaad als hij meent niet gezien-heilg,
te worden; — met iem. leven als de kat met de muis,
op kwaadaardige wijze den zwakkere kwellen; —
dat is voor de kat, een vogeltje voor de kat, dat is
verloren; — hij stuurt zijne kat, hij komt niet; —
de kat van den bakker heeft het gedaan, zegswijze
waarmee men de schuld van iets van zich afschuift ; --- als mijn kat eene koe was, kocht 'ik
geen melk meer, of ik melkte ze alle dagen in eene
mand, als antwoord op onmogelijke of ongerijmde
onderstellingen ; — wie met de kat speelt, wordt gekrabd, wie het gevaar bemint, zal er in vergaan; —
als de katten muizen, mauwen zij niet, gezegd wanneer anders druk pratende kinderen (of groote
menschen) stil zitten te eten; — hij is zoo wijs
als Salomo's kat, schertsend gezegd als men iem.
die zich voor wijs houdt, in de maling neemt; ---mee
dat 's Keizers kat zijne nicht is, zich veel laten-ne
voorstaan; -- hij weet er zooveel van als de kat van sacƒfraan, hij weet er hoegenaamd niets van; — om den
wille van het smeer, likt de kat den kandeleer, ter wille
van het voordeel doet men iets, wat men anders
liever zou laten; — het muist wat van katten komt,
een mensch verloochent zijn aard niet; — hij is
het katje van de haan, haantje de voorste; — zij
heeft he kat aan de kaas laten komen, van den kapittelstok gelikt; — eene kat in 't nauw maakt
vieze sprongen, als men in nood verkeert, doet men
het ongeloofelijke; -- nu komt de kat op de koord,
nu is het spel aan den gang ; (ook) nu begint
de moeilijkheid, het gevaar ; -- hij stond te kijken
als eene kat in een vreemd pakhuis, hij voelde zich
in het geheel niet thuis, — eene kat, in den zak
koopen, iets koopen zonder het gezien te hebben;
(ook) bedrogen uitkomen; — hij steekt er de kat
in, de zaak staken; — daar komt de zwarte kat in,
gezegd als er ruzie komt: —
(ook) in t algemeen : roofdier van de familie
57
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der katachtigen : eene groep van katten, waartoe
o. a. de panter behoort, heeft op eene lichthruinachtige
huid donkerbruine ringen; --

(fig.) een valsch vrouwspersoon, eene snibbige
vrouw, een snibbig meisje : zij is eene echte kat;
vgl. kamerkatje; -(zeew.) klein anker, dreg, waarmee een groot
anker wordt versterkt : eene kat op het anker zetten,
zie anker en vgl. katanker ; -- ( spr.) het anker
richter de kat werpen, uitscheiden met varen, omdat
men zijn schaapjes op het droge heeft; --- takel
waarmee het anker onder den kraanbalk wordt
geheschen; — katschip, zie aid.; -- geheide aan
bestaande uit dunne touwen,-legpa;—s].,
waarmee vroeger de matrozen gestraft werden,
gewoonlijk kat met negen staarten genoemd, naar
het aantal touwen; —
(mil.) een hoog opgeworpen werk op de bolwerken
of op de courtines eener vesting; — (oudt.) een
stormtuig, om de muren te beuken, stormkat; -geldgordel. steenen gelddoosje (eig. in den vorm
van een kattekop).
KATAAL, m. (...alen), (v. als stofn.) : de kleinste
t oort van aal
KATAAS, o. lokaas der katten; (fig.) deugniet; —
gemeen vrouwspersoon.
KATACHTIG, bn. ( -er, -st), op Bene kat gelijkend, tot de familie der katten behoorende : kat
roofdieren (feline); — snibbig, vinnig, valseh :-achtige
eerre katachtige vrouw; — voor katten : ik ben niet
katachtig, ik houd niet van katten.
KATAFALK, v. (-en), de verhevenheid, waarop
de doodkist van een gestorvene van hoogen rang
in eene kerk of Benig ander gebouw wordt tentoongesteld, met wapens, ridderorden, zinnabeelden en bijschriften ver >ierd; — (ook) ]ooze doodkist en baar, waarover een lijkkleed ligt uitgespreid,
de doodkist met het lijk vervangend, bij rouw
-plechtigdn.
KATALYSATOR, m. (-en), stof die de katalyse
te voorschijn roept.
KATALYSE, v. (scheik.) het verschijnsel dat eene
stof, schijnbaar zonder zelf veranderd te worden.
een chemisch proces bespoedigt, of vertraagt.
KATALYTISCH, brr. katalytisc ,e verschijnselen,
die katalyse veroorzaken.
KATANKER, o. (-s). (zeew.) klein anker, dat
aan het zware anker wordt verbonden, om het
doorgaan te beletten.
KATAPULT, v. (-en), (ook verbasterd tot kattepul); zie CATAPULT.
KATBATTERIJ, v. (-en), (vest.) voorverschansing, walkant, zeker buitenwerk; ...BLOK, o.
(-ken), (zeew.) scheepsblok met zeer grooten en
ïtevigen haak om den ring van het anker te vatten;
...BOUT, m. (-en), waarmede de katplaat bevestigd is.
KATEEL, KATEIL, o. (veroud.) roerend goed,
huisraad. (Men vindt ook het mv. kateilen, kateelen,
katelen, als voorwerpsn.)
KATEKER, m. (-s), (gew.) eekhoorn.
1. KATER, m. (-s), mannetje van de kat; —
een kater hebben, katterig zijn; -- een moreele kater.
2. KATER, m. (-s), (gew.) kleine pachter, zie
keuter.
KATERJAGEN, o. (gew.) het naloopen van meis
straat, inz. tegen het vallen van den avond;-jesop
..LICHT, o. (gew.) duisternis.
KATERN, v. o. (-en), KATERNTJE, o. (-s),
zes velletjes schrijf- of postpapier, in elkander
gevouwen.
KATERPLAATS, V. (- en), ...STEDE, v. (-n),
(gew.) kleine boerenplaats.
KATHAAK, m. (...haken), (zeew.), haak van
het katblok.
KATHALZEN, (kathalsde, heeft gekathalsd),
zich aftobben, afsloven.
KATHEDER, m. (-s), leer-, preekstoel, spreek
kerken de bijzondere stoel, waar--gestol;ind
in de bisschop gedurende den dienst plaats neemt.
KATHEDER-SOCIALISME, o. theoretisch streven naar maatschappelijke verbetering door nietp 7cialisten, op gronden aan het socialisme ontlcend.
1. KATHEDRAAL, bn.; kathedrale kerk.
2. KATHEDRAAL, v. (...dralen), eene kathedrale
kerk, Bene bisschoppelijke kerk, de hoofdkerk eens
bisdoms, in de zetelplaats des bisschops, waarin
deze de bisschoppelijke plechtigheden verricht en
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waarin het domkapittel zijn vasten koordienst
houdt; domkerk.
KATHETEN, mv. (wisk.) de beide rechthoekszijden van den rechthoekiger driehoek.
KATHETER, m. (-s), (gen.) buis tot aftapping
der urine uit de blaas.
KATHETOMETER, m. (-s), een werktuigje om
zeer nauwkeurig kleinere hoogteverschillen, b. v.
van twevloeistofkolommen te meten.
KATHODE, v. (-n), (nat.) negatieve pool.
KATHODESTRAAL, m. (... stralen), (nat.) stralen die bij electr. ontladingen in zeer verdund gas
loodrecht van de kathode uitgaan en den glaswand
dien zij raken, brengen zij aan liet lichten : kathodestralen voeren negatief electrische ladingen, electronen mede.
KATHOLIEK, bn. (eig.) algemeen, over den ganschen aardbodem verspreid; (inz.) de leer der Roomsche kerk belijdende; het Katholieke geloof, de Roomsche godsdienst; — Katholieker willen zijn dan de
Paus, meer willen doen dan de Kerk gebiedt; —
m. (-en), belijder van den Roomsch- Katholieken
godsdienst; de Roomseh- Katholieken; de Du.itschKatholieken, volgelingen van Johannes Ronge;
de oud- Katholieken. de Jansenisten.
KATI, (-'s), KATTIE, (-s), Mal. kati, een Oost indisch gewicht van 0,01 pikol = 0,617 K.G.
KATIJF, o. m. en v. (...ven), (gew.) kouwelijk
kind, kouwelijk mannelijk of vrouwelijk persoon.
KATIJVIG, bn. bw. ( -er, -st), rampspoedig, vol
tegenspoed, ellendig, ongelukkig; (gew.) kouwelijk.
KATIJVIGIIEID, v. tegenspoed, geringheid; nietigheid; (gew.) kouwelijkheid.
KATJANG, v. (Ind.) algemeene naam voor
peulvruchten, erwten en boon en; de katjang tjina
(of tanah) is het bekende apennootje.
1. KATJE, o. (-s), jonge kat; zie KAT.
2. KATJE, o. (-s), (nat. hist.) schelp van
de getijgerde porseleinslak, uit den Indischen
Oceaan.
3. KATJE, o. (-s), (plantk.) Bene aarachtige,
met onvolledige, eenslachtige, bloemen dicht bezette
bloeiwijze : mannelijke, vrouwelijke katjes.
4. KATJE, o. (-s), verouderde verbastering van
Maleisch ka!ti., zie aldaar; boden theedoos.
KATJESDAGEN, mv. (gew.), de drie dagen die
op de hondsdagen volgen.
KATJESDRAGEND, hn. van planten, zie
KATJESDRAGENDEN, v. nlv. eenige plantenfamilies, die met katjes bloeien. en waartoe de berk,
de eik, de tamme kastanje, de wilg, de populier,
de iep, de okkernoot enz. behooren: tot de katjes
onze groote Lvoudboomen,-dragenbhol
met uitzondering van de dennen en den wilden kastanje.
KATJF.SSPEL, o. dat is geen katjesspel, dat wordt
meeneus; — dat zal katjesspel worden, het zal op
kibbelen of ruzie uitloopen, vechten worden.
KATKNUPPELEN, o. vroeger een geliefd volks
waarbij men met knuppels op Bene ton,-spel,
waarin Bene kat opgesloten was, zoolang sloeg
tot de bodem kapot was en d kat als dol wegrende.
KATLOOPER, m. (-s), (zee„`.) touw door de schijven van de kraanbalken en van de katblokken
geschoren, om de ankers uit het water onder de
kraan te hijschen.
KATOEN, o. [mv. (-en), in de beteekenis van
soorten van katoen; v. als handelswaar]; boomwol:
de fijne wollige haren die groeien aan de zaden van
den katoenboon) of katoenstruik (gossypium); —
stof, uit katoendraden geweven : ongebleekt katoen,
gedrukt katoen, calicot, sits; -- uit katoen gesponnen
draad, garen : een kluwen katoen; -- pit (eener
olielamp of van een oliestel; — (zegsw ) dat klinkt
als katoen, dat heeft geen klank; — hi l gaf hem van
katoen, hij deed zijn uiterste best; (ook) hij ranselde
hem duchtig af; (ook) (toon.) zinnen niet overdreven stemuitzetting en kracht zeggen; -- zich
katoen houden, zich stil, koest houden.
KATOENACHTIG, brr. op katoen gelijkend, katoen bevattend : katoenachtige stoffen.
KATOENBAAL, v. (...balen), baal ruwe katoen;
(ook) baal gedrukte katoenen.
KATOENBATIST, o. (mv. (-en), in de beteekenis
van soorten van katoenhatist) zekere fijne (witte)
stof.
KATOENBLEEKERIJ, v. (-en), plaats waar
katoen gebleekt wordt.
KATOENBLOEM, v. (-en), een der volksnamen
van het smalbladig wollegras.

KATOENBOOM.

KATOENBOOM, m. (-en), een struik tot de
familie der malveachtigen behoorende, die in Oosten West- Indië, in Amerika en inz. in Egypte
wordt aangekweekt en welks zaaddoozen het kostbare dons bevatten, waaruit het katoen vervaardigd wordt (gossgpium ).
KATOENBOUW, m. katoenteelt; ...CULTUUR, V.
KATOENDIEF, m. (nat. hist.) paradijsraaf.
KATOENDOEK, o.; ...DRAAD, m. (...draden);
...DRUKKER, m. (-s), die katoen drukt; ...DRUK
katoendrukken; (-en), fabriek van-KERIJ,v.het
gedrukte katoenen.
1. KATOENEN, bn. van katoen : katoenen lijnwaden; Bene katoenen deken.

2.

KATOENEN, (katoende, heeft gekatoend),

iem. katoenen, hem van katoen geven, geducht de

les lezen, (ook) afranselen.
KATOENFABRIEK, v. (-en); ...FABRIKANT,
m. (-en).
KATOENFLUWEEL, o. (mv. (-en), in de beteekenis van soorten van katoenfluweel) minste
soort van fluweel; ... GAAS, o. gaasachtig katoenen
weefsel, tule.
KATO,iENGAREN, o.; ...GRAS, o. wollegras;
...HANDEL, m.; ...HANDELAAR, m. (-s);
...HEESTER, m. (-s); ...INDUSTRIE, v. het
spinnen, weven, bleeken en drukken van katoen;
...MARKT, v. (-en); ...00GST, m.; ...PAPIER,o.
sitspapier; ...PIT, v. (-ten), oliehoudende zaden
van de katoenplant; ...PLANT, v. (-en); ...PLANTAGE, v. (-s); ...SPINNER, m. (-s); ...SPINNERIJ, v. (-en), fabriek waar katoenen draden
uit katoenvezels gesponnen worden; ...SPINSTER,
v. (-s); ...STRUIK, v. (-en), katoenboom.
KATOENTJE, o. (-s), stuk katoen : in die kast
liggen mooie katoentjes, met in ooie patronen (voor
japonnen); hij handelt in katoentjes; (gew.) kousje
(voor een petroleumstel, -lamp enz.).
KATOENVERVER, m. (-s); ...VERVERIJ, v.
(-en); ..VEZEL, m. (-s); ...WEVER, m. (-s);
...WEVERIJ, v. (-en); ...WINKEL, m. (-s);
...ZAAD, o. (...zaden).
1. KATOOG, o. (-en), (gew.) kattenoog.
2. KATOOG, m. (-en), een halfedelgesteente, dat
ceene groenachtige, geelachtig grijze of geelachtig
bruine kleur heeft en op het glinsterend oog
eener kat gelijkt.
KATPARDEL, m. (-s), (nat. hist.) panterkat in
Zuid -Amerika (felis pardalis).
KATPLAAT, v. (...platen), (scheepst.) om de
puttings stevig tegen boord te bevestigen.
KATREEN, o. Arabische hars die voor het balsemen van lijken gebruikt wordt.
KATROL, v. (-len), eene cirkelvormige schijf,
tot het opnemen van een koord aan haren omtrek
van eene groeve voorzien, die om eene spil draait,
, welke door een beugel of huisje gedragen wordt;
men heeft vaste katrollen en losse of beweegbare
,katrollen : eene katrol, wier beugel vastgemaakt is,
heet eene vaste katrol; laat de beugel zich met den
daaraan hangenden last op en neer bewegen, dan
heet de katrol eene losse katrol; - blok met schijf
erin : dubbele katrol. KATROLLETJE, o. (-s),

kleine katrol.
KATROLBLOK, o. (-ken), hijschblok; ...KOORD,
V. en o. (-en), koord dat over eene katrol loopt;
....SCHIJF, v. (...schijven), katrol.
KATROLSPIER, v. (-en), (ontl.) eene der beide
schuine oogspieren, wier pees door den bovensten
binnenhoek van de oogholte loopt; ...ZENUW, v.
(-en), zenuw van de katrolspieren.
1. KATS, tw. uitroep om eene kat te ver j agen.
2. KATS, v. (-en), (Z. A.) karwats.
KATSCHIP, o. (...schepen), een oud handels
zeeën, met één dek, waarvan-vartuigdeNosch
men zich tegenwoordig weinig bedient; een vaartuig
, om de schepen in de haven of op de reede te lichten,
ook kat zonder ooren geheeten.
KATTEBAK, m. (-ken), bak, waaruit de kat gewoonlijk eet; (ook) bak met zand gevuld, waarin
.de kat haar gevoeg doet; - (gew.) zitplaats achter
aan sommige rijtuigen; (zegsw.) in den kattebak
zijn, niet erg wel zijn.
KATTEBELLETJE, o. (-s), klein, onbeteekenend,
niet vormelijk briefje : hij schrijft altijd maar van
.die kattebelletjes.

KATTEBLOK, o. (-ken), dubbele katrol.
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KATTEDARM, in. (-en), darm eener kat; snaar
eener viool enz. daaruit vervaardigd.
KATTEDREK, KATTENDREK, m. uitwerp
meer katten; -- (zegsw.) dat is-selvanof
geen kattendrek, dat is niet mis.
1. KATTEGAT, o. het achterste van eene kat; -, (- en), een gat in eene of andere huisdeur of
in eene schuur, om de katten door te laten.
2. KATTEGAT, o. eene zeeëngte tusschen Zweden
en Denemarken.
KATTEKLAUW, m. (-en), uiteinde van den poot
eener kat; schram door een katteklauw veroorzaakt.
KATTEKLAUWEN, m. mv. (plantk.) een der
volksnamen van het kleefkruid (galium aparine),
eene soort van walstroo, ook klef, klet, klissen,
klift, tongel, rijpeltocht en wilde klimmer geheeten.
KATTEKOP, m. (-pen), de kop van eene kat; dwarshout in de katrol; - haak aan den schieter
van een kistslot, die in een aan het deksel bevestigd
oog grijpt; - (gew.) een klein roggebrood; -- korte
houwitser.
KATTEKROEG, v. (-en), (gemeenz.) melksalon.
KATTEKWAAD, o. kwajongensstreek, jongensbaldadigheid : in zijne jeugd heeft hij heel wat
kattekwaad uitgehaald.

KATTEMOF, v. (-fen), mof van kattevel, zeker
bontwerk.
KATTEN, (katte, heeft gekat), katjes werpen,
jongen (van katten); - (zeew.) de kat uitwerpen,
het anker versterken; (ook) met het kattakel het
anker geheel uit het water lichten en onder den
kraanbalk hijschen; - (kooph.) gekochte koopwaren, die bij ontvangst niet voldoen aan het monster,
weigeren in ontvangst te nemen : die rijst is niet

volgens conditie, we moeten ze dus katten.

KATTENDOORN, ...DOREN, m. (-s), (plantk.)
een geslacht van planten, inz. gedoornd stalkruid
(ononis spinosa); volksbenaming voor kruipend

stalkruid (ononis repens), voor duindoorn (hippophaes rhamnoides), voor de algemeene, Engelsche
of kleine stekende brem (genista anglica) en voor den
gaspeldoorn (silex europaeus).

KATTENGEBROED, o. de jongen van katten;
...GEKROL, o. het geluid van krolsche katten;
... GELUID, ... GEMAUW, o.
KATTENGESLACHT, o. eene familie der landroofdieren (felina), zich onderscheidende door
ronden kop, korte kaken, scherpe tong, kromme
nagels en zeer sterke tanden.
KATTENGE SPIN . o. het eigenaardige gebrom
eener kat; (spr.) het eerste bezin is kattengespin,
wat bij 't begin van 't spel wordt gewonnen, moet
men dikwijls later weer verliezen.
KATTENGOUD, o. (delfst.) glimmer, mica; ook
kattenzilver geheeten.
KATTENHAAI, m. (-en), (nat. hist.) een gepantserde haai, de kleinste soort der haaien (squalus
canicula).

KATTENHAAR, o. (als voorwerpsn. mv. ...haren) het haar eener kat.
KATTENHOUT, o. (plantk.) kraakwilg (salix
fragilis), eene soort van wilg.
KATTENKRUID, o. (plantk.) een planten
familie der lipbloemigen behoo--geslacht,od
rende, waarvan sle,hts ééne soort (nepeta cataria)
in Nederland in 't wild vrij algemeen op ruige
plaatsen, dijken en muren wordt aangetroffen.
KATTENMUZIEK, v. gekrol van katten; slechte muziek; krijschend gezang; - ketelmuziek.
KATTENOOG, o. (-en), oog eener kat; -- zeker
halfedelgesteente, zie katoog; ...00R, o. (-en),
oor caner kat.
KATTENZILVER, o. Zie kattengoud.
KATTEPIS, KATTENPIS, v. urine van katten; - (scherts. voor) tinctuur van valeriaan;
...POOT, ...VOET, m. (-en).
KATTEPOOTJES, o. mv. (plantk.) tweehuizig
roerkruid of tweehuizige droogbloem.
KATTERIG, bn. ( -er, -st); katterig zijn, zich
niet lekker, prettig gevoelen (na eene roes enz.).
KATTERIGHEID, v.
KATTERUG, m. ( -gen), kromme, opgezette rug
eener booze kat; (fig.) kromme rug; (zeew.) scheepsboog; doorzakking van de kiel door te groote
lasten voor- en achterscheeps; ...SNUIT, m. (-en).
KATTESPOOR, o. scheepsbint; spantvormig
samenstel tegen de wegers onder de kimmen om
het doorhangen te voorkomen (bij het tegenwoor-

KATTESPRONG.
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dige kruisverband niet meer noodig); — (ook)
zekere plant.
KATTESPRONG, m. (-en), sprong eener kat;
pijpbeen in den achterpoot eener kat; — (fig.)
een klein eindje.
1. KATTESTAART, m. (.en), staart eener kat;
(scheepst.) zekere scheepsklamp.
2. KATTESTAART, m. (-en), (plantk.) smalbladige
basterdwederik, ook slangenbloem en wilgenroosje
geheeten (epilobium angustifolium); — zekere
sierplant uit Oost-Indië (amarantus caudatus); —
zeker plantengeslacht, partijke (lythrvm salicaria)
tot de familie der kattestaartachtigen behoorende;
-- kattestaarten, uitgebloeide loten; -- (wev.) afval
van katoen op stokken; -- (zeew.) losgerafeld
touw; korte wimpel; — ronde vijl, in een punt
uitloopende en dienende om gaten uit te vijlen en
te verbreeden.
KATTESTAARTACHTIGEN, v. mv. (plantk.)
zekere plantenfamilie (lythraceeën).
KATTE STAARTHALS, m. schoof.
KATTESTRONT, KATTENSTRONT, v. drek
van eene of meer katten; ...VEL, o. (-len).
KATTETONG, v. (-en), tongvormig koekje;
tongvormig stuk chocolade.
KATTEVOET, m. (-en), (plantk.) kattepootjes.
KATTIE, zie KATI.
KATTIG, bn. bw. ( -er, -st), als eene kat, valsch;
een kattig meisje; kattig kijken, antwoorden, snibbig.
KATTIN, v. (-nen), (gew.) wijfjeskat.
KATTING, v. (-en), (zeew.) eene vereeniging van
twee ankers, waarvan het eene aan een kruishout
van een grooter is vastgehecht.
KATTOUWTJE, o. (-s), (zeew.) trosje om den
haak van het katblok te sturen, zoodat de man op
het anker de kat hoeken kan.
KATUIL, m. (-en), eene soort van uil, wiens
kop niet van oorpluimpjes is voorzien, inz. de
boschuil (syrnium aluco); — een zekere vlinder,
soms processievlinder geheeten, die tot de orde
der schubvleugeligen, en wel tot de nachtvlinders
behoort.
KATVISCH, v. slechte, kleine visch : ik heb zelfs
geen katvisch gevangen, niets; — een der algemeene
namen van die soort van karpervisschen, welke
geene voeldraden aan den snuit en geene doornen
aan de vinnen hebben.
KATVOGEL, m. (-s), zekere soort van lijster
uit Amerika (turdus carolinensis).
KATWILG, m. (-en), bindwilg (salix vimialis)
zekere soort van wilg, die algemeen langs waterkanten of aan plassen voorkomt, en dun rijs oplevert.
KATZEN, (katzte, heeft gekatzt), (diev.) praten,
ten gunste van iem.. spreken.
KATZER, m. (-s), (diev.) advocaat : zijn katzer
had hem eruit gekatzt, zijne vrijspraak weten te
bewerken.
KATZWIJM, v. geveinsde flauwte : in katzwijm
vallen; in katzwijm liggen; (zeew.) in katzwijm
liggen, windstilte hebben, slap neerhangen (der
zeilen); (scherts.) zijn boord lag in katzwijm, was
slap geworden (van het zweeten).
KAUGEK, m. (-ken), (nat. hist.) (gew.) de
groote stern of zeezwaluw.
KAUKASISCH, bn. van of uit den Kaukasus;
het Kaukasische ras, de Middellandsche- Zeevolken,
die bijna geheel Europa, Noord-Afrika, West -Azië
tot aan den Ganges, Arabië, Perzië en Turkestan
bewonen.
KAURI, m. (-'s), schelpmunt der negers.
KAUSCHER (Hebr.) bn. geoorloofd; rein, zuiver,
volgens de Joodsche voorschriften voor de consumptie geoorloofd; — (fig.) dat is niet kauscher,
dat is niet pluis, niet in den haak.
KAUSCHERSNIJDER, m. (-s), (slag.) bij de

Joden een geëxamineerd persoon, die koeien slacht
en met een lood verzegelt, als ze kauscher zijn.
1. KAUW, v. (-en), (nat. hist.) de kleinste onzer
inlandsche kraaien, ook el kerkkauw en torenka
geheeten, en door velen eenvoudig kraai genoemd
(corcus monedula) : kauwen zijn wakkere, levendige,
behendige en schrandere vogels.

2. KAUW, v. (-en), KAUWTJE, o. (-s), hoeveelheid die men in eens, kauwt; wat gekauwd is : zij
stopte het kleine kind een kauwtje brood in den mond;

— (gew.) tabakspruim.
KAUWEN, (kauwde, heeft gekauwd), met de
tanden vermalen : hij slikt maar door, zonder te

kauwen; met lange tanden kauwen, niet met lust.
eten; — tabak kauwen, pruimen; — (fig.) hid heeft
niet veel te kauwen, hij is arm; — hij heeft heel wat
letters gekauwd, veel gestudeerd; — zijne woorden
kamwen, temen, langzaam spreken; — hij heeft
er wat aan te kauwen, hij heeft er veel moeite aan

KAUWING, v. (-en), het kauwen.
KAUWENNEST, o. (-en), nest eener kauw.
KAUWER, m. (-s), die kauwt; (ook) kauwijzer.
KAUWGEBIT, o.(-ten), een uit kogeltjes en ringen.
bestaand mondstuk, ook drenkgebit en watertoom
geheeten.
KAUWIJZER, o (-s), eene soort van beitel om
naden met werk dicht te stoppen.
KAUWOERDAPPEL, m. (-s, -en), de kogelronde,
zeer bittere, buikzuiverende vrucht van de kolokwintkomkommer.
KAUWOERDE, v. (-n), eene soort van pompoen, welker vrucht dikwijls flesch wordt genoemd,
hetzij omdat ze daarop gelijkt, hetzij omdat ze
soms daarvoor gebruikt wordt.
KAUWORGAAN, o. (...gaven), orgaan waarmede
men kauwt.
KAUWPOOT, m. (-en), kaakpoot.
KAUWSEL, o. (-s), het gekauwde.
KAUWSPIER, v. (-en), Landspier; ...TAND, m.
(-en), maaltand.
KAVA, KAWA, v. bedwelmende drank door de
inboorlingen van Australië uit de wortels van een
peperstruik (piper excelsum) bereid.
KAVALJE, o. v. (-s), oud, afgeleefd paard; (fig.)
elk versleten voorwerp; inz. oud huis : die kavalje
mocht men wel afbreken.

KAVEETE, KAVIETSE, v. (-n), (Zuidn.) oud,
bouwvallig huis; (ook) gemeene kroeg; (ook)
slaapstee, bed.
KAVEL, m. (-s, -en), deel (inz. bij de verdeeling
van landerijen : de kavels van een waterschap; —
het kavelen.
KAVELAAR, in. (-s), die kavelt.
KAVELEN, (kavelde, heeft gekaveld), in loten
of kavelingen verdeelen (van koopwaren en lande
beknopt en nauwkeurig rekenen; —-rijen);(fg.
(zeew.) in den vloed zeilen om de ebbe af te wachten; tij kavelen, eb .Wn vloed berekenen; — (fig.)
tijd en tij kavelen, zich naar den tijd en de omstandigheden schikken; goed zijne rekening doen; —
hij moet kiezen of kavelen, hij moet tot eene beslissing komen.
KAVELING, v. (-en), koop, deel (van eene partij
koopgoederen) : die koffie zul bij kavelingen worden
verkocht; — perceel (van landerijen).
KAVELSLOOT, v. (-en), scheislóot tusschen de
kavels van een waterschap.
KAVIAAR, v. gezouten kuit van den steur en
een paar andere visschee, die inz. in Rusland veel
gegeten wordt; de vloeibare of korrelige kaviaar is
veel duurder dan de vaste of geperste; een steur levert
tot 25 KG. kaviaar.

KAWA, zie KAVA.
KAWAAN, v. (...wanen), eene soort van schildpad.
KAWI, o. het Oud -Javaansch van 800-1400
n. C.
KAXA, e. (-'s), boden munt in Indië, met een
gat in 't midden om ze met andere aan een snoer
te rijgen; waarde ongeveer 0,03 cent.
KAZAK, v. k -ken), (oudt.) overrok, reisrok met
wijde mouwen; — (gew.) aardappelen met de kazak
eten, ongeschilde gekookte aardappelen eten; —
(Zuidn.) zijn kazakke keeren, van politieke richting
of meaning veranderen. KAZAKKEERDER, m.
(-s), (Zuidn.) iem. die van de eene partij naar de
andere overloopt. KAZAKKEERDERIJ, v.
KAZEMAT, v. (-ten), een ondeiaardsch bomvrij
gewelf, onder den wal eener vesting of in een bomvrij gebouw, tot bewaarplaats van munitie en levens
veilig opstellen van soldaten-mideln,ofth
en geschut bestemd; — hangende slaapplaats (in
kazernes, op schepen enz.); — (fig.) in de kazematten zijn, zitten, ongesteld zijn.
KAZEMATTEN, KAZEMATTEEREN, (kazematte, kazematteerde, heeft gekazemat, gekazematteerd), een wal van kazematten voorzien.
KAZEMIR, enz. zie CACHEMIR.
KAZEN, (kaasde, is en heeft gekaasd), dik w orden (van melk); — kaas maken.
KAZERNE, v. (-s, -n), gebouw bestemd tot huis
-vestingdr
soldaten.
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KAZERNEEREN, (kazerneerde, heeft geazerneerd), in kazernes legeren. KAZERNEERING,
V. inlegering in kazernes.
KAZERNEKIND, o. (-eren), kind dat in de kazerne geboren en opgegroeid is.
KAZERNELEVEN, o. het leven, het verblijf in de
kazerne; ...TAAL, v. ruwe, onkiesche taal, zooals
Taak in de kazerne gehoord wordt; ...WONING, v.
(-an), groot huis met verscheidene kamers, door
vele gezinnen te gelijk bewoond.
KAZINE, v. schatkamer van den sultan van
Turkije.
KAZUARIS, m. ( -sen), eene soort van struisvogel in Australië en de Papoea -eilanden (casuaris);
gehelmde kazuaris, een der grootste vogels na den
Afrikaanschen struis (casuaris indici s).
KAZUIFEL, v. (-s, -en), (R. K.) priesterkleed,
zonder mouwen, waarop van voren en van achteren
, een kruis is afgebeeld.
KED, v. (-den), Zie KID.
KEEK, v. (gew.) bruine, zwarte of roode mosterd.
1. KEEL, v. (kelen), nauwe doorgang boven het
.strottenhoofd : mijne keel is ontstoken; pijn in de

keel hebben; - de woorden bleven mij in de keel
steken, ik kon bijna niet spreken; - (fig.) alles

,door de keel jagen, zijn vermogen verbrassen; eene droge keel hebben, veel lust tot drinken hebben;
- de keel doopera, smeren, veel drinken ; - een
kikker, een roggestaart in de keel hebben, een of

.ander beletsel in de keel hebben, waardoor het
spreken moeilijk valt; bij het drinken kwam wat in
-de verkeerde keel (het verkeerde keelgat), de luchtpijp; - dat hangt mij de keel uit, daar heb ik
meer dan genobg van, dat ben ik beu; - (zevsw. )

de keel kost veel; stem : eene keel opzetten, hard schreeuwen ; -uitwendig gedeelte van den strot, hals : iem.
naar de keel vliegen; iem. bij de keel vatten, grijpen,

hem aangrijpen, (fig.) hem tot iets noodzaken, dwingen. ; - iem. de keel afsnijden, hem den hals afsnijden, (fig.) van zijn bestaan berooven; - (fig.)
iem. het mes op de keel zetten, iem. dreigen, hem
geene keus laten, hem dwingen tot een ondubbelzinnig antwoord, eene verklaring enz.; het trechtervormige net, dat binnen in eene fuik
wordt vastgemaakt en waardoor de visch naar
binnen zwemt; - (plantk.) de plaats van overgang van den zoom in de buis bij een vergroeid
duinpan; - (w. g.) (mil.)-bladigeomkrn;
het open gedeelte of de achterzijde van een bastion,
het naar de vesting gekeerde gedeelte van ravelijnen en andere buitenwerken; - (bouwk.) bedekte gang; - holkeel: eene holle lijst; de holte
van het cymatium doricum; - bergengte, bergpas.
KEELTJE, o. (-s).
2. KEEL, o. (wapenk.) rood, in het blazoen de
eerste der kleuren in rang, een mengsel van karmijn
en vermiljoen aanduidende.
3. KEEL, v. (kelen), lange, smalle strook eener
plank.
4. KEEL, m. (keelen), (gew.) kiel.
KEELADER, v. (-s, -en), halsader; ...AMANDEL,
v. (-s), amandelvormige klier in de keel.
KEELBAND, m. (-en), band of lint aan eene muts,
pet of dameshoed, onder de kin vastgestrikt.
KEELDROES, m. zekere paardenziekte.
KEELGAT, o. (-en), strot; - alles door het keelgat
jagen, alles verbrassen; het verkeerde keelgat, zie
keel; ...GELUID, o. (-en), een zwaar, dof geluid;
...GEZWEL. o. (-len).
KEELHOEK, m. (-en), (vest.) de hoek, dien twee
verlengde courtines met elkander maken.
KEELHOLTE, v. (-n); ...KETTING, m. (-en),
kinketting; ...KLANK, m. (-en), keelgeluid; keelletter; ...KLIER, v. (-en), klier in de keel; ...KNOBBEL, m. (-s); ...KNOOP, m. (-en), (ontl.) adamsappel; ...KRUID, o. volksnaam van den liguster;
...LEL, v. (-len.), ...LELLETJE, o. (-s), (ontl.)
strotklep, keel- of luchtpijpdeksel, dat de stemspleet bij 't slikken sluit.
KEELLETTER, v. (-s), (taalk.) eene der soorten,
waarin de medeklinkers verdeeld worden; ...LIJST,
v. (-en), talaan, holle lijst, bestaande uit twee tegen
elkander geplaatste hielojieven; ...LINIE, v. (-s,
...niën), (vest.) eene der twee lijnen, welke den
ingang van een bolwerk vormen; ...ONTSTEKING, v. (-en), ontsteking in de keel; ...PIJN,
T. (- en); ...PUNT, o. (vest.) hoekpunt van den
keelhoek; ...PUT, m. (-ten), putje onderaan de keel,

boven het borstbeen; ...RIEM, m. (-en),(rijsch.)riem
onder de keel van het paard; ...SNIJDER, m. (-s),
geneeskundig instrument tot het opereeren van keelgezwellen; ...SNIJDING, v. (-en); ...SPIEGEL,
m. (-s), geneeskundig instrument tot onderzoek
van het inwendige strottenhoofd; ...STEM, v.
(-men), zware, diepe stem; - (muz.) het register
der zangstem tusschen de borsttonen en fausset
gelegen; ...STOOT, m. (-en), keellijst; ...TERING,
v. tuberculeuze ontsteking en wegtering van het
strottenhoofd en omgeving; ...ZEER, o. (Z. A.)
keelontsteking.
KEELTJES, o. mv. kelen. Zie dit woord (3de art.).
KEELVINNIGEN, m. mv. (nat. hist.) visschen,
wier buikvinnen vóór de borstvinnen, dus bij de
keel geplaatst zijn.
KEELWORTEL, v. (plantk.) eene der algemeenste
ruwbladige planten, gewoonlijk smeerwortel en ook
waal -, wal -, scheur -, vet- en spekwortel geheeten

(symphytum officinale). ,

KEELZIEKTE, v. (-n), ziekte van het strottenhoofd.
KEEN, v. (kenen), kloof, spleet : kenen in de kniebogen der paarden; (plantk.) kiem; (fig.) . oorsprong.
1. KEEP, v. (kepen), uitsnijding, kerf : de keep
in een scheepsblok, sleuf, waarin het touw loopt;
eene keep in een pijl, waarmee hij op de pees wordt
gezet; - (fig.) keep houden, op zijn stuk staan,
vasthouden.
2. KEEP, m. (kepen), (nat. hist.) een vink, die
ook berg- en boschvink noordvink en kweevink
geheeten wordt (fringilla montifrinqilla).
KEEPER, (Eng.), m. (-s), (voetbalspel) doelverdediger.
KEEPHOUT, o. (-en), (molenm.) een uitgekeept
blok hout, dat als eene wig dienst doet, om iets vast
te leggen.
KEEPLAT, v., (-ten), lat met inkepingen in eene
kast om daarop de woutermannetjes te leggen die de
planken dragen.
KEEPMES, o. ( -sen), (kuip.) kerfbeitel.
KEER, m. (-en), omwending; verandering : de
ziekte heeft een goeden keer genomen; - ( spr.) gedane
zaken hebben (nemen) geen keer, dingen die gebeurd
zijn, zijn niet meer te veranderen; - iem., iets te
keer gaan, tegenwerken, beletten; - te keer gaan,
rumoer, leven maken, opspelen; - maal, reis,
herhaling : ik ben twee keeren bij u geweest; in één
keer; keer op keer, keer aan keer, telkens.
KEERBEITEL, m. (-s), (timen.) de bovenste
beitel van eene dubbele blokschaaf; ...BLAD, o.
(-en), (kaartsp.) troefblad; ...BLOK, o. (-ken),
(zeew.) blok met een draaienden haak; ... DAM,
m. (-men), dam om het water tegen te houden.
KEERDER, m. KEERSTER, v. (-s), die keert..
KEERDICHT, o. (-en), (letterti.) lyrisch gedicht
met telkens terugkeerenden slotregel.
KEEREN, (keerde heeft en is gekeerd), wenden,
draaien, iem. of iets in een tegenovergestelden stand
brengen, van richting doen veranderen : eene kaart
keeren. omkeeren; - kaas keeren, omleggen; -- een
wagen, een schip keeren, wenden; hoe gij het wendt
of keert, het blijft een vreemd zaakje, hoe gij het ook
bekijkt of voorstelt; - (gen.) een kind keeren,
voor de verlossing in betere ligging brengen; (kleerm ) eene jas, een rok keeren, wat buiten was
binnen brengen; - (fig.) zijn rokje keeren, van partij
of van gevoelen veranderen; - (w. g.) iem. den rug
keeren, toedraaien, heengaan; (ook) niets met hem
te maken willen hebben; - de fortuin heeft hem
den rug gekeerd, heeft hem verlaten; - zijn hart
tot God keeren, zich tot God wenden, zijn wereldsoh
leven vaarwel zeggen; - iets ten beste keeren, aan
eene zaak eene voor iem. gunstige richting geven:

de Voorzienigheid zal alles ten beste keeren; ---

te keer gaan, beletten, tegengaan, verhinderen:

de vijand is niet te keeren; wie zal dat kwaad keeren ?;
- de Hemel keere het ! verhoede het !; - het water

keerera, tegenhouden; - (gew.) hij kon goed zijn
kantje keeren, hij kon behoorlijk eer aan zijne zaken
doen; - zij zal haar kantje wel keeren, zij zal voor
hare zaken vu goed opkomen; - het ergens kunnen keeren, het kunnen volhouden ; -

el

van richting veranderen, eene andere richting
nemen, omdraaien : de koetsier kon in die nauwe
straat niet keeren; - de wind keert, gaat uit een
anderen hoek waaien; - de ziekte keert, neemt eene
gunstige wending ; -- de kans kan keeren, ver keeren, veranderen; - het blaadje is gekeerd, de
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zaken zijn Veranderd; — teruggaan : naar huis

keeren; rechtsom keert (commando); — (spr.)
beter ten halve gekeerd, dan ten heele gedwaald; — in
zichzelven keeren, ernstig over zichzelven, over zijn

eigen gedrag nadenken; —
zich keeren, zich wenden : keer u eens rechts; —
ik weet mij niet te keeren of te wenden, (fig.) ik weet
geen raad; — zij keerden zich tegen ons, waren ons
vijandig, weerstreefden ons; — zij keerden zich
tot ons, kwamen bij ons (om inlichtingen b. v.); —
de ziekte heeft zich ten goede gekeerd; — zich aan iets
of iem. keeren, zich bekreunen om : hij keert zich
aan niets. KEERING, v. (-en), het keeren; wending,
omdraaiing; (zeew.) mastkoker op haringbuizen.
KEERGIJN, ...JIJN, o. (-en), (zeew.) ophouder.
KEERHOUTJE, o. (-s), (timm.) blokje hout met
groef, dat dient om bij het aandrijven van planken
de veer niet te beschadigen.
KEERKOPPELING, v. (-en), een toestel, dat de
beweging van de locomotief verandert.
KEERKRING, m. (-en), een denkbeeldige cirkel
aan het hemelgewelf, welke door het zonnestandspunt, noord- of zuidwaarts van den aequator en
evenwijdig met dezen, getrokken is; daarmee
overeenkomstige cirkel om den aardbol, door de
punten waar de zon eens in het jaar in het zenith
staat : kreefts- of noorder - keerkring; steenboks- of
zuider-keerkring.
KEERKRINGSGEWAS, o. ( -sen), tropisch gewas, dat aan de tropische gewesten eigen is; ...IIITTE, v. tropische hitte; ...JAAR, o. (...jaren),
zonnejaar, tijd binnen welken de zon weer tot het
lentepunt terugkeert; ...LAND, o. (-en), land tusschen de keerkringen gelegen; ...LIJN, v. (-en),
keerkring; ...PLANT, v. (-en); ...PRODUCT, o.
(-en); ...VOGEL, m. (-s), (ook) phaëton, eene soort
van pelikaan in tropische zeeën (phaëton aethereus);
...WARMTE, v. tropische warmte; ...ZON, v. de
zon der tropen : door de keerkringszon gestoofd.
KEERKLAMP, m. (-en), (molenb.) klampen
die op de molenroeden bij de as worden vastgespij kerd om het doorzakken der roeden te voor
-komen.
KEERLIJN, v. (-en), (zeem.) keergijn; ...MUUR,
m. (...muren), zwaar geconstrueerde muur om als
grondkeering te dienen : keermuren mogen niet
vooruitschuiven, noch omkantelen; ...NAGEL, m.
(-s), (zeew.) groote (houten) pin.
KEERPLAATS, v. (-en), plaats, waar gekeerd
wordt, b. v. bij eene race; (zeees.) ruimte om te
wenden.
KEERPUNT, o. (-en), punt, waar iets of iem.
keert : de keerpunten van den zonsweg, die het verst
van den evenaar verwijderd zijn; — (fig.) er is een
keerpunt gekomen in zijne ziekte, de ziekte heeft
eene andere wending genomen.
KEERREGEL, m. (-s), ...RIJM, o. (-en), refrein.
KEERSLUIS, v. (...sluizen), enkele sluis, die den
hoogeren watertand bij havens, dokken enz.
tegenhoudt; stuwsluis.
KEERSTIJL, m. (-en), (molenb.) een der beide
stijlen voor in de kap, waartusschen de as ligt.
KEERTAKEL, m. (-s), keerblok; ...TOUW, o.
(-en), touw om iets tegen te houden of te richten; —
(zeew.) keertouwen der lijzeilspieren; — zeer zwaar
touw om molenroeden vast te zetten; -- touw ter
besturing eener op te hijschen last.
KEERVERS, o. (...verzen), refrein.
KEERWEER, m. (-en), blinde straat, steeg, weg
zonder uitgang; —LAAN, v. (...lanen); —WEG,
m. (-en), weg die doodloopt.
KEERZIJDE, v. (-n), de andere zijde : de keerzijde
van het papier; — de keerzijde eener medaille, (fig.)
de onaangename zijde : het spijt mij, dat ik u nu
ook de keerzijde (der medaille) moet laten zien.
1. KEES, ,m. (keezen), eene soort van hond
keeshond; — (Ind.) roepnaam, bijnaam voor een
aap; — (Z. A.) bijnaam van een baviaan; — (vad,
geschied.) scheldnaam der Patriotten of tegen
stadhouder, op het einde der-standerv
18de eeuw.
2. KEES, v. gew. voor : kaas; -- (spr.) klaar is
kees, alles is klaar.
KEESHOND, m. (-en), eene soort van hond,
met spitsen snuit, rechtopstaande ooren en lang
haar.
1. KEESJE, o. (-s), (zeew.) dunne lijn, welke van
een schip naar den wal geworpen wordt, om daarmede het kabeltouw aan den wal te trekken.
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2. -KEESJE, o. (-s), pruimpje tabak : hij heeft
altijd een keesje achter zijn kiezen.
KEESJESBLADEREN, o. mv., ...BLOEM, v.
(-en), ...KRUID, o. (gew.) eene soort van maluwe
(middel tegen mondziekten), eigenlijk kaasjes bladeren enz.
KEEST, m. (ongewoon) pit, kern, merg (eener
plant); (fig.) het fijnste : in voor- en tegenspoed,
in nood en overvloed zijn zuiver bloed en heldre geest
de bron en keest van lust en moed.
KEET, v. (keten), gemetselde bak (tot het zoutzieden); (ook) zoutziederij; — loods, werkplaats
(bij een bouwwerk); hut der polderwerkers; — (gew.)
een van de woning afgezonderd gebouwtje op de
landhoeven of hofsteden, waar de landlieden des
zomers meestijds in huishouden en waar gewoonlijk
in gekookt wordt; — eene heele keet, eene groote
menigte; — ' t was er eene echte keet, groote rommel,
alles was in wanorde; (ook) gezellige drukte; —
keet maken, pret maken, de bloemetjes buiten zetten.
KEETWIJF, o. (...wijven), de vrouw, die voor de
polderjongens of dijkwerkers, welke dezelfde keet
bewonen, kookt en wascht.
KEEUWEN, (keeuwde, heeft gekeeuwd), (gew.)
naar adem snakken (van visch op het droge, of in
bedorven water); de visch keeuwt, komt naar boven
om lucht te krijgen; — (plat) de zieke ligt te keeuwen,
ligt te sterven.
KEFFEN, (kefte, heeft gekeft), blaffen (van een
kleinen hond); (fig.) snappen, kijven (inz. van
kinderen en vrouwen); iem. op hoogen, kijvenden
toon bedillen. KEFFING, v. (-en), het keffen;
(fig.) gekijf.
KEFFER, m. (-s), klein boosaardig hondje; —
(fig.) kijver, blaffer; -- iem. die een ander op hoogen,
kijvenden toon bedilt; -- iem. die met nietsbeduidende aanmerkingen voor den dag komt en daarmede de tegenpartij wil bestrijden. KEFFER, m.
(-s), KEFSTER, v. (-s), die veel keft, veel babbelt.
KEFIR, m. een zuurachtige mousseerende melk wijn, die in den Kaukasus uit koe -, geiten- en schapenmelk wordt verkregen; een aftreksel van melk
op kefirkorrels; —KORRELS, m. mv. rondachtige,
witte korrels, welke zich vormen in de lederen zakken, waarin de Kaukasische boeren de melk bewaren.
KEG, ( -gen), KEGGE, v. (-n), (timm.) eene ijzeren
of houten wig om hout te klieven of om de deelen
van Benig voorwerp vaster ineen te drijven, ook
om iets vast te zetten : keggen op de ramen zetten,
om bij wind het klapperen te beletten; (oudt.
krijgsk.) eene slagorde in den vorm van eene wig: —
(gew.) kommiesbrood, ook kuch geheeten. KEGJE,
KEGGETJE, o. (-s).
KEGEL, m. (-s, -en), (wisk.) het lichaam, dat
wordt ingesloten door het ronde oppervlak, beschreven door eene rechte lijn (de beschrijvende lijn),
die zich langs eene willekeurige kromme lijn in
een plat vlak (de richtlijn) beweegt, zoodanig dat
die door een zeker punt, buiten het vlak gelegen,
blijft gaan, en door de vlakke figuur zelve; gewoon
denkt men bij de kegels aan dezulke, die een-lijk
cirkel tot grondvlak hebben : een scheeve, een
rechte kegel, waarvan de kegelas met het grond
een scheeven een rechten hoek maakt; een-vlak
geknotte kegel, waarvan het bovenstuk afgesneden
is door een vlak al of niet evenwijdig aan het grondvlak; een gelijkzijdige kegel; —
lichamen, die min of meer den vorm van een
kegel hebben : ijskegel; — inz. de negen houten
kegels van het kegelspel: met kegels spelen; de
kegels opzetten; — de vrucht der kegeldragenden
of naaldboomen. KEGELTJE, o. (-s).
KEGELAAR, m. (-s), KEGELAARSTER, v.
(-s). kegelspeler, -speelster.
KEGELAS, v. ( -sen), de lijn, die het toppunt
des kegels met het middelpunt van het grondvlak
vereenigt.
KEGELBAAN, v. (...banen), baan tot kegelen
ingericht; uitspanning, waar gelegenheid tot kegelen bestaat; ...BAL, m. (-len), bal, waarmede
men bij het kegelspel de kegels tracht om te werpen.
KEGELBEKKEN, m. mv. Zie KEGELSNAVELS.
KEGELBEKKIG, bn. (van vogels) een kegelvormigen bek hebbende.
KEGELBERG, m. (-en), kegelvormige berg,
veelal vulkanen.
KEGELBLOK, o. (-ken), kegelstok; ...CLUB,
V. (- s), club om zich te oefenen in het kegelen;
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(ook) om zich met kegelen te vermaken; ...CONCOURS, o. (-en), kegelwedstrijd; ...DAK, o. (-en),
kegelvormig dak; ...DOOS, v. (...doozen), doos
met een kegelspel er in, voor kinderen.
KEGELDRAGEND, bn. kegeldragende gewassen; zie
KEGELDRAGENDEN, m. mv. eene plantenfamilie met altijd groene bladen, gewoonlijk naalden,
waarvan de vruchten kegelvruchten zijn en die alle
harsachtige sappen opleveren (coniferae), ook
KEGELDRAGERS geheeten.
KEGELEN, (kegelde, heeft gekegeld), met kegels
spelen.
KEGELJONGEN, m. (-s), knaap die het getal
omgeworpen kegels afroept, de kegels weer opzet
en den bal naar het begin der baan terugrolt;
...KLEP, V. (- pen), kegelvormige klep (aan pompen,
stoommachines enz.); ...MANTEL, m. (-s), gebogen
oppervlak van een kegel; ...OPZETTER, m . (-s),
kegeljongen; ...PLAATS, v. (-en); ...PLANK, v.
(-en), eene plank, waarop de kegels geplaatst zijn;
(ook) plank waarover de kegelaar den bal werpt; —
(wev.) dat gedeelte van het scheerraam, waarin
de korte, dikke steel geplaatst is om te scheren;
...PUNT, v. (-en), deel van Bene draaibank, waarmede het te bewerken voorwerp vastgeklemd
wordt.
KEGELSCHELP, v. (-en), (nat. hist.) rolschelp,
toot; ...SCHIJF, v. (...schijven), (vcisk.) lichaam
tusschen twee niet even groote cirkels en een
gebogen oppervlak begrensd; ...SLAK, v. (-ken),
(nat. hist.) familie van pijltongige slakken, waar
schelp, die vroeger met duizenden guldens-vande
betaald werd, omgekeerd kegelvormig is.
KEGELSNAVELS, m. mv. (nat. hist.) eene onder
zangvogels, b. v. de vinken, vogels-afde]ingr
wier snavels den vorm van een kegel hebben.
KEGELSNEE, ...SNEDE, v. (...sneden), (wisk.)
regelmatig gebogen lijn, die ontstaat als een cirkel
kegel door een plat vlak gesneden wordt;-vormige
— de leer der kegelsneden, een onderdeel van de
wiskunde.
KEGELSPEL, o. (-en), spel met kegels, negen
houten kegels met kegelbal; — het spelen met
kegels; — ontvangen worden, komen gelijk een hond
in een kegelspel, slecht ontvangen worden, zeer
ten onpas komen; ...SPELER, m. (-s), ...SPEELSTER, v. (-s).
KEGELSPIEGEL, m. (-s), (nat.) kegelvormige
spiegel; ...STEEN, m. (-en), kegelvormige steen;
...VLAK, o. (-ken), (wisk.) gebogen oppervlak
an een kegel; ...VORM, m. (-en).
KEGELVORMIG, bn. min of meer den vorm van
een kegel hebbende : kegelvormige berg; kegelvormige

:ioesems.
KEGELVRUCHT, v. (-en), eene vrucht, welke
een piramidalen vorm heeft en uit over elkander
geplaatste schubben of schilfers bestaat, die met
hare uiteinden aan eene gemeenschappelijke as
verbonden zijn. De zaadkorrels liggen tusschen deze
as en de schubben.
KEGELZETTER, m. (-s), kegeljongen.
KEGGEN, (kegde, heeft gekegd), (zeew.) wiggen
ndrijven, met wiggen vastzetten.
KEGHOUT, o. (-en), houten wig waarmee de
beitel in eene schaaf wordt vastgezet.
KEH, m. zie SINGKEH.
1. KEI, m. (-en), kleine rolsteen, zooals vaak uit
het diluvium wordt opgegraven en waarmede
men straten en wegen belegt; — vierkant behouwen
straatsteen : op de keien rijden, niet op de voetpaden; — (fig.) 't is kop tegen kei, zij zijn even
koppig ; — men kan geen kei het vel afstroopen, iem.
die niets heeft, kan men niet tot betalen
dwingen ; — hij zou een kei het vel afstroopen, hij
is zeer glerig; -- hij is zoo hard als een kei, hij is
doodarm; — een kei van een vent, een ruwe kerel; —
(plantk.) gele keien, hopklaver; — (gew.) dat kind
heeft de kei, ziekelijke zwelling van de amandels
onder het kaakbeen.
2. KEI, m. dwaasheid; — de kei leutert hem,
reutelt hem, (of) hij heeft den kei in 't hoofd, (of)
hij is met den kei gekweld, hij is niet wel bij zijn
hoofd, begaat allerlei dwaasheden; — iem. van den
kei snijden, hem van zijne dwaasheid genezen.
KEITJE, o. (-s).
KEIAARDE, v. kiezelzuur, kiezelaarde (zekere
delfstof).
KEIACHTIG, bn. ( -er, -st), gelijkende op keien;
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(van grond, akkers enz.) tamelijk veel keien bevattende; zeer hard.
KEIENGRIT, o. gemalen keien of grind (voor
kippenhouders).
KEIGROND, m. (-en), grond, waarin betrekkelijk
veel keien voorkomen.
KEIHARD, bn. zeer hard; — (sport) een keihard
schot, een krachtige worp met den voetbal; —
(fig.) zij zijn keihard, doodarm.
KEIK, V. (plantk.) wilde radijs, herik of kick.
KEIKOP, m. (-pen), iem. die zeer koppig is,
van geen toegeven wil weten.
KEIL, m. (-en), keg; — (Z. A.) hooge hoed.
KEILDEREN, (keilderde, heeft gekeilderd), (gew.)
keilen.
KEILEGGER, m. (-s), (gew.) straatlegger.
KEILEN, (keilde, heeft gekeild), een plat voor
langs de oppervlakte van het water-werpzodanig
werpen, dat het verscheidene malen opspringt:
plisje-plasje gooien, kiskassen, stipstappen, enz.; —,
werpen, gooien, smijten : iem. de deur uit keilen;
de woesteling keilde alles door de ruiten; — ( gew.)
dat schip keilt lekker voor den wind af, loopt lekker,
zeilt snel. KEILING, v. het keilen.
KEILSCHRIFT, o. spijkerschrift der Assyriërs,
zoo geheeten, omdat het enkel uit wigvormige
figuren is samengesteld.
KEILSTEEN, m. (-en), een platte steen of steentje,
waarmede men keilt. KEILSTEENTJE, o. (-s).
KEIMERGEL, o. leemachtige afzetting uit het
diluviale tijdperk, ook blokleem geheeten; ...STEEN,
m. (-en); ...WEG, m. (-en), straatweg; ...WERK,
o. (-en), metselwerk van keien; ...ZAND, o. grof
grind.
KEIZEL, m. (-s), ronde, gladde keisteen; -- puin,
dat gebruikt wordt om de gaten tusschen bazaltsteenen bij waterkeeringen en zeeweringen dicht
te maken; —GRUIS, o. stukgeslagen keizels, waarmede wegen gehard worden.
KEIZER, m. (-s), alleenheerscher; titel van zekere
vorsten : de keizer van Duitschland, van Rusland,
van Oostenrijk; — ( spr.) eest den keizer. wat des
keizers is, geef aan ieder wat hem toekomt; —
gaan, 'waar de keizer te voet gaat, naar het heimelijk
gemak gaan; — waar niets is, verliest de keizer zijn
recht, wie niets heeft, van dien is niets te vorderen;
— spelen, vechten om des keizers baard, om niemendal; — hij heeft den keizer gezien, hij is keizer,
(gewoonlijk : hij heeft den prins gesproken) heeft
te veel gedronken; — looper, sleutel die op vele
sloten past; — (nat. hist.) (gew.) fuut. KEI ZERTJE, o. (-s).
KEIZERDOM, o. keizerschap.
KEIZERGEEL. o. zekere gele kleurstof : eene
verbinding van het chromaatgeel met eene witte stof.
KEIZERIN, v. (-flea), regeerende alleenheer
vrouw eens keizers; keizerin - weduwe,-scher;
weduwe eens keizers.
KEIZERLIJK, bn. bw. ( -er, -st), van, als een
keizer : de keizerlijke waardigheid; keizerlijk optraden; (gesch.) de keizerlijker, troepen van den
(Duitschen) keizer.
KEIZERMANOEUVRES, v. mv. groote manoeuvres van het Duitsche eger, waarbij de keizer
tegenwoordig is.
KEIZERMEEL, o. uiterst rijn meel.
KEIZERRIJK, o. (-en), gebied, land des keizers.
KEIZERSCHAP, o. keizerlijke waardigheid.
KEIZERSCHEN, m. mv. keizersgezinden.
KEIZERSHOF, o. (...hoven); ...KROON, v.
(...kronen), kroon des keizers; (fig.) waardigheid
eens keizers; — (plantk.) eene fraaie lelieachtige
plant (fritillaria imperialis) met geelbruin bloem dek, waarvan de nerven scharlakenrood zijn; zij
is vergiftig; ...MANTEL, m. (-s), streeppaarlemoervlinder (argynnis paphia).
KEIZERSNEDE, v. (-n), (vroedk.) gevaarlkjko
kunstbewerking bij verlossingen, waarbij door
opensnijden van den buik en de baarmoeder de
geboorte van het kind bei erkt wordt.
KEIZERSSTAD, v. (...steden), stad waar een
keizer zijne residentie heeft; ...TITEL, m. titel
van keizer.
KEIZERTHEE, v. de fijnste theesoort; ...ZWAM,
V. (- men), hoogroode zwamsoort, die op eiken en
kastanjeboomen wast.
KEKELEN, (kekelde, heeft gekekeld), op scherpeu.
en luidruchtigen toon praten, (ook) twisten
over iets.
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KEKER, v. (-s), eene vlinderbloemige plant
(dicer arietinum), soort van grauwe erwt.

KEKEREN, (kekerde, heeft gekekerd), stotteren,
hakkelen, stameren.
KEL, bn. (gew.) kil; verschrikt, angstig.
KELDER, m. (-s), bergplaats; inz. eene gemet-selde, van gewelven voorziene ruimte, geheel of
ten deele onder den grond (in Z. A. meestal boven
den beganen grond) en waarin de temperatuur
gewoonlijk het geheele jaar gelijk blijft, zoodat
zij bijzonder geschikt is om er levensmiddelen en
dranken te bewaren : aardappel -, bier-, kaas -,
wijnkelder; een diepe, vochtige, vunzige kelder; zijn kelder is goed voorzien, hij heeft een grooten

voorraad, eene groote verscheidenheid van wijnen;
in den kelder sluiten, metselen, zie kat; plaats, waar een grossier in sterken drank, bier
of wijn zijn voorraad heeft liggen; - een kelder
houden, sterken drank, bier of wijn in 't groot
verkoopen; (ook) het bier per glas, direct uit het
vat verkoopen; --- kistje met likeurflesschen :
flesschenkeldertje; -- bergplaats van den scheepsvoorraad aan boord : zeilen, touwwerk ecit den kelder
halen; - koele kast onder eene trap, waarvan de
vloer gewoonlijk een paar voet in den grond is; gemetselde grafruimte, grafkelder; - (fig.) het
schip ging naar den kelder, het zonk, verdween in
de diepte; -- naar den kelder gaan, verdrinken,
verongelukken, te gronde gaan (ook fig.). KELDERTJE, o. (-s).
KELDERACHTIG, bn. ( -er, -st), kil, vochtig
als in een • kelder; donker, somber.
KELDERDEUR, v. (-en).
KELDEREN, (kelderde, heeft gekelderd), in
den kelder bergen : gekelderde wijn; aardappels
kelderen; -- (fig.) naar den kelder gaan, verongelukken (van personen); -- de aandeelen kelderen, de
koers zakt, daalt sterk. KELDERING, v. (-en),
het kelderen.
KELDERFLESCH, v. (...flesschen), fiesch uit
een kelderkistje, vierkante fiesch, inz. jenever
inhoud; ...GAT, o. (-en), lucht -,-fieschvan1L.
vensteropening in een kelder; ingang van een
buitenkelder; ...GEWELF, 0. (...gewelven);
... GLAS, o. groenachtig zwart glas, waarvan de
kelderfiesschen geblazen worden; ... GRAF, o.
(...graven).
1. KELDERHALS, m. (...halzen), (bouwk.) nauwe
ingang onder eene trap naar den kelder; ingang
van een buitenkelder.
2. KELDERHALS, v. (...halzen), (plantk.) eene
Westindische daphneplant (daphne mezereum).
KELDERHOUDER, m. (-s), ...HOUDSTER, v.
(-s), verkooper, verkoopster in het groot van
sterken drank; ...HUUR, v. (..-.huren), huur voor
een kelder te betalen.
KELDERKAMER, v. (-s), kamer boven een kelder; - kamer, waarvan de vloer een paar voet
beneden den beganen grond is; ...KEUKEN, v.
(-s), keuken in het sousterrain; ...KNECHT, m.
(-s), die in een drankkelder dient; bediende van
den keldermeester; ...KOORTS, v. (-en), ziekte
uit de bewoning van kelders voortspruitende; (gemeenz.) ongesteldheid van iemand, die te veel
heeft gedronken; ...LUCHT, v. kille, vochtige
lucht; vunzigheid; ..:LUIK, o. (-en), vensterluik
voor een kelder; luik aarmede de toegang tot een
kelder afgesloten wordt.
KELDERMAN, m. (-nen), arbeider in, bewoner
van een kelder; ...MEESTER, m. (-s), opzichter
van den wijnkelder (bij aanzienlijken); kelder
eens kloosters; ...MEESTERSCHAP, o.;-mestr
...MOND, m. (-en), keldergat; ...MOT, v. (-ten),
pissebed.
KELDERPISSEBED, v. (-den), (nat. hist.) eene
pissebed, die zeer dikwijls aangetioffen wordt op
vochtige muren, in kelders en gewelven, in sommige
streken varkentjes, platte zeugen en kelderzeugen
geheeten (oniscus murarius).
KELDERRAAM, o. (...ran-en), lichtraafr in een
kelder; ...RAT, ...ROT, v. (-ten), bekend ongedierte; (fig.) kommies (voorde belasting); ...RECHT,
o. (oudt.) bepaald getal glazen (wijn), die men moest
ledigen; ...SLEUTEL, m. (-s); ...SPIN, v. (-nen),
slanke 10 mM. lange soort van spin (segestria senoculata ), die in kelders, schuren enz. voorkomt.
KELDERTOR, v. ( -ren), een schildvleugelig
insect, ook zoldertor geheeten; ...TRAP, v. (-pen),
trap om in den kelder te komen; ...VAL, v.
- de kat
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(-len), valdeur aan den ingang van een kelder.
...VENSTER, o. (-s); ...VERDIEPING, v. (-en),
vertrek, onmiddellijk boven den kelder; verdieping,
gedeeltelijk onder den grond, sousterrain; ...VLOER,
m. (-en).
KELDERWINDE, v. (-n), ...WINDAS, o. ( -sen),
werktuig voor het heffen van zware lasten, ook
vijzelschroef en dommekracht geheeten.
KELDERWONING, v. (-en), kelder van een
huis, tot woning ingericht; ...ZEUG, v. (-en),
kelderpissebed; ...ZIEKTE, v. (-n), kelderkoorts.
1. KELEN, (keelde, heeft gekeeld), een varken
kelen, slachten, door de keel af te snijden en te laten
doodbloeden; iem. kelen op wreede wijze ombrengen; (fig.) iem. ruïneeren. KELING, v. het kelen.
2. KELEN, bn. (wapenk.) rood.
3. KELEN, v. mv. liet paar borsttongbeenspieren
van den kabeljauw : lippen en kelen gelden voor het
fijnste, dat de kabeljauw oplevert.

KELK, m. (-en), wijd uitloopend glas of beker
op hoogera voet : wijnkelk; (inz.) de beker, die bij
het H. Avondmaal en de Mis gebruikt wordt; den kelk des lijdens drinken, veel rampspoed onder
zie aldaar;-vinde;(platk.)bomeds,
-- kelkvormige bloem, winde, convolvulus; de plant,
die zulke bloemen voortbrengt. KELKJE, o. (-s).
KELKBLAADJE, o. (-s), afzonderlijk blaadje
van een bloemkelk; ...BLOEM, v. (-en), kelk vormige bloem; ...BLOEMIGEN, mv. kelkstandigen; ...BUIS, v. (...buizen), deel van een uit
één stuk bestaanden kelk beneden de kelkslippen.
KELKDIEF, m. (...dieven), kerkroover.
KELKDOEKJE, o. (-s), linnen doekje, waarmede
de priester den kelk uitwischt en zich de handen
afveegt.
KELKGRAS, o. zekere grassoort, ook pluimgras,
henjegras en winkel geheeten; ...KAFJE, o. (-s),
zie kafje.
KELKPOLIEP, v. (-en), (nat. hist.) een afzonderlijke vorm der poliepkwallen : de geoorde kelkpoliep.
KELKSLIP, v. (-pen), (plantk.) de deelen van
den uit één stuk bestaanden kelk, die aan den
omtrek van groote inhammen voorzien is.
KELKSTANDIGEN, v. mv. kelkstandige planten, waarbij de bloembladen en meeldraden op den
kelk zijn ingeplant, en waarvan de bloembladen
vrij staan of tot één bloemblad zijn samengegroeid.
KELKVORMIG, bn. den vorm van een kelk
hebbende.
KELKWIJDING, v. (-en), plechtigheid in de
R. K. kerk.
KELLNER, m. (-s), bediende in een hotel, logement of koffiehuis. KELLNERIN, v. (-nen), een
vrouwelijke bediende in een koffiehuis; inz. in een

café met damesbediening.

KELP, v. zeer slechte of ruwe soda, die zoowel
in Schotland (vooral op het eiland Skye) als aan
de kusten van Normandië door verbranding van
verschillende soorten van wier of zeegras wordt
verkregen.
KELTEN, mv. een Indogermaansche volksstam
die West-Europa bewoonde.
KELTISCH, bn. Keltische talen, de talen, die door
de Kelten werden gesproken en waarvan afstammen
het Gaelisch in de Schotsche hooglanden, het Iersch in Ierland, het Wallisch in Wales (Engeland)
en het Bretonsch in Bretagne (Frankrijk).
KEMBINGS, v. zekere geweven stof.
KEMEL, m. Zie KAMEEL; -- (Zuidn.) eenen
kemel schieten, een bok schieten, een misslag
begaan.
KEMELKOEK, v. als stofn.; m. (-en), als voorwerpsn. : een gebak, waarin karwij is gebakken.
(KEMEL is in dit woord eene verbastering van het
Hoogd. Kummel, komijn).
KEMELSGAREN, o. draden van kemelshaar.
KEMELSHAAR, o. haar der kameelera; het fijne,
meestal sneeuwwitte haar van de kemel- of Angorageit, welke in Klein -Azië thuis hoort; ...HAREN,
bra van kemelshaar. S
KEMELSHOOI, o. (plantk.) zekere grassoort in
Oost-Indië en Arabië, Bene specerij (andropogon
schoenanthus).

KEMELSVEULEN, o. (-s), een jonge kameel.
REMMEN, (kemde, heeft gekemd), (gew.) kammen; (fig.) effen maken.
1. KEMP, v. (plantk.) (gew.) witte klaver (trifolium repens) ook schapenbloem, schapenklaver en
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steenklaver geheeten; (ook) de roode klaver (trifo-

lium pretense).
2. KEMP, KENNEP, v. (plantk.) hennep (cannabis sativa); -- (Zuidn.) kemp geven, vlug of driftig
te werk gaan.
KEMPACHTIG, bn. ( -er, -st), hennepachtig;
...AKKER, m. (-s), ...BRAAK, v. (...braken),
...BRAKER, m. (-s), ...DRAAD, m. (...draden),
zie bij hennep.
KEMPEN, bn. van kemp.
KEMPHAAN, m. een vogel, die tot de orde der
steltloopers behoort en de grootte heeft van eene
gewone tortelduif ; het mannetje overtreft alle
bekende vogels in zucht tot vechten, waaraan de
vogel dan ook zijn naam dankt (machetes pugnax);
— zij vechten als kemphanen, verwoed, vinnig; —
(fig.) vechtlustig persoon, twistzoeker : die twee
jongens zijn een paar kemphanen, vechtersbazen.
KEMPHEKEL, m. (-s), ...KOEK, m. (-en),
...STOK, m. (-ken), ...ZAAD, o.; zie de samen
hennep.
-stelingm
KEMPVISCHJE, o. (-s), een geslacht van lab)
rintvisschen (betta pugnax) 8 cM. lang, dat echte

vechtersbazen zijn; wanneer zij in woede elkaar
aanvallen, vertoonen zij prachtige kleuren.
KENBAAR, bn. (-der, -st), gekend kunnende
worden : hij is uit honderden kenbaar; iem. iets
kenbaar maken, doen kennen : ik heb hem mijne
bezwaren kenbaar gemaakt, medegedeeld. KENBAARHEID, v. eigenschap, waardoor zich iets
doet kennen.
KENDANG, v. (-s), slaginstrument van de gamelan : eene vaasvormige kist onder en boven van een
trommelvel voorzien.
KENEN, (keende, is gekeend), splijten; kiemen;
(fig.) beginnen, zich vertoonen.
KENLETTER, V. (-s), letter, merkteeken.
KENMERK, o. (-en), merk, waaraan men iets
kent, kenteeken; — (wisk.) kenmerken van deelbaar heid, waardoor men zien kan of een getal al of niet
deelbaar is door een ander getal; (meest fig.) wel ,doen is het kenmerk van een goed hart.
KENMERKEN, (kenmerkte, heeft gekenmerkt),
van een kenmerk voorzien, duidelijk en zichtbaar
aantoonen : alle boeken der bibliotheek zijn gekenmerkt; — (fig.) hoogmoed kenmerkt den Spanjaard,
karakteriseert hem; onze eeuw kenmerkt zich door
beschaving, onderscheidt zich daardoor van de vorige
eeuwen.
KENMERKEND, bn. waaraan men iets kan kennen, karakteristiek : hoogmoed is een kenmerkende
trek der Spanjaarden.
KENNEL, (Eng.) m. (-s), hondenhok; troep

jachthonden.

KENNELIJK, KENLIJK, bn. bw. ( -er, -st), te
kennen, te herkennen : een kennelijk teeken; zijn
huis is erg kennelijk, gij zult het dadelijk vinden; —
er is een kennelijk onderscheid tusschen deze twee
soorten, goed blijkbaar, duidelijk; — blijkbaar :
't is kennelijk zonder opzet gedaan; in kennelijken
staat zijn, dronken zijn; — in kennelijken staat
van onvermogen (vroegere rechtsterm). niet in staat
zijne schulden te betalen; — het kindje wordt al
zeer kennelijk, begint zijne huisgenooten te kennen,
begint al „weet" te krijgen van zijne omgeving.

KENNELIJKHEID, v.

KENNEN, (kende, heeft gekend), eene juiste
voorstelling van iets of iem. hebben, iem. of iets
weten te onderscheiden van anderen : kent ge den
heer A . ?; ik ken hem van aanzien; — ik hen hem
heel goed; door en door, van zeer nabij, op mijn duim;
— wij kennen elkaar heel goed; — aan zijn langen
baard is hij gemakkelijk te kennen; — iem. van
haar noch pluim kennen, hem heelemaal niet kennen ; — iem. niet willen hennen, hem niet meer
groeten, geen omgang, betrekking met hem
willen hebben ; -- aan de vruchten zult gij den
boom kennen ; (spr.) men kent den vogel aan
zijne veeren; — hij kent den slaap niet meer, weet
niet meer, wat dat is, kan haast niet meer slapen; —
hij kent geen gevaar, laat zich daardoor niet weerhouden; als zijn eigenbelang op 't spel staat, kent
hij niemand, behandelt hij allen als vroom
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den;

geen medelijden kennen, toonen die niet te bezitten;
— in dat gezin kent men geen geluk, alles loopt hen
tegen; — in Arabië kent men geen sneeuw, daar
sneeuwt het nooit; — geen koude kennen, het altijd
even warm hebben; --

van nabij met de goede en slechte eigenschappen

van iem. of iets op de hoogte zijn, die weten :
laat je niet met hem in, ik ken hem, ik weet wat je
aan hem hebt; — hij kent Parijs al lang; — leer
mij de menschen niet kennen, vertel mij maar niets
van hun slechte eigenschappen; ik heb hem leeren
kennen, n. 1. zijn slechte eigenschappen; iem. die
de wereld kent, die veel ondervinding heeft opgedaan; hieruit blijkt, dat hij zijn volkje kent, dat
hij weet, hoe men het moet aanleggen, om het hun
naar den zin te maken; zich doen kennen, toonen
wat men is : hij heeft zich als een bekwaam man doen
kennen; — zich laten kennen, in ongunstigen zin
meestal : hij laat zich daaraan kennen; — hij liet
zich aan een armen gulden kennen, toonde zich in
zijn waren aard (n. 1. dat hij gierig, of inhalig is);
(ook) liet blijken dat hij te arm was om dien te betalen of te geven; —
van iets een duidelijk begrip hebben, het weten,
het geleerd hebben : hij kent de letters nog niet;
ik ken mijne les; van buiten kennen; iets op zijn
duimpje (of op een prikje') kennen; — eene wetenschap
of kunst kennen; — hij kent geene a voor eene b,
kan geene a van eene b onderscheiden, is heel
dom; — ik ken niemand zoo slecht als den ondankbare; — zij kent de kracht der verleiding, weet hoe
sterk de verleiding is; hij zal de kracht van mijn
arm leeren kennen; -- zichzelven niet meer kennen,
overmoedig worden, (ook) buiten zichzelf van toorn
zijn ; — (spr.) ken u zelven, opschrift van het Isisbeeld in Oud -Egypte, en van den tempel te Delphi;
— (gew.) hoe hij dat heeft willen doen, (dat) ken ik

niet, begrijp ik niet, gaat mijn verstand te

boven; —
erkennen, de rechten van iem. erkennen, hem
raadplegen : hij mag niets doen, zonder den burgemeester vooraf te kennen; ik ben in deze zaak niet
gekend, men heeft er mijn meening, mijn advies

niet over gevraagd; men heeft het buiten mij om
behandeld, of beslist.
KENNEP, v. Zie HENNEP.
KENNER, m. (-s), die van eene zaak (inz. Bene
kunst) verstand of kennis heeft; die weet, hoe het
met iets gesteld is : God is een kenner der harten;
hij is een kenner, (der muziek, schilderkunst enz.).
KENSTER, v. (-s).
KENNERSBLIK, m. blik van een kenner : met
kennersblik iets beschouwen, als deskundige, volkomen in staat het goede of het verkeerde ervan te
onderkennen.
KENNERSOOG, o. kennersblik.
KENNEWE, v. (-n), (gew.) houten halsbeugel
(der runderen).

KENNIS, v. ( -sen), het vermogen om te kennen,
te onderscheiden, bewustzijn : het kleine kind
begint al kennis te krijgen; — buiten kennis zijn of
liggen, zonder bewustzijn, in eene flauwte, in
onmacht; — weder bij kennis komen; —
het weten, kunde, kundigheden, verstand : met
kennis van zaken; van iets geen kennis hebben, het
niet weten; — dat is buiten mijne kennis geschied,
buiten mijn voorweten; (ook) daar weet ik niets
van; — iem. van veel kennis, kundigheden; — veel
kennis uit een boek opdoen, veel wetenswaardigheden,
kundigheden; -- eene uitgebreide kennis van iets
bezitten; — kennis is macht; — ter algemeens kennis
wordt gebracht, begin van verschillende publicaties;
— kennis van iets nemen; — kennis der natuur,
plant-, dier- en delfstofkunde; — dat gaat mijne
kennis te boven, mijn verstand, daarover kan ik
niet oordeelen, daarin kan ik niet helpen, niet
raadgeven; — hebt gij daar kennis aan ? weet gij
van wiep dat is ? is dat niet van u ? —
het kennen van, bekendheid met een persoon:
kennis maken met iem., hem leeren kennen; ik zal
het doen uit hoofde onzer oude kennis; kennis aan
iem. hebben, met hem, haar omgaan, verkeeren,
inz. als verloofden; (ook) met hem of haar sexueelen
omgang hebben; — hoe is hij met haar in kennis
gekomen ? in aanraking gekomen, op welke wijze
is de verloving tot stand gekomen ?; —
persoon, dien men kent, met wien men omgaat:
veel kennissen hebben; wij zijn goede kennissen;
dat is een oude kennis, (ook) iets wat men reeds
vroeger heeft ontmoet : dit woord is een oude kennis

uit het Gotisch.

KENNISGEVING, v. (-en), mededeeling, bekendmaking inz. var^wege de overheid; — iets voor
kennisgeving aannemen, zich er verder niet aan
storen.

KENNISMAKING..
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KENNISMAKING, v. (-en), begin van omgang:
onze kennismaking dateert van dien dag.
KENNISNEMING, v. onderzoek : iets ter kennis
-nemig
zenden, ter inzage.

KENSCHETS, v. (-en), (w. g.) schets, om iets te
doen kennen.
KENSCHETSEN, (kenschetste, heeft gekenschetst), kenmerken, aanduiden : zulk eene handel
kenschetst den geheelen man, doet hem in-wijze
zijn waren aard kennen.
KENSPREUK, v. (-en), zinspreuk; leus.
KENTEEKEN, o. (-s, -en), kenmerk, teeken,
waaraan men iem. of iets kan kennen : uiterlijke
kenteekens : geene (bij 't opgeven van een signalement); de kenteekenen eener ziekte.
KENTEEKENEN, (kenteekende, heeft gekenteekend), kenmerken, doen kennen : zoo iets kenteekent hem, is een staaltje van zijn karakter.
KENTELBEEREN, v. mv. (plantk.) een der vele
namen van de blauwe boschbessen.
KENTEREN, (kenterde, heeft en is gekenterd),
overladen (goederen van het eene schip in het
andere); - kantelen : een balk kenteren; - een schip
kenteren, omhalen, op zijde stellen, ten einde
het te herstellen; - omslaan (van een vaartuig); omrollen : de mast kentert; - het tij kentert, het
tij verandert, het wordt eb (of vloed); - de stroom
kentert, is aan 't walen; - de storm kentert, loopt
om. KENTERING, v. (-en), het kenteren; zekere
beweging van het zee- en rivierwater; de overgang
van den eenen moesson tot den anderen : de vooraars- , najaars- kentering; - er kwam eene kentering
in zijne gevoelens, eene verandering, ommekeer; de kentering in de publieke opinie, veranderde
zienswijze.
KENTERHAAK, m. (...haken), kantshaak.
KENTERSTUT, o. (-ten), kromme stut, die het
anker van achteren steunt, met eene verkeping
onder de schacht van het anker dicht bij het kruis.
KENVERMOGEN, o. het vermogen des menschen
om te leeren kennen, d. i. om bewustheid te erlangen
van de gelijkheid, overeenstemming, het verschil
en den ouderlingen samenhang der dingen.
KENZAAD, o. (...zaden), eerste beginsel, kiem,
keen.
KEPEL, m. (-s), (bouwk.) piramidale spits op
een fioel.
KEPEN, (keepte, heeft gekeept), kepen of insnijdingen maken : een balk, een stuk hout kepen.
KEPER, v. (-s), (wev.) weefsel, waarbij de inslag
den ketting in deden splitst, die regelmatig afwis selend een verschillend aantal draden bevatten,
waardoor diagonaal voortloopende, breede, ver
strepen en smallere groeven in het weefsel-hevn
ontstaan : de keper van die zijde is fraai; (fig.) iets
op de keper beschouwen, nauwkeurig onderzoeken; (als stofn. o.) met een keper geweven stof : ongebleekte kepers; - (wapenk.) een der negen gewone
eervolle teekenen, hetwelk uit twee tegen elkander
staande en boven in een punt vereenigde schuine
strepen bestaat; - (bouwk.) balk.
KEPERBAND, m. (-en), ijzeren band om een
schoorsteen, smeltoven, balk enz.; - met Bene
keper geweven linnen band.
KEPEREN, (keperde, heeft gekeperd), met eene
keper weven : gekeperd laken. KEPERING, v. het
keperen.
KEPERLIJN, v. (-en), gebroken lijn, waarvan
de Bene helft schuinlinks, de andere schuinrechts
gericht is.
KEPERSWIJS, bw. (wapenk.) op de wijze van
Bene keper.
KEPERVERBAND, o. (bouwk.) verband bestaande uit stukken hout, die een hoek van 45° met
de lengte- an breedtelijnen vormen, doch rechthoekig in elkaar sluiten : vloer in keperverband; bestrating waarbij de steenera op deze wijze gelegd

worden : straatovergangen moeten in keperverband
gelegd worden.

KEPI, m. (-'s), hoofddeksel der Fransche soldaten, sjako -pet.
KERATINE, V. (scheik.) hoornstof.
KEREL, m. (-s), flinke, zwaargebouwde vent,
inz. arm of van mindere beschaving : daar liepen
een paar kerels op den weg; een dronken kerel; man in 't algemeen : 't is een goede kerel; - op
medelijdenden toon : die arme kerel; - in aansprekingen : kerel, ben je daar ! kerel, wat zie je er goed
uit !; - een kerel als een boom groot, sterk, flink; --

een kerel als Kas, klein, nietig ventje, die meant•
dat hij heel wat is; - wees nu eens een kerel, durf
nu eens, houd je nu eens flink; - een kerel, die
't hem nadoet, niemand kan 't hem verbeteren; hij meent nu al een heele kerel te zijn, al heel wat
te beteekenen, te kunnen, inz. gezegd van een
herstellenden zieke die nog uiterst voorzichtig
moet zijn; - (plat) echtgenoot : haar kerel is van
haar weggeloopen; zij zou nog graag een kerel hebben,
nog graag trouwen; - baas, van iets dat zeer
groot is, kanjer : wat een kerel van een snoek ligt
daar ! KERELTJE, o. (-s), manneke; knaapje.
KERELTJELIEF, o. lief kereltje, beste vent.
KEREN, (keerde, heeft gekeerd), vegen; (spr.)
elk kere voor zijne eigen deur; komende, vindt hij
het huis ledig, met bezemen gekeerd en versierd.
KERF, v. (kerven), keep, insnijding; - (Zuidn.)
op de kerf halen. koopen, op eene nieuwe kerf beginnen, zie KERFSTOK ; - (drukk.) kerf in een
letterstaafje, groef aan de voorzijde, ten einde bij
het zetten dezelfde richting te geven an omgekeerd zetten te voorkomen; - (spr.) dat gaat
buiten de kerf, het gaat te ver; - kerfbank; - wijze
van kerven (tabak). KERFJE, o. (-s).
KERFBANK, v. (-en), bank waarop de tabak
gekorven wordt.
KERFBEITEL, m. (-s), (kuip.) keepmes; ...BIJL,
v. (-en), handbijl; ...HOUT, o. (-en), kerfstok;
...IJZER, o. (-s), (geneesk.) kopsnepper, een werktuig tot het openrijten of kerven der huid; ...MACHINE, v. (-s), arceermachine; ...MES, o. ( -sen),
mes om te kerven, kerfijzer.
KERFSTOK, m. (-ken), een lang, plat an net
geschaafd stokje, in den vorm van een liniaal,
doch wat dikker, waarop door kerfjes of insnijdingen aangewezen werd hoeveel brooden, pinten
melk enz. de houder van den kerfstok op krediet
gehad heeft : brood op den kerfstok halen; den kerf
afdoen, de schuld betalen; - op een nieuwen-stok
kerfstok koopen, Bene oude schuld afdoen en
Bene nieuwe maken ; - (fig.) hij heeft veel op
zijn kerfstok, hij heeft veel misdreven; - de kerf
vol, de maat is vol; - ik wil dat niet op-stoki
mijn kerfstok hebben, ik wil daar niet van beschuldigd worden; - (w. g.) hij praat zoo net als op een
kerfstok, uiterst nauwkeurig; - (gew.) zijn kerfstok
is van ijzer, hij kan daar geen kwaad doen.
KERFVIJL, v. (-en), om kerven in te vijlen.
KERK, v. (-en), gebouw aan den Christelijken
eeredienst gewijd : eene Gothische kerk, kruis -,
koepelkerk; het schip, het koor der kerk; hij ligt
in de kerk begraven; - (spr.) de kogel is door de
kerk, er is niets aan te doen; - de kerk in 't
midden (van het dorp) laten, weten te geven en
te nemen, niet star op zijn stuk blijven staan;
(ook) ieders belangen evenals de zijne goed weten
te behartigen ; -- de kerk op den toren zetten, Bene
zaak verkeerd aanpakken ; - je bent hier niet in
de kerk, (ook) je bent zeker in de kerk geboren, gezegd
tot iem., die de deur niet achter zich sluit; gebouw aan den Mohammedaanschen of heidenschen godsdienst gewijd; - een huis als eene kerk,
een zeer groot huis; - eene kamer als eene kerk,
zeer ruime an hooge kamer; - kerken op iem.
bouwen, veel vertrouwen in hem hebben ; -- kerken willen verzetten, het onmogelijke willen beproeven ; -- (plat gemeenz.) voor het zingen de
kerk uitgaan, bij den coïtus vóór de zaadloozing
zich terugtrekken; - (zeew.) voorkajuit, van de
eigenlijke kajuit door een schot gescheiden, logies
onder 't halfdek; godsdienstoefening : vandaag is er geen kerk,
wordt er niet gepreekt; onder de kerk zijn de winkels
gesloten, gedurende de godsdienstoefening; zij houden
kerk in eene schuur; te kerk gaan; de kerk gaat aan,
uit, begint, eindigt; kerkelijke gemeente, als persoon opgevat, die

bezittingen kan hebben : deze kerk is zeer rijk;
hij heeft zijn geheele vermogen aan de kerk vermaakt;
de goederen der kerk administreeren; allen, die den Christelijken godsdienst belijden,
als te zamen één geheel uitmakend : de hoofd
kerk was die in de Oostersche of-splitngvade
Grieksche en de Westersche of Latijnsche kerk; een der verschillende kerkgenootschappen : hij
behoort tot de Remonstrantsche kerk; de Luthersche
kerk; de Anglicaansche kerk, de Britsche staatskerk; - (Ind.) volgens de Chineesche kerk, naar
men zegt, het gerucht loopt; -
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in de R. K. kerk, het kerkelijk gezag : een besluit
der Kerk; waar de Kerk had gesproken, dorst hij
zich niet verzetten; - de strijdende kerk, de geloovi gen, welke nog op aarde leven en strijd voeren
tegen de zonde, het vleesch en den duivel;de lijdende kerk, de zielen der geloovigen, die in
het vagevuur gelouterd worden; -- de zegepralende
of triomfeerende kerk, de gelukzaligen in den hemel.
KERKJE, o. (-s).
KERKACHTIG, bn. ( -er, -st), (w. g.) op eene
kerk gelijkende : een gebouw met een kerkachtig
voorkomen; - verkleefd aan, veel ophebbende
met de kerk : hij is niet kerkachtig.
KERKAMBT, o. (-en), kerkelijke betrekking;
...BALJUW, m. (-en), (Zuidn.) kerkeknecht in
livrei met hellebaard of staf, die de orde bewaart,
den priester naar den kansel geleidt enz.; ...BAN,
m. (R.-K.) banvloek of excommunicatie; ... BANIER, V. (-en), kerkvaan; (fig.) verdediger der
kerk, strijder voor hare eer; ...BANK, v. (-en);
...BEELD, o. (-en); ...BESLUIT, o. (-en), pauselijk besluit; besluit eener kerkvergadering; ...BESTUUR, o. (...sturen), bestuur eener kerk en harer
bezittingen; ...BEWAARDER, m. (-s), koster;
...BIJBEL, m. (-s), bijbel waarmede men ter kerk
gaat, die men in de kerk gebruikt (in tegenst. met
huisbijbel) ; ...BODE, m. (-s), blaadje waarin de
predikbeurten vermeld worden: ...BOEK, o. (-en),
boek, waarmee men ter kerk gaat : bijbel, gezang of psalmboek; gebedenboek.
KERKBORD, o. (-en), ...BORDJE, o. (-s),
een zwart bordje, waarop in Protestantsche kerken
met losse cijferplankjes het cijfer van de psalmen
of de gezangen wordt aangegeven, die bij het aangaan der kerk, of ook wel gedurende den dienst,
zullen gezongen worden; ...BOUW, m.
KERI{BRIEFJE, o. (-s), een briefje, waarop de
psalmen en gezangen aangeteekend staan, die gedurende Bene godsdienstoefening gezongen zullen
worden en dat gedeelte van de H. S., dat bij den
aanvang zal voorgelezen worden; (ook) briefje,
waarop de predikbeurten staan vermeld met
vermelding van den naam der predikanten die
daarbij zullen voorgaan.
KERKBUS, v. ( -sen), armbus in de kerk; ...CENTEN, m. mv. centen, bestemd voor eene bus, schaal
of zakje in de kerk.
KERKCONCERT, o. (-en), ...MUZIEK, v.,
...STIJL, m., ...ZANG, m. (-en), kerkelijke en geestelijke muziek. Deze woorden hebben alle betrek
toonkunst, zooals deze in de kerk,-kingopde
gedurende de godsdienstoefening uitgeoefend wordt,
of althans behoorde uitgeoefend te worden, dat
is: op eene eenvoudige, ernstige, bedaarde, waar
kracht, ootmoed en liefde ademende-dighe,
wijze.
KERKDAG, m. (-en), (R.-K.) dag waarop de
geloovigen verplicht zijn eene mis te hooren;... DAK,
o. (-en); ...DEUR, V. (-en); ...DIEF, m. (...dieven),
kerkroover; ...DIEFTE, v. (-n), (Zuidn.) kerk dieveri^j; ... DIENST, m. eeredienst in de kerk, inz.
op vastgestelde tijden; ...DIEVERIJ, v. (-en),
kerkroof; ...DORP, o. (-en), dorp, dat eene eigen
kerk heeft.
KERKEDIENAAR, m. (-s, ...naren), koster.
onderkoster; ... DIENST, m. (gew.) het voorlezen
en voorzingen in de kerk : ik moet van middag
kerkedienst doen; ...KAMER, v. (-s), consistorie-

kamer, sacristie; ...KAS, v. de geldmiddelen eerier
kerk; ...KNECHT, m. (-s), kerkedienaar.
KERKELIJK, bn. bw. tot, van de kerk; de
kerkelijke Staat, het vroegere wereldlijk gebied
van den Paus; -- de kerkelijke inkomsten; kerkelijke
goederen; --- kerkelijke belasting, door het kerk
lidmaten geheven ten bate der kerk;-besturvand
een kerkelijk lied; de kerkelijke inzegening; een hu
kerkelijk inzegenen; - (R.-K.) het kerkelijke-welijk
jaar begint met den eersten Zondag van den Advent; - (R.-K.) kerkelijke kleuren, de verschillende kleuren als onderscheiding der waardigheid;
zoo draagt de Paus collaar, toog, kapje en tingel
wit, de Kardinalen rood, de Bisschoppen (zwart
to purper, enz.; de kerkelijke partij, clericale
partij, zie ald.; -- (gew.) waar zijt gij kerkelijk I
tot welke kerkelijke gemeente behoort gij I; zij
zijn kerkelijk te A., doch daar ze dichter bij B. wonen,
gaan zij daar vaak ter kerk.
KERKELIJKHEID, v. gezindheid tot de kerk,
genegenheid voor de kerk.

KERKPROVINCIE..
KERKEN, (kerkte, heeft gekerkt) ; (gemeenza
ter kerk gaan : zijt gij van morgen wezen kerken.
KERKER, m. (-s), gevangenis, alleen in deftigen stijl : in den kerker zuchten; ten kerker doemen.
KERKERAAD, m. (...raden), vergadering van
het kerkbestuur; consistorie; (ook) de leden er van : er is vandaag een nieuwe kerkeraad gekozen.
KERKERDEUR, v. (-en), gevangenisdeur.
KERKEREN, (kerkerde, heeft gekerkerd), gevangenzetten. KERKERING, v. (-en), gevangen
-zeting.
KERKERKOT, o. (-ten), (w. g.) cel ; ...LOON,.
o. (-en); ..LUCHT. v.; ...MEESTER, ni. (-s);
...POORT, v. (-en); ...VOOGD, m. (-en), cipier.
KERKERECHTEN, o. mv. (R. K.) de laat
sacramenten; liggen onder volle kerkerechten,.-ste
ten volle bediend zijn.
KERKEZAKJE, KERKZAKJE, o. (-s), aan een
stok bevestigd zakje, waarin de liefdegiften in de
kerk worden ingezameld.
KERKFABRIEK, v. gebouw en vermogen der
kerk; (ook) bestuur der kas.
KERKFEEST, o. (-en), kerkelijk feest; ...GANG,
m. (-en), het ter kerk gaan; inz. de eerste gang na.
eene bevalling of ziekte : den kerkgang houden;
doen; ...GANGER. m. (-s), ...GANGSTER, v. (-s),
kerkbezoeker, kerkbezoekster; ...GEBAAR, o.
(dicht.) gebaren van den prediker; ...GEBED, o.(-en); ...GEBOD, o. (-en), (veroud.) de bekendmaking in de kerk van een voorgenomen huwelijk;
...GEBOUW, o. (-en); ...GEBRUIK, o. (-en);
...GELD, o.; ...GENOOT, m. (-en), geloofsgenoot;
..GENOOTE, v. (-n); ...GENOOTSCHAP, o.
(-pen), vereeniging van geloofsgenooten.
KERKGERAAD, o. (R. K.) de voorwerpen welke
bij den openbaren eeredienst in gebruik zijn, ook
...GEREEDSCHAP,o.
KERKGESCHIEDENIS, v. geschiedenis der
(Christelijke) kerk; - ( -sen), boek dat hierover
handelt.
KERKGEWELF, o. (...welven); ...GEZAG, o.;
...GEZANG, o. het zingen in de kerk : het kerkgezang
laat in de meeste gevallen veel te wenschen over; -,
(-en), een gezang, een lied, dat in de kerk bij dei ►
godsdienst gezongen wordt; ...GLAS, o. (...glazen), (geschilderd) glas in een kerkraam; ...GOED,.
o. (-eren), bezittingen, die aan de kerk behooren;
kleeren, die men aantrekt om ter kerk te gaan.
KERKHEER, m. (-en), (w. g.) prelaat; collator;
...HERVORMER, m. (-s); ...HERVORMING, v.
(-en), hervorming in de kerk, inz. die, welke door
Luther in 't begin der zestiende eeuw bewerkt werd.

KERKHOF, o. (...hoven), hof om eene kerk.
vroegere begraafplaats; - thans begraafplaats,.
vaak ver buiten de bebouwde kom der gemeente;
-- (spr.) zachte winters, vette kerkhoven, in zachte
winters sterven veel menschen; (spr.) de dader,
de zegsman ligt op het kerkhof, de schuldige, hij die

het eerst iets heeft verteld, is niet te vinden.
KERKHOFSBLOEM, v. (-en), bloem, die op het.
kerkhof groeit; (fig.) witte haren : de kerkhofsbloempjes komen al te voorschijn, hij wordt al grijs.
KERKHOFSHOEST, m. droge, gevaarlijke hoest.
KERKHOFSMADELIEFJES, o. mv. kerkhofsbloemen; (fig. en gew.) witte haren van iem. die
begint te grijzen.

KERKKAUW, v. (-en) kauw; ...KLOK, v.
(-ken); ...KOEPEL, m. (-s); ...KRAAI, V. (-en),
(nat. hilt.) kauw, torenkraai : kale kerkkraai, de
wilde kerkkraai; ...KROON, V. (...kronen), veel
-armige
hangende lamp in eene kerk.
KERKLEER, v. godsdienstleer.
KERKLEERAAR, m. (-s), predikant; - (R.-K.)
een kerkelijk schrijver, die door heiligheid en
wetenschap heeft uitgemunt en daarom door dekerk met den titel van Doctor Ecclesiae is versierd.
KERKLICHT, o. (-en), (R.-K.) altaarkaars; (fig.) ,
uitstekend godgeleerde; ...LIED, o. (- eren).
KERKMEESTER, m. (-s), lid van 't kerkbestuur;
...MUZIEK, v. inz. de zoogen. Palestrijnsche stijl
in de kerkelijke toonkunst; ...ORAKEL, o. (-s),
uitspraak der kerk; (fig.) leeraar van groot gezag
in de kerk; ...ORGEL, o. (-s).
KERKPAD, o. (-en); ...PATROON, m. (...tronen); ...PATRONES, v. ( -sen), beschermheilige,
stichter, stichtster eener kerk; (fig.) zuil, voor
kerk; ...PLECHTIGHEID, v. (...he--stander
den); ...PORTAAL, o. (...talen).
KERKPROVINCIE, v. (-s, ...eiën), kerkgebied dat
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-door een concordaat met Rome verbonden is;

Nederland is eene kerkprovincie.
KERKRAAM, o. (...ramen), raam, boogvenster
in eene kerk; geschilderd glas in zulk een boogvenster; boogvensterachtige holte in een drinkglas zonder voet : een glas tot de kerkraampjes
vullen.

KERKRAT, ...ROT, v. (-ten), rat die zich in
,

de kerk ophoudt; (spr.) zoo arm of hongerig als
eene kerkrat, zeer arm, zeer hongerig.

KERKRECHT, o. het geheel der in de kerk
geldende rechtsbepalingen der bevoegdheden van
de kerk; de verzameling der kerkelijke wetten,
, canoniek recht.
KERKRECHZ`ELIJK, bn. volgens, overeenkom
-stighe
kerkrecht.
KERKREGEERING, v. (-en); ...REGEL, m.
(-s); ...ROOF, m. berooving eener kerk, diefstal
van kerksieraden; ...ROOVER, m. (-s); ...ROOVERIJ, v. (-en).
KERKSCH, bn. ( -er, meest -), graag, veel ter kerk
gaande : zij is niet kerksch, zij gaat niet gaarne ter
kerk. KERKSCHIIEID, v.
KERKSCHENDER, m. (-s); ...SCHENDSTER,
v. (-s); ...SCHENDERIJ, v. (-en); ...SCHENNIS,
v.; ...SCHEURING, v. (-en), oneenigheid in de
kerk tengevolge waarvan een gedeelte zich afscheidt.
KERKSCHGEZIND, bn. vroom, godsdienstig.
KERKSCHGEZINDHEID, v.
KERKSCHIP, o. (...schepen), een door particuEieren uitgerust schip ten behoeve der godsdienstige
en gezondheidsbelangen der zeevarenden in den
tijd van de haringvangst; het kerkschip staat onder
leiding van een predikant. KERKHOSPITAAL
-SCHIP,
0.
KERKSIERAAD, o. (...raden); ...SLEUTEL, m.
(-s); ...SLOT, o. (-en); ...STIJL, m. systeem van
kerkelijke kunst; kanselstijl; ...STOEL, m. (-en);
...STOELTJE, o. (-s); ...STOOF, v. (...stoven),
voetwarmer; ...STRAF, v. (-fen), straf, door de
(R.-K.) geestelijkheid opgelegd.
KERKTIJD, m. (-en), tijd van den kerkdienst:
het is kerktijd, tijd om naar de kerk te gaan; onder
kerktijd, tij dens de godsdienstoefening.
KERKTOON, m. (...tonen), (muz.) de acht toonsoorten van het R.-K. kerkgezang, ingevoerd door
bisschop Ambrosius omstreeks 400 en paus Gregorius omstreeks 600; authentische kerktonen, de
vier toonsoorten, volgens het Grieksche toonstelsel
door bisschop Ambrosius ingevoerd.
KERKTOREN, m. (-s), toren bij of op eene
kerk; ...TORENSPITS, v. (-en); ...TUCHT, v.
KERKUIL, m. (-en), een der meest bekende katuilen, ook torenuil en oranje-uil geheeten, die zich
bij voorkeur in torens en kerken ophoudt (stria

f ammea) .

KERKVAAN, v. (...vanen) ; ...VAANDEL, o.
{-s); ...VAANDELDRAGER, m. (-s).
KERKVADER, m. (-s, -en), leeraars en schrijvers
der oude Christelijke kerk, die na de apostelen en
apostolische vaders (de onmiddellijke leerlingen
der apostelen) en dus van de 2de tot in de Me
eeuw bloeiden : de beroemdste Grieksche kerkvaders
zijn Athanasius en Chrysostomus; de beroemdste
Latijnsche zijn Cyprianus, Ambrosius, Augustinus,
Hieronymus en Gregorius de Groote.

KERKVENSTER, o. (-s), venster eener kerk.
KERKVERGADERING, v. (-en), bijeenkomst
der geestelijken (inz. van bisschoppen enz.), con, cilie; synode; algemeene kerkvergadering, waarop
de geheele kerk door hare hoogste gezagvoerders
is vertegenwoordigd.
KERKVERORDENING, v. (-en), verordening,
bevel van de kerk uitgaande; ...VERVOLGING,
v. (-en), poging om het Christendom gewelddadig
te onderdrukken; ...VISITATIE, v. (-s, ...tiën),
, (R.-K.) jaarlijksch onderzoek van den deken naar
den toestand eener parochiekerk in zijn dekenaat;
...VOOGD, m. (-en), hooggeplaatst geestelijke,
inz. bisschop; (ook) kerkbestuurder, kerkmeester;
...VOOGDIJ, v. (-en), gezag over de kerk; het
college van kerkvoogden; ...VOOGDIJSCHAP, o.;
...WEG, m. (-en); ...WERK, o. (bouwk.) groot
balkwerk; ...WET, v. (-ten), canonieke wet.
KERKWETTIG, bn. bw. ( -er, -st), volgens de
wet der (R.-K.) kerk; canonisch. KERKWETTIGHEID, v.
KERKWIJDING, v. (-en), inwijding eener kerk;
...WIJS, v. (...wijzen), (muz.) wijs, melodie voor
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kerkelijke liederen of gezangen; ...ZANG, m. (-en),
(inz.) koraal, Gregoriaansche zang; zie kerkconcert;
...ZUIL, v. (-en); ...ZWALUW, v. (- en), (nat. bist.)
muurzwaluw, steenzwaluw.
KERMEN, (kermde, heeft gekermd), zuchtend,
weenend klagen, steunen, weeklagen : hij kermde
van pijn. KERMING, v. het kermen, gekerm.
KERMER, m (-s), KERMSTER, v. (-s), die
weeklaagt.
KERMES, v. ( -sen), (nat. hist.) kermesschildluis
(lecanium ilicis); - ( handelsartikel) de schelp
bruinachtige lichamen der drachtige-vormige
wijfjes der kermesschildluis, ook scharlakenbessen,
kermesbessen en purperkorrels geheeten; voor
men de roode teerverfstoffen kende, was het eene
zeer gewilde kleurstof; - minerale kermes, eene
verbinding van antimonium -oxyde cn zwavelantimonium, die weleer als artsenij onder den naam
van kartuizerpoeder grooten opgang maakte;
-BESSEN, v. mv.; -EIK, m. (-en), heesterachtig gewas in Z.-Europa en het Oosten (quercus
coccifera), waarop de kermes leeft; -KORRELS,
v. mv.; -SCHILDLUIS, v. (...zen), de op den
kermeseik levende schildluis in Z.-Europa die de
kermes opleverde.
KERMIS, v. ( -sen), zeker jaarlijksch volksfeest,
jaarmarkt, vroeger ter gelegenheid van het feest
der kerkwij ding; de kermis inluiden; voorjaarskermis, najaarskermis; -- kermis houden, zich op
de kermis vermaken; - (fig.) over, op de kermis
wandelen, op of over de plaats, waar de kramen
enz. staan; - iem. eene kermis koopen, een geschenk
ter gelegenheid van de kermis geven; - (spr.)

het is niet alle dagen kermis [al staan er de kramen],
men kan zich niet alle dag vermaken; - het is
kermis in de hel, gezegd wanneer het regent en
de zon schijnt tegelijkertijd; - het is er kermis,
er wordt getwist en lawaai gemaakt ; - van
eene koude, slechte kermis thuis komen. ergens
slecht afkomen; - achterom is kermis, (scherts.)

ga achter mij om, achter de tafel langs, ook bij
het biljartspel, als de eene bal achter den anderen
heengaat.
KERMISBAK, m. wat men voor de kermis bakt.
KERMISBED, o. (-den), een bed, op den vloer
gespreid.; ...BIER, o. (-en), bier, dat op de kermis verkocht wordt, slecht bier ; (ook) puik
bier, van de beste soort ; ...DAG, m. (-en);
...DANS, m. (-en); ...DEUN, m. (-en); ...DICHT,
o. (-en), gelegenheidsgedicht op de kermis; ... DRIL,
m . (gew.) de laatste kermisdag; ... DRUKTE, v.
drukte naar aanleiding van of op eene kermis:
blij dat die kermisdrukte weer voorbij is; ...FOOI,

v. (-en), fooi die men geeft aan dienstboden enz.
tegen de kermis.
KERMISGAAN, o. kermisgaan is een bilslag
(of eene geeseling) waard, voor vermaak moet men
zich eenige moeilijkheden, eenigen last, eenige opofferingen getroosten.
KERMISGANGER, m. (-s), ...GANGSTER, v.
(-s), ...GAST, m. en v. (-en), bezoeker, bezoekster
van de kermis; ...GEJOEL, o. eigenaardige drukte
tijdens de kermis; ...GESCHENK, o. (-en); ...GIFT
v. (-en); ...GOED, o. (-eren), koopwaar, die het
meest in den tijd der kermis trekt, die op de kermis
verkocht wordt; ...JONGEN, m. (-s). kermis
rijer; ...KOEK, m. (-en) (v. als stofn.); ...KRAAM,-ti
v. (...kramen), uitstalkraam gedurende de kermis;
...MEID, v. (-en); ...MEISJE, o. (-s); ...NACHT,
m. (-en), nacht volgende op den „besten kermisdag"; ... POP, v. (-pen), kinderpop op de kermis
gekocht; (fig.) smakeloos uitgedost, opgeschikt
meisje.
KERMISSPEELGOED, o.; ...SPEL, o. (-en),
spel, dat gebruikelijk is op de kermis; mv. (-len),
kermistent.
KERMISSTUK, o. (-ken), grillige, vreemd
afbeelding van menschengestalten, laag -sort-ige
grappige voorstelling van dorpskroegen, j warmarkten, boerendansen enz. o. a. vervaardigd door den
Nederlandschen schilder Pieter Van Laar,
KERMISTENT, v. (-en), tent, waarin gedurende
de kermis vertooningen worden gegeven; ...TIJD,
m.; ...VERTOONING, v. (-en); ...VREUGD,
v.; ...VRIJER, m. (-s), ...VRIJSTER, v. (-s),
vrijer, vrijster voor de kermisweek, om daarmede
kermis te houden; ...WEEK, v. (...weken);
...WERK, o. (-en), slecht werk, licht en dicht
werk; ...WIJN, m. slechte wijn, die op de kermis

KERN.
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verkocht wordt; ...ZANG, m. (-en); ...ZANGER,
M. (- s); ...ZANGSTER, v. (-s).
1. KERN, v. (-en), pit, korrel, zaad; binnenste
steen (eener vrucht); merg van hout, hart; (fig.) dat bevat eene kern van waarheid; - het beste,
krachtigste van iets : tot de kern eener zaak doordringen, tot het wezenlijke; het niet oppervlakkig
behandelen; de kern der burgerij , het beste gedeelte,
de degelijke burgerklasse; - kern der algebra,
leerboek dat de voornaamste eigenschappen behandelt; evenzoo kern der rekenkunde enz.; de middel
natie; - ( mil.) de ziel van een-klaseidrn
kanon (in tegenst. met de kamer); - ( muz.) middelschot in eenige pijpwerken van het orgel ; (ijzerg.) het in den gietvorm geplaatste stuk,
waaromheen het verlangde voorwerp gegoten
wordt; zie ook doorn; - ( ontl.) het vaste lichaampj e
in eene cel.
2. KERN, v. (-en), zie KARN.
KERNACHTIG, bn. bw. ( -er, -st), (fig.) krachtig,
pittig, uitstekend : een kernachtig gezegde; zich in
kernachtige taal uitdrukken. KERNACHTIGHEID,v.
KERNBAK, m. (-ken), (ijzergieterij) gietvorm
voor de kernen.
KERNBIJTERS, m. mv. een geslacht der vink
vogels met korten, dikken, kegelvormigen-achtige
snavel en korten staart (coccothraustes) waartoe
o. a. de appelvink behoort; inz. deze vogel, ook
dikbek en kersenbijter geheeten.
KERNEN; zie KARNEN.
KERNHOUT, o. het eigenlijke hout der boomen.
in tegenst. met het spint, dat minder vast en
lichter van kleur is.
KERNHUIS, o. (...huizen), klokhuis.
KERNLICHAAMPJE, o. (-s), (ontl.) kiem, rondachtig lichaampje in de celkern.
KERNOOFT, o. ooft met eene kernvrucht, zooals
appelen, peren enz.

KERNING, m. (-en), (mil.) opzetsel op het voorste gedeelte van het geschut, dienende om de vizierlijn evenwijdig met de aslijn te doen loopen.
KERNSCHADUW, v. volle schaduw, slagschaduw,
in tegenst. met de halfschaduw.
KERNSCHOT, o. (-en), een schot, waarbij
de richtlijn om het doe te treffen evenwijdig met
de aslijn loopt.
KERNSPREUK, v. (-en), krachtig en kort gezegde, devies.
KERNSTANG, v. (-en), cilindrische stang, die
in het midden der gietvormen van kanonnen wordt
geplaatst en waardoor dus de metaaldikte der
stukken wordt bepaald; (ook) de stang waaraan
eene gietkern in de gietkom wordt bevestigd.
KERNSTEEN, m. (-en), (v. als stofn.) een korrelig
mineraal in Zweden.
KERNSTOK, m. (-ken), zeker kanonniersge-

reedschap.
KERNSTUK, o. (-ken), (ijzerg.) kern, stuk waaromheen het verlangde voorwerp gegoten wordt.
KERNVRUCHT, v. (-en), (plantk.) pitvrucht,
appelvrucht; eene vrucht, welke uit een meer of
min sappig omkleedsel bestaat en in het midden
verscheidene hokjes bevat, waarin de pitten of
kernen besloten zijn.
KERNZAND, o. bijzonder vet vormzand, meestal
met colophonium vermengd.
KERRIA, v. (-'s), sierstruik uit Japan (kerria
japonica) met groote dooiergele bloemen, jodenbloempje.
KERRIE, v. eene soort van specerij uit Oost Indië, vervaardigd uit de gepulveriseerde bladeren
van verschillende aromatische planten.
KFRRIEKQST, m. (Z. A.) vleesch met kerrie
gestoofd.
KERRIERIJST, v. rijst met kerrie gekookt;
...SAUS, v. saus met kerrie bereid, aftreksel van
gestampten curcumawortel; ...SOEP, v.
1. KERS, v. (plantk.) groote wilde kers, violier
steenraket, ook kleine knopkiek en wilde-achtige
dragon geheeten (erysimum cheirantoides); -- een
plantengeslacht, tot de familie der kruisbloemigen
behoorende, waarvan zes soorten in Nederland
in 't wild worden gevonden (lepidium), kruidkers; (ook) tuinkers (lepidium sativum.), ook wel bitterkers, sterkers en boterhamkruid geheeten; - Oostindische kers, eene sierplant uit Peru (tropaeolum
majus).
2. KERS, v. (-en), de vrucht van verschillende
boomen tot het geslacht pruim (prunus) van de

familie der amandelachtigen behoorende : vroerie,
late kersen; voornaamste soorten zijn de zoete kers
(prunus avium), de knapkers (p. dura cina) en de
zure kers (p. cerasus), waartoe de meikers en de
morel behooren ; - (spr.) met groote heeren is het
kwaad kersen eten (zij tasten naar de rijpste en
gooien met de steenen), vertrouwelijke omgang met
grooteren loopt meestal mis uit ; - zooveel geven
om iets als een boer om eene kers, er totaal niets
om geven : - m. (-en), kerseboom.
KERSAPPEL, m. (-s, -en), zoowel voor den boom
als voor de vrucht : eene soort van appelboom,
welks vruchten (kersappel) niet veel grooter zijn
dan eene groote kers.
KERSEBLOEI, m. het bloeien der kerseboomen;
kersebloesem; ...BLOESEM, m. (-s), een bloesem
van een kerseboom; ...BOOM, m. (-en).

KERSEBOOMENHOUT, o. meubelmakershout,
rood gevlamd, van den kerseboom afkomstig.
KERSEBOOMGAARD, m. (-en), ...BONGERD,
m. (-s), boomgaard van kerseboomen.
KERSELAAR, m. (...laren), (Zuidn.) kerseboom.
KERSENAZIJN, m. die uit kersen wordt bereid;
...BIJTER, m. (-s), dikbek, diksnavel, kersen
(coccothraustes vulgar is) ; ... GELEI, v.;-vink
...GOM, V. cerasine; ...HOUT, o.; ...JAM, v.;
...MAND, v. (-en), waarin kersen worden verzonden en ter markt gebracht; ...PIKKERTJE.
o. t (-s), (nat. hist.) (geut-.) de tuinfluiter (sylvia
hortensis) ; de grauwe vliegenvanger (muscicapa
grisola) ; ... PLUK, m. het plukken der kersen :
tijd dat dit geschiedt : in den kersenpluk komt
men handen te kort; ...SAP, o.; ...SOEP, v. (-en);
...TAART, v. (-en); ...TIJD, m. tijd., waarin de
kersen rijp zijn; ...VINK, m. (-en), kersenbijter.
KERSEPIT, v. (-ten), pit eener kers; (gemeenz.)
hoofd, kop : iem. op zijn kersepit slaan; ...STEEL,
M. (...stelen) ; ...STEEN, m. (-en) ; ...TAK, m.
(-ken).
KERSLAURIER, -BOOM, m. (-en), een schoone,
altijd groene sierheester uit Zuid -Europa met
laurierachtige bladeren en zwartachtige, op kersen
gelijkende, vruchten (prunus lauro-cerasus); -BEZIE , v. (...zien); -OLIE, v.
KERSOUW, v. (-en), KERSOUWKEN, o. (-s),
(Zuidn.) madeliefje.
KERSPEL, o. (-s. -en), kerkdorp, parochie;
(ook) diocees; -KERK, v. (-en).
KERSPENDOEK, m. (-en), als voorwerpsn., o.
als stofn. (gew.) zwart krip, fioers; lamfer.
KERSPRUIM, v. (-en), voor de vrucht, m. voor
den boom : een groote pruimeboom der Antillen;
...PRUIMEBOOM, m. (-en).
KERSROOD, bn. rood als eene kers, hoogrood:
kersroode wangen.
KERSTAVOND, m. (-en), avond, waarop Kerst
-mis
ingaat; avond van Kerstmis.

KERSTAVONDSTOBBE, v. (-n), (gew.) grootc
stobbe, die op kerstavond aan het vuur wordt
gelegd.
KERSTBOOM, m. (-en), een door kaarsen verlichte denneboom, die met Kerstmis in de huizen
enz. wordt gezet en waaraan allerlei kerstmisgeschenken hangen; ...BROOD, o. lekker krentenbrood, met Kerstmis gegeten; ...DAG, m. (-en),
de 25ste December, waarop de Christenen de gedachtenis vieren van Christus' geboorte : in sommige
streken viert men niet alleen den eersten en den tweeden, maar ook een derden kerstdag; ...DICHT. o.
(-en), gedicht, ter gelegenheid van het kerstmisfeest
KERSTEN, m. (-en). (veroud.) christen.
KERSTENBRIEF, in. (...brieven), (Zuidn.) doopbrief; (gew.) die vrouw heeft haar kerstenbrief ver
hare bevalling komt later, dan zij zelve ge--loren,
dacht heeft.
KERSTENEN, (kerstende, heeft gekerstend),
doopen, eigenlijk christenen, tot Christen iL aken,
bekeeren. KERSTENING, v. bekeering : de kerstening van Indië.
KERSTENKIND, o. (- eren), (Zuidn.) pasgeboren

kind.

KERSTFEEST, o. (-en), kerstmisfeest; ...GAVE,
v. (-n), gave der gegoede burgerij aan de armen
met Kerstmis uitgereikt; ...GESCHENK, o. (-en);
...KINDJE, o. (-s); ...KOEK, m. (-en), koek,
ter gelegenheid van Kerstmis gebakken; ...KRANS,
m. (-en), krans van banketdeeg ter gelegenheid
van het kerstfeest gebakken; ...KRIBBE, v. (-n),
plastische voorstelling der kribbe van Jezus, inz.

KERSTROOSJE

g10KETSEN.

.in R. K. kerken; ...LIED, o. (-eren), lied, in den
kerstnacht of kersttijd te zingen; ...MAAND, v.
(-en), December ; ...METTEN, v. mv.; ...MIS, v.
( -sen), Jezus' geboortefeest (25 December); (spr.)

eene groene Kerstmis maakt eene witte Paschen; —

de eerste mis (nachtmis) die men op Kerstdag
plechtig zingt ; ...MORGEN, m. (-s), ochtend
van den eersten kerstdag; ...NACHT, m. (-en),
nacht van 24 op 25 December; ...NACHTMIS, v.
(-sen), (R. K.) plechtige mis in den Kerstnacht
gezongen ; ...PACHT, v. pacht die met Kerstmis
begint en eindigt ; ...PREEK, v. (-en).
KERSTROOSJE, o. (-s), eene sierplant (helle
die van December tot Maart bloeit;-borusnig)
de bloemen zijn vergiftig.
KERSTTIJD, m. Kerstmis, de week waarin dit
); de tijd van Kerstmis tot 2 Fefeest valt (FL-K.);
bruari (0. L. V. Lichtmis); (ook) de tijd van Kerst
Driekoningen; ...VACANTIE, v. (...tiro,-misto
-s) ; ...VERLOF, o, ..WEEK, v. (...weken), tusschen Kerstmis en Nieuwjaar ; ... WEER. o. winterweer zooals doorgaans omstreeks Kerstmis;
...ZANG, m. (-en), kerstlied.
KIi RSVERSCH, bn. bw. geheel versch : deze
eieren zijn kersversch; het komt zoo kersversch uit
den winkel; naij komen kersversch van de reis, wij zijn
juist aangekomen; (fig.) hij is hier kervversch aan
(nog maar korten tijd hier) en wil nu al-gekomn
aanmerkingen maken.

KERSWATER, o. zeer sterke likeur uit kersepitten (Hgd. Kirschwasser).
KERT, o. (timm.) het kraken (van balken).
KERVEL, v. (plantk.) een plantengeslacht tot
de familie der schermbloemigen behoorende, waar
drie soorten in Nederland gevonden worden:-van
de wilde kervel (anthriscus silvestris) ook toeters of
piepkruid geheeten; de fijne kervel (a. vuluaris) en
de tuinkervel (a. cerefolium), ook tamme kervel,
moeskervel en soepkervel geheefen, die als moes
wordt gebruikt; -- verder een ander ge--groeut
slacht van schermbloemigen (chaerophyllum), waardollekervel,
wilde kervel, dronkerd of dronken toe de
makende kervel (eh. tem.ulum) en het knolribzaad of
knoldragende kervel (chaerophyllum bulbos'um) beh oren.
hERVELKOEK, m. (-en), als voorwerpsn., v.
als stofra., koek waarin tuinkervel is gebakken;
...KRUID, o. tuinkervel; ...MELK, v. aftreksel
van tuinkervel; ...MOF,S, o.; ...SOEP, v. (-en);
...STRUIF, V. (...struiven), eierkoek met tuinkervel; ...TAART, v. (-en); ...ZAAD, o.
KERVEN, (korf, heeft en is gekorven), inkepen,
insnijden : de huid kerven; visch kerven, vele sneedjes
met het mes erin maken; (bouwk.) tanden; —
doorsnijden, hakken : tabak kerven; — ( zeew.) kap
omhakken : den mast kerven ; -- vaneengaan,-pen,
vezelig worden (van stoffen) : die zijde kerft, de
in„lagdraden breken. KERVING, v. (-en), het
kerven.
KERVER, m., KERFSTER, v. (-s), die kerft;
tabakskerver; (oudt. fig.) voorvechter.
KESP, V. (- en), (timm.) oplegstuk, dwarslegger
die op de heipalen wordt gelegd voor de fundeering
van gebouwen; (scheepst.) buikstuk, recht stuk
hout, waarop men in platte schuiten de vlakgangen spijkert.
1. KET, Zie KID.
2. KET, v. (gew.) ket maken, pret, plezier maken; — (gew.) groene ket hebben, buitengewoon
veel plezier.
KETEL, m. (-s), metalen vaatwerk met hengsel
. en met of zonder tuit om in te koken, gewoonlijk
meer diep dan breed : een koperen ketel; den ketel

op het vuur zetten, hangen; een groute ketel met koffie;
het u'asehgoed kan uit den ketel gehaald worden, —
koek in den ketel, ketelkoek: — (spr.) de pot eerwijt den ketel, dat hij zwart is, iem. verwijt een ander
iets, waaraan hij zelf mank gaat; — het vet is van den

,

-ketel, het beste is er af, er wordt nu niet meer zoo

buitengewoon veel verdiend; — ook andere voorwerpen waarin gekookt, wordt, brouwketel, stoom
- : de ketel is gesprongen; de ketel moet gekeurd-ketl
worden; — ( mil.) dat deel der ziel van een geschut,
waarin het projectiel ligt; -- (jag.) kuil dien de
wilde zwijnen maken om daarin te legeren; ruimer
gedeelte in het hol van konijnen, dassen en vossen;
afgezet gedeelte bij eene drijfjacht; -- (aardrijksk.)
een door hooge bergen ingesloten dal, keteldal.
KETELTJE, o. (-s).

KETELAAR, m. (-s), (zeew.) bakszeuntje die
voor den ketel moet zorgen; matroos die dienst
heeft en eerst na de anderen kan eten; — (fig.)
daar kun je ketelaar van blijven, dat kun je aanzien, maar mag er niet mee van genieten, daar
krijg je niets van.
KETELA CHTIG, bn. (gew.) ( -er, -st), kitteloorig,
licht geraakt.
KETELBIKKER, m. (-s), man die uit den stoomketel de ketelsteen moet bikken.
KETELBOETER, m. (-s), ketellapper; ...BOE
zak, waarin al de gereed -TER.SZAK,m(ken)
ketellappers zijn; ...BOM, v. (-men),-schapend
(art.), eene soort van bom, gewoonlijk bomketel;
...DAL, o. (-en), zie ketel.
KETELEN, (ketelde, heeft geketeld); zie kittelen.
KETELGERAMMEL, o. zie ketelmuziek; ...HAAK,
m. (...haken), haak, waaraan de ketel hangt.
KETELIG, bn. (gew.) kittelig.
KETELIJZER, o. (-s), (smed.) hoefijzer met sterke
afhelling en doorgebogen binnenrand, om verbeter. de volhoeven te steunen; ...KOEK, m. (-en),
(v. als stofnaam) koek in een blikken vorm of
ketel gekookt, door dezen in een pot met kokend
water te plaatsen.
KETELLAPPER, m. (s), die ketels herstelt,
rondreizend koperslager ; — (spr.) vloeken als
een ketellapper. geweldig vloeken.
KETELLAPPERSVOLK, o. gemeen, laag volk;
...WERK, o. werk des ketellappers; (fig.) knoei
...ZAK, m. (-ken).
-werk;
KETELMAKER, m. (-s), die ketels (inz. stoom
maakt; ...MAKERIJ, v. (-en), fabriek waar-ketls)
stoomketels gemaakt worden; ...MONTEEItING,
V. (stoomw.) de verschillende deden en toestellen,
waarvan een stoomketel is voorzien, ten einde
hem op zekere wijze te kunnen bedienen.
KETELMUZIEK, v. verward geraas met potten,
pannen, ketels enz., vergezeld van een oproerig
geschreeuw, dat o. a. soms gemaakt wordt voor
de deur van lieden, die overspel bedreven hebben.
KETELPLAAT, o. dikke ijzeren platen, gewoonlijk van 5 tot 18 mM. dikte: soms wel 30 mM. dik,
w aarvan stoomketels geklonken worden.
KETELSTEEN, m. (-en`, als voorwerpsn., v. als
stofra. s*.veenachtige korst die zich bij het koken

van hard water aan den ketelwand afzet, en hoofd
bestaat uit zwavelzure en koolzure kalk,-zakelij
benevens koolzure magnesia en koelzuur ijzer- en
mangaan oxydule; —AANZETTING, v. (-en).
KETELTROM, v. (-men), ...TROMMEL, v. (-s),
(muz.) paux; ...TROMMER m. (-s), ...TROM SLAGER, m. (-s), pauker. paukenist.
KETELVILT, o. zekere stof ter bekleeding van
stoomketels, om warmteverlies te voorkomen.
1. KETEN, V. (- s, -en), ketting, eene reeks van
aaneengeschakelde ringen : eene gouden, ijzeren

keten; eene zware keten hing om zijn hals; dubbele
keten, zoodanig samengesteld, dat elke schakel
twee ringen bevat; — inz. boei : in ketenen geklonken; iem. tot de ketenen. (tuchthuisstraf, galeistraf)
verwijzen; de ketenen der slavernij; — (fig.) de keten
des huwelijks, der min, de band; — rij, aaneen -

schakeling van gelijksoortige voorwerpen, van
gebeurtenissen enz. : eerre keten van bergen, eene
bergketen; eene keten van misdaden; — ( gew.) (wev.)
schering. KETENTJE, o. (-s), kleine ketting.
2. KETEN, (keette, heeft gekeet), zout raffineeren.
KETENEN, (ketende, heeft geketend), boeien,
in ketenen slaan : de moordenaar werd zwaar geketend binnengebracht; — ( fig.) sterk vasthechten,
boeien : zij weet allen door hare innemendheid te
ketenen; — zich aaneenketenen, elkander geregeld
opvolgen. KETENING, v. (-en), het ketenen;
aaneenschakeling.
KETENGERAMMEL, o. het rammelend geluid
van ketens, inz. van boeien.
KETENPOMP, v. (-en), pomp met ketting en
rad; ...RING, m. (-en), ketenschakel; ...SCHAKEL,
m. (-s): ...STROP, m. (-pen), keten zonder eind.
KETJOE, nl. (-s), (Ind.) roover, plunderaar,
lid eener tijdelijke rooverbende; —PARTIJ, v.
(-en), (Ind.) plundering.
1. KETSEN, (ketste, heeft en is geketst), afstuiten.. niet afgaan (van vuurwapenen) : het geweer
ketste; (bilj.) mijne keu ketste, schampte af, zoodat
de bal niet op 3e gewenschte wijze voortgang;
(fig.) mislukken, niet doorgaan : de zaak is geketst; —
een voorstel ketsen, verwerpen, niet aannemen; —
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.hij wist die plannen te ketsen, niet te doen doorgaan;
- niet opnemen (in een gezelschap) : zij hebben
hem geketst; - vuur ketsen, door middel van een

vuurslag en een vuursteen tonder doen aangaan.
KETSING, v. (-en), het ketsen; (fig.) mislukking.
2. KETSEN, (ketste, heeft geketst), eene trek, schuit met een paard voorttrekken.
3. KETSEN, (gew.) achter een meisje ketsen,
trachten eene verkeering met haar aan te knoopen;
, achter iets ketsen, zijn werk er van maken, om iets
te verkrijgen.
KETSER, m. (-s), een geweer, dat weigert af te
-gaan; hij, die het paard eener trekschuit voert.
KETSGEREI, o. ...TUIG, o. benoodigdheden
om vuur te slaan : staal, vuursteen en tonderdoos.
KETTER, m. (-s), hij die afwijkt van de als
rechtzinnig erkende (orthodoxe) leer : een ketter
ter dood, tot den brandstapel veroordeelen; ook de
Mohammedanen hebben hunne ketters; - inz. een
afgevallene van den R. K. godsdienst, protestant
(in den mond van Roomschen); - (spr.) hij vloekt
als een ketter, hij vloekt gedurig; - (fig.) iem. die
, op wetenschappelijk of kunstgebied van de algemeen gehuldigde begrippen afwijkt.
KETTERACHTIG, bn. bw. ( -er, -st), kettersch.
KETTERACIITIGHEID, v.
KETTERBEUL, m. (-en), (gesch.) dienaar der
wereldlijke rechtbank, die de lijfstraffen voltrok aan
de wegens ketterij veroordeelden: (fig.) een geloofsijveraar, die de ketters hard te lijf gaat; ... DOM, o.
al de ketters.
1. KETTEREN, (ketterde, heeft geketterd), razen, tieren, uitvaren, tegen iem. te keer gaan;
vloeken.
2. KETTEREN, (ketterde, heeft geketterd), (gew.)
pret maken, spelen.
KETTERGERICHT, o. (-en), geloofsrechtbank,
inquisitie; ...HOOFD, o. (-en), hoofd, aanvoerder,
stichter eener kettersche sekte.
KETTERIJ, v. (-en), afwijking van de als recht ,
zinnig gehuldigde leer, gevaarlijke dwaalleer; afval
van den godsdienst, ontrouw aan de (R. K.) kerk :
.ketterij plegen; ketterij prediken; - materieele
,ketterij, wanneer men die onbewust, b. v. uit onwetendheid bedrijft; - (fig.) dwaling op het gebied
van wetenschap of kunst : hij verkoopt wel meer
ketterijen, hij vertelt wel meer wat niet wetenschappelijk juist is.
KETTERIN, v. (-nen), (w. g.) kettersche vrouw.
KETTERJACHT, v. (-en), vervolging der ketters;
....JAGER, in. (-s), hardnekkig vervolger der ketters; ...MAKER, m. (-s), (w. g.) die anderen tot
ketterij zoekt over te halen; ...MAKERIJ, v.;
...MEESTER, m. (-s), geloofsonderzoeker, inquisiteur; - ketterhoofd.
KETTERMENTEN, (kettermentte, heeft geketterment), (w. g.) vloeken, razen, tieren.
KETTERSCH, bn. bw. als een ketter, van een
ketter; onrechtzinnig : kettersche begrippen; ketter sche beginselen.
KETTERVERBRANDING, v. (-en); ...VER
-VOLGIN,v.(en)
KETTING, m. (-en), keten (in eigenlijken zin) :
den hond aan den ketting leggen; - hij is van den
.ketting, uitgelaten van vreugde; - kleine keten,
die als sieraad wordt gedragen : horloge met ketting;
yen ketting van bloedkoralen met gouden slot; horloge -,
halsketting; - meetketting, zie aldaar; - (way.)
schering op het weefgetouw (mv. ook : -s : de
kettings van een weefgetouw); - vierkante ketting,
Surinaamsche vlaktemaat. KETTINKJE, o. (-s).
KETTINGAFSLUITING, v. (-en), afsluiting door
middel van een ketting.
KETTINGANKER, o. (-s), anker met korte,
dikke schacht en met een sluitschalm in plaats
van een ring.
KETTINGBARRIÈRE, v. (-s), afsluiting van
:overwegen bij een spoorweg door middel van een
boom, waaraan met kettingen een andere boom
dicht bij den grond hangt : eene kettingbarrière sluit
veel beter af dan een slagboom.

KETTINGBEER, m. (...beren), (Ind.) scherts.
voor : kettingganger.
KETTINGBLOEM, v. (-en), een der volksnamen
van de paardenbloem, aldus geheeten, omdat de
jeugd van de stengels dezer bloem kettingen samen
-stel.
KETTINGBOOM, m. (-en), (wev.) een waterpas geplaatste cilinder, waarop de ketting is ge-

KEUKEN.
boomd, die bij het weven gelijkmatig wordt afgewonden.
KETTINGBREUK, v. (-en), (rek.) breuk waarvan
de noemer een samengesteld getal is, de hierin
voorkomende noemer weer een samengesteld getal,
enz., gedurige breuk; ...BRUG, v. ( -gen), hangende
brug, eene brug, wier dek geheel of gedeeltelijk
gedragen wordt door kettingen.
KETTINGDRAAD, m. (...draden), (wev.) ketting,
schering van of voor een weefsel.
KETTINGDRAGER, ...SLEEPER, m. (-s); (bij
het landmeten).
KETTINGGANGER, m. (-s), gevangene die in
ketenen loopt; - (Ind.) dwangarbeider, inboorling
tot gedwongen arbeid veroordeeld; ... GAREN, o.
(wev.) garen, dat: bij het weven tot ketting dient
en dat van beter katoen vervaardigd en vaster
ineengedraaid is dan het inslaggaren; ...HAAK,
m (...haken), (zeew_) ijzeren stang met omgebogen
punt om de kettingen te versjouwen; ... F1 ON D,
m. (-en), hond, die aan een ketting vastligt, waakhond; ...JONGEN, m. (-s), (Ind.) kettingganger.
KETTINGKABEL, m. (-s), kabelketting; .. .KO GEL, m. (-s), twee kogels door een ketting van
6 d.M. verbonden, weleer op schepen in gebruik;
...LIJN, v. (-en), (wick.) de kromme lijn van
een aan twee einden bevestigd, vrij nederhangend touw.
KETTINGLOOS, bn. zonder ketting : eene kettingboze fiets, waarbij de beweging door kamraderen
en niet door tandraderen met ketting wordt overgebracht, acatène.
KETTINGMAAT, v. (...maten), maat der landmeters, meetketting; ...MOLEN, m. (-s), toestel
om water tot Bene geringe hoogte op te malen;
paternosterwerk.
KETTINGPAD, v. (-den). Bene soort van padden
(alytes) waarvan het mannetje de eiersnoeren zoodra
het wijfje die legt, zich om de achterpooten windt
en verder ervoor zorgt tot de larven uit het ei
komen; inz. de vroedmeesterpad (alytes obsteticrans).
KETTINGPOMP, v. (- en), (scheepst.) twee naast
elkaar staande pompbuizen, waarin een ketting
met zuigers wordt rondgevoerd, om het water
onder in het ruim op te scheppen.
KETTINGRAD, o. (- eren), tandrad waarover
een ketting loopt en dat dient tot drijfrad : op eene
fiets een nieuw kettingrad zetten.

KETTINGREGEL, m. (rek.) wijze om Bene onbekende grootheid door middel van aaneenschakeling
der evenredigheden te vinden; ...REKENING, v.
(-en), rekening volgens den kettingregel.
KETTINGSPIL. v. (-len), deel van een uurwerk;
...STEEK, m. (naaist.) wijze van naaien, waarbij
de draad als Bene keten dooreen wordt gewerkt;
(ook zeees.) een zekere knoop, om twee einden touw
aan elkaar te verbinden.
KETTINGSTEKERIJ, v. (wev.); ...STOK, m.
(-ken), (wev.).
KETTINGTRILLER, m. (-s), (muz.) Bene reeks
van trillers, hetzij op- of afgaande, met den naslag
voor de sluitnoot.
KETTINGWANT, o. bovenstehelft van het grootwant op stoomschepen, uit tuigkettingen bestaande,
om tegen verbranding te waarborgen; ...WERK,
o. (-en), (horl.) uurwerk met kettingen; (passem.)
versieringen, die als Bene keten langs iets loopen.
KETTINGZIJDE, v. getwijnde of getweernde
zijde : driedraadsche kettingzijde.
1. KEU, v. (-s, -en), biljartstok ; haarvlecht ;
iem. eene (schoone) keu vlechten, hem overtreffen.
2. KEU, v. (-s, -en), wijfjesvarken; varken in 't
algemeen : een keutje houden; het keutje slachten; -(gew.) 't is eene keu, 't is niet groot.
KEUKEN, v. (-s), plaats waar het eten bereid
wordt : het rookt in de keuken; - ( spr.) hij is er
zoo welkom als een hond in de keuken, men ziet hem
liever niet dan wel; - toebereiding der spijzen en
alles wat daartoe behoort : de keuken bezorgen ; -(fig.) wijze van toebereiden der spijzen : de P ransche
keuken, de Hollandsche keuken; -- de spijzen zelve:
mijne keuken kost mij zooveel: eene schrale keuken
hebben, niet veel, niet krachtig eten; eene koude
keuken, spijzen, die men koud eet; - (fig.) voor de
keuken werken; - (zegsw.) eene vette keuken, een
mager testament, als men van lekker eten en drinken
houdt, zal men niet veel sparen; - al de personen,
welke in de keuken zijn aangesteld : de vorst heeft
zijne keuken in de residentie gelaten. KEUKENTJE,
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o. (-s), kleine keuken; (zeew.) hutje op den achter-

steven.
KEUKENAFVAL, o. wat in de keuken, bij het
bereiden der spijzen afvalt; ...BEDIENDE, m.
en v. (-n); ...BESCHUIT, v. (-en), gewone grove
beschuit; ...BEZEM, m. (-s), die voor de keuken
wordt gebruikt; ...BOEK, o. (-en), handleiding
tot het bereiden van spijzen; ...BOTER, v. minder
goede soort van boter; ...BROOD, o. grof brood;
...DEUR, v. (-en); ...DOEK, m. (-en), handdoek
in de keuken; vaatdoek; ...FORNUIS, o. (...nuizen);
...GEREEDSCHAP, o. (-pen); ...GEREI, o.;
...GERIEF, o. (Zuidn.) keukengereedschap, alles
wat in de keuken noodig is, vaatwerk enz.; ...GOED,
o. wat men in de keuken noodig heeft; ...JONGEN,
m. (-s), koksjongen; ...KAS, v. ( -sen); ...KAST,
v. (-en); ...KLAUWER, iii. (-s), janhen, die zich
met de keuken enz. bemoeit; potkijker; ...KRUID,
o. windbloem, keukenschelle; tweehuizige koekoeksbloem; bolderik of korenbloem; ...LAMP, v. (-en);
...LATIJN, o. slecht Latijn ; ...LIJST, v. (-en),
lijst der op te dragen spijzen; (ook) lijst die in eene
keuken ophangt; ...LINNEN, o. (-s), vaatdoeken
enz. ; ...MEESTER, m. (-s), opzichter, opzichtster
der keuken; (spr.) schraalhans is daar keukenmeester,
er wordt daar armoedig gegeten, de pot is er

niet vet.
KEUKENMEID, v. (-en), vrouwelijke bediende,
die de spijzen bereidt, in sommige streken ook
groote meid genoemd in tegenstelling met de binnenmeid, die dan kleine meid heet : eene knappe, flinke
keukenmeid; hij schrijft als eene keukenmeid, zeer
slecht. KEUKENMEIDENPOOTJE, o. Bene zeer
slechte hand van schrijven.
KEUKENPIET, (Zuidn. ook ...PEER), m. (-en),
keukenklauwer ; ...PRAAT, m. meidenpraatjes,
die niet veel om 't lijf hebben; ...PRINSES, v.
( -sen), (scherts.) keukenmeid. inz. die veel noten
op haar zang heeft ; ...RAAM, o. (...ramen) ;
...SCHELLE, v. keukenkruid ; ...SLEUTEL, m.
(-s) ; ...STOEL, m. (-en), eenvoudige soort van
stoel voor de keuken; ...STUK, o. (-ken),
stuk huisraad, gereedschap, in de keuken noodig ; (schild.) schilderij, die eene keuken voorstelt; ...SUIKER, v. gewone bruine suiker; ...TAFEL, v. (-s), eenvoudige tafel voor de keuken;
...VLOER, m. (-en); ...WERK, o. arbeid, die in
de keuken verricht wordt : voor het keukenwerk
(aangenomen) zijn.
KEUKENZOUT, o. gewoon zout, chloornatrium,
bij de bereiding van spijzen onmisbaar.
KEULE, v. (plantk.) toekruid, boonenkruid.
KEULEN, o, groote stad aan den Rijn in RijnPruisen; -- (spr.) Keulen en Aken zijn niet op
één dag gebouwd, alles kan niet in eens, voor alles
is tijd noodig; - hij stond te kijken, alsof hij het te
Keulen hoorde donderen, hij was hoogst verbaasd,

inz. bij het hooren eener onverwachte tijding.
KEULENAAR, m. (-s), bewoner van Keulen;
-- buitengewoon lang vaartuig, met weinig diepgang,
bestemd voor de vaart op den Rijn : de keulenaars

geheeten.
KEULSCH, bn. van Keulen; Keulsch aardewerk;
Keulsche pot; Keulsche aak; - (zegsw.) dat is
eene Keulsche reis, Bene zeer groote en bezwaarlijke
reis, die veel tijd vordert; - eene Keulsche reis
worden ook samoreuzen

doen, lang wegblijven, bij het doen eener bood

-schap.
KEUNE, v. (plantk.) (gew.) keule.
KEUR, v. keus, verkiezing : dat staat aan uwe
keur; - (spr.) eerst in de boot, keur van riemen,
wie 't eerst komt, mag kiezen, kan het beste uitzoeken ; - de keur hebben, mogen kiezen, inz. de
voorkeur hebben, het eerst mogen kiezen ; ik wil
om de keur niet van den balk vallen, ik heb geen
voorkeur in deze zaak; -

overvloed, waaruit men Bene keuze doet : daar
is keur van goed; - (spr.) te kust en te keur, overvloed
van keus, zooveel men maar wil; het beste, de bloem : keur van spijzen; de keur

der natie; -

stempel, merk van gehalte (op goud of zilver),

kleine keur, op zilveren voorwerpen met een gehalte
van 833; groote keur, bij een gehalte van 934; -

(mv. -en), handvest; plaatselijke verordening,
ordonnantie : oudste keuren van Den Briel; de
plaatselijke keuren zijn vervallen.

KEURBENDE, v. (-n), uitgelezen troep; (Rom.
gesch.) Romeinsche keurbende, eene groote legeraf-
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dealing, eerst uit 3000, later uit 6000 en meer
krijgslieden bestaande, legioen.
KEURBOOM, m. alleen gebruikt in de uitdrukking : (w. g.) van keurboom komt men tot vuilboom,
wie kiezen moet, kiest vaak het slechtste.
KEURDER, m. (-s), beoordeelaar (der deugde
iets); wetenschappelijk keurder, door-lijkhedvan
de overheid benoemd, om tegen de vervalsching
der eetwaren en dranken te waken en deze te onderzoeken. KEURSTER, v. (-s).
KEUREN, (keurde, heeft gekeurd), (veroud.)
kiezen; - beoordeelen, onderzoeken : goud keuren,
onderzoeken ten opzichte van het gehalte; levensmiddelen, vleesch keuren, onderzoeken of ze
deugdelijk zijn, onschadelijk voor de gezondheid;
- hengsten keuren, paarden keuren, of zij aan de
eischen voor een bepaald doel gesteld voldoen; wijn keuren, proeven; - (ook) stempelen ten bewijze dat het gekeurd is : goud, dat niet gekeurd is,
geene keur heeft; - (fig.) loven, prijzen, houden
voor : iets braaf keure7t, iets recht keuren, het voor
billijk houden. KEURING, v. (-en), het keuren.
KEURGENOOT, m. (-en), bijzitter; keurheer;
(ook) medestrijder.
KEURGEWICHT, o. (-en), proef -, essaaigewicht
(van goud en zilver, 24 karaat ; u ^^ )
KEURHEER, m. (-en), wettelijk kiezer; ...HUIS,
0. (...huizen), keurvorstelijk stamhuis.
KEURIG, bn. bw. ( -er, -st), uitgelezen, fijn,
schoon : eene keurige spijs; een keurig hoedje; zij
is altijd keurig gekleed; dat is keurig geschreven; --

kiesch, moeilijk te bevredigen : hij valt nogal
keurig; hij is erg keurig op zijn eten. KEURIGHEID,
v. uitmuntendheid, fraaiheid; (ook) zeer ver gedreven voorzichtigheid, alvorens iets schoon te vinden.
KEURIGLIJK, bw. (w. g.) keurig, op keurige
wijze.

KEURIJZER, o. (-s), stempelijzer; ...KAMER,
v. (-s), plaats, waar goud en zilver (naar het gehalte)
wordt gestempeld; (ook) de hieraan verbonden
ambtenaren.
KEURKORPS, o. (-en), keurbende, uitgelezen
schare, inz. van soldaten.
KEURKUNST, v. proefkunst, essaai (van metalen).

KEURLIJK, bn. bw. ( -er, -st), schoon, fraai;
op fraaie, uitstekende wijze. KEURLIJKHEID, v.
keurigheid.
KEURLING, m. (-en), soldaat eener keurbende,
uitgelezen soldaat.
KEURMEDE, v. (-n), (veroud.) het recht van den
vorst om uit de nalatenschap van een onderhoorige
een best stuk te kiezen, ook het beste hoofd (in het

oudere Fransch le meilleur cattel geheeten).
KEURMEESTER, m. (-s), beambte tot het
keuren (der metalen, der voedingsmiddelen, van
het vee); lid der keurkamer; (oudt.) gildemeester.
KEURSCHAP, o.
KEURMERK, o. (-en), het merk dat na de
keuring wordt aangebracht; ...MUTS, v. (-en),
keurvorstelijke kroon of staatsiekap.
KEURNOOT, m. en v. (-en), keurgenoot.
KEURPRINS, m. (-en), ...PRINSES, v. ( -sen),
zoon, dochter van een keurvorst.
KEURREGIMENT, o. (-en), uitgelezen regiment,
keurkorps.
1. KEURS, v., -LIJF, o., -LIJFJE, o. (-s),
rijglijf; kleedingstuk, om het- lijf geregen (van
vrouwen) : een nauwsluitend keurs.
2. KEURS, v. (gew.) vrouwenrok; oudtijds een
kleed ten voeten uit, veelal met langen sleep en wijd
van onder.
KEURSOLDAAT, m. (...daten), soldaat behoor nde tot een keurkorps.

KEURSTEEN, m. (-en), toetssteen.
KEURSTEM, v. (-men), stem in de vergadering
der keurvorsten, recht om mede te stemmen.
KEURSTEMPEL, m. (-s), waarmede het keurmerk wordt aangebracht; ...TEEKEN, o. (-s),.

merkteeken der keurkamer, van essaai.
KEURTEEKENEN, (keurteekende, heeft gekeurteekend), het keurteeken op iets zetten.
KEURTIN, o. tin van de beste soort, proeftin.

KEURVERWANTSCHAP, v. (nat.) affiniteit,.
scheikundige verwantschap, scheikundige aantrek king; enkele keurverwantschap, wanneer een lichaam,
om zich te vereenigen met een ander, zich scheidt
van dat, waarmee het eerst was verbonden; dubbele
keurverwantschap, wanneer twee samengestelde
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lichamen, bij elkaïicder gebracht over en weder van
bestanddeelen verwisselen.
KEURVORST, m. (-en), vorst bij keuze (niet
door erfrecht); — (gesch.) vorst, die gerechtigd was
om den Duitschen keizer te helpen kiezen : de
keurvorst van Beieren.
KEURVORSTELIJK, bn. als een, van een keurvorst.
KEURVORSTENDOM, o. (-men). gebied van een
keurvorst : het keurvorstendoin Beieren.
KEURVORSTIN, v. (-uen), gemalin van een
keurvorst.
KEURZAAD, o. (...zaden), uitgelezen, best zaad.
KEUS, KEUZE, v. (keuzen). verkiezing, de daad
van het kiezen : gij blijft natuurlijk geheel vrij in
uwe keus; zijne keus vestigen op, laten vellen op;
iem. de keus laten, iem. zelf laten kiezen; — uit
iets eene keus moeten doen, moeten kiezen; — eene
goede keus doen, juist kiezen; — naar keuze, naar
verkiezing; — handel naar keuze, naar gij verkiest,
naar u goeddunkt; — in koopers keus, de dag
der levering van gekochte effecten ter keuze van
den kooper; — (Zuidn.) verkiezing van leden van
den gemeenteraad enz.) ; —
verscheidenheid, menigte om uit te dezen:
4k zal u eene groote keuze zenden; hier is ruime
keus; —
datgene wat gekozen is : wat is uw keuze nu; —
er is geene keus bij, ik heb hieruit niets kunnen
kiezen; — wat zegt gij van mijne keus I van mijne
verloofde.
KEUSPOT, m. (-ten), (bouwk.) metalen, van
binnen zuiver ronde pot, waarin de achterharren
der sluisdeuren draaien.
KEUTEL, v. (-s), stuk drek van mensch of
dier; — (tig. gemeenz.) m. kleine knaap; (ook)
klein persoon.
KEUTELAAR, m. (-s), KEUTELAARSTER, v.
(-s), die zich met kleinigheden bezighoudt, talmer,
talm ster.
KEUTELACHTIG, bn. bw. ( -er, -st), talmachtig,
traag; — met kleinigheden zich bemoeien, klein
-gesti.KEUTLACIGHD,v.
KEUTELARIJ, v. (-en), liet talmen; — kleinigheden : met zulke keutelarijen kan ik me niet ophouden.
KEUTELEN, (keutelde, heeft gekeuteld), zich
met het verrichten van kleinigheden bezighouden,
talmen : zij heeft dezen middag weer gekeuteld, weinig
verricht; — (gew.) duikelen.
KEUTELIG, bn. bw. ( -er, -st), keutelachtig.
KEUTELIGFIEID, v.

knikkeren.; kouten, keuvelen. KEUZELING, v.
het keuzelen, gekeuzel.
KEVEL, m. (-s), tandeloos gebit, tandvieesch.
KEVELEN. (kevelde, heeft gekeveld), de kinnebakken heen en weder bewegen.
KEVELKIN, v. (-nen), spitse, uitstekende kin,
zooals oude menschen zonder tanden die krijgen.
KEVER, m. (-s), (nat. bist.) schildvleugelig insect,
een der tien orden, waarin de klasse der insecten
verdeeld wordt ; — (mil.) paard. KEVERTJE, o.
(-s), kleine kever; (stud.) eene scharrel.
KEVERBEK, m. en v. (-ken), diklip.
KEVERLUIS, v. (...luizen), (nat. hist.) eene luis,
die veel op een kever gelijkt (acarus coleoptratorum).
KEVERORCHIS, v. ( -sen), Bene soort van orchis
(listera ovata), in vochtige duinvalleien en op
beschaduwden grazigen zandgrond voorkomende;
de kleine keverorchis (listera oordata).
KEVERSLAK, v. (-ken), (nat. hist.) eene familie
van wormachtige slakken (chitonidae) tot de klasse
der buikpootigen behoorende, dat de zeekusten
bewoont, noch voelers, noch oogen heeft, en zich
aan de zeeplant hecht, waarmede het zich voedt.
KEVERVLIEG, v. (-en), kever.
KEVIE, v. (-s), kooi; (gew.) etenskas der boeren
met eene getraliede deur ; (ook) bed.
KHAKI, o. stof en kleur der in vele tropische
landen in gebruik zijnde grauwgele uniformen; —
soldaat in khaki ; de khaki's deden een aanval;
—KLEUR, v.; —KLEURIG, bn.; —STOF, v.
(-fen); —UNIFORM, v. (-en).
KHAN, m. (-s), Tartaarsch vorst : de Mongoolsche souvereinen dragen den naam van Khankhan,
opperhoofd der opperhoofden; de Perzische vorsten
noemen zich ilkha-n, grootvorst; — (ook) Oostersche
herberg, doorgaans tot opneming der karavanen
bestemd; — Oostersche marktplaats of bazaar.
KHANAAT, o. (...naten), het grondgebied van
een khau.
KHEDIVE, m. titel van den Onderkoning van

KEUTELSCHOOLTJE, o. (-s), (w. g.) kinderschooltje; ...STOEL, m. (-en), (gew.) kleinkinderstoel: ... WERK, o. beuzelwerk.

bedilzuchtig. KIBBELIGHEID, v.
KIBBELING, v. de zoogenaamde wangen van
den kabeljauw, gevormd door de slaapspier en de
uitwendige laag der kauwspier, welke afzonderlijk
worden ingezouten en in den handel gebracht;
ook kibbelen en kibbels geheeten.
KIBBELKUNST, v. (-en), vitterij, vitlust.
KIBBELZIEK, bn. bw. ( -er, -st), kibhelzuchtig.
KIBBELZUCHT, v. zucht tot kibbelen.
KIBBELZUCHTIG, bn. bw. ( -er, -st), kibbefziek,
geneigd tot kibbelen.
KIBITKE, v. (-n), KIBITKA, v. (-'s) een licht
Russisch rijtuig zonder veeren op vier lage wielen
met een mattenbekleedsel als huif; — eene tent
uit dierenhuiden bij de Tartaren en Kalmukken.

KEUT^.LJACHT, v. (Zuidn.) een hoop woelige
kinderen.
1. KEUTER, m. (-s), een boer, die slechts een
klein stukje land bebouwt; (met een os. in plaats
van met een paard). KEUTERBOER, m. (-en).
2. KEUT.R. in. (-s), (Zuidn.) al wat dient om
te keuteren of koteren.
KE UTE.REN, (keuterde, heeft gekeuterd), een
zeer klein stukje land bebouwen ; — (Zuidra.) wegjagen. — Zie ook KOTEREN.
KEUTERIJ, v. (-en), kleine boerderij die met
één paard bewerkt kan worden
KEUTJE, o. (-s), een klein of jong varken; — eene
soort van porseleinen hoorn.
KEUTJESFEEST, o. (gew.) 't is keutjesfeest, het
varken wordt geslacht.
KEUVEL, v. (-s), (veroud.) hoofddeksel van
kloosterlingen; (gew.) vrouwenkap.
KEUVELAAR, m. (-s), KEUVELAARSTER, v.
(-s), prater, babbelaar, babbelaarster (inz. van
kleine kinderen).
KEUVELARIJ, v. (-en), gekeuvel.
KEUVELEN, (keuvelde. heeft gekeuveld), praten,
babbelen, vertrouwelijk met elkaar praten over
koetjes en kalfjes. KEUVELI.NG, v. het keuvelen.
KEUVELEND, o. (-en), (bouwk.) de schuine zijde
aan weerszijden van het dak caner schuur; — (gew.)
het samenstel van balken, dat den voor- en achter
kap van een molen vormt.
-kantder
KEUVELKOUS, v. (-en), (w. g.) babbellwus.
KEUZE, zie KEUS.
KEUZELAAR, m. (-'). KEUZELAARSTER, v.
(-s), (w. g.) babbelaar, babbelaarster.
KEUZELEN, (keuzelde, heeft gekeuzeld), (w. g.)

Van Dale.

Egypte.

KIATENHOUT, o. Zie DJ ATIHOLJT.
KIBBELAAR, m. (-s), KIBBELAARSTER, v.
(-s), die kibbelt.
KIBBELACHTIG, bn. bw. ( -er, -st), geneigd tot
kibbelen, twistziek, krakeelzuchtig.
KIBBELARIJ, v. (-en), gekibbel, twistzoekerij.
KIBBELEN, (kibbelde. heeft gekibbeld), oneenig
zijn over kleinigheden ten gevolge van wederzijdsch
gebrek aan inschikkelijkheid. KIBBELING, v.
het kibbelen.
KIBBELIG, hn. bw. ( -er, -st), kibbelachtig,

1. KID, v. (-den), KIDDE, v. (-n), klein paard,
hitje.
2. KID, v. (-den), (gew.) rij, inz. van gemaaid
gras, strook zooals de zeis het neerwerpt : eene geer
hooi is uit drie kidden samengeharkt.
KIDANG, ni. (-s), (Ind.) zie MOENTJAK.
1. KIEK, v. (plantk.) gele kiek, algemeen voorkomend plantje met goudgele bloemen (sinapis
arvensis), ook herik en krodde geheeten; (ook)
knopherik of wilde radijs (raphanistrum lampsana);
— witte kiek of witte krodde (thlaspi arvense) komt
ook algemeen voor.
2. KIEK, v. (-en), uitkijk, uitzicht; — photographie : een aardig kiekje, een aardig groepje,
plaatje; een kiekje nemen, iets photographeeren.
KIEIKEBOE, tw. woordje om zeer kleine kindertjes
te vermaken, waarbij men het hoofd eensklaps
ontbloot, na het een oogenblik bedekt te hebben:
kiekeboe spelen; (ook) zich telkens vertoouen.
1. KIEKEN, (kiekte, heeft gekiekt), een kiek,
een kiekje nemen : iein. kieken, heul photographee-

ren.
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2. KIEKEN, KUIKEN, o. (-s), jong van huisgevogelte (inz. van kippen) : een kloek met twaalf
kuikens; gelijkerwijs eene hen hare kiekens bijeen
vergadert; (gemeenz.) je bent een kuiken, een dom
schaap; ook tegen iem. gezegd, die bijna altijd
lacht : een kuiken zonder kop, iem. die onbezonnen
handelt; te dom zijn om een kieken te pluimen, zeer
dom zijn ; — met de kiekens gaan slapen, met
de kippen op stok, vroeg naar bed gaan ; — zich
houden als een koud kieken, zeer voorzichtig zijn.
KIEKENTJE, KUIKENTJE, o. (-s).
KIEKENBOER, m. (-en), die veel kiekens kweekt
en er handel in drijft.
KIEKENDIEF, m. (...dieven), roover van kie
(nat. hist.) wouw : zekere roofvogel:-kens;
blauwe kiekendief (circus cyaneus), bruine kieken
grauwe kiekendief (circus-dief(crusagno),

cineraceus).

KIEKENHOOFD, o. (gew.) (scheldn.) een zot,
kinderachtig persoon, in het bijzonder van meisjes
en vrouwen gezegd; ...PASTEI, v. (-en), zeker
gebak. KIEKENVLEESCH, o. (Zuidn.) kippen
(fig.) kiekenvleesch krijgen, huiveren.
-vlesch:
KIEKHOEST, m. (Zuidn. kinkhoest.
KIEKTOESTEL, o. (-len), photographeertoestel.
1. KIEL, m. (-en), kleedingstuk (bij kinderen);
blauwe kiel, loshangend kort overkleed (voor s erklieden, boeren enz.), in sommige streken schabbe
geheeten; de blauwe kiel is uit den Tiendaagschen
Veldtocht genoeg bekend; — witte kiel; werkkiel.
KIELTJE, o. (-s), los kleedingstuk voor jongens,
kleine kiel.
2. KIEL, m. (-en), (timm.) wig, wigje.
3. KIEL, v. (-en), (scheepst.) bodembalk, zwaar
balkvormig hout overlangs, in het midden onder
een schip, gewoonlijk uit verschillende deelen bestaande : te kiel leggen; boze kiel; - ( fig.) schip :
de vloot telde zestig kielen, was zestig schepen sterk; (bouwk.) de inspringende samenvoeging van twee
daken; - (gew.) het diepere deel van een greppel; (gew.) keel eener vischfuik; (plantk.) de twee onderste bootvormig samenkomende, meest vergroeide
bloemkroonbladen eener vlinderbloem; - (plantk.)
scherpe uitstekende lijst.
KIELBAK, m. (-ken), kuil ter diepte van 2 M.
in de kielkade, met ramen van zware balken, waaraan de onderste blokken der kielgijns worden genaaid; ...BALK, m. (-en), voorsteven, buitensteven; ...BLOK, o. (-ken), kiellichtersblok; ...BOOG,
m. (...bogen), eene soort van puntboog (in de
bouwk.).

KIELEN, (kielde, heeft gekield), de kiel leggen;
kielhalen; een schip overzijde halen, om er van
onder het noodige werk aan te verrichten. KIE LING, V. het kielen.
KIELGANG, v. (-en), onderste der huidplanken,
ook zandstrook geheeten; ...GIJN, o. (-s), zijgijn,
waarmede het kielen geschiedt.
KIELGOED, o. goed, stof, waarvan men kielen
maakt.
KIELGOOT, v. (...goten). (bouwk.) goot tusschen
twee aan elkaar sluitende daken.
KIELHALEN, (kielhaalde, heeft gekielhaald),
(een schip) op zijde leggen om het te herstellen; —
eene zware scheepsstraf, waarbij de overtreder
onder de kiel van het schip werd doorgehaald,
of waarbij hij meermalen tot aan de groote ra werd
opgeheschen, en vandaar, door plotseling het touw
te laten vieren, in de zee werd gedompeld; (fig.)
hij is gekielhaald, door en door natgemaakt.
KIELING, v. (-en), weef : een schip op de kieling
halen.
KIELKADE, v. (-n), eene kade, waar de schepen
gekield worden; ...KEPER, v. (-s), (scheepsb.)
kielbalk; ...KLOS, m. ( -sen), (scheepsb.) slemp hout; ...KRAM, v. (-men), kram met platte uiteinden, die met gaten doorboord zijn, om er spijkers
in te slaan; ...LASCH, v. (. . .lasschen), liggende
haaklasschen, waarmede de verschillende deelen
der kiel aan elkaar verbonden worden; ...LICHTER,
m. (-s), breed, zwaar, vierkant vaartuig met platten
bodem, om zware lasten te vervoeren of om schepen te kielen, als er geen kielkade is.
KIEL(E)MAN, m. (-nen), naam aan de Belgische
opstandelingen in 1830 gegeven; daglooner; kruier,
sjouwer.

KIELPLAATS, v. (-en), kielkade.

KIELPOOTIGEN, v. mv. kleine, geleiachtige,
doorschijnende dieren, die in volle zee leven, zich

voeden met kleine zeedieren en waarvan sommige
in 't donker licht geven (heteropoda).
KIELRECHT, o. (-en), recht, dat de koopvaar
bij hun eerste bin--dijschepnFra vs
nenloopen betalen.
KIELSPIT, o. (-ten), (waterbouwk. en krijgses.)
kleine, wigvormig uitgestoken groef in den grond
om den aanleg van een werk te bepalen; zie afritsen.
KIELSPONNING, v. (-en), driehoekige gleuf langs
het midden der binnenkiel ingehakt, om de kielgang
te ontvangen; ...STUT, n . ( -ten), twee paar zware
schoren, om elken mast te stutten bij het kielen
der schepen; ...TREKKER, m. (-s), een werktuig,
waarmede de schepen, die gekalfaat moeten worden, uit het water worden gehaald.
KIELTUIN, m. (-en), een laagje rijshout door een
lagen kieltuin vastgelegd, teenen vlechtwerk.
KIELWATER, o. (zeees:) streep schuimend water,
die een varend schip achterlaat; - (spr.) iem. in
zijn kielwater zeilen, hem op de hielen volgen; blijf uit zijn kielwater,

of gij raakt in zijn zog, volg

hem niet na in zijne handelwijze, of gij raakt in
't verderf; - blijf uit mijn kielwater, kom niet
in mijne nabijheid, of ik zal je.
KIEM, v. (-en), de in het rijpe zaad ingesloten
aanleg tot eene nieuwe plant : - ook datgene,
waaruit het jonge dier zijn oorsprong neemt; —
(fig.) de oorsprong, oorzaak, het begin van iets:

ziektekiem; de kiemen van het kwaad; het is in kiem
aanwezig, in beginsel, niet ontwikkeld; in de kiem
smoren. KIEMPJE, o. (-s).
KIEMBLAADJE, o. (-s), de eerste blaadjes eener
plant, die reeds in het zaad aanwezig zijn.
KIEMBLAASJE, o. (-s), blaasje in de kiemschijf
of vormingsdooier van vogeleieren; cel van voor
aard bij de phanero- en cryptogamen,-bijgande
die slechts op bevruchting wacht, om in de eerste
kiemcel te veranderen; ...CEL, v. (-len), cel die
de kiem der jonge plant of van het jonge dier bevat;
...DEKSEL, o. (-s), bij sommige zaden een vlekje,
dat de plaats aanduidt, waar de kiem gelegen is,
en dat bij de kieming opgelicht wordt.
KIEMEN, (kiemde, heeft gekiemd), uitkomen,
ontspruiten, kiem zetten : deze zaden kiemen tJ;
voor de bierbereiding laat men de gerstkorrels in
den moutkelder kiemen; - ( fig.) opschieten, zich
uitbreiden. KIEMING, v. het kiemen.
KIEMHULSEL, o. (-s), zaadhulsel; ...KORREL,
V. (- s), kogelrond gezwollen deel van de voorkiem,
waaraan de zaadlobben zich ontwikkelen;
...KRACHT, v. ontkiemingsvermogen; ...KRACH
bn. kiemkrachtig zaad, zaad met veel kiem --TIG,
vermogen; ...PROEF, v. (...proeven), proeven betrekkelijk de kiemkracht van verschillende zaden;
...SCHIJF, v. (...schijven), vormingsdooier in
vogeleieren; ...VERMOGEN, o.; ...VLEK, v. (-ken),
vlekje dat de kiemcel aanduidt.
KIEMVORMING, v. (ontl.) vorming en ontwik-

keling van den foetus.
KIEMWIT, o. eene zelfstandigheid, die naar den
aard der plant vleezig, melig of olieachtig is, en
der jonge plant tot voedsel strekt.
KIEN, hij is kien, heeft de 5 nummers op eene
rij van eene kiemkaart vol; - (gepi.) dat is kien,
dat valt mee, is naar mijn zin.
KIENEN, (kiende, heeft gekiend), met het kien
spelen.
-spel
KIENHOUT, o. fossiele boomstam, uit het veen
opgedolven, bevat veel hars.

KIENKAART, v. (-en), speelkaart voor het
lottospel.
KIENSPEL, o. (-len), lottospel.
1. KIEP, v. roepnaam voor kippen.
2. KIEP, v. (-en), (gew.) hengselmand.
3. KIEP, v. (-en), strooien vrouwenhoed van
eigenaardigen vorm met opgeslagen en met katoen
omboorde randen; — vrouwenhoed in 't algemeen:

met dien regen had zij haar oude kiep opgezet.

1. KIEPEN, (kiepte, heeft gekiept), kippen, omslaan; — (gew.) een stevigen borrel drinken.
2. KIEPEN (kiepte, heeft gekiept), met eene
kiepmand loopen en kleinigheden, suikergoed enz.
rondventen, inz. tegen Sinterklaas.
KIEPEKORF, m. (...korven), (gew.) eene soort
van teenen mand, pottenmand.
KIEPEREN, (kieperde, heeft gekieperd), tuimelen, vallen : hij kieperde uit de boot, uit den boom,
van den stoel; -- werpen, smijten : hij kieperde
alles in de sloot,.

KIEPMAND.
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KIEPMAND, v. (-en), hengselmand.
KIEPWAGEN, m. (-s), kipwagen.
KIER, m. nauwe opening (eener deur); de deur
staat op een kier of kiertje; reet, spleet : door de
kieren van de schutting kijken; -- (zeew.) opening
tusschen gestuwde vaten.
KIERENVENTILATIE, v. ventilatie, luchtverversching door kieren en reten : dikwijls komt 75/
der luchtverversching op kierenventilatie.
KIEREBOE, v. (-s), (gew.) bankwagen, eene soort
van licht wagentje.
1. KIES, v. (kiezen), een der bak- of maaltanden:
Bene holle kies; ik heb mij eene kies laten trekken;
(spr.) dat kan ik wel in mijne holle kies stoppen,
dat is zeer weinig; — iem. eene kies trekken, (fig.)
van iem. veel geld afnemen; — (scheepst.) kies van
den kaapstander, klamp.
2. KIES, o. (scheik.) natuurlijke verbinding van
zwavel met een metaal, inz. met ijzer, die gewoon
als kleine, goudgele, metaalglanzige kristallen-lijk
voorkomt, zwavelkies.
KIESBAAR, bn. de vereischten bezittend om gekozen te kunnen worden. KIESBAARHEID, v.
KIESBEVOEGD, bn. gerechtigd om te kiezen.
KIESBEVOEGDHEID, v.
KIESBRIEFJE, o. (-s), stembriefje; oproeping om
te kiezen.
KIESCH, bn. bw. ( -er, meest -), keurig; moeilijk
te bevredigen, lastig, in verlegenheid brengende:
hij is zeer kiesch op zijn eten; dat is eene kiesche
zaak; — omzichtig, nauwgezet; strookende met de
welvoeglijkheid of de zedelijkheid : dat is niet zeer
kiesch gehandeld; hij gebruikt nog al eens eene min
kiesche uitdrukking; — smaakvol, keurig : hij heeft
een kieschen smaak. KIESCHHEID, v. keurigheid;
-omzichtigheid; welvoeglijkheid.
KIESCHKEURIG, bn. bw. zie KIESKEURIG.
KIESCOLLEGE, o. (-s), vergadering die kiest:
de Provinciale Staten vormen eensdeels een kiescollege; tegenwoordig ook in sommige Hervormde gemeenten een bepaald getal manspersonen, die door
de kiesgerechtigden der gemeente gekozen worden,
om in vereeniging met den. kerkeraad de ouderlingen of diakenen te benoemen en -den predikant
te beroepen; kiesvergadering.
KIESDISTRICT, o. (-en), deel van het land, waar
één of meer afgevaardigden voor de Tweede Kamer
der Staten- Generaal worden gekozen.
KIESGERECHTIGD, bn. kiesbevoegd; ...GERECHT IGDE, m. (-n).
KIESKAUW, m. en v. (-en), die langzaam en
zonder graagte, met lange tanden eet.
KIESKAUWEN,(kieskauwde, heeft gekieskauwd),
langzaam, zonder graagte eten; (fig.) een onderwerp
voortdurend herkauwen, zeuren, altijd op het.zelfde onderwerp neerkomen.
KIESKAUWER, m. (-s), ...KAUWSTER, v. (-s),
die kieskauwt; die alles tot vervelens toe herhaalt.
KIESKAUWIG, bn. bw. (w. g.), langzaam, vies
in het eten.
KIESKEURIG, bn. bw. ( -er, -st), fijn (in 't beoordeelen van 't geen de zinnen of den geest betreft); met een moeilijk te bevredigen smaak : op
het punt van vriendschappelijken omgang zijn de
mannen minder kieskeurig dan de vrouwen. KIES
-KEURIGHDv.
KIESPIJN, v. mondpijn, tandpijn; (spr.) ik kan
je missen als kiespijn, ik zie je liever niet dan wel.
KIESPLICHT, m. wettelijke verplichting om te
kiezen, wanneer men kiesbevoegd is; ...RECHT,
o. recht om te kiezen : het algemeen kiesrecht.
. KIESSTELSEL, o. (-s), wijze, waarop het recht
om te kiezen is geregeld; ...VEREENIGING, v.
(-en), vereeniging van in hoofdzaak gelijkgezinde
kiezers, vooral voor het stellen van candidaten bij
verkiezingen; ...VERGADERING, v. (-en), verga dering eener kiesvereeniging; ...WET, v. (-ten),
wet, regelende de verkiezingen.
1. KIET, (ook) QUITTE, bn. bw. kiet spelen,
zonder iets te winnen of te verliezen; — kiet zijn,
niets meer te verrekenen, van elkander te vorderen
hebben; — zie zoo, nu zijn we kiet, ik heb je nu
betaald gezet.
2. KIET, v. (-en), (gew.) kuit.
KIETELEN, zie KITTELEN.
KIETELSTEENTJE, o. (-s), glad rond keitje,
-waarmee kinderen elkander op den rug kietelen.
KIEUW, v. (-en), (ontl.) kakebeen; muil; — (nat.
bist.) ademhalingswerktuigen van waterdieren, inz.

van visschen, zijnde vliezige platen, die onder of
achter den kop geplaatst zijn, aan welker opper
lucht inwerkt op de talrijke bloedvaten,-vlakted
die er zich vertakt in bevinden.
KIEUWADER, v. (-s), die door de kieuwen loopt
en daar uit fijne haarvaten ontstaat; ... BOOG, m.
(...bogen), beenige, boogvormige stukken, waaraan
zich de kieuwplaatjes bevinden; ...DEKSEL, o.
(-s), bedekking der kieuwen.
KIEUWDRAGEND, bn. kieuwdragende wormen:
Bene orde van wormen, tot de schaaldieren behoorende en wel tot de groep, die van zwempooten
voorzien is.
KIEUWHOLTE, v. (-n), opening in den mantel
der zee- en zoetwaterslakken, die dient als ademgat
en naar willekeur geopend en gesloten kan worden;
...PLAATJE, o. (-s), driehoekig, aan den kieuw boog bevestigd huidlapje, waarin bij visschen - de
zuivering van het bloed plaats vindt.
KIEUWPOOTIGEN, m. mv. (nat. hilt.) familie
van kauwende schaaldieren, bij wie acht of meer
paren van platte pooten, die tegelijk kieuwen zijn,
aangetroffen worden (branchiopoda).
KIEUWSLAGADER, v. (-s); ...SPLEET, v.
(...spleten), ...STRAAL, m. (...stralen), kieuwboog;
...VLIES, o. (...vliezen), een vlies, dat tot adem
-halingvdesc
dient.
KIEVIT, m. (-en), zekere vogel, tot de orde der
loopvogels behoorende, welks eieren door velen
voor Bene fijne__lekkernij worden gehouden (vanellus
cristatus) .
KIEVITSBLOEM, v. (-en), een der volksnamen
van de gemeene veldkers, Bene kruisbloemige plant
(cardamine pratensis); — eene lelieachtige plant,
die bij uitsluiting op vochtige, drassige weilanden
tiert (fritillaria meleagris), ook kievitseieren geheeten.
KIEVITSBOON, v. (-en), ...EI, o. (...eieren), ei
van den kievit; Bene soort van schelp; (plantk.)
keizerskroon; ...JONG, o. (-en); ...NEST, o. (-en);
...STAART, m. (-en); ...VLUCHT, v.
KIEZEL, o. silicium : een metalloïde, de basis
van kiezelzuur; — kleine, rondachtige, harde stee nen, die in hoofdzaak uit kiezelzuur bestaan; —
grof zand.
KIEZELAARDE, v. Bene verbinding van 1 atoom
silicium met 2 atomen zuurstof, in bergkristal,
kwarts enz.
KIEZELACHTIG, bn. ( -er, -st), op kiezel gelijkend,
kiezel bevattend.
KIEZELFOSSIEL, o. (-en), overblijfsel van een
voorwereldlijk dier, dat met kiezelzuur doortrokken is.
KIEZELGESTEENTE, o. (-n), veel kiezelzuur
bevattend gesteente, bv. kwarts.
KIEZELGOER, o. bergmeel, infusoriënaarde, Bene
krijt- of kleiachtige massa, hoofdzakelijk de kiezelhoudende pantsers van diatomeeën bevattende.
KIEZELGROND, m. (-en); ...KALKSTEEN, o.
kalksteen dat met kiezelzuur doortrokken is;
...SKELET, o. (-ten), geraamte van kiezelzuur,
dat bij verbranding van sommige plantendeelen
overblijft; ...STEEN, m. (-en), keisteen; ...WEG,
m. (-en); ...ZAND, o. grof zand, zie kiezel; ...ZINK,
o. galmei, kiezelzuur, zinkoxyde.
KIEZELZOUT, o. fluor- of vloeispaat, waterstofzuur zout; ...ZUUR, o. Bene verbinding van het
metalloïde kiezel niet de zuurstof; — bn. kiezelzuur bevattende : kiezelzure verfstoffen, worden
bereid uit kiezelzuur van vulkanischen oorsprong;
eerre uitstekende dekverf voor ijzer.
KIEZEN, (koos, heeft gekozen), uit twee of meer
personen of zaken aan één de voorkeur geven :
gij hebt het beste deel gekozen; — partij kiezen, een
besluit nemen, zich vóór den een en tegen den
ander verklaren; — de vlucht, het hazenpad kiezen,
vluchten; — (zeew.) zee kiezen, uitzeilen; het ruime
sop kiezen, de volle zee invaren; — (fig.) nu moet
je kiezen of deelen, eene keuze doen, meestal van
twee onaangename zaken, (ook) nu doe je wat
ik van je vraag of je zult er de onaangename gevolgen van ondervinden; — (spr.) van twee kwaden
moet 7nen het minste kiezen; — verkiezen, rem. met
iets belasten, met Bene waardigheid bekleeden:
iem. tot koning, tot afgevaardigde kiezen. KIEZING,
v. (-en), keus.
KIEZENTREKKER, m. (-s), tandmeester, vooral
in minachtenden zin : op de kermis is weer zoon
kiezentrekker; — heelmeesters -werktuig; — werk-
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tuig om palen uit den grond te halen; - (fig.) iets
wat iem. veel geld kost, wat hem in verlegenheid
brengt : dat is een leelijke kiezentrekker voor hem.
KIEZER, m. (-s), die kiest; inz. iem. die het
recht bezit vertegenwoordigers enz. te kiezen.
KIEZERSLIJST, v. (-en), lijst van kiesgerechtigden voor leden van de Staten- Generaal, van den
Gemeenteraad, de Provinciale Staten enz.;
.:.TEELT, v. minachtend gezegd, wanneer het
aantal kiezers uitgebreid wordt; ...VEREENIGING, v. (-en), kiesvereeniging; ...VERGADERING, v. (-en), bijeenkomst van kiezers; (oudt.)
grondvergadering.
1. KIF, o. een narcotisch middel, bereid uit den
gewonen hennep en door de Marokanen gerookt.
2. KIF, o. (gew.) gebruikte run : kif op een rozenpark strooien; van kif maakt men renturf.

KIJER, m. (-s). Zie VIJGETOUW.
KIJF, v. geschil, twist in de uitdr. buiten kijf,
zonder tegenspraak, onloochenbaar, zeker; (Zuidn.) voor de kijf zijn, gaarne kijven; op zijn
kijf zijn. kijfziek zijn.
KIJFAAS, o. (gew.) nietigheid, ziertje : om een
kijfaas vechten; dat scheelt geen kijfaas.

KIJFACHTIG, bn. bw. ( -er, -st), geneigd om te
kijven, twistziek. KIJFACHTIGHEI D.
KIJFGAT, m. iem. die gaarne kijft.
KIJFLUST, m. zucht tot kijven.
KIJFSTER, v. (-s), krakeelzuchtige vrouw.
KIJFWOORD, o. (-cii), woord, dat aanleiding tot
twist geeft, scheldwoord.
KIJFZIEK, ...ZUCHTIG, bn. ( -er, -st), kijfachtig.
KIJK, m. het bezien : iets te kijk zetten; niet iets
te kijk loopen, om het te laten zien; - zijn kijk heb
veel hebben cm te bezien ; - te kijk zitten,-ben,
staan, zoodat men door iedereen gezien kan worden; --- gezicht, zicht : kijk op den grond hebben,
zien of hij waterpas ligt; - een eigen kijk op iets
hebben, eene eigen wijze van zien, inzicht, eene
eigen meening; - daar heb ik geen kijk op, dat
kan ik niet goed beoordeelen; daar is geen kijk
op, dat ligt nog in de verre toekomst; er is weinig
kans op. KIJKJE, o. (-s), een kijkje nemen, eventjes bezien; ergens eens een kijkje nemen, het vluchlig of kort bezoeken; kijkjes in het leven, schetsen
uit liet leven.

KIJKDAG, m. (-en), dag ter bezichtiging van
een te verkoopen inboedel, een te verkoopen huis.
KIJKDUIN, o. hooge duintop vanwaar men een
ver uitzicht heeft.
KIJKEL, m. (-s), (Zuidn.) bevroren daklek,
ijskegel.
KIJKEN, (keek, heeft gekeken), met aandacht
naar iets zien; zien : ik heb overal gekeken, maar ik

heb hem niet gezien; - hij kijkt zuur, teelijk, onvriendelijk; - uit zijn oogen kijken, goed opletten,
voor iets zorg dragen ; kijken kost geen geld,

kost niets (m. a. w. bekijk de koopwaar maar
gerust) ; -- (fig.) daar sta ik van te kijken, daar
ben ik zeer verwonderd over ; -- terwijl de anderen
hard werken, staat hij maar te kijken, voert hij niets
uit, speelt hij den luiaard; - op zijn neus kijken,
v:rlegen voor zich zien ; hij zal raar op zijn neus
kijken, als hij dat hoort, teleurgesteld zijn ; -kijken gelijk een hond op eene zieke koe, onnoozel,
dom, dwaas kijken ; - te diep in het glaasje kijken,
zich bedrinken; --- voor zoo'n examen komt heel
wat kijken, heeft men heel wat kennis noodig; daar komt voor eene vrouw alleen heel wat kijken
met zoo'n huishouden., het is eene zeer lastige en
zware taak voor haar; - hij komt pas kijken, hij
is nog jong, nog onervaren in iets; - ik zal nog
eens kijken, mij nog eens bedenken; prenten, platen kijken, bekijken; - kijk hem
eens ! uitroep van bewondering, van bespotting; iem. de woorden uit den mond kijken, iem. die spreekt

pal naar den mond zien, (ook) hem bewonderend
of nieuwsgierig aankijken; -- hij kijkt zich de
oogen uit het hoofd, kan zich aan het gezicht van
iets niet verzadigen; - de kat uit den boom kijken,
voorloopig eene afwachtende houding aannemen.
KIJKIN G, v. het kijken.
KIJKER, m. (-s), die kijkt, aanschouwer : veel
kijkers en geen koopers; - waardoor men kijkt,
oog (inz. van kinderen) : zij z.zg mij met hare blauwe
kijkers aan; - (Zuidn.) plaats vanwaar uien kijkt:
altijd op zijnen kijker zitten, altijd zitten te
loeren ; (ook) duiventil : den kijker openzetten -- zeker optisch instrument, om ver-
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wijderde voorwerpen duidelijk te zien : tooneelkijker;
Hollandsche kijker of kijker van Galilei; -- (spr.) ,
hij heeft hem reeds in den kijker (de kijkers), bespeurt
reeds, waar hij heen wil, bespiedt hem; - dat
loopt in den kijker, dat loopt in Ge gaten, zal de
aandacht trekken; - hij loopt in den kijker, begint
doorzien te worden, in verdenking te komen, men
begint argwaan omtrent hem te krijgen. KIJ
KERTJE, o. (-s).
KIJKGAT, o. (-en), ...GAATJE, o. (-s), nauwe
opening waar men door ziet; kijkgat in een vloer•
of zolder, spiegat; (wisk.) vizier in een liniaal;
...GLAS, o. (...glazen), ...GLAASJE, o. (-s), lens
van een kijker; tuurglas (in eene rarekiek of diorama); (vr. g.) tooneelkijker.
KIJKGRAAG, bn. gaarne kijkende, nieuwsgierig:
de kijkgrage menigte.
KIJKHOEST, m. (Zuidn.) kinkhoest.
KIJK-iN-DE-POT, m. en v. (-ten), potkijker,
janhen.
KIJKKAST, v. (-en), KIJKKASTJE, o. (-s),
rarekiek, panoramaspel; ...SPEL, o. (-len), kijk
...SPLEET, v. (...spleten), inz. aan het,-kast;
vizier van mathematische werktuigen.
KIJKSTER, v. (-s), die kijkt, toe-, aanschouwster.
KIJKTOREN, m. (-s), wachttoren, slottoren; uitzichttoren; ...UIT, o. kijkgat; - (ge`.) uitzicht:
hier heeft men een mooien kijkuit ; altijd op den
kijkuit •Irijn., gaan, staan, al loerende gaan, staan;

...VENSTER, o. (-s), ...VENSTERTJE, o. (-s),
vensterraam om door te kijken, bijv. achter in
de kap van een rijtuig.
1. KIJT, v. (-en), (gew.) kuit.
2. KIJT, V. (-en), (gen.) vischkuit, vischeitjes;
- (Zuidn.) zijne kijt hangt uit. hij heeft nergens
trek in (van eten en drinken gezegd).
KIJTER, v. (-s), (gen'.) een wijfjesvisch, inz. een
wijfjesharing; ook : de vischeitjes als een geheel
beschouwd : die haring heeft eene groote kijter.
K IJVAGE, v. kijverij.
KIJVEN, (keef, heeft gekeven), tegen elkaar uit
verheffing van stem en ongemeene rad -varenmt
een paar kijvende vischwijven; --heidvantog:
(spr.) waar twee kijven, hebben beiden schuld; -- op
iem. I,^ijven, hem heftig beknorren, hevig tegen
hem uitvaren; - hij kan zoo kijven, zoo op zijn
poot spelen.

KIJVER, m. (-s), die kijft, kijflustige, twistzieke..
KIJVERIJ, v. (-en), twist, gekrakeel..
KIK, m. klein, flauw geluid : hij gaf geen kik;
kik noch mik geven, gaf niet het minste geluid; hij gaf geen kik meer, durfde zijn mond niet meer
opendoen, niets meer te zeggen, (ook) hij was dood.
KIKHALZEN, (kikhalsde, heeft gekikhalsd), zie
KOKIIALZEN.
KIKKEN, (kikte, heeft gekikt), eventjes flauw
spreken, praten : gij moogt er niet van kikken; hij heeft niet gekikt, totaal niets gezegd; - niet
durven kikken (noch mikken), niet durven spreken;
hij weet van kikken noch mikken, van niets.
KIKKER, m. (-s), kikvorsch; -- (spr.) ik ben zoo
koud als een kikker; hij zit daar als een kikker op.
een kluitje, ineengedrongen; -- er zit een kikker in
mijne /-eel, ik heb iets in de keel, dat mij 't spreken

moeilijk maakt, ik ben heesch; - eene soort van
wervel : klein houten klampje, dat om een spijker
draaien kan en dient om luiken enz. vast te zetten;
(ook) koperen wervel om een schuifraam vast te
zetten; (ook) een gebogen ijzer tegen muur, plank
of paal aangebracht, om daaraan een touw vast te
zetten. KIKKERTJE, o. (-s).
KIKKERBEET, o. (plantk.) kikkerkruid, du'tblad (hydrocharis morsus ranae).
KIKKERBIL, v. (-len), ...BILLETJE, o. (-s),
achterdeel (dijbeen) van een kikvorsch, door sommige mensehen als eene lekkernij beschouwd;
...BLOEM, v. (-en), zwanenbloem (butomus umbellatus); ...BLOEMPJE, o. (-s), blaartrekkende
boterbloem (ranunculus sceleratus).
KIKKERIG, bn. verkleumd, zoo koud als een
kikker : zich kikkerig voelen; kikkerig weer, kil,.
vochtig en koud weer.
KIKKERKRUID, o. (plantk.) duitblad.
KIKKERLAND, o. drassig land waar veel kikkers
zijn; (Ind.) gemeenzame aanduiding van Nederland..
KIKKERRIT, o. kikvorschenschot.
KIKKERSPOG, o. (nat. hist.) lenteschuim, koekoekspeeksel : een wit schuim, dat men in de
lente en den zomer op sommige planten aantreft,.
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en niets anders is dan het sap der planten, dat de
vloosprinkhaan of het schuimbeestje als masker uit

-zuigten
als schuim van zich geeft.
KIKKERSTOELEN, m. mv. (plantk.) waterven
(oenanthe aquatica), eene schermbloemige plant,-kel
, 00k watertorkruid, waterkervel en bothol geheeten,
evenzoo benaming van de waterviolier (hottonia
paloostris), ook duizendblad en pinksterbloern geheeten.
KIKKERVISCHJE, o. (-s), dikkop, larve van
,den kikker.
KIKSDDOD, bn. (Zuidn.) op slag dood: hij viel
uit het venster en was kiksdood.

KIKVORSCH, m. (-en), zeker tweeslachtig dier,
tot de orde der kikvorschen behoorende, dat zich
in de nabijheid van moerassen en in stilstaande
wateren ophoudt : de groene of waterkikvorsch
(rana eseulenta); de bruine of landkikvorsch (rana
fusca).

KIKVORSCHEBEET, v. (plantk.), zekere waterplant (hydrocharis morsus ranae).
KIKVORSCHEIEREN, o. mv. kikvorschenschot.
KIKVORSCHENLAND, o. moerassig, laag land,
het paradijs der kikvorschen; ...NET, o. (-ten),
net om kikvorschen te vangen; ...SCHOT, o.
eiersnoeren van den kikvorsch; ...ZAAD, o. kik
-kerit.
KIKVORSCHGEZWEL, o. (heelk.) een waterachtig gezwel onder de tong.
KIKVORSCHSTROOM, m. (nat.) verouderde benaming voor den galvanischen stroom..
1. KIL, v. (-len), waterdiepte tusschen twee
zandbanken of hoogten; -- (oudt.) stroomend
water; bed eereer rivier; water : de Dordsche kil.
2. KIL, bn. ( -Ier. -st), nattig koud : de kille
Herfstlucht; -- het kille water; de kille hand des
doods; dat voelt kil aan, geeft een kil gevoel bij
het aanraken; (fig.) het werd mij kil (huiverig)
door de leden. KILHEID, v. natte koude, huive-

righeid.
KILKOUD, bn. ijskoud, (inz. fig.) kilkoude

blikken.

1. KILLEN, (kilde, heeft gekild), (gew.) eene
tintelende koude veroorzaken; eene tintelende
koude gevoelen : de voeten killen mij; - (zeew.)
, de zeilen killen, wanneer, bij het bij den wind
zeilen, de zeilen klapperen of levendig worden.
KILLING, v. (-en), verstijving, tinteling (der
vingers) van de kou; (zeew.) het aan den wind
liggen der zeilen.
2. KILLEN, (kilde, heeft gekild), dooden.
KILLIG, bn. ( -er, -st), vochtig koud, nattig,
huiverig. KILLIGHEID, v. vochtige koude.
KILO, o. duizend; - ('s), Kilogram.
KILO- AMPÈRE, v. (-s), 1000 amphres, eene
electrische eenheid van stroomsterkte; -UUR, o.
(-uren).
KILOGRAAF, v. (...graaf), eene soort van verbeterde hectograaf die wel 1000 goede afdrukken
geeft.
KILOGRAM, o. (-men), (K. G.) Nederlandsch
pond (= 1000 grammen of wichtjes); de eenheid
der gewichten voor het gewone gebruik.
KILOGRAMMETER, m. (-s), (K. G. M.), (nat.)
de eenheid van arbeidsvermogen : de arbeid, noodig
om een voorwerp van één kilogram één meter op
te heffen in ééne seconde.
KILOLITER, m. (-s), (w. g.) (K. L.) 10 Hectoliter.
KILOMETER, m. (-s), (K. M.) mijl = 1000 M.;
als lengte-eenheid aangenomen bij het bepalen
van groote afstanden, inz. de lengte der wegen;
<w. g.) vierkante kilometer (K. M .) = 100 H. A.;
kntbieke kilometer (w. g.), 1000 000 000 M 3 .
KILOMETERBOEKJE, o. (-s), op spoorwegen,
abonnementsboekje voor een zeker aantal kilometers; ...GELD, o. (-en), eene premie voor manhinisten en stokers van spoortreinen, berekend
naar het aantal kilometers, dat zij gereden
hebben.
:KILOMETERINDEELING, v. de indeeling der
wegen in K. M. vanwege het vc egenbeheer.
KILOMETERKAART, v. (-en).
KILOMETERPAAL, m. (...palen), steenen paal
^p afstanden van 1 K.M. langs de wegen geplaatst
vm de kilometerindeeling aan te geven.
KILOMETERRAAI, v. (-en), lijnen, welke op
afstanden van 1000 M. zijn geconstrueerd loodrecht
,op de lengteas van rivier of kanaal.
KILOSTÈRE, v. (-s), (K. S.) (w. g.) 1000 M.

KIND.

KILOWATT, o. (-'s), eene electrische eenheid
van 1000 watt; -UUR., o. (-uren).
KILOMETERWEDSTRIJD, in (-en), wedstrijd
waarbij één of meer K. M. moeten worden afgelegd.
1. KIM, v. (-men), schijnbare rand van den
horizon : de zon verrijst aan de kimmen; (dicht.)
ter kimme uitrijzen (van de zon); - rand boven
den bodem van een vat; - (scheepsb.) scherpe rand
van een steven; begin der ronding van een scheepsbuik; de zware eiken gang, die in het ruim van
een schip op de kromming der inhouten bevestigd
wordt; - bocht tusschen twee takken.
2. KIM, v. (gew.) schimmel (op brood, wijn
enz.), kaam.
KIMDUIKING, v. (-en), (sterr.) verschil tusschen
den zichtbaren en den wezenlijken gezichteinder.
KIMGANG. V. (-en), (scheepsb.) buitenplank over
de kim; ...KIEL, v. (-en), op platte vaartuigen,
strooken hout aan weerskanten buiten tegen de
huid op de hoogte der kimmen aangebracht, om
het afdrijven tegen te gaan. en het slingeren te
verminderen.
KIMMELOOS, bn. (gew.) zonder schimmel.
KIMONO, m. (-'s), Japansche kleederdracht; inz.
luchtige ochtendkleeding voor dames met kort(wijde mouwen en ceintuur.
KIMSCHAAF, v. (...schaven), (kuip.) gebogen
schaaf om de kimmen der vaten af te schaven.
KIMSCHOOR, m. (...schoren), (scheepsti.) recht
schoor, een deel van de bedding onder de-opstande
kiel van een schip in aanbouw; ...WEGER, m.
(-s), (scheepsb.) zekere gang aan de kim van het,
schip, dienende tot versterking der stuiken van
de buikstukken.
KIN, v. (-nen), gedeelte van het hoofd onder
den mond : eene spitse kin; het kuiltje in de kin; (zeew.) voorste gedeelte van de kiel, voorsteven knie. KINNETJE, o. (-s), kleine kin.
KINA, V. de bast van den kinaboom, die oor
Zuid-Amerika thuis behoort. Uit-spronkelij
diens bitteren bast wordt de kinine bereid, een alcaloïde, dat Bene koortsverdrijvende kracht bezit.
KINA-ACHTIG, bn. kina -achtige planten, de
planten die kinabast leveren (cinchonaceeën).
KINABAST, v. als stofn.; m. (-en), als voor
zie kina; ...BOOM, m. (-en), een altijd -werpsn.,
Zuid -Amerika en thans-groenbm,sp.i
inz. op Java groeiende, tot de familie der kina
-achtigen
behoorende (cinchona).
KINABOSJE, o. (-s), (Z. A.) heester waarvan de
bladeren bitter smaken.
KINACULTUUR, v. het kweeken van kinaboomen; ...DRANK, m. (-en); ...DRANKJE, o. (-s),
dat kina bevat; ...DRUPPELS, m. mv.; ...HANDEL, m. de hoofdzetel van den kinahandel is thans
te Amsterdam; ...ONDERNEMING, v.; ...00GST,

m. de inzameling van kinabast; ...PIL, v. (-len):
...PLANT, v. (-en); ...PLANTAGE, v. (-s), plantage waar kina gekweekt wordt; ...POEDER,
...POEIER, o. (-s), eene hoeveelheid kina om in
ééns in te nemen; ...TINCTUUR, v.; ...VEILING,
V. (-en), kinaveiling te Amsterdam; ...WIJN, m.,
wijn waarin kina opgelost is; ...ZOUT, o. gekristalliseerd kinazuur; ...ZUUR, o. (...zuren), zuur,
uit kina getrokken.
KINBAND, m. (-en), keelband (van een hoed enz.).
KIND, o. ( -eren, -ers), de mensch in zijne kindsheid : hij houdt veel van kinderen; toen ik een kind
was, sprak ik als een kind; - (spr.) kinderen en
gekken (of dronken menschen) zeggen de waarheid; is de man een kind geworden I , als sarcastische aan
om iets te doen; - een kind om eene bood--sporing
schap sturen, (in het kaartsp.) Bene kleine troef
spelen, om hooge troeven er uit te halen; - dat
kan een kind wel begrijpen, dat is toch zeer duidelijk; - (fig.) van personen, die de eigenschappen
van een kind bezitten : hij is er maar een kind bij,
hij is veel kleiner, (fig.) verreweg de mindere; onschuldig, onervaren; onwetend : laten wij kinderen in de boosheid blijven !; --- ik ben geen kind,

niet onnoozel: - hij is geen kind meer, reeds tot
jaren van onderscheid gekomen; -- hij is een groot
kind, handelt nog als een kind; -- gij zijt nog net
zoo'n kind, erg kinderachtig; - met betrekking
tot de geboorte, het kind voor of kort na de geboorte : een kind onder 't hart dragen; - (plat)
een meisje met kind maken, haar bezwangeren; van een kind bevallen; in kindertaal ook; een
kindje koopen, gekocht hebben; een kind halen, bij de
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geboorte bijstand verleenen; -- (gew.) dat kind
is zwaar gehaald, die zaak is met groote moeite
tot stand gekomen; — een doodgeboren kind, (fig.)
eene zaak die van het begin af aan op niets moest
uitloopen; — een kind doopen; het kind moet toch

een naam hebben; — noem het kind maar bij zijn
naam, zeg het maar, zonder er doekjes om te

winden; — met betrekking tot de ouders, zoon of
dochter, zonder op den leeftijd te letten : hij heeft

heel huisgezin met kinders; hij heeft al kinderen,
die gehuwd zijn; op zijn ouden dag werd hij door
zijne kinderen onderhouden; tot, als eigen kind
aannemen; hij is er als kind in huis; — ( spr.) kin deren zijn een zegen des Heeren, maar ze houden
de nopjes van de kleeren, de opvoeding, het grootbrengen van kinderen kost veel geld ; — een
goed kind, dat naar zijn vader aardt; — hij heeft
kind noch kraai, behoeft alleen voor zichzelven te
een

zorgen ; —
als liefdevolle, vaderlijke aanspreking tot jongere
personen, liefkoozingswoord : neen, mijn kind !; arm
kind, wie heeft u iets gedaan ? -- zoo inz. tot een
meisje, als vleiende aanspreking : zeg, lief kind
(bijv. tot een dienstmeisje) is mijnheer thuis ? —
meisj e, j ongedochter : een aardig kind van achttien

jaar; het lieve kind was wel waard dien berg van
domme idees (van haren papa) te slikken; —
bij uitbreiding : afstammeling, spruit : de kinderen

Israëls, het Joodsche volk; — (ook) voortbrengsel:
de bloemen, de kinderen der lente; — bijgeloof, dat
kind der domheid; -- zijne papieren kinderen, de

boeken enz. die hij geschreven heeft; — vooral
om eene betrekking van afhankelijkheid, een toebehooren aan enz. uit te drukken : 's lands kinderen;
hij, een

kind des volks; de kinderen dezer wereld; —

de kinderen des lichts, der duisternis, die in het
licht, in de duisternis leven; — de kinderen Gods,
alle menschen (daar God ons aller vader is), de
geloovigen; — gij zijt een kind des doods, als gij
dat doet, gij zult sterven; — hij is het kind van de
rekening, hij moet er voor boeten, hij delft het
onderspit. KINDJE, o. (kindertjes, -s), een klein
kind : een lief kindje. KINDEKE, KINDEKEN,
o. (-s), inz. van het kind Jezus : de Moedermaagd
met het Kindeke.

KINDERACHTIG, bn. bw. ( -er, -st), als, van een
kind, in ongunstigen zin : de eigenschappen van
een kind vertoonend, waar die niet gewenscht zijn,
laf, flauw : eene kinderachtige handelwijze; zich
kinderachtig aanstellen; dat

is kinderachtig; -- (fig.)

een kinderachtigen smaak in den mond hebben, een
laffen, flauwen smaak, vooral tengevolge van te veel
drinken; -- (gew.) veel van kinderen houdende:

de jongens zullen het wel goed bij haar hebben, want

zij is erg kinderachtig. KINDERACHTIGHEID,
v. (...heden), gedrag, handelwijze (als die) van
een kind, lafheid.
KINDERAFTREK, m. kinderaftrek hij de belasting, vermindering naar het aantal minderjarige
kinderen.
KINDERAGE, o. (-s), (gew.) een kinderachtige
meid of jongen; ook kinderachtigheid.
KINDERARBEID, m. het geregeld in loondienst
arbeiden van kinderen : wet op den kinderarbeid,
tegen overmatigen arbeid van kinderen; ...ARTS,
m. (-en), kinderdokter; ...BAL, m. (-]en), speeltuigje met schelletjes en een fluitje; —, o. (-s),
danspartij, alleen voor kinderen gegeven; ...BALK,
m. (-en), bij balkenzolderingen, de kleinere balken,
die op geringeren afstand rechthoekig over de moerbalken worden heengelegd; ...BAREN, o.; ...BARING, v.; ...BED, o. (-den), kraambed : zij ligt
in het kinderbed; ...BEDJE, o. (-s), bed, bedje
voor of van een kind; ...BEDERVER, m. (-s),
...BEDERFSTER, v. (-s), die door eene slechte
opvoeding de kinderen verwent en bederft; ... BEDTIJD, m. de tijd, waarop kinderen gewoonlijk
naar bed gaan; ...BEELD, o. (-en); ...BEGRIP,
o.; ...BEL, v. (-len), rammelaar; ...BEUL, m. (-s,
-en), vader, meester, moeder, die kinderen onmeedoogend kastijdt.
KINDERBEWAARPLAATS, v. (-en), bewaar
voor kleine kinderen, wier ouders uit werken-plats
zijn.
KINDERBIER, o. (gew.) minnebier; (ook) doopmaal; ...BIBLIOTHEEK, v. bibliotheek van
kinderboeken; ...BIJBEL, m. (-s), bijbelsche geschiedenis aan kinderen verteld : de kinderbijbel

van Van der Palm.

KINDERLUIER.

KINDERBINT, o. (-en), gording die dwars op
de moerbinten ligt.
KINDERBOEK, o. (-en), boek voor kinderen
geschikt om te lezen ; ...BROEK, v. broek van
of voor een kind : nog in de kinderbroek steken,
nog kind zijn ; ...CANTATE, v. (-n), cantate
voor kinderstemmen gezet; ...COURANT, v. (-en),
weekblad voor kinderen; ...DAAD, v. (...daden);.
...DAGEN, m. mv. kindsheid; ...DICHTER, m.
(-s). schrijver van kinderversjes; ...DIEF, m.
(...dieven), ...DIEVEGGE, v. (-n), die kinderen
steelt ; ...DINGEN,"4 mv. kinderkleertjes; ...DOEK,
m. (-en), kinderluur; ...DOKTER, m. (-s), die
inz. zich op het genezen van zieke kinderen
toelegt; ...DOOP, m. ook in tegenst. met den
doop van volwassenen bij de doopsgezinden;
...DOTJE, o. (-s), zuigdotje, dotje; ...DRACHT, v.
(-en), kinderkleeding; zwangerheid; ...DRANK, m.
KINDEREN, (kinderde, heeft gekinderd), kinderen krijgen, kramen : zij kindert niet meer, is boven
de jaren.
KINDERFEEST, o. (-en); ...FLUITJE, o. (-s);
...GEDICHTJE, o. (-s); ...GEK, m. (-ken), ...GEK
verzot is op kinderen; ...GELD,-KIN,v.(ne)di
o. toeslag op het traktement naar het aantal kinderen : de predikanten genieten voor hunne kinderen
van het rijk kindergeld; ...GEBABBEL, o.; ...GEK,
m. (-ken), iem. die veel van kinderen houdt; ...GEK
...GELUK, o. blijdschap van het-KIN,v.(ne);
kind; ...GESNAP, o. kinderpraat; ...GESCHREEUW, o. (spr.) huilen is kindergeschreeuw;
... GEZANG, o. (zegsw.) moeten is dwang, en schreeuwen (huilen) is kindergezang; ...GOED, o. luiergoed : kleedingstukken voor kleine kinderen;
kinderspeelgoed ; ...GOEDJE, o. ; ...GRAF, o.
(...graven); ...GRIL, v. (-len), kinderkuur; ...HAND ,
v. (-en), (spr.) eene kinderhand is gauw gevuld,
men kan een kind met weinig tevredenstellen of
gelukkig maken; ... HART, o. (-en), (fig.) onschuldig hart; ...HEMD, o. (-en); ...HEMDJE, o. (-s);
...HOOFD, o. (-en); ...HOOP, m. (-en), (w. g.)
zwerm kleine kinderen; ...HUIS, 0. (...huizen),
weeshuis; vondelingshuis; — tehuis voor kinderen
wier ouders uit werken zijn :
KINDERJAREN, o. mv. kindsheid; ...JASJE,
o. (-s); ...JUFFER, v. (- s); ...JUFFROUW, v.
(-en), om op de kinderen te passen, er toezicht op te
houden; ...JURK, v. (-en); ...KAART, v. (-en),
kaart, toegangsbewijs, enz. voor kinderen, vaak
voor verminderd tarief; ...KAK. m. (plat) gezeur,
gezanik, flauwe domme praat : kinderkak verkoopen ; ... KAMER, v. (-s), verblijf -, wasch- of leerkamer der kinderen; ...KERK, v. godsdienstoefening voor kinderen; ...KLAP, rn . kinderpraat;
...KLEED, o. (...kleerera) ; ...KLEEDING, v. ;
...KLEERTJES, o. mv. kleeding voor kleine
kinderen; ...KONING, m. (-en), (fig.) schoolmeester, schoolvos, schoolmonarch; ...KORF, m.
luiermand ; den kinderkorf maken, vader zijn van
een onwettig kind; ...KOST, m. voedsel, voor kinderen geschikt; ...KUUR, v. (...kuren); ...LECTUUR,
v. lectuur voor kinderen; ... LEED, o. leed, verdriet
der kinderen; ...LEER, v. (R.-K.) catechismus
...LEVEN, o.; ...LIED, o. (- eren); ...LIEFDE, v.
liefde der ouders voor het kind; liefde der kinderen tot hunne ouders, kinderlijke liefde.
KINDERLIEVEND, bn. veel van kinderen houdende.
KINDERLIJK, bn. bw. ( -er, -st), aan een kind
voegende of behoorende; gelijk een kind : een
oprecht, openhartig; kinderlijke liefde,-voudig,
liefde tot de ouders; kinderlijk gezind, vol onschuldige bedoelingen; zijn kinderlijke plicht. KINDER-LIJKHEID, v. eenvoudigheid.
KINDERLOOS. bn. zonder kind of kinderen:

hun huwelijk is kinderloos gebleven; kinderloos
sterven. KINDERLOOSHEID, v.

KINDERLUIER, v. (-s), kinderluur; ...LUPVI,
v. (-en); ...LUST, m.; ...LUUR, v. (...luren), doek
tot inwikkeling van een jong kindje; ...MAAG, v.
( ...magen); ...MAAGD, v. (-en), (w. g.) kindermeisje- ...MAAL, o. (...malen), maal bij het opstaan
uit het kraambed; maaltijd voor kinderen; ...MAND,
V. (- en), luurmand, vuurmand; ...MANDJE. o.
(-s), kleine luurmand, (ook) speelgoed : ...MANIE
REN, v. mv. manieren van een kind ; kinderachtige manieren ; ...MANTELTJE, o. (-s) ;
...MEEL, o. meel. dat eene zekere machinale
bewerking heeft ondergaan ; waardoor het voor
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kinderen gemakkelijk verteerbaar wordt; ...MEID,
v (-en); ...MEISJE, o. (-s), die op de kinderen
past : ...MIS, v. ( -sen), (R. K.) mis speciaal voor
kinderen opgedragen; ...MOLENTJE, o. (-s).
KINDERMOND, m. (-en), mond van een kind;
een kindermond staat nooit stil, zij willen altijd wat
vragen of vertellen; (ook) een kind kan altijd
wel eten; — de waarheid hoort men uit den kindermond, die liegen niet (opzettelijk), die vleien niet.
KINDERMOORD, ln. (-en), moord, op een kind
of kinderen gepleegd : de kindermoord te Bethlehem;
(rechtsw.) kindermoord is die moord, welke door of
vanwege de moeder aan een pasgeboren kind wordt
bedreven op het oogenblik der geboorte of zeer kort
na de geboorte; ...MOORDER, m. (-s), ...MOORD

-sen); ...MUTS,-STER,v.(s);MODES,v.(
v. (-en); ...MUTSJE, o. (-s); ...MUZIEK, v.;
...NUK, v. (-ken), kinderkuur; ...OFFER, o. (-s),
opoffering van kinderen.
KINDERPAK, o.; ...PAP, v.; ...PARTIJ, v.
(-en), kinderfeest; ...PEK, o. groen- of zwartbruine ontlasting van pasgeboren kinderen ;
...PLAAG, m. en v. (...plagen), die gaarne kinderen plaagt; ...PLAAG, v. (...plagen), kinderramp : het zuur is eene kinderplaag; ...PLICHT, m.
(-en); ...POKJES, 0. mv., ... POKKEN, v. mv.
zekere gevaarlijke kinderziekte; ...POP, v. (-pen);
...PRAAT, m. taai, gesnap van een kind : kinderachtig, onnoozel, dom gepraat : dat is kinderpraat;
...PREDIKATIE, v. (-s, ...tiën), ...PREEK, v.
(-en), in de kinderkerk; ...PRULLEN, v. mv.;
...PSYCHOLOGIE, v. de wetenschap betreffende
het zieleleven van het kind, door Kussmaul en
Preyer gesticht; ...RAMP, v. (-en), Bene ramp,
Bene plaag voor kinderen.
1. KINDERRIJK, bn. (w. g.) veel kinderen heb
-bend.
2. KINDERRIJK, o. (w. g.), kinderwereld;
...ROOF, m.; ...SCHOEN, m. (-en), schoen van een
kind; (fig.) de kinderschoenen uittrekken, ophouden
kind te zijn; hij is de kinderschoenen ontwassen, hij
is geen kind meer; ...SCHOENTJE. o. (-s);
...SCHOOL, v. en o. (...scholen); ...SCHOOLTJE,
o. (-s), school voor kleine kinderen, bewaarschool;
...SERVIES, o. (...viezen). ...SERVIESJE, 0. (- s),
waarmee de kinderen spelen; ...SMART, v.;
...SPEELGOED, o.; ...SPEELTERREIN, o. (-en),
(inz. in groote steden) terrein waar kinderen kunnen spelen : kaarten voor het kinderspeelterrein uit
...SPEELTUIN, m. (-en); ...SPEL, o.-reikn;
(-len, -en); het is geen kinderspel, het is eene ernstige
zaak; ...SPREUKJE, o. (-s), zedeles, denkspreuk,
bevattelijk voor kinderen; ...SPROOKJE, o. (-s),
verhaal voor kinderen; ...STEM, v. (-men); ...STEMMETJE, o. (-s); ...STERFTE, v.; ...STOEL, m.
(-en); ...STOELTJE, o. (-s), stoeltje op hooge
pootera, met armleuningen en een tafeltje ervoor,
voor kleine kinderen (met een potje er in);
...STREEK, m. (...streken), kinderachtige han
stoute trek van een kind; ...TAAL, v.-deling;
woorden, die een kind bezigt; gebrekkige taal van
eefi kind; ...TAFELTJE, o. (-s), klein, laag tafeltje,
waaraan de kinderen spelen; ...TOESLAG, m.
toeslag op het traktement, berekend naar het
aantal minderjarige kinderen; ...TOON, m manier
waarop men tot kinderen moet spreken : de schrijver van dut (kinder)boek heeft den kindertoon juist
weten te treffen; ...TROMMELTJE, o. (-s), trom

waar een (school)kind zijn brood in doet;-meltj,
kleine trommel of tamboerijn (speelgoed); ... TUCHT,
v. tucht, den kinderen opgelegd; ...TUIN, m. (-en),
fröbelschool.
KINDERVERLAMMING, v. (gew.) spinale kinderverlamming is eene aandoening van de grijze
stof der voorste horens van het ruggemerg.
KINDERVERMAAK, o. ( ..maken); ...VERSJE,
o. (- s), kindergedichtje; ...VERTELSEL, ...VER
sprookje; ...VOEDING, v.-TELSJ,o.(s)
het voeden van (kleine) kinderen; het verschaffen
van voedsel aan arme schoolkinderen; ...VOED SEL, o. ;...VOET, m. (-en), (fig.) kleine voet : die
vrouw heeft een kindervoet, zoo groot als die eens kinds;
...VOETJE, o. (-s), voetje van een kind; ...VRAAG,
v. (...vragen), kinderachtige vraag; ...VREUGD,
v.; ...VRIEND, m. (-en), ...VRIENDIN, v. (-nen),
iem. die veel van kinderen houdt; ...WAGEN, m.
(-s), wagentje om kinderen in te rijden ; ... WAGENTJE, o. (-s).
KINDERWEEGSCHAAL, v. (...schalen), weeg-

schaal voor kleine kinderen, om daaruit den groei,.
den gezondheidstoestand van een kind te bepalen.
KINDERWERELD, v. het leven en bedrijf der
kinderen; al de kinderen; ...WERK, o. nietig werk,
beuzelarij; ...WERKJE, o. (-s), voor kinderen
geschreven boekje.
KINDERWET, v. (-ten), wet ter bescherming
van kinderen, tegen uitbuiting hunner arbeidsachten, tegen verwaarloozing, mishandeling,
tegen beleediging van hun zedelijkheidsgevoel enz.;
...WETGEVING, v. (-en).
KINDERZEEP, v. eene witte, bijna reukelooze,
harde zeep; ...ZEGEN, m.; ...ZIEKENHUIS, o.
(...zen); ...ZIEKTE, v. (-n), ziekte, den kinderen
eigen; de kinderziekte, de pokken; (fig.) de kinderziekte doormaken, met veel tegenspoed te worstelen
hebben; ...ZIN, m. kinderlijkheid; ...ZWEEP,
v. (-en).
KINDLIEF, o. lief kind, als aanspreking : kom,
kindlief, ga nu slapen.

KINDOEK, m. (-en), kinband, keelband.
KINDSBEEN, Van kindsbeen aan, van kindsbeen
af, bijw. uitdr. sedert de vroegste kindsheid.
KINDSCH, bn. bw. kinderachtig, onnoozel; —
kindsch worden, door hoogera ouderdom zwak van
begrip worden, het geheugen verliezen; — in mijne
kindsche dagen, in mijne jeugd; — de kindsche
dagen, de kinderjaren.
KINDSCHAP, o. (recht.) hoedanigheid van kind
ten opzichte der ouders; (fig.) het kindschap Gods.
KINDSCHHEID, v. geestelijke zwakte (van bejaarde lieden).
KINDSDEEL, o. (-en), ...GFDEELTE, o. (-n),
(recht.) erfdeel, aan een der kinderen toekomende,
wettig deel.
KINDSHEID, v. tijd der kinderjaren, vroege
leeftijd, jeugd, jonkheid; — (fig.) de kunst was
toen nog in hare kindsheid, nog niet ontwikkeld,
in haar ontstaan.
KINDSKIND, o. (-eren), kleinkind.
KINEMA, v. (-'s), kinematograaf (toestel, gebouw,
voorstelling); ---FILM, v. (-s); —OPNAME, V. (- n);
—THEATER, o. (-s)
KINEMATOGRAAF, v. (.,.grafen), tooverlantaarn met levende beelden, bioscoop.
KINEMAVOORSTELLING, v. (-en), bioscoop
-vorsteling;
...VRAAGSTUK, o.
KINETIEK, v. leer der bewegingskrachten.
KINETISCH, bn. de kinetische theorie der gassen,
de theorie dat de gasmoleculen steeds in beweging
zijn; -- de kinetische physica, brengt alle natuur
bewegingsverschijnselen terug. -verschijnlto
KINHAAK, m. (...haken), aan het gebit der
paarden; ...IJZER, o. (-s), ...KETTING, m. (-en),
(rijsch.) ketting, die aan het gebit vastzit en onder
de kin heenloopt.
KININE, v. extract van de kinabast, voortreffelijk middel tegen de koorts; kinine is een proto-:
plasmavergift dat doodelijk werkt op amoeboïde organismen en bij te ruim of ondoelmatig gebruik ook
bij den mensch vergiftigingsverschijnselen eeroortaakt.

KININECACAO, v. cacao met kinine vermengd;
...DRANK, m. (-en), kinineoplossing als geneesmiddel; ...FABRIEK, v. (-en); ...OPLOSSING, v.
(-en); ...PIL, v. (-len); ...POEDER, ...POEIER,.
v. (-s); ...SULFAAT, o. zwavelzure kinine; .. .TA BLET, V. (- ten); ...VERGIFTIGING, v. (-en);
...WATTEN, v. mv. bloedstelpende watten, bestaande uit zuivere watten met eene oplossing vann
zoutzure kinine gedrenkt; ...ZOUT, o.
1. KINK, v. (-en), (zeew.) knoop, draai in een
touw : de kinken uit een looper (touw) slaan; Engelsche kink; bochtsteek; -- (fig.) belemmering;
(spr.) er is eene kink in den kabel, er is een beletsel;,
— uit de kink blijven, het gevaar vermijden; —
hij is uit de kink, buiten gevaar.
2. KINK, m. (-en), harde slag of stoot : hij kreeg
een paar kinken tegen zijn borst, een paar stompen;
— geef hem een kink, sla er op los.
KINKEL, m. (-s), boer, lomperd : een lompe,
onbeschofte kinkel.

KINKELACHTIG, bn. bw. ( -er, -st), grof, boersch,
lomp; op lompe wijze. KINKELACHTIGHEID,
KINKEN, (kinkte, heeft gekinkt), hard (op iets)
slaan met een puntig voorwerp, zoodat het terugspringt : met den tol kinken, met de punt van den
tol een anderen tol treffen of zoeken te treffen; —
met eieren kinken, met de punt van een ei op een

v.
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ander ei tikken of stooten; — iem. kinken, een
kink, stomp, slag geven.
KINKHOEST, ni. besmettelijke krampachtige
hoest, veroorzaakt door ophooping van slijm in
het strottenhoofd .
KINKHOORNTJE, ...HORENTJE, o. (-s), eene
soort van kleine, eenschalige, kegelvormige, bol
gekartelde schelp, in sommige streken,-vormig
met eene niet ongewone reduplicatie, kinkkankhorentje geheeten.
KINKHOREN, ...HOORN, m. (-s), weleer een
gedraaide hoorn als speeltuig; thans zeker wentel trapvormig zeegewas, hetwelk de gedaante heeft
van zulk een hoorn.
KINKUILTJE, o. (-s), kuiltje in de kin.
KINNEBAK, v. (-ken), KINNEBAKKEN, o.
(-s), wang, kaak, inz. onderkaak.
KINNEBAKSBLOK, o. (-ken), (scheepst.) een
langwerpig blok met eene schijf en met eene opefling aan de eene zijde, waarin men het touw leggen
en weder uitnemen kan, zonder verplicht te zijn
het geheele eind door te scheren; ...BLOKJE, o.
(-s), tot het inhalen van loodlijnen.
KINNEBAKSHAM, v. (-men), gerookte varkens
klap, oorveeg, kaak--kineba;.SLAG,m(-)
slag; ...SPIER, v. (-en), (ontl.) kauwspier.
KINNETJE, o. (-s), zekere maat; 1/4 gedeelte van
eene ton, inz. van bier (ongeveer 39 liters); 1/8 gedeelte van eene kalkton (= 15, 17 liters).
KINO, V. een fraai, rood, gedroogd plantensap,
bijna geheel uit looistof bestaande, dat inz, uit de
Amerikaansche zeedruif wordt gewonnen, verkeer
ook kinogom geheeten.
-delijk
KINOLOOG, m. (...logen), wetenschappelijk kenner der kina, haar toepassing en uitwerking.
KINRIEM, m. (-en), kinhaak.
KIOSK, V. (-en). (Turksch) een in den Oosterschen
smaak gebouwd tuinhuis; zulk eene muziektent,
vaak op steenen onderbouw; — inz. een (meestal)
houten geLouwtje, op pleinen en in breede straten
der groote steden, waar melk, sigaren enz. verkocht worden.
1. KIP, v. (-pen), hoen: de kippen zijn reeds
sedert langen tijd huisdieren; kippen houden; — hen :
eene kip met twaalf kuikens; een haan met zes kippen;
— (spr .) zou flauw als eene kip; — hij is zoo blind
als eene kip, eene blinde kip, bijziende; — met de
kippen naar bed of op stok gaan, vroeg gaan slapen;
— hij is er als de kippen bij, zeer vlug bij: — hij
redeneert als eerie kip zonder kop, onnadenkend, in
't wilde; — hij voelt zich zoo lekker als kip, voelt
zich zeer wel. KIPPETJE, o. (-s), kleine kip.
2. KIP, v. (-pen), vogelknip; val; klepje.
3. KIP, m. (-pen), (zeew.) keep, insnijding.
4. KIP, V. (-pen), stokvischhoepeltje; (ook) de
hoeveelheid stokvisch, die de stokvischhoepeltjes
omsluiten : eene kip stokvisch; vroeger ook : eene
kip huiden; eene kip tin, 18'/ KG

5. KIP, V. (-pen), (gew.) kiep, kinderklapmuts.
6. KIP, o. (-pen), (gew.) strook hout aan het
ploegijzer, dat over den grond sleept.
7. KIP, tusschenw.; kip ! ik heb je, wanneer men
iets grijpt, pakt, iem. vangt, bijv. in zijne redenee ring.
KIPKAP, m. (Zuidn.) gebakt vleesch ; (fig.) wat
hij daar zegt, is kipkap. is onsamenhangende praat.
KIPKAR, V. ( -ren), wagen voor smal spoor met
een bak, dien men kan laten kippen om hem te
leegera, tot vervoer van steenen, zand, klei enz.; —
(ge ur.) stortkar.
KIPKOE, v. (-ien), (Zuidn.) kalfkoe, koe die
pas gekalfd heeft.
KIPMOLEN, m. (-s), hennepmolen.
KIPPEBORST, v. (-en), eene misvorming van de
borstkas, waarbij het borstbeen als bij eene kip
naar voren steekt en de ribben der borst ingezonken
zijn; (ook, van paarden); ...BOUTJE, o. (-s);
... DRAF, m. sukkeldraf : op een kippedraf(je) loopen; ...DRIFT, v. gejaagdheid, driftige haast:
welk eene kippedrift!

1. KIPPEN, (kipte, heeft gekipt), in eene kip
vangen; vangen; grijpen- (fig.) kapen, wegstelen;
uitkiezen : hij heeft natuurlijk de beste weer gekipt; —
(zeew.) het anker kippen, het anker op liet boord
zetten.
2. KIPPEN, (kipte, heeft gekipt), (zeees.) snijden,

kepen.
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3. KIPPEN, (kipte, heeft gekipt), de eierschalen
doorpikken, om de kuikens of jonge vogels te

laten uitkomen ; (ook) uit de eierschaal komen:
de kuikens zullen morgen kippen; — (Zuidn.) op

het kippen staan, op het punt te gebeuren ; op
het juiste oogenblik : hij kwam jni^4 ophet krippen.
4. KIPPEN, (kipte, heeft gekipt) , kantelen
een waren kippen.

5. KIPPEN, (kipte, heeftgekipt), (Zuidn.) kalven.
KIPPENBOER, m. (-en), handelaar in kippen;
..CHOLERA, v. zekere infectieziekte, die vooral
bij huishoenders voorkomt; ...DIEF, m. (..,dieven),
die kippen steelt; ...EI, o. ( -eren, -ers); ...1OKKERIJ, v. het kweeken van kippen; mv. (-en),
plaats waar kippen gekweekt worden; ...GAAS,
o. ijzergaas voor afsluiting van kippenrennen;
...GERST, v. die tot kippenvoer wordt gebruikt;
... HOK, o. (-ken); ...KOOPMAN, m. (kooplui);
...KUUR, v. (...kuren), gril zonder oorzaak;
...LADDER, v. (-s), loopplank of lat met opgespijkerde dwarslatten, waarlangs de hoenders
naar hun hok gaan; ...LOOP, m. (-en), kippenren;
...MAND, v (-en), waarin kippen worden vervoerd;
...MEST, m. uitwerpselen van kippen; ... REN, V.
(-nen), afgesloten loopplaats voor kippen aan het
hok ; ...SOEP, v_ (-en); ...VEL. o. (fig.) gelijkende
op de huid van eene geplukte kip; kippenvel krijgen of hebben, van ijzing of van koude; ...VOER,
o. voeder voor kippen.
KIPPEREN, (kipperde, heeft gekipperd), (gew.)
tintelen van koude (van de handen); elders keperen
geheeten.
KIPPErJESGORT, v., ... GRUTTEN, v. mv.,
voeder voor kippen; ...KERMIS, v. gezegd als het
regent en de zon schijnt tegelijkertijd, vgl. kermis
in de hel; ...KOST, m.; ...VEL, o. kippenvel.
KIPPIG, bn. ( -er, -st), bijziende, kortzichtig:
hij is zoo kippig, dat hij de m enschen aan den overkant der straat niet kan herkennen. KIPPIGHEID,
V. kortzichtigheid.
KIPPING, v. het kippen. uitkippen.
KIPSEL, o. (-s), jonge kuikens.
KIPSTUT, m, (-ten), (scheepst.) zware houten
stut, om het anker te kippen; ...TAKEL, m. (-s),
zijtakel van den fokkenast, om den kipstut op te
houden; ...TALIEHAAK, m. (...haken), penter haak; ...TOUWTJE, o. (-s), dun touw, om het
kruis van het anker te visschen.
KIPWAGENTJE, o. (-s), kipkar.

KIPZIEKT. ;, v. (Zuidn.) melkkoorts (van eens
koe).

KIRREN, (kirde, heeft gekird), trillen met de
keel (van vogels, inz. duiven); (fig.) van verliefdheid zuchten. KIRRING, v. liet kirren, gekir.
KIRSCH, —WASSER, o.; zie kerswater.
1. KISKASSEN, (kiskaste, heeft gekiskast), een
plat steentje vlak op het water werpen, zoo dat
het eenige malen opspringt, alvorens te zinken.
2. KISKASSEN, (kiskaste, heeft gekiskast), lekker eten, smullen.
KISKIS, tw. uitroep om aan te hitsen (honden bv); om weg te jagen (hoenders by.); om
te roepen (koeien in Bone weide bv.).
KISLEW, o. (Iiebr.) derde maand van den Isra i
kerkelijken kalender.
-lietschn
KISSEN, (kiste ; heeft gekist), aanhitsen, tergen
(een hond enz.); sissen, een sissend geluid maken.
KISSEVISSEN, (kisseviste, heeft gekissevist),
(gew.) fluisteren, zacht spreken.
KIST, v. (-en), koffer (van hout of metaal) tot
berging van voorwerpen : alle kisten en kasten waren
opengebroken; -- eene kist sigaren, van 1000 stuks; —
doodkist : hij ligt in de kist; — (fig.) den sleutel op
de kist leggen, zich insolvent verklaren, .(oudt.)
van eene nalatenschap afzien; — hoop grind of
steenslag terzijde van den weg, tot onderhoud
ervan dienende. KISTJE, o. (-s), kleine kist, keffertje; — een kistje sigaren, van 100, 50 of 25 stuks.
KISTBALK, m. (-en), (timen.) balk of plaatstuk
tusschen de strijkbalken, langs de wanden.
KISTDAM, m. (-men), een dam, bij welken eene
door ingeheide palen en damplanken gevormde
kist net besten kleigrond wordt gevuld, tot uaterkeering dienende.
KISTEN, (kistte, heeft gekist), een lijk in de
doodkist leggen; -- (gemeenz.) laat je niet kisten,
laat je niet op je kop zitten; — dijken tegen overstrooming beveiligen, door het maken eener kis
KISTING, v. (-en). het kisten; middel om-ting.
dijken te beveiligen, kistdam.
KISTENHOUT, o., hout, om kisten inz. dood-

KISTEPANI) .
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kisten van te maken; ...MAKEN, o.; ...MAKER,
m. (-s); ...MAKERIJ, v. werkplaats en ambacht
van den kistenmaker.
KISTEPAND, o. (-en), roerend goed, tilbaar
onderpand, dat in eene kist bewaard kan worden.
KISTER, m. (-s), die een lijk in de kist legt; iem. die eene kisting helpt maken.
KISTSLOT, o. (-en), zeker slot, dat gebruikt wordt
tot sluiting van kisten en waarvan de schieter
een of twee haken (kattekoppen) bezit, die in oogen
grijpen, welke aan het deksel bevestigd zijn.
1. KIT, v. (-ten), kruik. groote kan; inz. ronde
metalen kan die naar boven smaller wordt met
oor en bek; - kroeg, bordeel; opiumkit; - ( diev.)
eene platte kit, winkel van gestolen goed.
2. KIT, o. kleef -, bindmiddel, om voorwerpen
aaneen te hechten, kitlijm.
KITLIJM, v. zekere lijmstof, uit verschillende
zelfstandigheden vervaardigd, naar gelang van de
.doeleinden, waartoe zij gebruikt wordt : olie -,
harskitlijrn.
KITS, v. (-en), eene soort van licht Engelsch
vaartuig met één verdek en drie masten.
KITSBOK, m. (-ken), bokkalf, mannelijke ree
in het eerste jaar.
KITSEN, (kitste, heeft gekitst), speeksel uitschieten door de tanden; -- afschieten (met gedruisch);
keilen : met een platten steen langs het water gooien,
kiskassen. KITSING, v. het kitsen, keilen.
KITSKALF, o. (...ven), rekkekalf, vrouwelijke
ree van het eerste jaar.
KITTELAAR, m. (-s), die kittelt; (ontl.) clitoris.
KITTELACHTIG, , bn. ( -er, -st), gevoelig voor
kitteling; (fig.) lichtgeraakt : gij moogt wel voorzichtig
zijn, want juist op dat punt is hij erg kittelachtig.
KITTELACHTIGHEID, V. (fig.) lichtgeraaktheid.

KITTELEN, KIETELEN, (kittelde, heeft gekit
zachte, glijdende beweging der vinger -teld),n
huid maken en daardoor onwille--topenvrd
keurig doen lachen; - (fig.) de eigenliefde streelen;
behagen : dit kittelt zijn hoogmoed; - dit kittelt
zijne ooren, is hem aangenaam te hooren, te vernemen; - (fig.) zich met de hoop kittelen van...,
zichzelven iets voorspiegelen; - cene streelende
gewaarwording veroorzaken : dat kittelt op de
tong; - (Znidn.) zachtjes tergen : kittel hem niet
te veel, of hij wordt nijdig. KITTELING, v. (-en),
het kittelen.
KITTELIG, bn. ( -er, -st,, kittelachtig. KITTE
-LIGHED,v.
KITTELOORIG, bn. ( -er, -st), lichtgeraakt, opbruisend : doe het maar voorzichtig aan, want hij
is de laatste dagen erg kitteloorig. KITTELOORIGHEID, v. lichtgeraaktheid, opvliegendheid.
KITTELSTEEN, m. (-en). Zie KIETELSTEEN.
KITTELTONGIG, bn. ( -er ) -st), tot tegenspraak
geneigd; lekkerbekkig.
K.ITTIG, bn. bw. ( -er, -st), net, levendig, vol beweging en vuur. : een kittig meisje; kittig loopen, kijken,
opgewekt, levendig; - lief, aanvallig : wat ziet
zij er kittig uit ; - vurig, tuk : kittig op iets zijn.
KITTIGHEID v. wakkerheid.
KIWI, m. (-'s), zekere snipstruis op Nieuw -Zeeland (apteryx australis), vogel met langen snavel,
losse haarachtige veeren en zoo goed als geen

vleugels.

KLAAGACHTIG, bn. bw. ( -er, -st), altijd klagende. geneigd tot klagen : hij is altijd klaagachtig,
ook al gaat het herra goed; - op klagende wijs.
KLAAG ACHTIGHEID, v.
KLAAGGESCHREI, o. klagend geschrei, weeklachten, gejammer; ...HUIS, o. (...huizen), huis
van droefenis; ...LIED, o. (- eren), klacht, treurlied,
treurzang, jeremiade : de klaagliederen van Jeremia; men hoort er tegenwoordig niet anders dan
klaagliederen; - klaagliederen zingen, klagen.
KLAAGLIJK, bn. bw. ( -er, -st), klagend : met
klaaglijke stern.
KLAAGPSALM, m. (-en), boetpsalm; ...REDE,
V. (- nen); ...SCHRIFT, o. (-en), klagend, treurend

geschrift; beklag, aanklacht; bezwaarschrift;
...STEM, v. (-men), klagende stem; (fig.) aanklacht.
KLAAGSTER, v. (-s), zij die klaagt; (recht.)
eiseheres.

KLAAGTOON, m . (... tonen), klagende toon;
klacht : onophoudelijk klaagtonen aanheffen;
,..VROUW, v. (-en), (oudt.) vrouw, gehuurd om
bIj begrafenissen te schreien; nog in Indië bij

Chineesche begrafenissen; ...ZANG, m. (-en), treurige zang, boetezang.
KLAAR, bn. bw. (-der, -st), helder, licht, doorzichtig, doorschijnend : klaar als kristal; eene klare
bron; een klare hemel, onbewolkt; - een glas klaar
water, niet troebel; - zijn beeld staat mij nog klaar
voor oogen, nog helder; - (w. g.) klaar neteldoek,
dun; - zuiver, onvermengd : het is klaar vet; in
de klare boter gebakken; dat is klare onzin, louter
onzin; - klare jenever, zonder bijmengselen: (fig.) iem. klaren wijn schenken, iets zoo zeggen,
dat geen verkeerde opvatting mogelijk is; dat is geen klare koffie, daar_ .steekt wat achter; gemakkelijk te doorzien, duidelijk, begrijpelijk, ver
hij schrijft een klaren stijl; hij drukt-stanbr:
zich niet klaar uit; een klaar bewijs; - ( zegsli . )
zoo klaar als de dag, als een klontje, volkomen
duidelijk; - dat is zoo klaar als koffiedik, zeer onduidelijk; - gereed, geëindigd, voltooid : is het eten
klaar ? het werk is klaar: alles is kant en klaar; het verbond is klaar, gesloten; (zegsw.) van zessen
klaar, zie ZES; - (bw.) ik ben klaar wakker helder
wakker, volkomen, geheel en Pl.
KLAARBLIJKELIJK, bn. bw. ( -er, -st), duidelijk,
onwederlegbaar, ontegenzeglijk : dat is klaartlijkelijk verkeerd. KLAARBLIJKELIJKHEID, v.
KLAARBLIJKEND, bn. bw. klaarblijkelijk.
KLAARHEBBEN, (had klaar, heeft klaargehad),
iets voltooid, iets afhebben; ik heb mijn werk nog
voor den middag klaargehod; (fig.) hij ze.l nu wel
klaarhebben, uitgedaan hebben, niet meer in ach
-ting
zijn, zijn invloed verloren hebben.
KLAARHEID, V. helderheid, licht, glans, duidelijkheid : iets tot klaarheid brengen, het duidelijk
maken, het ontwarren.
KLAARKOMEN, (kwam klaar, is klaargekomen),
gereed komen : met zijn werk op tijd klaarkomen;
- zijn doel bereiken, geholpen worden : ik denk
niet, dat gij er zult klaarkomen; - (plat) zaadschieten (bij den coïtus).
KLAARKRIJGEN, (kreeg klaar, heeft klaargekregen), iets afkrijgen (een werk enz.) : hij kan
het voor morgen niet meer klaarkrijgen.
KLAARLEGGEN, (legde, leide klaar, heeft klaar
geleid), gereedleggen : ik zal het boek, het-geld,
geld klaarleggen.
KLAARLICHT, bn. helderlicht : 't is klaarlicht
dag; op klaarlichten dag.
KLAARLIGGEN, (lag klaar, heeft klaargelegen),
gereedliggen : ik heb het thuis klaarliggen; kom het
straks maar even aanhalen; het schip ligt klaar voor
Amerika, gereed om te vertrekken.
KLAARLIJK, bw. op klare, duidelijke wijze.
KLAARMAKEN, (maakte klaar, heeft klaargemaakt), gereedmaken : zich klaarmaken voor da
reis; de sloep klaarmaken; eten, drank klaarmaken,
bereiden; - iem. klaarmaken voor een examen,
hem er voor opleiden; - (plat) doen klaarkomen.
KLAARMAKING, v. het klaarmaken; (ook) het
appréteeren (van stoffen); klaring (van vochten).
KLAARMAKER, m. (-s), appréteur van stoffen.
KLAAROOG, o. (plantk.) oogenklaar, oogentroost : zeker geneeskruid; - eene soort van

oogziekte.

KLAARPAN, v. (-nen), pan waarin het ruwsap
van het suikerriet of de beetwortels wordt gezui verd.
KLAARRAKEN, (raakte klaar, is klaargeraakt),
met iets gedaan krijgen; (fig.) gij zult er wel klaarraken, geholpen worden.
KLAARSCHIJNEND, bn. ( -er, -st), (w. g.), helder,

schitterend.
KLAARSEL, o. het gefiltreerde sap uit suikerriet of beetwortels; -- alles wat dient om te
klaren (bier, wijn, nz. ).
KLAARSPELEN, (speelde klaar, heeft klaar
iets met goeden uitslag ten einde-gespld),(fi.
brengen : hij zcl het wel klaarspelen.
KLAARSTAAN, (stond klaar, heeft klaargestaan),
gereedstaan : ik stond juist klaar, om heen te gaan,het staat klaar, gereed om mede te nemen; - oppassen., uitkijken, zich gereed houden : in zulk
een geval moet er altijd iemand bij de machine klaar
hij zal niet voor u klaarstaan, hij zal-stan;(fig.)
u niet dadelijk helpen.
KLAARSTOOMEN, (stoomde klaar, heeft klaar
iem. voor een examen klaarstoomen, hem-gestomd),

snel africhten.
KLAARTE,

klaarheid, helderheid, licht: dat

KLAARTIJD.

nog met de klaarte af, vóór den
avond.
KLAARTIJD, m. (gew.) schoonmaaktij d.
KLAARZETTEN, (zette klaar, heeft klaargezet),
gereedzetten (om het mede te nemen enz.): het eten
klaarzetten, opdoen.
KLAARZIEND, bn. helderziend; (fig.) scherpzinnig.
1. KLAAS, m. verkorting van Nikolaas; (fig.)
persoon in het algemeen ; Jan is een oolijke
Klaas; (ook) ei n sukkelaar; — een lange klaas,
een lummel; — een houten klaas, een onbeholpen,
stijf mensch; (gew.) een houten nap met een
korten, gebogen steel; een stijve klaas; — Klaas
Vaak, de slaap : (scherts. tot kleine kinderen)
daar komt Klaas Vaak aan, nu moet je naar bed.
2. KLAAS, m. (klazen), (zeew.) jakobstang, houten nijptang.
KLABAK, m. (-ken), scheldnaam voor een politie
-agent.
KLASBEEK, m. (...beken), valsche diamant,
ook gladbeek, gladbek geheeten.
KLABETTEREN, (klabetterde, heeft geklabetterd), (Zuidn.) een hevig gerucht maken, van zich
geven; (ook) luid babbelen, snateren.
KLABOTS, m. (Zuidn.) hevige slag, bots.
KLABOTSEN, (klabotste, heeft geklabotst).
(Zuidn.) hevig botsen of slaan: met zijn hoofd
werk moet

tegen

de deur klabotsen.

. KLACHT, v. (-en), soms nog KLACHTE, v. (-n),
het klagen, uiting van ontevredenheid, misnoegen:

ik krijg van, over dien jongen nooit anders dan
klachten; nu, geen klachten meer !; -- beklag : zware
klachten inbrengen tegen; — ( recht.) aanklacht;
eisch (in geschrifte) : eene klacht inleveren bij den
rechter (tegen iem.); — (gew.) kerkelijke vergadering

tot het aanhooren van de klachten der behoeftigen:

op de klacht zitten.

KLACHTENBOEK, o. (-en), boek, waarin men
zijne klachten kan inschrijven, beklagboek.
KLACHTIG, bn. ( -er, -st), klachtig vallen over
(iets of iem.), klagen over.
1. KLAD, V. (- den), smet, vuil, vlak : kladden
maken (op een schrift); — (fig.) laster, valsche beschuldiging; smet : eene klad op iem. of op iemands
naam werpen;

iem. eene klad aanwrijven; - opge-

droogde vuiligheid in de hoeken der oogen, elders
weer kanen geheeten; opgedroogde vuiligheid op
de huid der runderen; — (gew.) slons, morsige
vrouw, stuk vuil; — (spr.) iem. bij de kladden
krijgen, bij den kraag; — verlaging in de prijzen,
bederf van den handel: hij brengt er de klad in,
verkoopt of werkt beneden den prijs. KLADJE,
o. (- s), inktvlek; kladboekje; kladpapiertje.
2. KLAD, v. (-den), (veroud.), (gew.) klas, klis,
gesloten knop van klissenkruid : hij hangt aan iem.
als eene klad, men kan hem niet kwijtraken, niet
van hem afkomen; aan elkaar hangen, zitten als
kladden.

3. KLAD, o. ruw opstel: een klad maken;
kladboek.
KLADBOEK, o. (-en), gewoon schrijf- of werkboek
van een scholier; (kooph.) ligger of memoriaal op
een kantoor; hij staat in mijn kladboek, hij is mij
geld schuldig.
KLADDEBOSSEN, KLADDE WORTELS, m. mv.
(plantk.) volksnaam van de klissen of klitten, oud
-tijds
ook kladden geheeten.
KLADDEBOTER, v. vervalschte boter; — mv.
(-s), vuil vrouwmensch; —, m. en v. (-s), iem. die
slecht schrijft.
KLADDEI, v. (-èn), (gew.) morsig vrouwspersoon.
KLADDEN, (kladde, heeft geklad), vlakken maken, morsen, bekladden : hij kan geene bladzijde
schrijven, zonder te kladden; ver-, dooreenm engen:
hij kladt
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de eene spijs maar door de andere; —

slecht, slordig schrijven, schilderen enz.; kladschilderen; — het papier kladt (vloeit); --- vuil worden; —
(kooph.) met eene waar kladden, knoeien, ze onder
den prijs verkoopen.
KLADDER, m., KLADDERAAR, m. (-s), KLADSTER, v. (-s), slecht schrijver, armzalig kunstenaar, kruk; slechte schrijfster; -- (kooph.) die
beneden den prijs verkoopt of werkt, ergens de
klad in brengt.
KLADDEREN, (kladderde, heeft gekladderd). Zie
KLADDEN.
KLADDERIG, KLADDIG, bn. bw. ( -er, -st), volkladden, slordig : kladderig schrijven; — kladderig

weder, vuil, morsig weer. KLADDERIGHEID, v.

slordigheid.
KLADDERIJ, v. (-en), morserij, slecht, slordigschrift of schilderwerk; - (kooph.) het verkoopen
beneden den prijs of de waarde.
KLADDIGHEID, v. slordigheid.
KLADDRUK, m. misdruk.
KLADPAPIER, o. (-en), gemeen papier; papier,.
waar men op kladt; - papier, dat dient om den
inkt der kladden in te zuigen, vloeipapier.
KLADPOTTEN, (Zuidn.) kladschilderen. KLADPOTTER, m. (-s).
KLADSCHILDER, m. (-s), prulschilder.
KLADSCHILDEREN, (kladschilderde, heeft gekladschilderd), slecht schilderen, knoeien.
KLADSCHILDERIJ, v. (-en), slecht schilderwerk,
knoeierij.
KLADSCHRIFT, o. schrift, waarin men zijn.
kladden maakt, berekeningen, aanteekeningen,
losse gedachten enz. schrijft; ...SCHRIJVER, m..
(-s), ...SCHRIJFSTER, v. (-s), slecht schrijver,
schrijfster, knoeier, knoeister; ...SCHULD, v. (-en),
kleine schuld, ...WERK, o. (-en), knoeiwerk.
KLAGE, v. (-n), (w. g.) klacht, beklag.
KLAGEN, (klaagde, heeft geklaagd), smartelijke
gewaarwordingen door geluiden of woorden openbaren : de zieke lag te klagen; zij klaagt gedurig; —
over iem. of iets klagen, zijn misnoegen of ontevredenheid daarover uiten; — gij zult over mij"
niet te klagen hebben, gij zult over mij tevreden
zijn; -- bij den Burgemeester klagen, zijn beklag indienen; — zijne smartelijke gewaarwordingen
enz. aan iem. door woorden openbaren : iem. zijn
nood klagen; — 't is God geklaagd, 't schreit ten
hemel, 't is meer dan erg; — hij klaagt steen en
been, (Zuidn. ook) hij klaagt putten in (of steenen
uit) den grond, hij klaagt vreeselijk. KLAGING,
v. het klagen, beklag.
KLAGEND, bn. bw. jammerend, zuchtend; (gew.)
hij is altijd klagend, hij bedroeft zich altijd; —
hij is klagend, hij voelt zich ziek.
KLAGER, m. (-s), die klaagt, klachten uit; —
(spr.) klagers hebben geen nood, en pochers hebben
geen brood; — ( recht.) eischer : daar geen klager

is, is geen rechter.

1. KLAK, m. (-ken), een klakkend geluid : het

gaf een harden klak: -- slag met een klakkend
geluid : hij kreeg een klak in zijn gezicht.

2. KLAK,

V. (- ken),

vlak, inz. inktvlak; eene

klak modder, eene spat modder; — (Zuidn.) overschot, kliekje: eene klak bier; -- (Zuidn.) klieken
en klakken, alles wat iem. toebehoort (kleeding,

gereedschap enz.) en weinig waarde heeft.
3. KLAK, v. (-ken), (Fr. claque) hooge hoed met
veeren dien men samendrukken kan; — (Zuidn.>
pet, muts met eene klep; zijn klak is aan zijn
hoofd vastgegroeid, hij groet nooit, is zeer onbeleefd.
KLAKKEBUS, v. ( -sen), zeker kinderspeeltuig,
bestaande uit een hollen cilinder, doorgaans van
vlierhout gemaakt, waarin aan beide zijden een
prop (van kurk, gekauwd papier enz.) wordt geslagen. Door middel van een stokje, stamper geheeten, wordt nu een der propjes naar binnen
geduwd, waardoor de lucht in de buis wordt samengeperst en het andere propje met een knal, klap
of klak naar buiten vliegt, ook klapbus of proppenschieter geheeten; — (vuurw.) voetzoeker,
zwermer.
KLAKKELOOS, bn. bw. onverwachts, onvoorziens : het viel mij zoo klakkeloos op het lijf; —
zonder- reden, zonder behoorlijken grond, (ook)
zonder boos opzet : hij kan soms zoo klakkeloos
iets zeggen; iem. klakkeloos beschuldigen;
If elooze beschuldiging.

eene klak -

1. KLAKKEN, (klakte, heeft geklakt), klappen:
klakken met de zweep; met de tong klakken, een
klakkend geluid laten hooren.
2. KLAKKEN, (klakte, heeft en is geklakt),
(gew.) bemorsen, vlakken, klakken op iets maken :
het papier klakken; — door inktvlakken beklad
worden; bevlekt, bezoedeld worden; — veel klakken
schrijven, slecht schrijven; - (gew.) zij doet niets
dan bakken en klakken, zij maakt altijd de eene of
andere lekkere spijs, iets lekkers klaar.
KLAKKENMAGAZIJN, o. (-en), (Zuidn.) petten
evenzoo ...MAKER, m. (-s); ...WINKEL,,-magzijn;
m. (- s), enz.
KLAKKER, m. (-s), (gew.) eene soort van gebak
sneetjes oudbakken wittebrood, met eieren in de
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pan gebakken; wentelteefjes; — (ook) eene soort
van vrouwenmuts, die vooral in West-Vlaanderen
veel gedragen wordt; — (gew.) klaphoutjes, duim
-kleprs.
KLAM, bn. bw. (-mer, -st), eenigszins vochtig,
en daarbij koud : klamme huid; dit ondergoed is
nog klam, niet door en door droog; het voelt klam
aan, men voelt dat het niet door en door droog
is; --- het klamme zweet breekt mij uit, het koude
zweet (van koorts. van angst enz.) KLAMHEID, v.
1. KLAMAAI, m. (-en), (gemeenz.) uitwerpselen,
drek : trap niet in dien hondenklamaai.
2. KLAMAAI, m. (-en), (zeew.) ook karveel houten geheeten : rechte stukken hout, die lang
liggen, in de dekbalken ingelaten zijn en-schep
zich over de geheele lengte van het schip uitstrekken.
KLAMAAIEN, (klamaaide, heeft geklamaaid),
(zeew.) de naden van een schip dichtslaan; het
klamaaiijzer gebruiken.
KLAMAAIIJZER, o. (-s), (zeew.) kalfaatijzer met
breeder blad en langer steel.
KLAMACHTIG, bn. ( -er, -st), eenigszins klam.
KLAMACHTIGHEID, v. niet volkomen droogheid.
KLAMBOE, m. (-s), (Ind.) muskietennet om 't
bed (van tulle of gaas); —GOED, o. stof voor
klamboes; —HAAK, m. (-haken), haak waarmee
een klamboe dichtgemaakt wordt.
1. KLAMP, m. (-en), hoop, stapel, klomp : een
klamp hooi, een klamp turf.

2. KLAMP, m. (-en), (timm. mets.) houten belegstuk om planken, balken enz. bij elkaar te houden
of meerder stevigheid te geven : een klamp op den
bodem van een vat; — houten belegstuk over naden,
kieren, reten enz. gespijkerd om deze te dichten; —
laag steenen ergens tegen gemetseld tot meerder
stevigheid of om een lek te dichten : een steenen
klamp; — een stuk leer, ook koeklauw geheeten,
dat men voor en achter met houten pennen onder
de klompen slaat, om het slijten tegen te gaan.
KLAMPEN, (klampte, heeft geklampt), een
klamp op iets slaan of metselen; — iets met een
klamp versterken : (zeew.) een mast klampen, schalen; — aan boord klampen, enteren; (fig.) iem. aan
boord klampen, iem. op den weg aanspreken, staande
houden, (vaak om geld te leenen of om steun en
hulp te zoeken; ook hem om betaling enz. aan
vastgrijpen, vangen : een dief-mane);—(Zuid.
klampen; — hooi klampen, aan klampen, hoopen
zetten; —, sterk kleven : de sneeuw klampt aan
de holsblokken.

KLAMPER, m. (-s), (Zuidn.) klem, bruine kiekendief, zekere roofvogel.

KLAMPLAT, v. (-ten), steunlat, lat, waartegen
iets vastgespijkerd wordt, bv. de planken van een
schot; ...PIN, v. (-nen), (scheepsb.) treknagel, toog nagel; ...ROK, m. (-ken), Bene soort van rokken
op de raas, bestaande uit twee zware klampen;
...SCHILDPAD, v. (-den), eene soort van blok
tegen den buitenkant der knechten, dat van onder
open is, bij wijze van een lipklamp; ...SPIJKER,
m. (-s), vierkante spijker, met vierzijdig piramidalen, lagen kop, ook platkop en knaapspijker geheeten;
...VOGELTJE, o. (-s), (gew.) boomkruipertje.
KLAMPSTEEN, m. (-en), (Zuidn.) harde roode
baksteen ; —BAKKER, m. (-s), —BAKKERIJ,
v. (-en).
KLANDER, m. (-s), glansmangel, zie KALANDER.
KLANDIZIE, v. het geregeld bij iem . koopen:
fem. met de klandizie begunstigen; om de klandizie
vragen; — de klanten : veel klandizie hebben; de
klandizie verloopt.

1. KLANK, m. (-en), geluid, dat ontstaat door
regelmatige trillingen; geluid, galm, toon : doffe,

schelle, heldere klank; de klank eener klok; —

(Zuidn.) iem. met klank buitensmijten, hem
vierkant de deur uitgooien ; — (fig.) ijdele
klanken, nietszeggende woorden; (ook) woorden
waarmee men niets bereikt: al zijn klagen en smeeken bleven ijdele klanken; — zijn naam heeft een
goeden klank op dat gebied, hij is een bekwaam
deskundige, wordt met eere genoemd; — een
leelijken klank achter zijn naam hebben, in een
kwaad of slecht gerucht staan; — de klank van
het geld vermag veel, met geld krijgt men veel gedaan.

2. KLANK, m. (-an), (kuiperss .) klink, lasch:
in een hoepel een der twee kepen, die in elkander
vatten.
KLANKAFWIJKING, v. (-en), onvolkomen ge-

lijkheid van klank in den uitgang der woorden,.
nabijkomende klankgelijkheid, halfrijm, onvolkom en rijm .
KLANKBODEM, m . (-s), houten vlak van een
instrument, waarbij de snaren gespannen zijn,
dienende ter versterking van den toon; de klankbodem eener vicol is het bovenblad; de klankbodem
eener piano is achter de snaren; ... BORD, o. (-en) ,
hemel boven den predikstoel; ... FIGUREN, o.
mv. de slingerknoopen, knooplijnen of rustpunten
in een trillend vlak, ook wel Chladnische klankflguren genoemd, omdat Chladni de eerste was, die
deze geluidsfiguren heeft doen kennen.
KLANKGESLACHT, o. (-en), (muz.) de volgorde
der tonen in een octaaf; ...KAST, v. (-en), doos
waarop de stemvork wordt geplaatst, om den
toon er van krachtiger te maken; ...LADDER,
v. (-s), toonschaal; ...LEER, v. gehoorleer, acoustiek; — (taalk.) onderdeel van de spraakkunst,
waarin het wezen, het ontstaan en de wijziging
der klinkers en medeklinkers wordt behandeld.
KLANKLOOS, bn. zonder klank : zij antwoordde
met klanklooze stem, met doffe, zwakke, eentonige
stem.
KLANKMAAT, v. rhythmus; kadans; (fig.) wel
een werktuig eer-luidenh;.METR,m(-s) bepaling van de kracht der stem of des geluids;
(muz.) werktuig, waarmede men de lengte der
snaren voor eiken toon kan meten en berekenen;
het heeft slechts Bene snaar, die men door beweeglijke kammen naar willekeur afdeelt (monochordium).
KLANKMETHODE, v. (-s, -n), methode voor
het eerste leesonderwijs, waarbij de letters met
haar natuurlijken klank (in de woorden) worden
benoemd, in tegenst. met de spelmethode.
KLANKNABOOTSEND, bn. den klank van iets
weergevend : een klanknabootsend woord; ... NA BOOTSING, v. (-en), (taalk.) onomatopee, vorming
van woorden, waarbij men een geluid tracht na
te bootsen bv. miauwen, hinniken, rommelen, ratelen;
(dichtk.) het nabootsen van zeker geluid in geheele
zinnen, als : de donder rommelt enz.
KLANKPUNT, o. (-en), (w. g.) plaats in Bene
echo, waar de spreker staat.
KLANKRIJK, bn. ( -er, -st), rijk aan klank, vol,.
krachtig : met klankrijke stem spreken.
KLANKTEEKEN, o. (-s). toonteeken; in sommige
Oostersche talen teeken, op of onder de letters
geplaatst, om er den klank aan te geven, waardoor
de twee- en drieklanken vervallen; ...TINT, v.
(-en), timbre; ...TRAP, v. (-pen), de trap van den
Benen toon tot den anderen, interval; ...VERDOOVER, m. (-s), (muz.) demper, gewoonlijk van hout
of ivoor, .dat op den kam der strijkinstrumenten
gezet wordt an den toon zachter maakt.
KLANKVERSCHUIVING, v. (-en), (taalk.) de
regelmatige overgang van sommige medeklinkers
in andere van hetzelfde orgaan : de eerste klankverschuiving, bij de afscheiding van het Germaansch
uit de Indo -Germaansche talen; de tweede of Hoog
klankverschuiving, waardoor zich liet Hoog--duitsche
duitsch van de andere Germaansche talen onderscheidt.
KLANKVERSPRINGING, v. (-en), onderlinge
verwisseling van medeklinkers.
KLANKVOL, bn. bw. ( -ier, -st), vol van klank,
krachtig, klankrijk : Bene klankvolle stem; klankvol
spreken.

KLANKVOLUME, o. het volle geluid van een
muziekinstrument, een orkest.
KLANKWIJZIGING, v. (-en), ...WISSELING,
V. (- en), (taalk.) de wijziging, die de klanken onder
-gan.
KLANT, m. (-en), aan wien een koopman gewoonlijk verkoopt, voor wien een ambachtsman gewoonlijk werkt : een vaste klant; klanten krijgen; klanten
hebben; een klant verliezen; de klanten blijven weg
(verloopen); — (fig.) 't is me een klant, het is een

listig man, een man van zonderlinge manieren.;
(ook) een doordraaier; (Z. A.) 't is een oude klant,
een oude rat, een slimmerd: — persoon in 't algemeen, in : een vroolijke, een rare klant. KLANTJE,
o. (-s), aan wien men nu en dan verkoopt, voor
Wien men nu en dan werkt; (fig.) hij is een klantje,
guit, stout ventje.
1. KLAP, m. (-pen), klinkende slag : een klap
met de zweep; --- slag in het algemeen : toen hij
het aanstak, gaf het een geduchten klap; een klap
om de ooren; — het regende klappen, er vielen veel.
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klappen, er werden veel klappen uitgedeeld; -een klap in 't gezicht, (ook fig.) eene beleediging; —
het was me, of 'ik een klap in m. i j n gezicht kreeg,
ik stond geheel en al verbluft; -- (spr.) twee vliegen
in één i lap, dubbel voordeel in eens behalen,
tegelijkertijd tNN eeë lei oogmerk bereiken; — hij
heeft een klap van den molen weg, beet, in zijn boven-

kamer is het niet geheel pluis; —
hij heeft bij dat bankroet een geduchten klap gekregen, een zwaar verlies geleden; — hij heeft de
laatste jaren al wat klappen gehad, veel tegenspoed

gehad, (ook) veel verloren. KLAPJE, o. (-s).
2. KLAP, v. (-pen), (gew.) klep : de klap van
eene pet, van een duiventil; — (ges.) klapbrug; —
voorwerp, waarmede men klapt, gelijk bijv. de
nachtwachten gebruiken; — een lazarusklep : eene
klap, waarvan vroeder de zoogenaamde belazerde
lieden voorzien waren, die van aalmoezen leefden;
met de klap loopen, bedelen; — op dG klap loopen,
bij iem. komen op het oogenblik, dat hij aan tafel
gaat, met het doel om ten eten gevraagd te worden,
op iemands zak loopen, altijd een ander laten
betalen.
3. KLAP, m. gesnap : ijdelen klap slaan; zotteklap;
-- (Zuidn.) veel klaps hebben. veel praats hebben,

stout spreken.
KLAPACHTIG, bn. ( -er, -st), praatzuchtig.
KLAPBANK, v (-en), (gew ) eene bank, waarop
het volk zich zet., om over het nieuws van den
dag te klappen of te spreken.
KLAPBEENTJE, o. (-s), klepper Me art.)
KLAPBES, v. (-sea), ...BEZIE, v. (...ziën), eene
der zes soorten van het geslacht ribes, niet vruchten
ter grootte van een knikker en al of niet met klier .achtige borstels begroeid; ook kruisbes, doornbes,
.stekelbes, kruisdoorn, krissen, kruidoren, geheeten
(ribes grossularia); ...BESSEBOOM, m. (-en);
...BESSESTRUIK, m. (-en).
KLAPBOEI, v. (-en), (zeew.) tonneboei.
KLAPBOON, v. (-en). (plantk.) eene vlinderbloemige plant uit Eng. Indii, welke eene soort van
hennep levert, waarvan touw. paklinnen en papier
wordt vervaardigd (crotalaria juncea).
KLAPBOUT, m. (-en), (scheepst.) puttingbout,
^m de puttings aan het boord vast te maken.

KLAPBRUG, v. ( -gen), ophaalbrug; ...BUS, v.
( -sen), proppenschieter, klakkebus; ...CAMERA,
T. (-'s). camera niet balg die men samenklappen kan.
KLAPEKSTER, v. (-s), (nat. hist.) de blauwe
klauwier (lanius excubitor), lang 14 c.M. + 12
•c.BI. staart; — (fig.) babbelkous.

KLAPGELD, o. loon van den nachtwacht of klepperman; — (ge« .) passagegeld voor het ophalen
•eener klapbrug; ...HEK, o. (-ken), hek, eenigszins
schuin gesteld, dat door eigen zwaarte dichtvalt;
...HOED, m. (-en), bal- of galahoed, gibus, claque.
KLAPHOUT, o. (kuip.) vathout; — (gew.) (fig.)
klaphout verkoopen, snappen, babbelen, kletsen.
KLAPHOUTJE, o. (-s), klepper (3e art.).
KLAPHUIS, o. (...huizen), (gew.) kroeg op het
,strand, waar de visch wordt afgeslagen; ...IJZER,
m. (-s), (smed.) hoefijzer, waarvan het toongedeelte
recht is, zoodat de hoef er over steekt; ...KOORD,
,o. (-en), klaptouw.
KLAPLOOPEN, o. op iemands zak loopen, altijd
een ander laten betalen.
KLAPLOOPER, in. (-s), die klaploopt; (scheepst.)
zijtakel in het stengewant, tot vele doeleinden
,gebruikt; ...LOOPSTER, v. (-s'.
KLAPLOOPERIJ, v. klaploopen.
1. KLAPMUTS, v. (-en), eene soort van leeren
muts met (oor)kleppen; — gladde ondermuts; —
achtersteven eener trekschuit; — klein wijnglas; —
(scheik.) helm (eener distilleerkolf ); — (molenb.)
metalen bekleedsel van liet vooreinde der molenas,
, om dit tegen den regen te dekken; — (art.) het
beslag, dat het klapmutsgat aan de bovenzijde
-omgeeft; — (scheepst.) boven -bovenbramzeil; (fig.)
domoor, lomperd.
2. KLAPMUTS, v. (-en), eene soort van blaasrobben (cystophora cristata).
KLAPMUTSGAT, o. (-en), (art.) een gat in het
-staartkalf der affuiten waardoor de affuitpin wordt
.gestoken bij verbinding aan den voorwagen.
KLAPOOR, o. (-en), venerisch gezwel in de lies.
KLAPPEI, v. (-en), babbelaarster, snapster,
kwaadspreekster.
KLAPPEIEN, (klappeide, heeft geklapperd), babhelen, kletsen, kwaadspreken.

KLAPPEIER, m. (-s), KLAPPEISTER, v. (-s),
die klappeit.
1. KLAPPEN, (klapte, heeft geklapt), slaan; een
klap geven, een klappend geluid geven : in de
handen klappen; met de zweep klappen; met de
deur klappen, die hard dichtdoen, dichtslaan;
zoenen, dat het klapt; — in de ijzers klappen, van

een paard, als het in beweging, vooral in draf,
met den toon der achterijzers tegen de voorijzers
aanslaat; — (fig.) hij mog zijne ooren schudden,
dat zij klappen, hij mag zich overal vertoonen, er
valt niets op hem te zeggen.
2. KLAPPEN, (klapte, heeft geklapt), (van zekere
vogels) praten, snateren, babbelen : een papegaai
leeren klappen; — verklappen, oververtellen : de
gevangene wil niet klappen, niet bekennen. niet door
de mand vallen; — uit de school, (Zuidn.) vii de
biecht klappen. zaken vertellen die men behoorde
geheim te houden; — (Zuidn.) in en uit klappen
niet goed weten wat men vertelt.
3. KLAPPEN, (klapte, heeft geklapt), in een
klapper opnemen, inschrijven : hij klapt ieder stuk
een paar maal.

1. KLAPPER, m. (-s), ratel; — (gew.) klapperman; -- klep (van een molen); — papieren kleppertje (van kinderen); — een der twee houtjes
die kinderen tusschen de vingers houden en snel
op elkander laten klappen, ten einde daarmede een
klepperend geluid te maken; — een weinig slagsas
tusschen twee papiertjes geplakt die met een slag
ontbranden : de kinderen schieten met. klappertjes
op hun pistooltje; — (vuurwerk) voetzoekertje:
zeven/'- lapper. KLAPPERTJE, o. (-s).
2. KLAPPER, m . (-s), babbelaar; — klapspaan,
klikker. KLAPSTER
3. KLAPPER, m. (-s), (kooph.) register; bibliographische kl"Tpper; klapper voor Nederland, naamlijst van boeken, kaarten, platen enz., alphabetisch gerangschikt op het hoofdwoord van den
titel.
4. KLAPPER, m. (-s), klapperboom, kokospalm
(cocos nueif era).

KLAPPERAANPLANTING, v. (-en) aanplanting
van klappers of kokospalmen; ...BOOM, m. (-en),
kokospalm, (verbastering van Mal. k(e)lapa).
KLAPPERBOSCHJE, o. (-s), (Ind.) boschje van

klapperboomen; ... DOP, m. (-pen), schaal der
kokosnoot.
KLAPPEREEND, v. (-en), (nat. bist.) kwakereend, schal- of scheleend en bakelman geheeten
(anas clongula).

KLAPPEREN, (klapperde, heeft geklapperd), snel
achtereen en koortsachtig tegen elkander slaan (van
de tanden); — voortdurend klepperend heen en
weer gaan: wat staat die deur toch te klapperen!; —
met klappers (houtjes) spelen, klepperen. KLAP
klapperen.
-PERING,v.(en)ht
KLAPPERHOUTJE, o. (-s), klapper (zie le art.).
KLAPPERKRUID, o. (plantk.) dragon.
KLAPPERMAN, m. (...lieden, ...lui), nachtwacht,
die niet eene klap of klep het uur uitroept.
KLAPPERMANNETJE, o. (-s), braam sluiper.
KLAPPERMANSPOËZIE, v. rijmelarij. gelijk eer
Nieuwjaar de burgerij-tijdsenachwm
aanboden, om eene fooi te krijgen.
KLAPPERMELK, v. kokosmelk.
KLAPPERMOLEN, m. (-s), molen met een klap
haar mond gaat als een klappermolen,-per;(s.)
staat geen oogenblik stil.
KLAPPERNIJ, v. (-en), (gew.) gebabbel, gesnap.
KLAPPERNOOT, v. (...noten), kokosnoot; m.
voor den boom; ...OLIE, v. kokosolie; in Nederland heet dit kokosvet; — (ook) papaverolie;
...ROOS, v. (...rozen), klaproos.
KLAPPERRAT, v. (-ten). (Ind.) soort van eek
...SUIKER,-horentjpJav(bdighetn);
v. suiker van den kokospalm bereid.
KLAPPERSKOORDJE, o. (-s), touw of koord.
dat den molenklepper of de klapspaan in beweging
brengt, valtouw.
KLAPPERSPRINKHAAN, m. (...hanen), (nat.
hist.) een sprinkhaan, aldus geheeten om het ratelend geluid, dat hij onder het vliegen maakt (acrldium stridulum).

KLAPPERSTEEN, m. (-en), adelaarssteen .
KLAPPERTANDEN, (klappertandde. heeft geklappertand), met de tanden klapperen (van koorts
of koude).
KLAPPERTJESBOOM, m. (-en), klapbesseboom.

KLAPPERTUIN.925KLAUW.
KLAPPERTUIN, m. (-en), (Ind.) boomgaard van
kokospalmen; ...VEZEL, m. (-s), kokosvezel;
...WATER, o. waterachtig zoet vocht in de rijpe
kokosnoten.
KLAPPERZAAD, o. (plantk.) eene plant uit de
familie der peuldragenden (crotalaria).
KLAPRIB, v. (-ben), (slag.) de korte ribben van
eene geslachte koe, klapstuk.
KLAPROOS, v. (...rozen), (plantk.) een planten
(papaver) tot de familie der papaverachtigen-geslacht
behoorende, inz. de roode papaver, die op zandige
gronden en in korenvelden als onkruid algemeen
voorkomt.
KLAPSIGAAR, v. (...garen), eene stof bevattende, welke onder let rooken ontploft; ...SPAAN,
v. (...spanen), molenklepper; — (fig.) m. en v.
verklikker verklikster; ...STOEI, m. (-en), stoel
met beweegbare zitting, die door middel van Bene
veer naar boven gaat (in schouwburgen); (ook) gemakkelijke stoel, praatstoel; — vouwstoeltje;
...STOK, m. (-ken), boerenalmanak; ...STUK, o.
(-ken), rundvleesch van de buikzijde der ribben :
wij eten hutspot met klapstuk ; klapstuk met en zonder
been ; ...TAFEL, v. (-s), waarbij een gedeelte van

het blad kan worden neergeslagen; ...TOUW, o.
(-en), zweepriem.
KLAPVLIES, o. (...vliezen), (ontl.) zakvormig
vlies in de slagaderen en in het hart dat het terug stroomen van het bloed belet; — (plantk.) zaadhulsel.
KLAPWIEKEN, (klapwiekte, heeft geklapwiekt),
met de vleugels kleppen of slaan : de duiven vlogen
klapwiekend op.

KLAPZAAK, v. (...zaken), (Ind.) gerechtelijke
vervolging v,egens handtastelijkheden.
KLAPZETEL, m. (-s), klapstoel.
KLARE, v. klarejenever : een glaasje oude klare.
KLAREBOSSEN, m. mv. (plantk.) een der volksnamen van de klissen of klitten.
KLAREJENEVER, v. jenever, die niet vermengd
is met iets anders, b.v. met bitter.
1 KLAREN. (klaarde, heeft geklaard). helder
maken ; zuiveren : wijn klaren; suiker klaren ; -helder worden : het bier zal wel klaren; - netten
klaren, de gebruikte netten van ruigte en ontuig
reinigen; — klaarmaken; — (zee« .) het anker
klaren, in gereedheid brengen, gereed maken; —
kluizen klaren, bij h ,t, voor anker liggen de kettingen
vrij van elkaar doen blijven; (fig.) in orde schikken,
in orde brengen (wat moeilijk schijnt) : ik zal
het wel klaren; — koopwaren klaren, inklaren,
uitklaren; -- opklaren : het weder klaart. KLARING,
v. het klaren: regeling; de aangifte van koopwaren.
2. KLAREN, m. (Zuidn.) daglicht : met den
klaren werken.

KLAHIGH^'.ID, v. gereedheid; klarigheid maken,
zich gereed maken.
KLARIJN, m. (-en), klankbord (in een klavier).
KLARINET, v. (-s, -ten), een houten blaasinstrument met dik, snavelvormig mondstuk en een
toonomvang van e tot driemaal gestreepte g : wat
de viool is onder de strijkinstrumenten, is de klarinet
onder de blaasinstrumenten. KLARINETTIST, in.

(-en), klarinetspeler.
KLARINETBLAZER, m. (-s), ...SPELER, m.
(-s), die de klarinet bespeelt.
KLARINGSVAARTUIG, o. (-en), vaartuig ten
dienste der ambtenaren, met het in- en uitklaren
der schepen belast.
KLAROEN, v. (-en), trompet met zeer heldere
en doordringende tonen : de klaroen steken; krijgsklaroen.

KLAROENBLAZER, m. (-s), die de klaroen blaast;
...GESCHAL, o. liet geschetter der klaroenen.
1. KLAS, v. ( -sen), (gew.) klis.
2. KLAS, v. ( -sen), KLASSE, v. (-s, -n), groep
van bijeenhoorende zelfstandigheden, afdeeling,
onderdeel van eene grootere vereeniging : in klassen
verdeelen, (plantk.) de klc,sse der dicotylen; — (int.
hist.) de klasse der zoogdieren; — de loterij heeft
vijf klassen, vijf afdeelingen; deze school bestaat uit
zes klassen; — (fig.) in de eerste klasse zitten, tot

de leerlingen der eerste klasse behooren; (ook)
lokaal, waarin eene klasse les krijgt : ik heb het
boek in de eerste klasse laten liggen; — maatschap
de hoogere en de lagere klas3en in-pelijkstand:
de maatschappij; de arme klasse, de volksklasse; de
fatsoenlijke klasse; — kaartje eerste, tweede klas
(in spoor, tram of boot); de wachtkamer derde klas,

aan stations; -- rijic ,elhersteller eerste klas, die
zijn vak volkomen verstaat; -- (mil.) strafbataljon,
depot van discipline. KLASJE, o. (-s).
KLASSEBEWUSTZIJN, o. het bewustzijn, het
fiere gevoel eener klasse (menschen).
KLASSELOKAAL, o. (...kalen), schoollokaal
waarin eene klasse les krijgt.
1. KLASSEN, (klaste, heeft geklast), (gew.) stapelen, tassen : steenen klassen, hooi klassen.
2. KLASSEN, (klaste, heeft geklast), (gew.)
kletsen : zijne zweep laten klassen.
3. KLASSEN, (klaste, heeft geklast), (Zuidn.)
nat storten : in het water (of eenige andere vloeistof) plonsen ; -- eenig werk slecht verrichten
ik liet hom die waren sorteeren, maar hij heeft er
niet weinig mede geklast.

KLASSENHAAT, m. de haat van de maat
standen onderling, inz. van de lagere-schapelijk
tegen de hoogere : zulke onrechtvaardigheden doen
den klassenhaat toenemen; ...INDEELING, v.
KLASSENJUSTITIE, v. schimpnaam voor de
huidige justitie, wijl zij de hoogere standen zou
bevoordeelen, de eischen en nooden der werkende
klassen zou negeeren.
KLASSENSTRIJD, m. strijd voortvloeiende uit
de verschillende belangen die de verschillende
klassen der maatschappij hebben.
KLASSENTEGENSTELLING, v. (-en), tegenstelling der verschillende maatschappelijke klassen.
KLASSENVERDEELING, v. (-en), het verdeelen
van groote vereenigingen in klassen.
KLASSIAAN, m. (...sianen), soldaat geplaatst
in de klasse van discipline.
KLASSEER N, (klasseerde, heeft geklasseerd),
rangschikken, classifieeren.
KLASSEONDER WIJZER, m. (-s), onderwijzer
belast met het onderwijs in ééne klas, in tegenst.
van vakonderwijzer en hoofd eener school; ...ONDERWIJZJîRES, v. ( -sen).
KLASSIEK, bn. Zie CLASSIEK.
KLASSIKAAL, bn. bw. de geheele klasse eener
school betreffende : klassikaal onderwijs, dat aan
al de leerlingen eener klasse tegelijk gegeven wordt
(in tegenst. met hoofdelijk); iets klassikaal behandelen , met de geheele klasse.
KLATER, v. (-s), (gew.) ratel, rammelaar.
KLATERABEEL, m. (-en), ratel - of trilpopulier
(populus tremula).

KLATEREN, (klaterde, heeft geklaterd), een
hetzij helder, hetzij dof en weergalmend geluid
geven, inz. van snel stroomend water en van den
donder : een zilveren beek klaterde langs de rotsen;
de donder klatert. KLATERING, v. (-en), het klateren.
KLATEREND, bn. schel, scherp, of dof en weergalmend klinkend : een klaterend beekje.
KLATERGOUD, o. valsch bladgoud, dun uitgeslagen messing, Joovertjes : allerlei versierselen van
klatergoud; - (fig.) valsche schijn; klinkklank :
ijdele vertooning, niets dan klatergoud !

KLATERPEPPEL, m. (-s), (gew.) ratelpopulier
of espeboom.
KLATS, tusschenw. om een kletsend geluid aan
te geven : en klats ! klats ! ging de zweep over de

paarden.
KLAUTERAAR, m. (-s), klimmer. KLAUTER
-ARSTE,v.(s)
klimster.
KLATTEERSEL, o. afval en zeer slechte kwaliteit van diamant, wordt tot diamantpoeder verwerkt.
KLAUTEREN, (klauterde, heeft en is geklauterd), met moeite, met handen en voeten tegen
iets opklimmen : in een boom klauteren; tegen een
rots klauteren; opklauteren. KLAUTERING, v.
(-en), het klauteren.
KLAUTERIJZER, o. (-s), klimijzer (om in de
boomen te klauteren), elders ook spoor geheeten;
...MAST, m. (-en), klimmast : een gladde, met vet
of zeep bestreken mast, naar welks top men moet
klimmen, om de daar opgehangen prijzen te bemachtigen; ...PAAL, m. klautermast.
KLAUTERVISCH, m. (...visschen), zie KLIMBAARS.
KLAUW, m. (-en), de scherpe, kromme nagels
van roofdieren en roofvogels : de klauwen van den
leeuw, van den arend; — uiteinde der pooten van
andere dieren, hoef : de klauwen eener koe; zie
klauwzeer, klauwhamer; -- ook van mensehen,
hand : blijf er met je klauwen af; — (Z. A.) ijzer-
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klauwen in den grond slaan, hard loopen; (ook)

,de plaat poetsen, er van door gaan; —^ (fig.) macht:

wat hij in zijne klauwen heeft, laat hij niet gemakkelijk los; iem. in zijne klauwen krijgen; in iemands
klauwen vallen; uit iemands klauwen redden; — krab,
slag met een klauw : hij heeft een klauw van de kat
gehad;

—

(bij vergelijking) klauwvormige gereedschappen; (landb.) ijzeren haak met tanden, aan een steel,
om mest af te halen; hark; — een scherphoekig
omgebogen ijzeren blad aan langen steel om kalk
of baggerveen fijn te maken en dooreen te mengen,
krabber, kloet; -- zeker rechthoekig omgebogen
werktuig bij het drijven van sommige metalen
voorwerpen in gebruik, boksvoet; — (zeew.) drie
blad aan het uiteinde der armen van een-hoekig
anker, hand. KLAUWTJE, o. (-s).
KLAUWAAP, m. (...apen), (nat. bist.) klein,
behendig, gezellig aapje in Zuid -Amerika met
klauwen aan de vingers (arctopithecus).
KLAUWDRAGERS, m. mv., (nat. hist.) wormen
met kort ineengedrongen lichaam en enkelvoudige
voetstompjes, die met twee klauwtjes zijn gewa-

pen d (onychophora).
KLAUWEN, (klauwde, heeft geklauwd), krabben, openrijten : de kat heeft hem geklauwd; — (gew.)
gij moogt aan dat roofje niet klauwen; — (spr .) zijn
hoofd over iets klauwen, verlegen en mismoedig er
over zijn; -- (bij het schaatsenrijden) zoo hard Inogelijk vooruit zien te komen en daarbij met de armen
zwaaien; — harken; -- baggerveen fijnmaken; —
kalkspecie dooreenmengen met den klauw: —
(scheepsb.) breeuwen; -- (Zuidn.) gretig grijpen.
KLAUWING, v. (-en), het klauwen.
KLAUWENGANG, m. (rechtst.) het in sommige
gemeenten of buurtschappen bestaande recht, dat
de inwoners hun vee op woeste of onbebouwd lig
-gend
gronden mogen laten weiden.
KLAUWENOLIE, v., ...VET, o. Bene vette olie,
die uit het merg der pooten van runderen en paar
wordt bereid en die dient om stoommachines-den
te smeren of om ijzer- en staalwaren in te wrijven,
ten einde ze voor roesten te vrijwaren.
KLAUWER, m. (-s), iem. die klauwt; breeuwer;
.harker ; — breeuwhamer ; --- (gew.) (fig.) een

wakkere klauwer, een sterke jongen; een klauwer
van een os.
KLAUWHAMER, m. (-s), hamer, die aan de ééne
zijde een plat uitgesmeden, gespleten bek heeft.
om daarmee spijkers uit te halen.
1. KLAUWIER, m. (-en), haakspijker; — deel
van een orgel; — spoel van een linnenwiel.
2. KLAUWIER, o. (-en), klavier, klavecimbaal.
3. KLAUWIER, m. (-en), (nat. hist.) eene vogel
orde der muschachtigen behoort-familedto
en die men beschouwen kan als de roofvogels
onder de kleine vogels (lanius). In Nederland

komen drie soorten van klauwieren voor : de

klapekster (lanius excubitor), ook blauwe klapwier,
wachter, negendooder, waldheer, tuinekster, vinken
grauwe doorndraaier, blauwe tuinvalk, kleine-bijter,
valk geheeten; de roodkoppige klauwier (lanius senator), ook roodkop en roode haagekster geheeten; de
grauwe klauwier, (lanius collurio) ook schatekster,
negendooder, bruine doorndraaier, kleine valk, roode
tuinvalk en vinkenbijter geheeten.

4. KLAUWIER, m. (-en), (plantk.) draadvormige,
enkelvoudige of vertakte, zich schroefvormig omkronkelende deelen, die vooral bij planten met
zwakke • stengels voorkomen, en haar, door zich
aan nabijgelegen voorwerpen vast te hechten, den
noodigen steun verschaffen : de wingerd en de erwt
heeft klauwieren.

KLAUWIJZER, o. (-s), ijzeren as, die den tremelschoen van den molen in trillende beweging
brengt.
KLAUWSCHELP, v. (-en), (nat. hist.) ungulinen, ungulieten : eene soort van tweeschalige schelp
(mytilus ungulatus).

KLAUWSLOT, o. (-en), slot, waarvan de schieter
klauwvormig is omgebogen.
KLAUWVORMIG, bn. bw. in den vorm van een
klauw.
KLAUWZEER, o. (veearts.) zekere besmette
ziekte, die inz. runderen, schapen en varkens-lijke
aantast en in eene ontsteking van 't huidweefsel
nabij de hoeven bestaat : de melk van koeien, welke

aan mond- en klauwzeer lijden, is schadelijk voor de
gezondheid.
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KLAVAATSHAMER, m. (-s), (zeew.) kalfaatshamer, houten scheepshamer, breeuwhamer.
KLAVER, v. (soms in 't mv. -s), Bene der nuttigste vlinderbloemige plantengeslachten, waarvan
dertien soorten in Nederland gevonden worden
(trifolium); — Lucerner klaver, tot het geslacht
rupsklaver behoorende (medicago sativa); -- (Zuidn.)
in iemands klaver zitten, hem benadeelen; van de
klaver naar de biezen loopen, veranderen en daardoor in een slechteren toestand komen. — Berkhouter klaver, ganzerik; -- zure klaver, klaverzuring.
KLAVERAKKER, m. (-s), met klaver begroeide
akker; ...BLAADJE, o. (-s), klein klaverblad; —
een 25 tot 30 mM. groote vlinder (semiothisa notate),
waarvan de vleugels geelwit zijn met grijze puntjes;
...BLAD, o. (-eren), een blad van de klaverplant; --(fig.) vereenigd drietal, drie personen aan el' aar
gelijk : die drie vormen een mooi klaverblad; — (in
het kaartsp.) klaveren.
KLAVERBLOEM, v. (-en), bloem aan de klaverplant, inz. de roode en de witte; ...BOTER, v.
boter die men in den klavertijd bekomt; ... BOUW,
m. verbouw van klaver.
KLAVERDOEK, o. eene soort van linnen, kanefas.
1. KLAVEREN,' (klaverde, heeft geklaverd), in
klaver weiden.
2. KLAVEREN, (klaverde, heeft en is geklaverd),
(gew.) klauteren : die lastige jongen klavert overal
tegen op.

3. KLAVEREN, v. mv. eene der figuren of kleuren
van het kaartspel, voorgesteld door eene zwartgekleurde figuur in den vorm van een klaverblad :
klaveren troef maken; klaveren uitspelen; — in sa
aanduiding van de verschillende kaarten-menst.r
van die kleur : klaverenaas, klaverentwee, klaverendrie
enz. tot klaverentien, klaverenboer, klaverenvrouw, kla-

verenheer; — hij heeft mooie klaveren (eene mooie
klaverenkaart) in zijne hand, een spel, waarvan de
kracht in de klaveren ligt.
4. KLAVEREN, v. mv. (plantk.) Zie ROL

-KLAVER.
KLAVERENZOT, m. (-ten), (Zuidn.) klaverenb oer.

KLAVERGEWAS, o. klaver; ...GROND, m.
grond geschikt voor klaverteelt; ...HONIG, ...HONING, m. honig door de bijen uit klaverbloemen
verzameld; ...HOOI, o. gedroogde klaver.
KLAVERIG, bn. ( -er, -st), met klaver bezet.

KLAVERJAAR, o. jaar dat veel klaver geeft.
KLAVERJASSEN, (klaverjaste, heeft geklaverjast), eene soort van kaartspel (van dien naam)
spelen; — (fig.) stoeien (op het gras).
KLAVERKATJE, o. (-s), (gew.) boomkruipertje.
KLAVERKRUIS, o. (wapenk.) Adelstanskruis.
KLAVERLAND, o. (-en), land met klaver begroeid ; klavergrond.
KLAVERMIJN, v. (-en), (mil.) mijn met drie
klaverbladvormige kamers.
KLAVERRIJK, bn. ( -er, -st), rijk aan klaver:
klaverrijk gras; eene klaverrijke weide.

KLAVERTJE, o. (-s), kleine klaveren, klaverenkaart (in het kaartspel) : kom, speel een klein klavertje voor; — (gew.) klaverbloempje; klaverblaadje:
een klavertje van vieren brengt geluk aan.

KLAVERTIJD, in. tijd waarop men de klaver
maait : de boter is best in den klavertijd.
KLAVERVELD, o. (-en), veld, met klaver bezaaid of begroeid; ...VRETER, m. eene vrij zeldzame soort van bremraap (orobanche minor) die
op de wortels van andere planten, inz. klaver
woekert; ...WEIDE, v. (-n), klaverveld; ...ZAAD,
o. zaad van de klaverplant; ...ZODE, v. (-n), zode
van een klaverveld.
KLAVERZURING, v. zeker plantengeslacht
(oxalis), behoorende tot de familie der klaver
(oxalidaceeën) en waarvan drie-zuringachte
soorten in ons land voorkomen : de witte (o. acetosella), de stijve (o. stricta) en de gehoornde (o. corni-

culata).

KLAVERZURINGACHTIGEN, v. mv. Zie KLAVERZURING.
1. KLAVIER, o. (-en), zeker snarenspeeltuig met
zachten, liefelijken, maar zwakken toon, dat nu
geheel verdrongen is door de piano, die zich in hoofdzaak onderscheidt van het klavier door losse,
springende hamertjes in plaats van vaste pennetjes
en door dempers voor eiken toon; — toetsenbord
aan een orgel; — (thans ook) piano; — (spr.) hij
slaat geen klaviertje over, hij doet aan alles mee;
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(wev.) gedeelte van het spinnewiel, over welks
haakjes de draad loopt.
2. KLAVIER, m. (-en), (gemeenz.) klauw, hand:
blijf er met je klavieren af; — een wilde klavier, een
wildzang.
KLAVIERCONCERT, o. (-en), pianoconcert.
KLAVIERSLEUTEL, m. (-s), stemsleutel; (ook)
- toon waarop het klavier staat; ...SPEL, o. het
.spelen op het klavier; ...SPELER, m. (-s), ...SPEEL
-STER,
V. (- s), die het klavier bespeelt.
KLAVIERSTIFT, v. (-en), zekere ronde nagels
spannen
van
de
snaren;
...STUK,
zonder kop tot het
o. (-ken), (scheepsb.) kort, dik stuk plank, waarop
men het schip van de helling laat glijden.
1. KLEDDER, v. (-s), kleine hoeveelheid, klad :
eene kledder modder.
2. KLEDDER, in. en v. (-s), vuilpoes, morspot,
knoeier, knoeister.
KLEDDEREN, (kledderde, heeft gekledderd),
met water morsen, knoeien; — met eten morsen.
KLEED, o. ( -eren, kleeren), wat den mensch tot
kleeding dient (meestal in 't meerv.; het enk. kleed
inz. van vrouwen) : een kleed passen; dat kleed zit
of staat goed; een pak kleeren; zijne kleeren aan uitdoen; afgelegde kleeren; — ( spr.) iem. in de kleeren
steken, iem. 'van de noodige kleedingstukken voorzien, (fig.) hein bedriegen, bedotten; — iern. bij
zijn kleed krijgen, iem. beet pakken met eene
vijandelijke bedoeling, (ook) vat op hem krijgen,
hem straffen ; — (Zuidn.) iem. een (schoon) kleed
passen, hem bekijven ; (ook) hem bedriegen ;
in iemands kleeren niet willen steken. in zijne plaats
niet willen zijn ; — dat gaat iem. niet in zijn kleeren
zitten, dat pakt iem. geducht aan; — dat raakt
mijne koude kleeren niet, dat glijdt langs mijne koude
kleeren, dat raakt mij niet, dat deert mij niet, gaat
mij niet aan; — de kleeren maken den man, bij het
beoordeelen van iem. gaat men vaak op het uiterlijk
af ; -- gemakkelijk van kleeren veranderen, van
zienswijze ; — de kleeren aan hebben, priester zijn
(of worden); ook van kloosterlingen gezegd : zij
heeft hare kleeren al aan, zij is al non ; - waschgoed : de kleeren bleeken, drogen; vgl. kleerbak,
kleermand; —
(mv. -en), overtreksel, bedekking : dekkleed,
vloer -, tafelkleed; in deze kamer mag ook wel eens een
nieuw kleed komen; — ( seheepst'.) baan van een
zeil; — deel van een vischnet, gebreid stuk want.
KLEEDAGE, v. (w. g.), kleedij.
KLEEDEN, (kleedde, heeft gekleed), kleeren aan
-doen,vaklr odigenstuk
voorzien : gij moet het kind warm. kleeden; de bruid
kleeden; arme kinderen kleeden; — iein. kleeden en
reeden, hein van alle noodige kleedingstukken
voorzien; — gekleed worden, liet ordekleed aan ,doen (van priesters en kloosterlingen) ; — deze
schilder weet zijne beelden goed te kleeden, te
drapeeren ; — die hoed kleedt 'u goed, staat u goed;
,lie lichte japon kleedt haar in 'tgeheel niet ; —
(zeew.) bekleeden, smarten, omwoelen met zeildoek
of touw: de ankertouwen kleedera, om het door,schuren )te voorkomen; — zich kleeden, kleerera
aantrekken : ik ga zoo mee, maar ik moet mij eerst
nog kleeden; hij weet zich goed te kleeden, heeft smaak
in de keuze zijner kleeren ; — (Zuidra.) iem. kleeden, hem leugens wijs maken ; hein bedriegen ; —
(Zuidn.) goed gekleed zijn, dronken zijn. KLEEDING, v. het kleeden; (zeew.) sm.a,rting; (-en),
de kleeren.
KLEEDERAAP, m. (...apen), (nat. hist.) een aap
van 't geslacht der meerkatten.
KLEEDERDRACHT, v. wijze van kleeden : de
kleederdracht der I riesche vrouwen; (ook) de kleeren
zelve.
KLEEDERLUIS, v. (...luizen), eene luis, die bij
den mensch op het lijf en tusschen de kleederen
leeft, ook lijfluis geheeten (pediculus vestimenti of

corporis).

KLEEDERMAKER, KLEERMAKER, ook
KLEERENMAKER, m. (-s), die kleedingstukken
maakt en herstelt.
KLEEDERMOT, v. (-ten), klein insect van de
familie der motten, waarvan de larven van wol -

vezels leven (tinea sarcitella).
KLEEDERPRACHT, v. (-en), rijkheid der kleeren; ...TOOI, m. kostbare kleeren, kleederpracht.
KLEEDIJ, v. kleederen, kleeding : hij geeft
heel wat uit voor zijne kleedij; kleederdracht : de
.kleedij der Friezen.

KLEERSCHEUREN

KLEEDING, v. het kleeden; kleedij, al de kleedingstukken; —MAGAZIJN, o. (-en), depot van
militaire kleeding.
KLEEDINGSTUK, o. (-ken), voorwerp, dat tot
's menschen kleeding dient.
KLEEDJE, o. (-s), klein dek -, vloer- of tafelkleed;
klein kleedingstuk, jurkje, japonnetje : wat hebt
gij een lief kleedje aan !
KLEEDKAMER, v. (-s), kamer, waar men zich
doorgaans kleedt (ook voor tooneelspelers in schouw
...KUIL, m. (-en), (zeew.) moskuil, zie-burgen);
aldaar.
KLEEDSEL, o. (-s), (Zuidn.) kleed vooral van
vrouwen.
1. KLEEF, KLEEFTE, v. (gew.) (plantk.) kleefkruid.
2. KLEEF, m. hij is van kleef enz. gierig, hij
geeft niet gauw zijn geld uit.
KLEEFACHTIG, bn. ( -er, -st), kleverig.
KLEEFDEEG, o. kleefstof om flesschen, ineen
buizen enz. luchtdicht te sluiten, tras,-geschovn
cement, klei, lijm enz.; ...GAREN, o. (-s), eene
soort van jaagnet, waarin de vogels blijven hangen;
... GRAS, o. (plantk.) stekelgras; ...KRUID, o.
(pl.antk.) eene soort van walstroo (galium aparine);
...MIDDEL, o. (-s, -en), hechtmiddel; ...PLEISTER,
V. (- s), lichtgrijze, sterk klevende pleister; ...STOF,
v. gluten, zie aldaar.
KLEEM, o. (gew.) leem.
KLEEMAARDE, v. (Zuidn.) kleiaarde.
KLEEMACHTIG, bn. ( -er, -st), (gew.) leemachtig
KLEEMGROND, m. ...HUT, v. (-ten), legmen
hut ; ...PUT. m. (-ten), (Zuidn.) put waaruit
men klei delft
KLEEMEN, bn. (w. g.) van leem.
KLEEMSCH, bn. ( -er, meest -), (w. g.) kleverig,
niet goed doorbakken : kleemsch brood.
KLEEN, bn. ( -er, -st), (dicht., gew.) klein.
KLEERAGE, v. (gew.) kleeren : de kleerage is
duur.
KLEERBAK, m. (-ken), ...BEN, v. (-nen), bak,
mand voor linnengoed; ...BEZEM, m. (-s), ...BORSTEL, m. (-s), schuier.
KLEERENBORSTEL, m. (-s), kleerborstel;
...GEK, in. (-ken), die buitensporig veel werk
maakt van zijne kleeding; ...GELD, o. toelage op
het traktement, om zich eene dienstkleeding aan
te schaffen en die te onderhouden; ...MAKER,
m. (-s), kleedermaker; ...WINKEL, m. (-s), winkel
waar gemaakte kleeren worden verkocht; .. .ZOLDER, m. (-s), om kleeren te dragen.
KLEERHAAK, m. (...haken), haak om kleeren
aan op te hangen; ...HANGER, m. (-s), kapstok; —
gebogen houtje met haak om daarop jas of mantel
zonder kreuken te kunnen ophangen; ...KAMER,
V. (- s), kamer, waar de kleeren hangen; ...KAS,
v. ( -sen), ...KAST, v. (-en), bergplaats der kleeren; ...KIST, v. (-en), om kleeren in te bergen;
...KLOPPER, m. (-s), waarmede men het stof
uit de kleeren klopt; ...KOFFER, m. (-s); ...KOOP,
m. (-en), ...KOOPER, m. (-s), verkooper van,
handelaar in (meestal oude) kleeren; ...KOO
V. (- en), handel in (meestal oude) klee--PERIJ,
ren; ...KOOPSTER, v. (-s); ...LAPPER, m. (-s);
...LAPSTER, v. (-s), die kleeren lapt, herstelt.
KLEERMAKEN, o. beroep, ambacht des kleermakers; een jongen op het kleermaken doen.
KLEERMAKER, m. (-s), ...MAAKSTER, v. (-s),
iern. die kleeren maakt.
KLEERMAKERIJ, v. liet kleermaken ; kleermakerswinkel.
KLEERMAKERSAMBACRT, o. ; ...GAST, m.
(-en), kleermakersknecht ; ... GERIEF, o. ; ... GILD,
o. (oudt.) vereeniging der kleermakers onderling;
...JONGEN, m. (-s), leerjongen bij een kleermaker; ...KNECHT, m. (-s); ...SCHAAR, v.
(...scharen) ; ...TAFEL, v. (-s), waarop de kleermaker werkt; ...WINKEL, m. (-s).
KLEERMAND, v. (-en), baliemand; ...MARKT,
v. (-en), waar oude kleeren worden verkocht;
...MOT, v. (-ten), mot, die op pelswerk, wollen
stoffen enz. leeft.
KLEEROOGE, v. een der vele namen van de

gewone veldsla.
KLEERSCHEUREN, v. mv.; zonder kleerscheuren
er afkomen, zonder schade of nadeel te lijden;
...SCHUIER, in. (-s), kleerborstel; ...STOK, m.
(-ken), zolder -, droogstok, droogstang, (ook) mantelstok.
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KLEERTJES.
KLEERTJES, o. mv. kleine kleedingstukken.
KLEERTOB, v. (-ben), ...TOBBE, v. (-n), waschtobbe ; ... WAREN, v. mv. (Zuidn.) gemaakte
kleeren ; ...WINKEL, m. (-s), kleerenwinkel ;
...WORM, m. (-en), kleermot; ...ZOLDER, m. (-s),
kleerenzolder.
KLEF, bn. (-ter, -st), niet goed doorbakken,
kleverig, nattig, (van brood en ander gebak).
KLEFFr.REN, (klefferde, heeft en is geklefferd),
(Zuidn.) klauteren.
KLEFFERIG, KLEFFIG, bn. ( -er, -st), klef,
niet goed gaar, niet goed doorbakken.
KLEI, V. eene aardachtige zelfstandigheid, die
haar ontstaan te danken heeft aan de verweering
van rotsen en gesteenten, die voor een deel uit
verbindingen van aluinaarde en kiezelzuur bestonden : rivierklei, zeeklei; vette, zware klei; Limburgsche
klei; - (spr.) er is klei aan den knikker, er is iets
niet in orde; -- er is klei aan den kloet (aan den
pols), daar zit veel geld; - in de klei rijden of zitten,
zich in gevaar begeven, in gevaar zijn; - hij heeft
in de klei gereden, hij heeft eene groote teleurstel
ondervonden; - kleiland, landstreek waar-ling
klei het hoofdbestanddeel van den bodem is:
deze aardappels zijn

op de klei.

in de klei gegroeid; hij woont

KLEIAARDAPPEL, m. (-s), een aardappel, die
in kleiachtigen grond gestaan heeft (in tegenst.
met zand -, duinaardappel); ...AARDE, v. klei.
KLEIACHTIG, bn. ( -er, -st), van, als klei, op klei
gelijkende : kleiachtige grond. KLEIACHTIG
-HEID,v.
KLEIAKKER, m. (-s), welks bodem in hoofdzaak
uit klei bestaat; ...BEDDING, v. (-en), kleilaag;
...BOER, m. (-en), die een kleiachtigen grond
bebouwt; eigenaar eereer kleigroeve.
KLEIEN, v. mv. (gew.) boekweitzemelen.
KLEIEB, m. (-s), kleiaardappel.
KLEIGRAVER, m. (-s), (steenfabr.) arbeider, die
de klei voor de fabrieken graaft; ...GROEVE v
. -n), waar klei gegraven wordt; ... GROND, m . (-en),
in hoofdzaak uit klei bestaande; ...HAAS, m.
(...hazen), haas die op kleigrond leeft; ...KUIL.
m. (-en), in den grond gegraven kuil, waarin men
klei wint; ...LAAG, v. (...lagen), kleibedding;
...LAND, o. (-en), kleigrond; ...MERGEL, v.
mergel met een groot gehalte aan klei; ...MOLEN,
m. (-s), (steenfabr.) werktuig, om de klei te kneden;
...MORTEL, v. leenmortel.
1. KLEIN, (dicht. en gew. ook) KLEEN, bn. bw.
( -er, -st), van minder dan middelmatige afmeting,
niet groot : eene muis is een klein dier; ik heb liever
een

grooten appel dan een kleinen; --- klein wild,

hazen, fazanten, patrijzen enz. in tegenst. met
grof wild; -- (van personen) kort, niet lang van
gestalte : hij is maar klein voor zijne jaren; hij is

veel kleiner dan ik; hij is klein maar dapper; iem.
een hoofd kleiner maken, hem onthoofden; - jong,
niet volwassen : kleine kinderen worden groot, zie
groot; daar ben je nog te klein voor, nog niet oud
genoeg voor; iemands kleinere broer; - zich klein
maken, klein worden, bang, bevreesd worden; in zijne soort beneden anderen staande : kleine bazen,

die Of alleen Of met weinig knechts werken; de
kleine profeten, wier geschriften in den bijbel van
geringeren omvang zijn dan die der groote ; onaanzienlijk, van den geringen stand; men wil den

man. de kleine luiden wat ontlasten; (van zaken) van geringe grootte : hij woont in
een klein huis; die jas is mij te klein; -- de kleine
steentjes, aan den kant der straat; - klein hout,
talhout; - alles kort en klein slaan, alles vernielen,
- klein en rein, ook klein maar rein, netjes,
proper; - op kleinen voet leven, eenvoudig, sober
leven; -- (van plaats en ruimte) eene kleine stad; met
kleine schreden loopen; kleine dagreizen, slechtsenkele
uren per dag; - (Zu^dn.) de I;lrine uurtjes, de
uren na middernacht ; - (Zuidn.) klein bier, slecht,
bier; (fig.) dat is geen klein bier, dat is eene zaak
van belang ; - gering, nietig : een klein verschil;
Bene kleine som; tot in de kleinste bijzonderheden;
een klein verstand, beperkt; een klein gezelschap,
kleinen

niet talrijk; - niet voornaam, onbelangrijk : de

kleine kerk; de kleine vaart; (mil.) klein tenue, gewone

dienstuniform; - nagenoeg, bijna : het is een klein
Jaar geleden; hij bezit eene kleine ton; - ga een klein
weinig op zijde; -

op kleine wijze : klein schrijven, met kleine
letters; wij zijn maar klein behuisd; - op lage wijze :

dat was klein gehandeld; klein van iem. denken
hem tot lage daden in staat achten.
2. KLEIN, m. (-en), het bn. zelfst. gebezigd : klein
en groot was op de been, kinderen en volwassenen,
oud en jong: geëerd door klein en groot; van den kleinste tot den grootste; vgl. verder KLEINE; o. het kleine, het geringe, het onaanzienlijke : die
het kleine niet eert, is het groote niet weerd; niet het
kleine begint men, bij het groote houdt men op, van
kleine leugens, diefstallen of misdaden gaat men tot
grootere over; -- in het klein, op kleine wijze, op
kleine schaal : eene drukke straat is eene wereld in het
klein; in het klein verkoopen, bij de maat, per stuk
enz. verkoopen : daar verkoopen ze alleen in het
groot, niet in het klein.
KLEINACHTEN, (achtte klein, heeft klein
geringachten, weinig achting hebben voor.-geacht),
KLEINACHTING, v. geringschatting.
KLEINACHTER, m. (-s), ...ACHTSTER, v. (-s),
minachter, minachtster.
KLEINAMBTENAARSEXAMEN, o. (-s), (Ind.)
examen voor burgerlijk ambtenaar van lageren
rang in Indië.
KLEINBAAS, m. (...bazen), (Z. A.) naam waar
kleurlingen den (meestal den oudsten)-med
zoon van hun meester aanduiden.
KLEINBLADIG, bn. (plantk.) met kleine bladen:
kleinbladige bloemkroon; ... BLO EMIG, bn. (plantk.)
met kleine bloemen.
KLEINBOON, v. (in den koffiehandel) koffie, die
klein van boon is; ...DOCHTER, v. (-s), zoons -,
dochtersdochter; ...DUIMPJE, o. klein ventje;
held uit een kindersprookje.
KLEINE, m. en v. (-n), kind (jon.;etje, meisje)
ik heb den kleine maar thuis gelaten; - de lieve kleinen, de lieve jeugd, de kinderwereld.
KLEINEERDER, m. (-s), KLEINEERSTER, v.
(-s), die kleineert, die iemands verdiensten verkleint.
KLEINEEREN, (kleineerde, heeft gekleineerd),
iemands aanzien verkleinen : iemands waarde,
goede hoedanigheden of verdiensten kleineeren, ze
kleiner voorstellen, dan ze in werkelijkheid zijn.
KLEINEERING, v. liet kleineeren.
KLEINEN, (kleinde, heeft en is gekleind), (w. g.),
geringer maken, verkleinen; kleiner worden. KLEI
verkleining.
-NIG,v.(wg)
KLEINGEESTIG, bn. bw. ( -er, -st), kleinden
aan nietige dingen gehecht : eene kleingeestige-kend,
staatkunde volgen; (ook) lichtgeraakt door kleinigheden : hoe kleingeestig, om zich zoo iets aan te
trekken ! KLEINGEESTIGHEID, v.
KLEINGELD, o. pasmunt : een gulden aan
kleingeld.
KLEINGELOOVIG, bn. bw. ( -er, -st), wankelend
in het geloof, weinig geloof hebbend. KLEINGELOOVIGHEID, v.
KLEINGOED, o. kleine koekjes; --- (fig.) het
kleingoed moet vroeg naar bed, de kinderen.
KLEINGOOIEN, (gooide klein, heeft kleingegooid),
in stukken gooien.
KLEINdANDEL, m. handel in het klein: klein
drijven; ...HANDELAAR, m. (-s). ...HAN -handel
kleinhandel drijft;-DELARST,v.(s)die
...HANS, m. zie groothans.
KLEINHARTIG, bn. bw. ( -er, -st), weinig hart
of moed hebbende, laf, angstig : zich kleinhartige
gedragen, betoonen. KLEINHARTIGHEID, v. lafheld, beschroomdheid; gebrek aan moed. KLEIN
-HARTIGLJK,bw.(g)
KLEINHEID, v. het klein zijn, geringheid, nietigheid : grootheid van lichaam gaat soms wel gepaard
met kleinheid van verstand.
KLEINHOOFDIG, bn. ( -er, -st), (w. g.), klein
van hoofd, klein van begrip.
KLEINIGHEID, v. (...heden), geringe, kleine
zaak, klein voorwerp, beuzeling, nietigheid : wij
missen in ons huishouden nog allerlei kleinigheden;

ik houd mij met zulke kleinigheden niet op; zoo 'n
som is voor hein maar eene kleinigheid, beduidt voor
hem niet veel; - aan een bedelaar eene kleinigheid
geven, eene aalmoes. KLEINIGHEIDJE, o. (-s).
KLEINJANTJE, o. (-s), winterkoninkje.
KLEINJONG, m. (-ens), (Z.-A.) gekleurde jongen;

kleine gekleurde bediende.

KLEINKIND, o. (-ers, -eren), zoons -, dochterskind.
KLEIN-KINDERSCHOOLTJE, o. (-s), bewaar schooltj e.
KLEINKRIJGEN, (kreeg klein, heeft kleingekregen), er in slagen om iets op de eene of andere
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wijze klein te maken : gij zult dit stuk hout niet
gemakkelijk kleinkrijgen, in kleinere stukken krij gen; - (van geld) inwisselen : hoe zal ik dit bankbiljet nu kleinkrijgen ? - ( fig.) ten onder brengen,
zijn verzet breken, hem zijne brutaliteit afleeren : ik
zal hem wel kleinkrijgen.

KLEINMAKEN, (maakte klein, heeft kleingemaakt), in stukken slaan enz. : wij zullen dit stuk
hout maar tot kachelhout kleinmaken; - een stuk
geld, een bankbiljet kleinmaken, het inwisselen; iem. kleinmaken, hem aan zich onderwerpen, hem
kleinkrijgen; - zich kleinmaken, zich klein, lafhartig

voordoen.
KLEINMEID, v. (-en), (Z. A.) gekleurd meisje,
inz. dienstmeisje.
KLEINMETER, ui. (-s), (w. g.) (sterr.) micrometer : werktuig om kleine afstanden te meten.
KLEINMOEDIG, bn. bw. ( -er, -st), kleinhartig,
laf. KLEINMOEDIGHEID, v. KLEINMOEDIG LIJK, bw. kleinhartig.
KLEINMOND, m. (-en), (nat. hist.) eene soort
van platwormen, waarvan in Nederland twee
soorten zijn waargenomen : de smalle kleinmond
(planaria polychroa) of veelkleurige platworm en de
witoog (dendrocoelum lacteum) of melkwitte platworm.

KLEINNEEF, m. (...neven), (Z. A.) achterneef;
...NICHT, v. (-en), (Z. A.) achternicht.
KLEINOOD, o. (-en, -iën), klein kostbaar voor
gouden en zilveren kleinodiën; - ( fig.) iets-werp:
wat veel waard is, waaraan men veel waarde hecht:
een goede naam is een kostbaar kleinood.

KLEINOOGIG, bn. (w. g.) met kleine oogen.
KLEINNOOI, V. (- en), (Z. A.) naam waarmede
de kleurlingen de dochter van hun meester aanduiden.
KLEINS, v. (kleinzen), zie KLENS.
KLEINSCHRIFT, o. het (gewone) kleine schrift;
(ook) schrijfboek, waarin men klein schrijft;
...SCHRIJVER, m. (-s), ...SCHRIJFSTER, v.
(-s), die het (gewone) klein schrift schrijft.
KLEINSLAAN, (sloeg klein, heeft kleingeslagen).
aan kleinere stukken slaan, stuk slaan.
KLEINSMID, in. (...smeden), vervaardiger van
kleine (metalen) voorwerpen; (ook) slotenmaker
(in tegenstelling van grofsmid); ...SPLIT, o. bij
de beugvisscherij, naam van een der jonen.
KLEINSMIJTEN, (smeet klein, heeft kleingesmeten), stuksmijten.
KLEINSNIJDEN, (sneed klein, heeft kleingesneden), aan kleine stukken snijden.
KLEINSTEEDSCH, bn. bw. eigen zijnde aan eene
kleine stad. de beschaving, de fijnere manieren
eener groote stad missende, achterlijk; bekrompen:
kleinsteedsche gewoonte; kleinsteedsche begrippen.

KLEINTE, v. kleinheid.
KLEINTJE, o. (-s), klein kind, knaapje; - eene
kleine zaak, Bene kleinigheid, iets gerings : dat is
geen kleintje, dat is niet gering; - (spr.) veel kleintjes
maken een groote, alle beetjes helpen, (ook) men
moet de kleinigheden niet geringachten; - men
moet op de kleintjes passen, op geringe zaken acht
geven, op de kleine uitgaven letten; - hij is met
een kleintje tevreden, hij is licht te voldoen; -- hij is
voor geen kleintje vervaard, hij durft veel; - ik ben er
geen kleintje grootsch op, niet weinig fier op; - (ge
een kleintje doen, urineeren.
-menz.)
KLEINTONGETJE, o. (-s), (Z. A.) huig : mijn
kleintongetje is gezwollen, mijne huig hangt.
KLEINVEE, o. de schapen, geiten en varkens.
KLEINVERVER, m. (-s), verver van kleedingstukken, (ook) van kleine voorwerpen.
KLEINVIN, m. (-non), (nat. hist.) Bene soort
van alen, die in Australië in stilstaande wateren
met slijkeriger bodem voorkomen (ceratodus).
KLEINVINGER, m. (-s), (Z. A.) pink.
KLEINWRIJVEN, (wreef klein, heeft kleingewreven), aan kleine stukken wrijven.
KLEINZAGEN, (zaagde klein, heeft kleingezaagd), in kleine stukken zagen.
KLEINZEERIG, bn. bw. ( -er, -st), licht gevoelig,
angstig voor pijn; (fig.) kitteloorig. KLEINZEE
teergevoeligheid, angst zelfs voor-RIGHED,v.
de geringste pijn; (fig.) kitteloorigheid.
KLEINZEN, (kleinsde, heeft gekleinsd), zie
KLENZEN.
KLEINZIELIG, bn. bw. ( -er, -st), in hooge mate
kleingeestig. KLEINZIELIGHEID, v.
KLEINZOON, m. (-s, ...zonen), zoons -, dochters zoon.
Van Dale.

KLEIPEER, v. (...peren) Bene veel voorkomende soort van winterpeer, zeer geschikt om te
stoven.
KLEIPLAATS, v. (-en), (steenfabr.) plaats, waar
de voorraad klei bewaard wordt; ...SCHIEFER, v.
aluinschiefer; ...SPADE, v. (-n), spade met lang,
smal blad om klei te steken; ...SPOOR, v. (...sporen), ijzeren spoortje om zonder uitglijden over de
klei te loopent - o. wagenspoor in de klei.
KLEIT, v. (Zuidn.) klei.
KLEITRAPPER, m. (-s), ...TREDER, m. (-s),
(bij het steenbakken) arbeider, die de klei met de
voeten kneedt; ...WEG, m. (-en), weg door een
kleiland.
1. KLEM, v. (-men), eene soort van voetangel,
ijzeren beugel met veer : hier liggen voetangels en
klemmen, (fig.) hierbij zijn verborgen moeilijkheden,
waarvoor men op zijne hoede moet zijn; - er zijn
ratten in de schuur, we zullen de klein eens opzetten;
- zijn vinger zat in de klem, was beklemd; in de klem
zitten, in het nauw, in de verlegenheid, in moeilijkheden; - de klem in den mond hebben, stijfkramp; -

soort nijptang, waarmede smeden de lippen, neus
enz. van onwillige paarden vastklemmen, om
ze bij het beslaan te doen stilstaan; - (mandenm.) Bene soort van veerkrachtige tang, om de
teenen te schillen; - verbindingsschroef voor electrische draadleidingen, waardoor de stroom een
electrisch toestel of eene leiding binnenkomt of verlaat; - (fig.) nadruk : met klem spreken; met klein
op iets aandringen, krachtig; - iets met klem (kracht)
van redenen betoogen.

2. KLEM, m. (-men), klemvogel, inheemsche
roofvogel, bruine kuikendief, 31 cM. lang t- 24
cM. staart (circus aeruginosus).
KLEMDRAAI, m. (-en), (plantk.) goed zichtbare
m ringing van den stengel en de takken.
KLEMGROND, m. (-en), (zeew.) goede ankergrond; - (fig.) bondige bewijsrede.
KLEMHAAK, m. (...haken), (timm.) bandhaak;
sluithaak : kuipersklemhaak; - ( scheepst.) twee
haken aan een oog, die het voorwerp, dat men real
ophijschen, vastklemmen, wanneer ze door geen
takel worden opgetrokken.
KLEMHOEF, m. (...hoeven), (veearts.) hoef, die
in de achterste helft te nauw is, zoodat de vleezige
deden door den omgevenden hoornschoen bekneld
worden : eenzijdige klemhoef, wanneer de vernauwing
slechts aan Bene zijde bestaat.
KLEMMEN, (klemde, heeft geklemd), tusschen
twee voorwerpen insluiten, sterk drukken, nijpen.
knijpen : den dolk tusschen de tanden geklemd; hij
klemde de hand vaster om zijn zwaard; deze schoenen
klemmen, sluiten te nauw; -- tusschen iets gekneld
worden, niet genoeg ruimte hebben : de deur klemt;
- (fig.) die rede klemt, daar is niets tusschen te
krijgen ; - de angst klemt hem om het hart, drukt
hem, maakt hein benauwd; - zich kleinmen, zich
knellen : zich den vinger klemmen. KLEMMING,

v. (-en), het klemmen, de knijping.
KLEMMEND, bn. bw. ( -er, -st), bondig, afdoend:

een klemmend betoog, een klemmend bewijs.

KLEMMER, m. klimop (hedera helix), ook
-BLAD an -KRUID geheeten.
KLEMREDE, v. ( -zien), bondige, krachtige rede;
...SPREUK, v. (-en), bewijsgrond, apophthegma,
kernspreuk.
KLEMTOON, m. (...tonen), nadruk, accent, de
graad van verheffing, waarmee een woord of
woorddeel wordt uitgebracht : hij leest slecht en
legt heel vaak den klemtoon op een verkeerd woord;
bij het overnemen van woorden uit het Latijn is de
klemtoon wel eens versprongen; - TEEKEN, o. (-s),

teeken dat den klemtoon aangeeft.
KLEMVOET, m. (-en), (nat. bist.) vogelpoot,
waarvan alle vier de teenen naar voren zijn gericht,
zooals b. v. bij de gierzwaluw; ...VOGEL, m. (-s),
inheemsche roofvogel, kiekendief, zie KLEM (2de
art.).
KLEMWOORD, o. (-en), klemrede; krachtig
woord.
KLENS, V. (klenzen), zeef, teems, vergiettest,
filtreerdoek, zijgdoek.
KLENSDOEK, m. (-en), als voorwerpsn., o. als
stofn. : filtreerdoek.
KLENTENG, v. (-s), (Ind.) Chineesche tempel of
bedehuis.
KLENUS, m. (-sen), stofzuigmachine.
KLENZEN, (klensde, heeft geklensd), laten door59

KLENZER.
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zijgen : de melk klenzen. KLENZING, v. (-en), het
klenzen.

KLENZER, m. (-s), KLENSSTER, v. (-s), die
klenst .
1. KLEP, V. (- pen), deksel, ,sluitstuk, op eene opening, dat door een scharnier of op eene andere wijze
aan het voorwerp is bevestigd : de klep eener kan;

de klep eener pomp; de veiligheidsklep op een stoom
klep van een duivenslag, eene soort val -ketl;—d
een metalen plaatje op de toon--deurtj;—(mz.)
gaten van sommige blaasinstrumenten, ter ver
verlaging van den toon; — (plantk.) een-hoginf
der van elkaar loslatende en de zaden blootleggende
stukken eener doosvrucht; — belegstuk, dat aan eene
zijde is vastgemaakt : de klep van eene broek; kleppen op de jaszakken; — de klep eener pet, om het
gelaat inz. de oogen te beschermen ; — (Zuidn.)
zijn klep over (of voor) zijn oogen trekken, beschaamd zijn ; de kleppen aan een paardentuig, terzijde van de oogen; — molenklapper; — eene uitgestoven duinklep, duinpan. KLEPJE, o. (-s).
2. KLEP, v. (Zuidn.) hij heeft eene goede klep,
kan goed praten.
KLEPBROEK, v. (-en), broek met eene klep van
voren; iem. met eene klepbroek aan; ook scheld -

naam.
KLEPEL, m. (-s), (peervormig) ijzer, dat binnen
in Bene klok hangt, tegen den rand slaat en zoo
de geluidstrillingen voortbrengt; — (spr.) hij heeft
de klok hoeren slaan (luien), maar weet niet waar
de klepel hangt, hij weet iets van de zaak, maar
het fijne weet hij niet; -- bek van een ooievaar; —
(fig.) tong : zijn klepel staat nooit stil; hij heeft een
lustigen klepel, ratelt er lustig op los.

KLEPELRIEM, m. (-en), ... RING, m. (-en),

een ring of riem, waaraan de klepel hangt.
KLEPHOORN, ...HOREN, m. (-s). (muz.) een
hoorn met kleppen; ...KOOI, v. (-en), (gew.) Bene
kooi met kleppen waarin men vogels vangt;
...LUCHTPOMP, v. (-en), waarbij de lucht door
eene klep wordt uitgeperst (in tegenst. met kraan
...MAND, v. (-en), mand met kleppen;-luchtpom);
...MOLEN, ook KLAPMOLEN en KLAPPERMOLEN, 111. (- s), (Zuidn.) kindermolen die klept: (fig.)
tong: (ook) praatzieke vrouw; ...MUTS, v. (-en),
waarmede de zuigbuis eener brandspuit wordt
afgesloten; — (gew.) muts met kleppen, klapmuts.
KLEPPEL, m. (-s), klapspaan aan een molentremel.
KLEPPEN, (klepte, heeft geklept), met de klep
of den klopper slaan; — met den klepel tegen den
rand der klok slaan : er wordt geklept : er is brand;
het geluid geven, dat door het slaan van de klepel
wordt veroorzaakt : de klok klept; — ( van den
ooievaar) een kleppend geluid voortbrengen; —
(fig. babbelen, snateren : hij is weer aan 't kleppen; —
sloffend loopen : door het huis kleppen, telkens,
haastig door het huis loopen; — naar de deur
kleppen, daarheen loopen als er gebeld is.
1. KLEPPER, m. (-s), een der twee houtjes die
kinderen tusschen de vingers houden en snel op
elkander laten slaan. om daarmede een klepperend
geluid te maken : een paar eiken kleppers.
2. KLEPPER, m. (-s), klapperman, nachtwacht.
3. KLEPPER, m. (-s), paard, rijpaard (in tegenst.
met werk -, trekpaard), draver : dat is de beste klepper
van zijn stal.
4. KLEPPER. m. (-s), (Zuidn.) iem. of iets bui
zijn soort : dat zijn kleppers van-tongewsi
appelen ; Jan is een klepper, een kerel ; (ook) een
babbelaar.
KLEPPEREN, (klepperde, heeft geklepperd), met
kleppers (le art.) een klappend geluid maken; —
met den bek, met de vleugels kleppen (als de
ooievaars); — (gew.) klappertanden : klepperen van
de kou. KLEPPERING, v. het klepperen.
KLEPPERMAN, m. (...lieden, ...lui). Zie KLAPPERMAN.
KLEPPERTANDEN, (gew.) klappertanden.
KLEPPERTJE, Q. (-s), kleine klepper; (ook)
zekere houtworm (anobium pertinax).
KLEPRAAM, o. (...ramen), raam, dat om eene
horizontale as draaibaar is en gemakkelijk open en
dicht geklept kan worden.
KLEPSCHOUW, V. (- en), modderbak met kleppen in den bodem; worden deze geopend, dan stort
de specie naar beneden, terwijl de bakken zelf
blijven drijven op de met lucht gevulde kasten,

welke zich aan de einden bevinden; ...STOEL.
m. (-en), (bij stooniwerkt).
KLEPTOMAAN, m. en v. (...manen), iem. die
aan kleptomanie lijdt.
KLEPTOMANIE, v. steelzucht, ziekelijke neiging
tot stelen.
KLERK, m. (-en), kantoorbediende, schrijver:
klerk op een notariskantoor; klerk ter secretarie.
KLERKAMBT, o. (-en), het ambt, de betrekking
van klerk; ...SCHAP, o. de betrekking van klerk.
KLERKENBAANTJE, o. (-s), baantje als klerk;
als schrijver; ...GELDEN, o. mv. schrijfloon;
...WERK, o. geringschattend voor : schrijfwerk.
KLESSEN, Zie KLETSEN.
KLET, v. (plantk.) kleefkruid.
1. KLETS, v. (-en), slag, die een klinkend geluid
geeft; klets met de zweep; eene klets om de ooren; —
(Zu i dn.) hij is geen klets op zijn gezieht waard,
niemendal waard ; — (fig.) schuld : iem. eene klets
aanzetten, bij iem. schuld maken; — op de klets,
op krediet, op den borg.
2. KLETS, tw. om een kletsefid geluid aan te
geven : klets ! daar lag hij.
3. KLETS, v. dat is maar klets, kletspraat, daar
is niets van waar.
4. KLETS, m. en v. (Zuidn.) kleine hoeveelheid;
eene klets bier ; eerre klets appelen.
KLETSEN, (kletste, heeft gekletst), klappen,
slaan (met een klinkend geraas) : met de zweep
kletsen; — iem. in zijn gezicht kletsen, vlak in zijn
gezicht slaan (met de platte hand); -- iets in het
water kletsen, werpen, smijten; — hij kletste in het
water, viel pardoes in het water; — alles door elkander kletsen, werpen; smijten; -- (fig.) babbelen,
beuzelpraatjes houden : zij hebben een paar uren
gekletst; — hij kletst, hij weet niet wat hij zegt;
(ook) hij babbelt over, (ook) verbreidt lasterpraatjes.
KLETSER, m., KLETSSTER. v. (-s), iem. die
kletst, inz. babbelaar, babbelaarster.
KLETSERIJ, v. geklets ; kletspraat.
1. KLETSKOP, m. (-pen), een zeer hoofd; —
(in Zuidn.) een kaal hoofd ; -- dun hard bruin
gebakken strooperig koekje waarop amandelstukjes.
2. KLETSKOP, m. en v. (-pen), iem. die een kletskop heeft ; — (Zuidn.) kaalkop.
KLETSKOUS, v. (-en), vervelende babbelaarster.
KLETSLULLEN, (kletslulde, heeft gekletsluld),
(plat) kletsen : lig toch niet te kletslullen.
KLETSLULLER, m. (-s), kletser.
KLETSMAJOOR, m. (-s), ...MEIER, m. (-s),
kletser bij uitnemendheid.
KLETSNAT, KLESNAT, bn. doornat: hij is
kletsnat geregend; kletsnatte kousen.
KLETSOOR, m. (-en), slag, dun uiteinde eener
lange zweep, vroeger ook ketsoor; (bij uitbr.) zweep;
--- (fig.) kletser.
KLETSPRAATJE, o. (-s), beuzelpraatje; 't is
maar een kletspraatje, er is niets van waar; ...TAFEL, V. (- s), tafel in eene sociëteit enz., waaraan
men gewoonlijk zit te praten (in tegenst. met
speeltafel) : gaat ge spelen, of blijft ge aan de klets
zitten I
-tafel
KLETTER, m. (-s), (nat. hist.) (gew.) de distelvink.
KLETTEREN, (kletterde, heeft gekletterd), een
kort, helder of scherp geluid van zich geven :
een paar sporen kletterden op de steenen trap; de
zwaarden kletterden tegen elkaar; (ook van hagel
regendroppels) de regen klettert tegen de-stenof
glazen ; -- ( Zuidn.) werken, slaan enz. dat het kiettert, flink, hevig, terdege.

KLEUF, KLEUVE, v. (kleuven), (gew. Zuidn.)

kloof. KLETTERING, v. het kletteren.
KLEUMEN, (kleumde, heeft gekleumd), stijf van
koude zijn, van koude ineenkrimpen.
KLEUMER, m., KLEUMSTER, v. (-s), die kou

-welijks.
KLEUMKAT, m. en v. (-ten), een kouwelijk perkleumster.
kleumer,
soon,
KLEUMSCH, ba. kouwelijk.
KLEUN, v. Zie KLUUN.
KLEUNEN, (kleunde, heeft gekleund), (gew.)
slaan, kloppen; (zegsw.) hij doet niets dan kloppen
en kleunen.
KLEUR, V. (- en), indruk dien het oog krijgt van
het licht dat door een voorwerp wordt teruggekaatst: de zeven kleuren van den regenboog; eene
roode, blauwe kleur; zachte kleuren; schelle, schreeu
wende kleuren; deze kleur verschiet; — (spr.) hij
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oordeelt er over als een blinde over de kleuren, zie
blinde; - (fig.) hij wist alles met de schoonste kienrem te malen, alles zoo mooi mogelijk voor te stellen;
- hij weet aan alles een kleurtje te geven, anders
voor te stellen dan het werkelijk is; - iets in geuren en kleuren vertellen, met alle bijzonderheden:
- inz. gelaatskleur : 11i3 heeft eene bleeke, ongezonde
kleur; zij heeft eene frissehe kleur; - (spy.) eerie
kleur als een boei hebben, vuurrood zien; - eerie
kleur krijgen, schaamrood worden, biezen : hij
krijgt er eerie kleur van; hij kreeg eerie kleur als eerie
jongejuffrouw, hij bloosde sterk; (kaartsp. ) eene der vier soorten van kaarten:
welke kleur maakt ge troef?; - kleur verzaken,
dezelfde soort niet bijspelen; - kleur bekennen,
eerie kaart van dezelfde kleur spelen als gevraagd
wordt; (fig.) duidelijk laten blijken tot welke
partij men behoort, voor zijne meening uitkomen; als uiterlijk kenteeken eener partij : de pauselijke kleuren; vroeier droegen de ridders de kleuren
hunner dame; - partij, politieke ineening : hij
is niet van onze kleur; die enen heeft geenerlei kleur,
laat niet blijken tot welke staatkundige partij hij
behoort; staatkundige richting: welke kleur
heeft dit dagblad ? KLEURTJE, o. (-s)
KLEURBAD, 0. (-en), (schild.) verfbad : een
kleurbad van pastel.
KLEURDER, 111. (5): KLEURSTER, v. (-s),
die kleurt.
KLEURDOOS, v. ( ... doozen), verfdoos.
KLEURDRAGERS, m. mv. zekere kleine organen
in het lichaam van vele diersoorten, die kleurende
deeltjes bevatten.
KLEUREN, (kleurde, heeft gekleurd), kleur
geven aan : de zon kleurt de druiven; boter kleuren; (schild.) met kleuren afzetten: - eene kleur krijgen,
rood worden, blozen : hij kleurde tot achter zijne
ooren; (ook) zeker kaartspel spelen, zie commersen;
- zich kleuren, acne kleur krijgen, gekleurd worden:
de weiden kleuren zich reeds; (kaartsp.) zich kaarten
verschaffen van dezelfde kleur. KLEURING, v.
(-en), het kleuren, kleur geven aan.
-KLEURENBEELD, o. (-en), (nat.) zonnespectrum,
kleurenspectrum.
KLEURENBLIND, bn. de kleuren niet duidelijk
kunnende onderscheiden; - gewone fotografische
platen zijn kleurenblind, geven de verschillende
kleuren niet aan, zijn alleen gevoelig voor licht en
donker. KLEURENBLINDHEID, v. dischromatopsie, eigenschap van sommige mensehen, om alle
of enkele kleuren niet van elkander te kunnen
onderscheiden: de stuurmari, werd wegens kleurenblindheid afeekeurd.
KLEURENCONTRAST, o. (-en), (nat.) cane
wederkeerige terugwerking, die door twee naburige
kleuren wordt voortgebracht, eene reactie, ten
gevolge waarvan zich bij ieder van haar de aanvullingskleur der andere voegt.
KLEURENDRUK, m. de kunst om met de
drukpers drukwerk in verschillende kleuren te
kunnen maken; chromolithographie.
KLEURENFILTER, m. (-s), toestel waarbij de
kleuren bij het fotografeeren afgezonderd worden,
noodig voor de
KLEURENFOTOGRAFIE, v. het fotografeeren
in kleuren.
KLEURENGLOED, m. glans van kleuren: rozen,
wier kleurengloed nooit kwijnt.
KLEURENHARMONIE, v. overeenstemming van
kleuren of tinten.
KLEURENMUZIEK, v. kleurenharmonie; (ook)
toestand waarbij het hooren van een toon vergezeld gaat van cane kleurgewaarwording.
KLEURENPRACHT, v. schoonheid, pracht der
kleuren: de kleurenpracht der herfsttinten in het
bosch langs den vijver.
KLEURENSCHIJF, v. ( ... schijven), toestel, dat
aantoont, dat de zeven hoofdkleuren in eene bepaalde verhouding te zamen wit leveren.
KLEURENSPECTRUM, o. ( - 5), (nat.) kleurenbeeld dat ontstaat door de ontleding van het
zonlicht.
KLEURGEVEND, bn. wat kleur geeft.
KLEURGEVOELIG, ha. gevoelig voor kleuren:
kleurgevoelige platen voor de kleurenfotografie.
KLEURHOUDEND, ha. de kleur behoudend,
niet verschietend (van manufacturen) : ik sta er
voor in, dat deze stof kleurhoudend is.
KLEURIG, bn. (-er, -st), kleur hebbende: er

kleurig uitzien; kleurige uniformen; de kleurige
kleederdracht dei boerenbevolking in Zwitserland.
KLEURLING, ni. (-en), KLEURLINGE, v. (-n),
iemand, die behoort tot die menschenrassen, welke
niet blank zijn; inz. die van gemengd bloed zijn.
KLEURLOOS, bn. zonder kleur: zuiver water
is kleurloos, kaatst geen licht terug; - wit : in
de onderaardsche wateren van Dalniatië vindt men
dieren, welke bijna kleurloos en blind zijn; - ( ook
fig.) geen partij kiezend, neutraal: een kleurloos
dagblad. KLEURLOOSHEID, v.
KLEURRING, in. (-en), (nat.) zeker lichtverschijnsel.
KLEURSCHAKEERING, v. (-en), schakeering,
aangename afwisseling van kleuren; geringe wijzi
ging in acne kleur, nuance; . . .SCRIFT1NG, v. (-en),
(gezichtk.) dispersie, ontie Jing van het licht.
KLEURSEL, o. (-s), middel om te kleuren; een
doosje kleursel, pastel; kleursel van kaas en boter,
annatto.
KLEURSTOF, v. (-fan), stof, die kleur geeft (aan
vocht, bloed enz.) : voor de bestudeering van bacteriën gebruikt men aniline-kleurstoffen in opgelosten
toestand.
KLEURVEL, 0. (- en), (boekd.) vel, waarmee men
bij het drukken elk volgend vel dient te vergelijken,
om te zien, of de tint dezelfde is.
KLEURVERANDERING, v. (-en), het veranderen
van kleur; schakeering; (fig.) overgang van de
eene staatspartij tot de andere; . . .VERSPREIDING, V. (-en), kleurschifting; . . .VERWISSE
LING, v. (-en), kleurverandering.
KLEUTER, v. (-s), klein kind, zoowel jongen als
meisje : kleine kleuter.
KLEUTERGAT, 0. (w. g.) kleuter; . . . GELD, o.
(w. g.) kleine pasmunt, kleingeld; ... KLASSE, v.
(-n), laagste klasse caner school.
KLEUVE,, v. (-n), Zuidn.) kloof.
KLEVEN, (kleefde, heeft gekleefd), aaneenblijven
(door middel caner klevende stof); vastblijven, blijven hangen: het papier kleeft goed aan den wand;
het pci, kleeft overal aan; - je kleeft er van het smeer,
het is er insmerig ; - (fig.) ergens blijven wonen
hij zal daar wel blijven kleven; - doen kleven
kleef die pleister op de wond. KLEVING, v. het
kleven.
KLEVERIG, KLEVIG, bn. (-er, -st), licht klevend : kleverige handen, waar klevende stof aan zit.
KLEVERIGHEID, v. hoedanigheid van iets, dat
licht blijft kleven.
KLEWANG in ( - 5), (Mal.) zekere sabel van
verschillende voiku;tammen in Ned. Oost-Indië; korte saLd der iiiet geweerdragende infanterie
-AANVAL, ei. (-len), aanval met de klewang in
de vuist: de Aijehers deden een klewangaanval.
KLEZOOR, m. (-en), (mets.) een vierde van een
metselsteen; een vlakke steen, die op zijn kant
tegen een muur van liggende steenen wordt aange
metseld.
KLIBBER, o. (gew.) taaie gom.
KLIEDER, m. en v. (-s), iem. die kliedert; morsige vrouw, knoeister.
KLIEDEREN, (kliederde, heeft gekliederd), met
het eten knoeien, morsen; kledderen.
KLIEDERIG, ha. (-er, -st), morsig, vuil; (gew.) modderig: door den regen is de weg kliederig.
KLIEFBAAR, ha. (delfst.) kloofbaar, splijtbaar:
kliefbare lichamen.
KLIEFBANK, v. (-en), bank waarop men klieft;
. . .BEITEL, m. (-s), kloofbeitel; ... BIJL, v. (-en),
kloofbijl ; ... BLOK, o. (-ken), blok waarop men
hout klieft ; ... HAMER, m. (-s), kloofhamer ; (Zuidn.) ( fig.) iets dat groot en lang is : handen,
een neus hebben lijk een kliefhamer; aardappels lijk
kliefhamers, zeer groote aardappels; MES, o.
(-sen), kloofmes.
KLIEFSTERN, m. ( - 5), groote zeezwaluw (sterna

cantiaca).
KLIEK, v. (-en), aaneengesloten bende die elkander aanhangen, voorspreken en bevoordeelen;
zij vormen daar eene kliek waartegen geen redeneeren
baat; hofkliek, de acne coterie vormende hovelingen
en hun aanhangers; - 't is daar eene kliek, een
rommel; cane bende; overgeschoten aardappels en groente met spacerijen gemengd opgestoofd: wij zullen daarvan een
kliekje maken; - overschot van een of anderen
maaltijd: er is een lekker kliekje hutspot voor van
avond; - geen klieken maken, je moet je bord
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leegeten ; — restant in 't algemeen : er is nog een
kliekje wijn in de flesch; — ( gemeenz.) dat kost
eene kliek geld, eene bom duiten, veel geld; eene
kliek menschen, veel menschen. KLIEKJE, o. (-s).
KLIEKEN, (kliekte, heeft gekliekt), eten laten
overschieten : je mag niet klieken.
KLIEKENMAAL, o. (...malen), maal van overgeschoten spijzen.
KLIEKER, m., KLIEKSTER, v. (-s), iem.
die eten laat overschieten.
KLIEKGEEST, m. partijdige stemming of gezindheid van eene kliek.
KLIEKJESDAG, m. (-en), dag, waarop het overgeblevene van vorige maaltijden wordt gegeten.
KLIEKSCHULD, v. (-en), kleine schulden.
KLIEN, o. ijzerhoudende veenachtige grondsoort;
het onderste zwarte baggerveen.
1. KLIER, v. (-en), (ontl.) ieder orgaan, dat een
vocht uit het bloed afscheidt : zweetklieren, afscheidende klieren; borstklier; schildklier, speekselklie-

ren; — aan klieren lijden, klieren hebben, aan klierziekte lijden, scrofuleus zijn (inz. bij kinderen); —
kliergezwel; —
(plantk.) bolletje aan den top der haren met
hars, etherische olie, balsem of een kleverig vocht
gevuld; — ongesteelde klieren, aan de oppervlakte
of inwendig voorkomende blaasjes met eenig bijzonder vocht gevuld. KLIERTJE, o. (-s).
2. KLIER, m. (-en), (plat) vervelend, onuitstaanbaar mensch : 't is een echte klier; een klier van een

vent.

3. KLIER, o. (-en), (gew.) hemdsklier, hemdsboord.
KLIERACHTIG, bn. ( -er, -st), vol klieren, scrofuleus : deze kinderen zijn bijzonder klierachtig.
KLIERACHTIGHEID, v.
KLIERBED, o., zie alvleeschklier.
KLIERDRAGEND, bn. (plantk.) klierdragende
haren, die klieren dragen.
KLIEREN, (klierde, heeft geklierd), (plat) zeuren,
zaniken : hij kan zoo klieren.
KLIERGEZWEL, o. (-len), klierachtig gezwel,
gezwollen klier; ...KRUID, o. (plantk.) klein
schelkruid; ...HAREN, o. mv. klierdragende haren;
...LIJDER, m. (-s), ...LIJDERES, v. ( -sen), die
aan klierziekte lijdt; ...MAAG, v. (...magen), de
kliermaag der vogels volgt op den slokdarm en is
minder stevig dan de spiermaag; ...ONTSTEKING,
v. (geneesk.) ziekelijke aandoening eener klier;
...STOF, v. bij klierziekte; ...TERING, v. tering
tengevolge eener klierziekte.
KLIERVORMIG, bn. den vorm eener klier hebbend, op eene klier gelijkend.: een kliervormig aan

-hangsel.

KLIERZENUWKOORTS, v. (-en); ...ZIEKTE,
V. (- n), ziekte der watervaatsklieren.
KLIESTER, m. (-s), (gew.) knol van knolvruchten, bol van bolgewassen ; bloembol.
KLIET, m. (-en), (nat. kist.), (gew.) de schol
-ekstr.
KLIEVEN, (kliefde, heeft gekliefd), (gew.) klooven, splijten wat tegenstand biedt of waarbij de
scheiding blijft bestaan : hout klieven; =- vaneen scheiden van wat weinig tegenstand biedt en waarbij
de scheiding niet blijft bestaan : de vogel klieft de
lucht; het schip klieft de baren. KLIEVER, m... (-s),
die klieft, inz. die latten klieft.
KLIEVELING, v. (-en), stuk bij 't klieven afgesprongen.
KLIF, o. (-fen), helling; rotssteilte; steile kust:

het Roode Klif in Friesland.

KLIFT, V. (plantk.) (gew.) kleefkruid.
KLIJF, o. (plantk.) (ge« .) klimop.
KLIK, m. (-ken), onderstuk eener kolf; — (zeew.)
achterste of uiterste stuk aan het roer van een
schip; stut; — (fig.) een houten klik, een lomperd,
logge kerel; (ook) een vrijer in de koelte; — (timm.)
kleine band aan de achterzijde van het glashout
en op den onderdorpel van kozijnen, om het
inwateren te voorkomen ; — voorslag van uur
erken, eenige minuten voor het slaan : 't is nog-w

pas klik.
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KLIKKEBIL, v. (-len), (gew.) eene vlugge,
levendige meid; (gemeenz.) nufje, wijsneusje.
KLIKKEN, (klikte, heeft geklikt), klappen, over-,
aanbrengen, verklikken : er is geklikt, anders kondt
gij het niet weten; --- ( gew.) genoeg, voldoende zijn:
het klikt er niet aan, het kan er niet bijkomen;
honderd gulden klikt er niet aan, honderd gulden is

verre van voldoende; — (Zuidn.) omkantelen, omslaan.
KLIKKER, m., KLIKSTER, v. (-s), over-, aanbrenger, over-, aanbrengster; verklikker, ver
-klister.
KLIKKLAKKEN, (klikklakte, heeft geklikklakt),
een eigenaardig klappend geluid geven (van voor
tegen elkander stooten) : de zwaarden-werpndi
klikklakken; zijn te

de nog leege straat.

groote klompen klikklakten in

KLIKSCHAAF, v. (...schaven), (Zuidn.) ploegschaaf.
KLIKSPAAN, m. (...spanen), klapspaan, molenklepper; — m. en v. klikker, klikster.
KLIKSPILLEN, (klikspilde, heeft geklikspild),
(w. g.) leegloopen, lanterfanten.
1. KLIM, o. (gew.) klimop.
2. KLIM, m . de daad van klimmen : naar de
derde verdieping is een heele klim; — hoogte, steilte :
dat is een heele klim; — richting eener stof, wier
bloemen haar natuurlijken stand hebben, het
tegenovergestelde van val, wanneer de bloemen
het onderst boven staan.
KLIMAAT, o. (...maten), luchtsgesteldheid, de
gemiddelde natuurlijke gesteldheid van de lucht
en het weer, in het bijzonder de warmtegraad, naar
den gewonen toestand en de meest voorkomende
veranderingen van den dampkring beschouwd :
een zacht, een guur klimaat; zij kan aan dit vochtige
klimaat maar niet wennen; vastelandsklimaat; zeeklimaat.

KLIMAATGORDEL, m. (-s), luchtstreek, zone:

met betrekking tot den stand der zon heeft men de
aarde verdeeld in vijf klimaatgordels.

KLIMAATSCHIETEN, op een luierstoel liggen
en daarbij niets doen, zijgend genieten van zijne
rust; ...SCHIETER, m. (-s), (Ind.) Europeaan die
reeds lang in Oost-Indië gewoond heeft.
KLIMAKTERISCH, bn. klimakterische jaren,
overgangsjaren, inz. bij de vrouwen van het 45ste
tot het 50ste jaar ongeveer, wanneer de menstruatie
gaat wegblijven.
KLIMATISCH, bn. klimatische gezwellen, (in de
tropen) kliergezwellen in de lies (uit onbekende
oorzaken).
KLIMATOLOGIE, v. leer van het klimaat.
KLIMATOLOGISCH, bn. op het klimaat betrek
hebbende : klimatologische invloeden, verande--king

ringen.

KLIMATOTHERAPIE, v. leer van het behoud
der gezondheid en van de genezing van ziekten
door het vertoeven in een zeker klimaat.
KLIMBAARS, m . (...zen), klimvisch.
KLIMBOON, v. (-en), stokboon; ...ERWT, v.
(-en), die tegen rijs opklimt; ...IEP, ...IJP, m.
(-en), harde iep of ijp.
KLIMIJZER, o. (-s), klauterijzer; ...KOORD, V.
en o. (-en), (Zuidn.) koord die men om de voeten
spant om beter in een boom te kunnen klimmen;
...MAST, m. (-en), mast om in te klimmen, inz.
in de gymnastiek ; klautermast.
KLIMMEN, (klom, heeft en is geklommen), zich
met handen en voeten vastklemmende in de hoogte
werken, opklauteren : in een boom klimmen; in den
mast klimmen; — langs eene helling naar boven
gaan : de trap opklimmen; naar den top van een
berg klimmen; (spr.) wie hoog klimt, valt laag; —
stijgen, rijzen : de zon klimt aan den hemel; het
water klimt, wordt hoogera — zijn gebed klimt ten
hemel, stijgt ten hemel; — met de stem klimmen,
hooger zingen; — toenemen, vermeerderen : zijne
jaren klimmen, hij wordt oud; — gij \ moet die schuld
niet laten klimmen, niet laten oploopen, niet grooter
laten worden; de moeilijkheden klimmen, vermeerderen; — (van sommige dieren), dekken, bespringen. KLIMMING, v. (-en), het klimmen.
KLIMMEND, bn. stijgend; — (plantk.) klimmende
planten, die opklimmen, zonder zich te winden; —
(wapenk.) (van dieren) op de achterpooten staande
en met de andere pooten omhoog reikend : de leeuw
in het Nederlandsche wapen is klimmend; — ( van
wassenaars) met de punten omhoog gericht.
1. KLIMMER, m., KLIMSTER, v. (-s), die
klimt; kunstenmaker, kunstenmaakster.
2. KLIMMER, v. (plantk.) wilde klimmer, kleef
-kruid.
3. KLIMMER, m. (-s), een geslacht van vogels
(tichodroma) met ineengedrongen lichaam, korten
hals, grooten kop, langen dunnen spitsen snavel,
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krachtige voeten gewapend met groote gekromde
spitse klauwen; de voornaamste vertegenwoordiger
ervan is de rotsklimmer (tichodroma muraria) in
Z. -Europa, N. - Afrika en Midden-Azië.
KLIMMERBLAD, KLIMMERKRUID, o. (gew.)
klimop.
KLIMMERIJ, v. het klimmen.
KLIMMERSBAAS, m. (...bazen), jongen, die
altijd in de boomen klimt.
KLIMOP, o. voor het loof, m. voor den boom;
(plantk.) een heester, die zich door middel van
wortelvezels aan de omringende voorwerpen hecht,
ook boomveil, eiloof en ifte, klinz, kleef, klimmerblad,
klimmerkruid, enz. geheeten; - ook naam voor
de haagwinde (convolvulus sepiurm2 ); - ( Ind.) naam
voor elke klimplant.
KLIMOPACHTIGEN, m. mv. eene plantenfa
waarvan slechts eene soort (klimop) in ons-mile,
land voorkomt (araliaceeën).
KLIMOPKRANS, m. (-en), ...KROON, v. (...kronen), krans van klimopbladeren : een Bacchusbeeld
met een klimopkrans om het hoofd.
KLIMPARTIJ, v. (-en), klim, de daad van klimmen : dat was eene heele klincpartij op den gletscher.
KLIMPLANT, v. klimmende plant; ...POOT, m.
(-en), ...VOET, m. (-en), (nat. hist.) vogelpoot,
waarvan twee teenen naar voren en twee naar
achteren staan; ...ROOS, v. (...rozen), soort van
roos, die tegen een leiwerk of muur kan worden
opgeleid.
KLIMSPOOR, v. (...sporen), klauterijzer van
boomsnoeiers.
KLIMSTAG, o. (-en), (zeew.) touw onder aan
den boegspriet tot behulp der matrozen, die aan
het blind- of het bramzeil iets te doen hebben.
KLIMVISCH, m. (...visschen), eene in de tropen
levende vischsoort (anabas scandens), wordt 20
cM. lang; met de stijve borstvinnen komen zij op
den vasten wal tamelijk snel vooruit; zij kunnen
zelfs in boomen met ruwe schors klimmen : klim vissehen verhuizen, wanneer hun woonwater opdroogt.
KLIMVOGELS, ni. mv. zekere orde van vogels,
waartoe die soorten behooren, welke zoogenaamde
klimvoeten hebben (scansores).
1. KLING, v. (-en), lemmet, blank (van een
zwaard); de kling van eene bajonet, het voorste,
scherp toeloopende gedeelte; - iem. voor de kling
dagen, tot een tweegevecht uitdagen; den vijand
over de kling jagen, vermoorden, geen kwartier geven.
2. KLING, v. ( -eng, (dicht.) heuvel, inz. niet
begroeide heuvel, dor duin.
3. KLING, m. (-en), (Ind.) Klingalees.
KLINGALEES, in (...eezen), (Ind.) vreemdeling
afkomstig van de kust van Coromandel (oudt.
Ka l(nga) en Malabar; de Klingaleezen zijn meest
kooplieden.
KLINGE, v. (plantk.) (gew.) kleefkruid.
KLINGELBUIL, m. (-en), (gew.) armzakje met
schelletje (in de kerken).
KLINGELEN, (klingelde, heeft geklingeld), herhaald en zacht klinken : de bel klingelde.
KLINGELING, KLINGELINGELING, tw. klanknabootsing van het klingelen.
KLINGMAKER, m. (-s), (w. g.) zwaardveger;
...SLAG, m. (-en), slag met de kling, met het
blank der sabel.
KLINIEK, v. enz. zie CLINIEK.
1. KLINK, m. (-en), klinkende slag; oorveeg:
iem. een klink in 't gezicht geven.
2. KLINK, v. (-en), vallend sluitijzer (aan eene
deur) : de deur in de klink sluiten, zetten; — de deur
is op de klink, met de klink gesloten; — okselstuk
onder den arm in hemden enz.; — het driehoekige
stuk aan den enkel eener kous, soms ook wel van
e-ene andere kleur; — (gew.) reet, scheur : dat
is eene leelijke klink in nice jas; — ( scheepst.) Bene
soort van beugel; — kort, zeer dik stuk ijzer, dat
een schip op het laatste oogenblik schoort, voor
het van de helling gelaten wordt; — (fig.) kontant
geld ; - het schaamdeel eener koe ; — (Zuidn )
aars, gat ; iem. een stomp onder zijn klink geven;
(fig.) vrouw ; Trees is eene zotte klink.
KLINKAARD, m . (-s), platboomd kustvaartuig
in gebruik op de Baltische zee; — klinker (zekere
gebakken steen).
KLINKBLOK, o. (-ken), blok, dat tot onderlegger wordt gebruikt bij het klinken (bij timmer!.
enz.).
KLINKBOUT, m. (-en), (sm ed.l bout, waarvan
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de uiteinden worden omgeklonken; bout met een
kop (klinkkop), waaraan door hameren aan het
andere einde een sluitkop wordt aangebracht; —
(seheepsb.) inlaatstuk, spil; -IJZER, o. de beste
iiwaliteit welijzer.
KLINKDEUR, v. (-en), poortdeurtje, valdeurtje.
KLINKDICHT, ...RIJM, o. (-en), lyrisch gedicht
-- au v +er coupletten (twee van vier en twee van
drie regels ieder), sonnet.
1. KLINKEN, (klonk, heeft en is geklonken), geluid,
een klank geven : zijne stem klinkt helder, luid,
over alles heen; die gulden klinkt valseh; - met de
glazen klinken. met ieon. klinken, aanstooten, op zijne
gezondheid drinken; - kom, laten wij eens klinken!
eens samen op iets drinken: — klinkende munt,
kontant geld; iem. roet klinicende woorden overh&len,
hem omkoopen; - mijne ooren hebben geklonken,
getuit, geruischt, zeen heeft ergens van mij gesproken; -- dat klinkt ongeloofelijk, is haast niet
te gelooven; - dat zal u vreemd in de ooren klinken,
dat zal u vreemd voorkomen; — dat klinkt heel
anders dan wat hij vroeger zeide; —
door kloppen vastslaan; het einde van een bout
door hameren tot een kop vormen : een spijker
klinken; - de stoomketels worden geklonken, de
verschillende deden aan elkaar bevestigd door
klinkbouten; - vastleggen in lood of soldeersel:
ijzeren staven in steenen klinken; — vastklinken,
vastsmeden, ketenen : Prometheus werd aan een
rots geklonken; - (fig.) de zaak, het huwelijk is
geklonken, is tot stand gekomen. KLINKING, v.
het klinken.
2. KLINKEN, (klonk, is geklonken), (Zuidn.)
kantelen, omslaan.
KLINKER, m. (-s), die klinkt; — (mets.) hard
gebakken steen, inz. tot bestraten gebezigd; —
zoo hard als een klinker, zeer hard; — (Z A.) hard
gebakken beschuit; — (taalk.) een ondeelbare gelijk
klank, vocaal, klinkletter; - uitklinker,-matige
omroeper; - een Noorsch vaartuig, klinkaard.
KLINKERD, m_ (-s), (dicht.) klinkdicht; klinkaard, zie aldaar.
KLINKEREN, (' linkerde, heeft geklinkerd), smelten en tot Bene vaste steensoort samenbakken (van
porseleinaarde enz.l.
KLINKERPAD, o. (-en), een voetpad van op
hun kant gezette klinkers langs de huizen enz.;
...PUIN, o. puin van klinkers; ...STEEN, m. (-en),
klinker; ... WEG, m. (-en), een straat- of rijweg
van op hun kant gezette klinkers.
KLINKET, o. (-ten), klein deurtje in Bene groote
deur (b. v. eene schuurdeur) aangebracht; (vest.) valdeurtje; - kleine deur in Bene stadspoort; (spr.) hij is achter het klinket (of de tuindeur)
opgekweekt, zijne opvoeding is verwaarloosd.
KLINKGAT, o. (-en), gat voor de klinkbouten;
...HAAK, m. (...haken), haak of neus voor de
deurklink; ...HAMER, in . (-s), Bene soort van
lichten bankhamer; ...INRICHTING, v. (-en),
inrichting om ijzeren platen aan elkaar te klinken:
hydraulische klinkinrichting, in Bene fabriek van
stoomketels.
KLINKKLAAR, bn. volkomen zuiver, louter:
het is in de klinkklare boter gebakken .• (fig.) dat is
klinkklare onzin.
KLINKKLANK, m. klatergoud, Lyonsch goud,
verguld of verzilverd koperen plaatje, door het
pletijzer gedund; valsche diamanten, onechte stee nen ; - (fig.) vernuftige klinkende maar onjuiste
denkbeelden.
KLINKKOP, m. (-pen), kop, die reeds aan de
klinkbouten aanwezig is (in tegenst. met sluitkop).
KLINKLETTER, v. (-s), (w. g.) klinker.
KLINKNAAD, m. (...naden), verbinding van twee
platen ijzer, die een weinig over elkaar geschoven
en daarna vastgeklonken zijn; ...NAGEL, m. (-s),
klinkbout; ...NAGELTJE, o. (-s); ...PLAAT, v.
(...platen), die tot onderlegger wordt gebruikt bij
het klinken; ...RING, m. (-en), platte ring die vóór
het klinken om den bout wordt gelegd; ...SNOER,
o. snoer of touwtje der deurklink; ...SPIJKER,
m. (-s), klinknagel.
KLINKSTEEK, m. (...steken), breisteek voor de
klink.
KLINKSTEEN, m. (-en), (v. als stofn.) phonoliet,
zekere delfstof.
KLINKWERK, o. werk, waarbij de sluiting door
eene klink plaats heeft; — geklonken werk; —
ineengelascht stuk houtwerk; — (ook) geklonken
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ijzer; ...WERKTUIG, o. (-en), machine om ijzeren
platen samen te klinken.
KLINOMETER, ni. (-s), toestel om op eenvoudige
wijze de helling der aardlagen te leeren kennen.
1. KLIP, v. (-pen), eene steile, harde rots, inz.
wanneer de kruin veel gespleten en verdeelde punten
heeft, zoowel op het land als, en wel voornamelijk. in de zee : blinde (onzichtbare) klip; wakende
(zichtbare) klip; — (Z. A.) steen, eenigszins groote
keisteen; voor iem. eene klip uit den weg rollen,
hem een wederdienst bewijzen; —
(fig.) hinderpaal, beletsel, oorzaak van verderf :
hij zal moeite hebben die klip te boven te komen of

die klip te ontzeilen; -- op die klip is hij gestrand; —
tusschen de klippen doorzeilen, het gevaar, de moeilijkheden vermijden ; — tegen de (e,lle) klippen
aan liegen, onbeschaamd liegen.
2. KLIP, V. (-pen), vogelslag, knip.
KLIPACHTIG, bn. ( -er, -st), als eene klip, met
klippen bezet: eene klipachtige kust.
KLIPBAKEN, o. (-s), baken, dat de klippen aan
baken van steen, hetzij een hooge-wijst;(Z.A)
langwerpige steen, hetzij een op elkander gestapelde

hoop steenen.
KLIPBANK, v. (-en), (Z. A.) steen -, rotslaag;
bedding eener rivier, van eene mijn.
KLIPBLOEM, v. (-en), (Z. A.) eene soort van
op de bergen groeiende plant (crass'ula).
KLIPDAS, m. ( -sen), zeker zoogdier, niet grooter
dan een konijn, langen tijd tot de knaagdieren,
doch nu tot de dikhuidige zoogdieren gerekend
(hyrax capensis); ...GEIT, V. (-en), wilde geit,
gems.
KLIPHARD, bn. bw. (Z. A.) steenhard; het
regent kliphard, het stortregent.

KLIPHOUT, o. (Z. A.) eene buitengewoon
harde houtsoort.
KLIPKOP, m. (-pen), steenraaf, Alpenraaf; —
(Z. A.) rotsige heuveltop; (ook) scheldnaam voor de
Hottentotten.
KLIPKOUS, v. (-en), (Z. A.) een aan de klippen
in zee vastzittend schelpdier.
KLIPKRANS, m. (-en), (Z. A.) afhangende steile
rots.
KLIPMUIS, V. (...muizen), muis die in de rotsspleten van Siberië woont (mus saxatilis).
KLIPMUUR, m. (...muren), (Z. A.) steenen muur
om een kraal, een tuin enz.
KLIPPER, m. (-s), of —SCHIP, o. (...schepen),
eene soort van zeer lang, smal schip, met scherpen
boeg, vlug besneden en bekend als goed zeiler.
Als voorvoegsel bij andere scheepsnamen wordt
klipper gebruikt, om de snelheid van zeilen aan te
duiden, bijv. klapperbark, klipperbrik.
KLIPPERIG, bn. ( -er, -st), (Z. A.) rotsachtig,
steenig.
KLIPPERTANDEN, (klippertandde, heeft geklippertand). zie KLAPPERTANDEN.

KLIPPIG, bn. ( - er, - st), vol klippen en rotsen:'
klippig rif; klippige zee.

KLIPPLAAT, v. (...platen), (Z. A.) uitgestrekte
rotsbank aan de oppervlakte der aarde; ... RUG,
m. ( -gen), (Z. A.) rotsige berghelling; ...SPRINGER,
m. (-s), (Z. A.) eene soort van antilope; klipgeit;
...STEEN, m. (-en), (A. Z.) harde steen; — (Ind.)
koraalsteen; (ook) scheldnaam voor den Indo Europeaan.
KLIPVISCH, m. (. . .visschen), eene groep van zeevisschen, die alle in de tropische zeeën leven, meeren deels zeer fraai gekleurd, en tot de orde der stekel vinnigen behoorende (chaetodon); — gezouten en
gedroogde kabeljauw.
KLIPZOUT, o. steenzout.
KLIPZWALUW, v. (-en), enne soort van tropische gierzwaluw, salangaan (collocalia), die de eetbare vogelnetjes leveren.
KLIPZWEET, o. (Z. A.) vochtigheid die zich
droppelsgewijze aan steenen vertoont.
1. KLIS, v. ( -sen), een verwarde knoop : een
klis haar; — (Zuidn.) ook haarvlecht; — (plantk.)
een plantengeslacht, tot de familie der samen
waarvan vier soorten-gestldbominhe,
in Nederland in. 't wild gevonden worden (lappa):
donzige klis (lappa tomentosa); groote klis (1. major),
kleine klis (1. minor) en middelste klis (1. nemerosa);
de stekelige knop dezer plant : de jongens gooien
met klissen; - (spr.) hij hangt aan als eene klis,
men weet niet van hem af te komen ; — (ook)
driedeelig tandzaad (bidens tripartitus).
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2. KLIS, v. ( -sen), winkelschuld : er staat al eene
heele klis; op de klis koopen, op den borg, om later
te betalen.
KLISKLAS, o. eene smalle kant, die dikwijls tot
sieraad dient tusschen twee strookers doek.
KLISKLESOOR, m. (-en), (mets.) een halve
metselsteen met de geheele lengte.
KLISKOP, m. (-pen), kop van eene klis.
KLISKRUID, KLISSEKRUID, o. klisplant.
1. KLISSEN, (kliste, is geklist), in de war zitten,
in de war zijn : geklist garen; geklist haar; — (Zuidn.)
het haar tot klissen vlechten; — vasthechten,
omvlecbten, vangen.
2. KLISSEN, (kliste, heeft geklist), borgen, op
de klis verkoopen.
KLISSER, m. (-s), iem. die op de klis koopt.
KLISTEER, V. (-en), middel om iets door den
anus in de darmen te brengen; darmspoeling, lavement, elysma : eene klisteer zetten.
KLISTEERDER, m., KLISTEERSTER, v. (-s),
lavementzetter, laverrentzetster.
KLISTEEREN, (klisteerde, heeft geklisteerd),
een lavement toedienen of zetten, inspuiten.
KLISTEERPOMP, v. (-en), ...SPUIT, v. (-en),
waarmee de klisteer in den endeldarm ' ordt gevoerd.
KLISTER, v. (-s), bijbol, bolknop.
ILIT, V. klis, verwarde knoop : het garen is
(zit) in de klit; zie KLIS (planten).
KLITGRAS, KLITTENGRAS, o. eene soort van
kruid, kleefgras.
1. KLITS, v. (-en), ook KLIS; (gew.) teef, wijfje
van den hond; (fig.) ontuchtig vrouwspersoon;
eene heete klis, een manziek meisje.
2. KLITS, KLITS KLETS, KLITS KLATS, tw.
om een klappend geluid aan te geven, bijv. van een
zweepslag.
KLITWORTEL, m. (-s), de slijmige eenigszins bittere wortel van de klit, die in de geneeskunde wordt
gebruikt en o. a. ook wordt aangewend tegen het
uitvallen van het haar; -- OLIE, v. zekere haarolie
KLIZEERSCHAAF, v. (...schaven), (timrn.) eene
breede boorschaaf.
KLODDE, v. (-n), (Zuidn.) dot, ineengewarde
bal van iets : eene klodde werk, vlas; -- (ook) lor,
vod, rommel; waardeloos mensch, lap: zijn vrouw
is maar eene klodde: (fig.) in klodden zitten, in nesten,
in moeilijkheden; iem. uit de klodden helpen.
KLODDER, v. (-s), klonter, klomp, inz. van een
dikke, brijachtige, lillende stof : eene klodder stroop;
klodders gestold bloed; (Zuidn.) zoo vet als eene klodder, moddervet; — borrel, slokje.
KLODDEREN, (klodderde, heeft geklodderd),
eene klodder drinken, te diep in het glaasje kijken,
zich een roes drinken; -- ^gew.) trillen van dikte,
van het vet : zijne wangen klodderen; hij is zoo vet,
dat hij kloddert,
KLODDERIJ, v. (-en), (Zuidn.) vodderij; nietige
zaak.
KLOEF, m. (-en), (Zuidn.) klomp, holsblok; (fig.)
lomp. mensch.
KLOEFKAPPER, m. (-s); ...MAKER, m. (-s)
(Zuidn.) klompenmaker.
1. KLOEK, v. (-en), klokhen : eene kloek met
twaalf kuikens.
2. KLOEK, bn. bw. ( -er, -st), fiksch, sterk, gezond, welgebouwd : de bewoners dezer eilanden zijn
kloeke kerels; — een kloek krijgsman, gespierd, (ook)
onvervaard; — een kloek kind, gezond, blozend,
groot voor zijn leeftijd; — flink, mannelijk, dapper:
hij heeft zich kloek gehouden; een kloek gedrag; een
kloek besluit; een kloek antwoord; — wijs, schrander:
een Ploeke kop; eene kloeke huisvrouw is eene kroon;
— (Zuidn. ook) kloek eten, gezond, voedzaam; dat
huis is kloek gemaakt, sterk, stevig; kloeke beengin
hebben, sterk, flink.
KLOEKEN, (kloekte, heeft gekloekt), (gew.)
klokken (van de hennen).
KLOEKGEBOUWD, bn. flink -, forsch-, sterkgebouw d, een kloeken lichaamsbouw hebbende.
KLOEKHARTIG, bn. bw. ( -er, -st), moedig,
onversaagd. KLOEKHARTIGHEID, v. moed,
onversaagdheid. KLOEKHARTIGLIJK, bw.
KLOEKHEID, v. sterkte, gespierdheid, welgebouwdheid; schranderheid, vernuft : kloekheid van
geest; dapperheid.
KLOEKMOEDIG, brr. bw. ( -er, -st), dapper,
onversaagd; op onversaagde wijze. KLOEK
-MOEDIGH,v.KLMOEDIGJ,bw.
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KLOEKZINNIG, bn. bw. ( -er, -st), schrander,
vernuftig, verstandig : (statenb.) al wie kloekzinniq
is, handelt met wetenschap; een kloekzinnig mensch
ziet het kwaad. KLOEKZINNIGHEID, v.
1. KLOEN, o. v. (-en), kluwen: een kloen garen;
(gew.) een stevige, dikke kloen, eene stevige, dikke
meid.
2. KLOEN, v. zie KLUUN.
KLOENEN, (kloende, heeft gekloend), kluwenen,
tot een kloen winden.
KLOENMOLEN, m. (-s), molentje of haspel
om touw, sajet, katoen enz. op te winden.
KLOET, m. (-en), kalkstok, kalkklopper; —
schippersboom.; -- (spr.) er is klei aan den kloet, het
is daarmee niet pluis, (ook) daar zit veel geld; —
(fig.) hand, knuist; (zegsw.) overal zijn kloet inslaan,
overal in meepraten: — lomperd : een kloet van een
kerel.
KLOETEN, (kloette, heeft gekloet), (zeew.)
boomen, met een kloet een vaartuig voortduwen.
KLOETER, m. (-s), (zeem.) die een vaartuig met
een boom voortduwt.
KLOETSTOK, m. (-ken), kloet.
KLOEWIK, m. Javaansche naam voor broodboom (artocarpus incisa).
1. KLOK, tw. nabootsing van het geluid dat men
hoort, wanneer men eene met vloeistof gevulde
flesch laat leegloopen; ook nabootsing van het
geluid, dat de klok laat hooren; enz.
2. KLOK, m. teug, slok : een klok bier; keelgeluid,
bij het drinken uit eene volle flesch b. v., enz.
3. KLOK, v. (-ken), klokhen, gewoonlijk kloek

geheeten.
4. KLOK, v. (-ken), een hol, metalen voorwerp,
in de gedaante van een stompen, beneden naar
buiten gebogen kegel, van een klepel voorzien, die
wanneer de klok bewogen wordt, tegen den rand
er van slaat en geluid voortbrengt : eene klok
gieten, doopen, luiden; (zegsw.) iets aan de groote
klok hangen, alom bekend maken; — (Zuidn.) men
kan in de processie niet gaan en de klok luiden,
men kan geen twee dingen kegelijk doen; — hij heeft
de klok hooren luien, maar weet niet waar de klepel
hangt, hij weet het fijne van de zaak niet; --- hij
klinkt als eene klok, er is niets op hem aan te nierken; — een huis, dat klinkt als eene klok, dat in alle
opzichten voortreffelijk is; — eene groote klok
opzetten, uit alle macht schreeuwen; —
uurwerk (in eene daarvoor vervaardigde kast),
pendule : eene staande klok; — op de klok kijken,
naar het uurwerk zien, hoe laat liet is; — de klok
staat stil, loopt voor, achter; de klok opwinden, gelijk
zetten; de klok gaat, slaat, wijst zes uur; -- (zegsw.)
hij is een man van de klok, hij doet alles op gezetten
tijd; — het klokje van gehoorzaamheid (slaat), tijd
dat de kinderen naar bed moeten gaan; — ik weet
wel, wat de klok slaat, waarover gesproken wordt,
wat er in de wereld te koop is; — hier in huis gaat
alles op de klok, geschiedt alles op tijd, in stipte
orde; —
verschillende min of meer klokvormige voorwerpen : glazen stolp : de klok eener luchtpomp,
de stolp, waaronder de lucht verwijderd wordt;
stolp om het vuur te dekken; oorhanger; (apoth.)
helmdeksel; (wapenk.) eene klok op een blauw veld;
(plantk.) klokvormige bloem. KLOKJE, *o. (-s),
kleine klok (in alle beteekenissen).
KLOKBERG, m. (-en), berg, waarvan de top
klokvormig is; ...BLOEM, v. (-en), (plantk.)
bloem met klokvormige bloemkroon; klokje, akelei
(aquilegia); ...BLOEMACHTIGEN, v. mv. klokjes
-achtigen.
KLOKBLOEMIG, bn. met klokvormige bloem kroon : klokbloemige planten.
KLOKDIERTJE, o. (-s), (nat. bist.) een geslacht
van infusoriën, waartoe o. a. behooren : het ver
klokdiertje, het afgietseldiertje.
-take
KLOKEN, (klookte, heeft geklookt), (gew.) het
klokje of restje uit eene tabakspijp peuteren; tanden schoonmaken : zit niet in je tanden te kloken; —
(gew.) heimelijk navraag naar iets doen; — (gew.)
een boomgaard kloken, nalezen. KLOKEB, m. (-s),
iem. die klookt; — pijpuithalertje.
KLOKGEBROM, o. het dof of zwaar gegalm
eereer klok; ... GELUI, o. het luiden van eene klok.
KLOKGIETEN, o.; ...GIETER, m. (-s), (Zuidn.)
klokkengieten.
KLOKHAMER, m. (-a), eene soort van grooten
smidsbamer.
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KLOKHEN, v. (-nen), kip, hen, die eieren broedt;
hen, die kuikens heeft; — klokhen met de kuikens,
een der namen van het zevengesternte.
KLOKHOED, m. (-en), groote klokvormige dameshoed (mode 1910).
KLOKHUIS, o. (...huizen), huisje, waarin (op
een toren) de klok hangt; — zaadhuisje van appels
en. peren; — zaadhuisje (in bloemen); — overblijfsel
van tabak in Bene pijp die tamelijk leeggerookt is.
KLOKJE, o. (-s), zeker plantengeslacht met
klokvormige bloemkroon, behoorende tot de
familie der klokjesachtigen (campanula).
KLOKJES, o. mv. oorsieraad der vrouwen.
KLOKJESACHTIGEN, v. mv. plantenfamilie
met klokvormige bloemen (campanulaceeën).
KLOKJESBLOEM, v. (-en), klokbloem.
KLOKJES-GENTIAAN, v. (plantk.) eene soort
van gentiaan met klok-trechtervormige, donkerblauwe bloemen, die in vochtige heide- en veenstreken groeit (gentiana pneumonanthe).
KLOKJESKRUID, o. Zie KLOKJE.
KLOKKEBALK, m. (-en), balk, waaraan de
klok in een toren hangt; ...BEIEN, v. mv. (plantk.)
een der volksnamen van de blauwe boschbessen
(vaccinium myrtillus); ... BOEI, v. (-en), boei met
een luidenden klepel ter waarschuwing bij mist;
...GALG, v. (-en), houten toestel, waarin de toren
hangt; ...KAST, v. (-en), kast om eene ouder -klo
hangklok of Bene staande klok; ...LUIDER,-wetsch
m. (-s), klokluider.
KLOKKEN, (klokte, heeft geklokt), zeker geluid
maken met de keel (als de hennen; ook onder het
drinken; of geluid van Bene flesch, waaruit men
schenkt); — (fig.) (w. g.) veel drinken : hij was
weder aan het klokken.
KLOKKENGELUI, o. het luiden der klokken;
...GIETEN, o. het gieten van klokken; ...GIETER, m. (-s), die klokken giet; ...GIETERIJ, v.
(-en), plaats, fabriek, waar klokken worden gegoten.
KLOKKENIST, m. (-en), die het klokkenspel
bespeelt of bedient.
KLOKKENMAAT, v. eene maat der klokkengieters; ...MAKER, m. (-s), die klokken maakt
of repareert, uurwerk -, horlogemaker; ...METAAL,
o. klokkenspijs.
KLOKKENSLAG, m. zeker punt aan de peilen
langs den Noorder Lekdijk; zoodra het water dit
punt bereikt heeft, moet de alarmklok geluid
worden tot waarschuwing der ingelanden.
KLOKKENSPEL, o. (-len), carillon, muziek, die
wordt voortgebracht door het op eene of andere
wijze aanslaan van volgens de toonschaal zuiver
gestemde klokken; — (plantk.) Haarlemsch klokkenspel, knoldragende steenbreek; ...SPELER, m. (-s),
klokkenist.
KLOKKENSPIJS, ...SPIJZE, KLOKSPIJS, v.
metaal, tot klokkengieten geschikt, bestaande uit
75 tot 80 deelen koper en 25 tot 20 deelen tin.
KLOKKEREEP, m. (-en), touw, om de klok te
luiden; ...STOEL, m. (-en), klokkegalg; ...TOREN,
m. (-s), toren met eene of meer klokken; ...TOUW,
o. (-en), touw waaraan men trekt, om de klok te
luiden; ...ZEEL, o. (-en), klokkereep.
KLOKKLEPEL, m. (-s), klepel in eene klok;
...LUIDER, m. (-s), persoon, die met het luiden
der klok is belast; ...METAAL, o. klokspijs;
...MOUW, v. (-en), (naaist.) eene wijde, klokvormige
mouw; ...OPHALER, m. (-s), ...OPWINDER, m.
(-s), persoon, die zorgt voor het opwinden eener
klok; ...POLIEP, v. (-en), (nat. hist.) zeker poliepen geslacht, zoo geheeten naar de klok- of bekervormige uitspruitsels (caïnpanularia); ...REEP, m.
(-en), klokkereep; — (fig.) iets aan de klokreep
hangen, het algemeen ruchtbaar maken; ... ROK,
m. (-ken), (naaist.) klokvormige rok; ...SEIN, o.
(-en), sein eener electrische klok, welke de komst
van een naderenden trein aankondigt.

KLOKSKENS, o. mv. (plantk.) spade klokskens,
klokjes-gentiaan; kleine wilde klokskens, zandklokje

(campanula rotundifolia).
KLOKSLAG, m. (-en), het slaan van de klok:
op of met klokslag van drieën, te drie uren precies; —
(muz.) een klokachtige toon, die op de viool wordt
voortgebracht, door eene losse, lage snaar zuiver
aan te strijken en deze juist in het midden (op den
knoop) met den vingertop even aan te raken.
KLOKSPIJS, v. klokkenspijs; — spijs, die men
maar te klokken, te slikken, niet te kauwen heeft; —
(fig.) dat is klokspijs voor hem, dat valt hem zeer
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gemakkelijk, dat kan hij zonder moeite begrijpen;
— geliefkoosde spijs, lekkernij; dat gaat er in als
klokspijs; dat smaakt als klokspijs.

KLOKTOUW, o. (-en), klokketouw.
KLOKVAAS, v. (...vazen), klokvormige vaas;
bloemvaas met eene glazen klok er over heen.
KLOKVORMIG, bn. den vorm eener klok heb
-bend
: klokvormige bloemen.
KLOKWINDE, v. (plantk.) haagwinde; ...ZEEL,
o. (-en), klokkezeel; — (Zuidn,) iets aan het klokzeel hangen, iets overal bekendmaken; ...ZWENGEL, m. (-s), waaraan het touw is verbonden, om
de klok te luiden.
KLOMMER, m. (-s), (w. g.) uitvlucht, leugen.
1. KLOMP, m. (-en), vormlooze massa, stuk,
kluit, blok : een klomp aarde, suiker, lood enz.
2. KLOMP, m. (-en), houten schoen : op klompen loopen; een man op klompen; — ( spr.) met de
klompen op het ijs komen, zich onvoorzichtig, onberaden wagen, door b. v. aan eene discussie deel te
nemen; -- met de klompen van het ijs blijven, zich met
iets niet inlaten; — (Z. A.) een klomp menschen,
groot aantal, veel. KLOMPJE, o. (-s), kleine klomp;
klontje.
KLOMPACHTIG, bn. ( -er, -st), op klompen gelijkende, klompig.
KLOMPENBAL, KLOMPJESBAL, o. (-s), bal,
waar lieden met klompen komen, bal voor de geringere volksklasse; ...DANS, m. (-en), eigenaardige
oudhollandsche dans op klompen, de horlepijp.
KLOMPENKAPPER, m. (-s), (gew.) klompenmaker; ...MAKER, m. (-s), die klompen maakt;
hij slacht de klompenmakers, gezegd tot iem., die
met zijn rug naar 't licht zit; ...MAKERIJ, v. het
maken van klompen; (mv. -en) plaats, waar klompen gemaakt worden; ...MARKT, V. (spr.) zij
komt op de klompenmarkt, van een meisje gezegd,
dat de dertig nadert; ...VOLKJE, o. het volkje op
klompen, het plebs; ...WINKEL, m. (-s), waar
men klompen verkoopt.
KLOMPIG, bn. ( -er, -st), klonterig.
KLOMPKOUSEN, v. mv. zeer grove kousen;
...NEUS, m. (...neuzen), groote dikke neus;
...VISCH, m. (. . .visschen), (nat. hist.) maanvisch:
een zonderling gevormde, beenige visch met een
eivormig lichaam en saamgegroeide kaken, die o. a.
in den Atlantischen Oceaan en de Middellandsche
Zee voorkomt (orthagoriscus mola); hij wordt wel
2,5 M. lang; ...VOET, m. (-en), misvormde voet, die
om zijne lengte -as is gedraaid.
KLOMPVORMIG, bn. in den vorm van een
klomp; klompachtig.
KLOMPVRUCHT, V. (- en), samengestelde vrucht;
...ZAK, m. klappen, slaag, ransel: iem. klompzak
geven.

KLONGEL, v. (-s), zie KLUNGEL.
KLONGELEN, (klongelde, heeft geklongeld), zie
KLUNGELEN.
KLONT, v. (-en), een vormloos stuk, kleiner dan
een klomp; aardkluit; geronnen stukje in bloed
en andere niet zeer dikke vloeistoffen : de stijfsel,
de pap is vol klonten; eene klont boter, suiker; (gen.)
zog -, melkklonters (in vrouwenborsten).
KLONTER, m. (-s), stuk gestold vocht : de melk

is met klonters; een klonter slijm uitspuwen; een
klonter bloed.

KLONTERACHTIG, bn. ( -er, -st), klonterig.
KLONTEREN, (klonterde, is geklonterd), tot
klonters worden; de melk klontert; stremmen, verdikken. KLONTERING, v. het klonteren.
KLONTERIG, bn. ( -er, -st), met klonters : de

pap is klonterig.

KLONTIG, bn. ( -er, -st), vol klonten.
KLONTJE, o. (-s), kleine klonter of klont : een
klontje suiker; — ( spr.) dat is een klontje boter uit
zijne pap, dat kost hem een deel van zijn fortuin; —
kandij; -- (spr.) zoo klaar als een klontje, volkomen
duidelijk, voor ieder begrijpelijk; — voor geen
honderd pond klontjes ; voor nog zoo veel niet.
KLONTJESGRUIS, o. kandijgruis; ...POT. m.
(-ten), kandijpot'. ...SUIKER, v. (Zuidn.) kandij
om de-suiker;.TANG,v(n)adijschr
stukjes kandij kleiner te maken.
KLONTONG, m. (-s), (Ind.) Chineesche marskramer, zoo geheeten naar de soort van ratel
waarmee hij zijne komst aankondigt.
KLOOF, KLOVE, v. (kloven), spleet, scheiding,
gaping, barst; — (in bergen of rotsen) er is eene
diepe kloof in deze rots; — ( in de huid) zijn vel is

vol kloven; kloven in de lippen, in de handen; tusschen
hemel en aarde ligt eene groote klove; — ( fig.) gaping,
verwijdering, afstand : dit maakte eene groote klove
tusschen hen, . bracht verwijdering tusschen hen
teweeg, deed Bene breuk tusschen hen ontstaan;

de klove tusschen deze beide standen der maatschappij
wordt steeds dieper; eene klove tusschen twee partijen
dempen, ze tot elkaar brengen; — (horlogem.)
onrustdeksel in een horloge. KLOOFJE, o. (-s),
kleine kloof, spleetje, kerfje; kuiltje in de kin.
KLOOFBAAR, bn. (-der, -st), vatbaar om gekloofd te worden..
KLOOFBEITEL, m. (-s), beitel om groote blokken steen te kloven of te doen splijten; beitel om
van zware staven ijzer stukken af te hakken en
deze te splijten; ...BIJL, v. (-en), groote hout
...BLOK, o. (-ken), blok hout om hout-hakersbijl;
op te klooven; ...HAMER, m. (-s), groote moker;
...HOUT, o. hout, geschikt om gekloofd te worden.
KLOOFKIN, v. (-nen), gekloofde kin, kin met
een groefje ; —, m en v. (-nen), iem. met zulk
Bene kin.
KLOOFKRUID, o. (plantk.) Bene soort van wilden
mosterd, dienstig tot heeling der huidklooven

(rhagadiolus).

KLOOFLIP, v. (-pen), lip met eene kloof er in,
hazenlip.
KLOOFMES, o. ( -sen), groot mes om te klooven,
kleine bijl; ...STOK, m. (-ken), eene soort van stok
met beitel; diamantklooversstok (waarin de diamant in cement wordt vastgezet).
KLOON, m. (klonen), (Zuidn.) holsblok, klomp.
KLOOSTER, o. (-s), gebouw, verblijf voor nonnen
of monniken (inz. bij Katholieken) : in een (of
het) klooster gaan, der wereld vaarwelzeggen; —
(spr.) hij reist op de kloosters, nergens gaat hij in
een logement, hij slaapt altijd bij zijne vrienden
voor niet ; (Zuidn.) naar het klooster van Sint
Arjaan gaan, trouwen. KLOOSTERTJE, o. (-s).
KLOOSTERACHTIG, bn. bw. ( -er, -st), als van
een klooster; op de wijze der k]oosters.
KLOOSTERAMBT o. (-en), bestuur van een
klooster; ...BIER, o. bier in een klooster gebrouwen-, ...BOEKERIJ, v. (-en). bibliotheek van een
klooster : de kloosterboekerij van Egmont; ...BROEDER, m. (-s , monnik; ...BROEDERSCHAP, o.
(w. g.) het leven, de hoedanigheid der monniken; —
v. vereeniging der monniken; ...CEL, v. (-len),
kloosterkamertje voor een monnik of Bene non;
...DOCHTER, v. (-s), (w. g.) non; ...DOEK, o.
zeer fijn en los linnenweefsel.
KLOOSTEREN, (kloosterde, heeft en is gekloosterd), in een klooster opsluiten, in een klooster
wonen; (fig.) een afgezonderd (eentonig) leven
leiden. KLOOSTERING, v. het kloosteren.
KLOOSTERGAARDE, v. (-n), kloostertuin;
...GANG, v. (-en), gang in een klooster; ...GAREN, o. (-s), garen, dat in de kloosters is gesponnen; ...GEBOUW, o. (-en), klooster; ...GELOFTE,
V. (- n), inz. de drievoudige gelofte van armoede,
zuiverheid (onthouding) en gehoorzaamheid, in
welker aflegging het wezen van den kloosterlijken
staat gelegen is; ... GEWAAD, o. (...waden), mon niken-, nonnenkleeding; ...GEWELF, o. (...welven);
...GOED, o. (-eren), kleederen der kloosterlingen; —
grond, tot het klooster behoorende; — goederen.
in kloosters vervaardigd; ...GROND, m. (-en), tot
een klooster behoorende.
KLOOSTERHOUT, o. (-en), grondbalk, legger,
vierkant bezaagde balk, die rechthoekig over de
kespen ligt en dient om deze onderling te verbinden
en tevens de verschuiving der metselwerken te
voorkomen; ook zandstrook geheeten.
KLOOSTERJAAR, o. (...jaren), jaar in een klooster doorgebracht : hij telde twintig kloosterjaren;
...JUFFER, v. (-s), geestelijke zuster, non; (fig.)
jonge dochter met een vroom uiterlijk; dame die
als pensionnaire in een klooster woont; ...KAPEL, v. (-len), ...KERK, V. (- en), kapel, kerk in
of bij een klooster; ...KNECHTEN, m. mv. (oudt.)
krijgslieden, die een klooster moesten verdedigen;
...LATIJN, o. het Latijn der middeleeuwen, slecht
Latijn; ...LEVEN, o. het leven in een klooster;
(fig.) afgezonderd, eenzelvig leven; ... LIEDEN, m.
mv. (w. g.) menschen (mannen en vrouwen), tot
de kloosters behoorende.

KLOOSTERLIJK, bn. bw. ( -er, -st), tot een kloos-

ter behoorende, van een klooster; (fig.) stil, eenzaam, afgezonderd, kloosterachtig.
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KLOOSTERLING, rn en v. (-en), monnik, non.
KLOOSTERLINGE, v. (-n), non.
KLOOSTERMAAGD, v. (-en), non; ... MAAL, o.
( ... malen), eten, maal der kloosterlingen; ... MIS,
V. (-sen), (w. g.) die in een kloosterkerk wordt
gehouden; ... MOEDER, v. (-s), (w g.) abdis,
priores, voogdes in een klooster; . . .MONNIK, m.
(-en); ... MUUR, m. ( ... muren), muur van een
kloostergebouw; hooge ringmuur om een klooster
en de daartoe behoorende gebouwen; ... NON, V.
(-aen).
KLOOSTERORDE, v. (-ii), geestelijke orde;
. . . OVERSTE, rr . (-n), overste van een of meer
kloosters; ... POORT, v. (-en), hoofdingang van een
klooster; ... REGEL, m. (-s), waarnaar de kloosterlingen hebben te leven; ... SCHOOL, v. ( ... scholen),
in of bij kloosters opgerichte scholen, waar door
kloosterlingen onderwijs wordt gegeven: de kloosterscholen, van liulda, St. Gallen enz.; - (Ind.) zusterschool; ... STRAF, v. (-fen), die in kloosters wordt
opgelegd; . . .TTJCIIT, v. de strenge tucht in de
kloosters; . . TUIN, m. . (-en), tuin, die binnen den
kloostermuur ligt; ... VADER, us. (-s), (iv. g.)
prior, abt, voogd in een klooster; ... VERZORGER,
ra. (-s); VOLK, o. bewoners van een klooster;
bedienden eens kloosters; ... VOOGD, m. (-en).
...VOOGDES,v. (-sea), opzichter, opzichtster
over een klooster, kloostervader, -moeder; . . .VOOGDIJ, v. (-en); . . .VOOGDIJSCHAP, v. (-pen);
... VROUW, v. (-en), opzichtster, priores van een
klooster; ...WET, v. (-ten), kloosterregel; ...WE
ZEN, 0. al wat op de kloosters betrekking heeft.
KLOOSTERWULF, o. ( ... wulven), (bouwk.)
zeker gewelf, ontstaande door eene bijzondere aaneenvoeging van twee tonwulven.
KLOOSTERZANG, m. (-en), die in een klooster
wordt gezongen; ...ZUSTER,v. (-s), die in het
klooster het huiswerk verricht.
KLOOT, m. (-en), (verouderend) massieve bol,
kogel: aardkloot, hemelkloot; - ( gew.) een langwerpig ronde bal, die over den grond wordt gerold;
(fig.) de kloot rolt nog, de zaak is nog niet afgeloopen; - (scheepst.) ronde knop op de toppen der
bramstengen, van schijfgaten voorzien, waardoor
de vlaggelijn geschoren wordt: kloot van den voortop, den grooten top op den kruistop; - ( ontl.)
(plat) teelbal; dat veeg ik aan mijn klooten, daar
bekommer ik mij niet om; - (Zuidn.) naar de
klooten zijn, dood zijn; (ook) niet neer te genezen
zijn, ten onder gebracht, verloren, kapot enz.
dat is in mijn klooten, d.Ft is naar mijn zin; (plat) (fig.) saaie, flauwe kerel : een kloot van een
vent; droogkloot. KLOOTJE, o. (-s), kleine (massieve) bol.
KLOOTACHTIG, bn. (-er, -st), op een kloot
gelijkende.
KLOOTADER, v. (-s, -en), (gen.) krampader.
KLOOTEN. (klootte, heeft en is gekloot), (gew.)
met den kloot spelen, met ballen rollen; - (Zuidn.
gemeenz.) bedriegen: gij zult mij niet klooten; hij
kloot er onder, hij liegt en bedriegt, (ook) hij
speelt valseh.
KLOOTAiRIJ, v. (Zuidn.) fopperij, bedriegerij;
(ook) vodderij.
KLOOTJESVOLK, o. de laagste, armste volksklasse: hij behoort bij het klootjesvolk.
KLOOTSCH, bn. (verond.) klootsche-driehoeksmeting, nu boldriehoeksmeting of bolvormige-driehoeksmeting (spherische trigonometrie) geheeten.
KLOOTVISCH, (Zuidn.) klootvisch verkoopen, bedriegen, foppen, met iem. gekscheren.
KLOOTZAK, m. (-ken), (plat) (ontl.) balzak,
scrotum; - ( Zuidn.) bedrieger.
KLOOVEN, (kloofde, heeft en is gekloofd), klieven, doorhouwen, doorhakken: hout klooven; diamanten klooven; - barsten. splijten, zich laten
klooven: dit hout klooft slecht. KLOOVING, v.(-en),
het klooven.
KLOOVER, rn (-s), die klooft, hakt; inz. die
diamanten klooft.
1. KLOP, m. (-pen), slag, klap: een klop op de
deur geven; - klop krijgen, geven, slaag krijgen,
geven; - de vijand heeft klop gehad, is verslagen; tegen een knop kunnen, tegen een stoot kunnen, iets
kunnen verdragen; - dat wat men door het slaan
van olie wint; geslagen teeken op een muntstuk.
KLOPJE, 0. (-s), kleine klop of slag.
2. KLOP,v. (-pen), KLOPJE, . (-s), (gew.) soort
van geestelijke zuster, die jaarlijks eene som aan

de kerk uitkeert en de gelofte gedaan heeft ongehuwd te blijven; zij neemt dikwijls het bidden voor
afgestorvenen over; - (ook) ze inachtende uitdruk
king voor vrome vrouwen, begijnen, kwezels enz.
KLOPBANK, v. (-en), werkbank in eene klop
kamer.
KLOPBOT, v. (-ten), bot 's winters in kleine bijten
gevangen, die men daarheen gelokt heeft door op
het ijs te kloppen.
KLOPGEEST, m. (-en), (bij spiritisme) een geest,
die zijne tegenwoordigheid aankondigt door te
kloppen op tafel, deur, ramen enz.; ... GEESTERIJ,
v. (w. g.) spiritisme; ... HAMER, m. (-s), houten
hamer van beeldhouwers; (boekb.) zware ijzeren
hamer tot het dun kloppen van boeken; (ook)
hamer om de rugzijde van een te binden boek
rond te kloppen.
KLOPHENGST, m. (-en), hengst, dien men,
door het verbrijzelen der teelballen met een houten
hamer, . ongeschikt maakt tot de voortteiing; een niet behoorlijk gesneden hengst; - hengst,
bij wien beide ballen, of ook één bal, niet in den
balzak hangen, maar in het lichaam opgetrokken
zijn; scheldnaam leelijke boerenklophengst.
KLOPHOUT, 0. (-en), (boekdr.), dresseerplank.
KLOPJACHT, v. (-en), groote jacht tot het
bijeend.rijveri en uitroeien van wild of wilde dieren:
eene klopjacht houden (op wolven enz.); (ook fig.)
algemeene vervolging: men hield eene klopjacht
op de Jezuieten; ... JAGER, m. (-s), die het wild

bijeenjaagt; ... KAMER, v. (-s), afdeeling eener
loodwitfabriek, waar de loodoxydescliil.fers losge
klopt worden; . . .KEVER, m. (-s), de gestreepte
hout- of boorkever; ... LAAG, v. ( ... lagen), de
hoeveelheid bladen, die een boekbinder te gelijk
klopt; .. MOLEN, m. (-s), (visscherij) klein molentje
met stampers, om daarmede visch te kloppen;
... PARTIJ. v. (-en), vechtpartij.
1. KLOPPEN, (klopte, heeft geklopt), met korte,
snel op elkaar volgende slagen tegen iets aanslaan,
slaan, tikken: klop maar even op de deur; wie klopt
daar I het hart, de wonde klopt: - (spr. ) aan eene
doovemans deur kloppen, geen gehoor vinden; iem. kloppen door te kloppen op zijn deur wekken ; - hier wordt geklopt, gaat men uit wekken; iem. op de vingers kloppen, hem op zijne verkeerdheden wijzen, hem bestraffen; (ook) hem op kleine
dieverijen betrappen; - iem. op de beurs kloppen,
hem om geld vragen;(boekdr.) een vorm kloppen,

gelijk kloppen, opdat geen der letters hoven of
buiten de andere uitsteke; - leer kloppen, plat, taal
slaan; - met geweld tegen iets slaan: hennep,
linnen kloppen. beuken, om het zacht te maken; de matten, kleeren kloppen, om ze van stof te zuiveren; -- (fig.) iem. geld uit den zak kloppen, hem
geld doen uitgeven; - in kleinere stukken slaan:
keien, cokes kloppen; - afranselen, (fi g.) overwinnen
iem. kloppen, de vijanden zijn geklopt; (ook in spelen) hij is geducht geklopt geworden; - (w. g.)
kloppend vleesch, lillend; - zeker kaartspel spelen.
KLOPPING, v. (-en), het kloppen : klopping
van 't hart.

2. KLOPPEN, (klopte, heeft geklopt), overeenkomen, sluiten: de boeken moeten kloppen; - dat
klopt niet, dat is niet in orde.

KLOPPER, m. (-s), manspersoon die klopt; deurklopper, eene soort van hamer, die aan eene
deur hangt en, opgetild en losgelaten, op een
metalen knop valt; -- over het algemeen iets,
waarmede men klopt; klomp; (rjsch.) krilbebijter
(paard). KLOPPERTJE, o. (-s), kleine klopper;
(fig.) het geweten.
KLOPSCHEEN, v. (. . schenen), kromme scheen;
(schoenm.) likhout.; zakviooltje; ... STEEN, m.
(-en), steen, waarop men leer -lopt.
KLOPSTER, v. (-s), zij die klopt.
KLOPTAFEL, v. (-s), klopbank; . . .TOR, v (-ren),
doodkloppertje; zeker insect; ... WATER, o . .WATERTJE, o. (-s), (w.g.)zeepsop; water, door zeep aan
het schuimen gebracht; ... ZEE, v. (-ën), golven,
die tegen het schip slaan; stortzee.
KLORIS, m. (gemeenz.) vrijer: waar is je Kloris I
KLOS, m. (-sen), kort, dik stuk hout, inz. om te
branden : ik stook geene klossen; - ( fig.) (gew.)
log, zwaar persoon; lomperd; - bal in de beugelbaan; - eene soort van overschoen; - een houten
rolletje, waarop men garen windt of spint: een klos
of (gewoonlijk) een klosje garen; -(spr.) veel garen
op zijn klos hebben, veel te zeggen, aan te merken
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hebben; — een der kleine klossen, waarvan zich
koordedraaiers, kantwerksters enz. bij den arbeid
bedienen; gerand blokje om kant te maken; --(zeew.) koldergat; — (art.) kogelklos; — (timm. )
houtbeslag; — klamp, verschillende stukken hout,
dienende om iets te steunen of vast te zetten; —
(nat.) een houten of bordpapieren cilinder, waar
omheen spiraals ci ij ze eerst een dikke en vervolgens
een dunne koperdraad wordt gewonden, beide
met zijde of katoen omsponnen : de klos van Ruhmkorf. KLOSJE, o. (-s), kleine klos, houtje : een
klosje garen.

KLOSBAAN, v. (...banen), kolfbaan; ...BEITEL,
m. (-s), schepper, waarmede in de klosbaan de bal
wordt geslagen; ...BEUGEL, m. (-s), ring in de
klosbaan; ...HOUT, o. kwastig, dwarsdradig eiken
uit niet gekloofde stammen gezaagd; ...KO--hout,
KER, m. (-s), koker, waardoor de klos gaat;
...KOORD, v. gesponnen koord; ...POORT, v.
(-en), ...RING, m. (-en), klosbeugel.
KLOSSEN, (kloste, heeft geklost), op een klos
winden : kant klossen, koord klossen; spinnen; —
in de klosbaan spelen; — in het gaan een zwaar
gedruisch met de voeten maken, inz. met klompen:
hij loopt maar te klossen, zonder zijne voeten op te
lichten.

KLO S SENBANK, v. (-en), plaats in eene spinnerij waarop de klossen staan.
KLOSSPEL, o. het beugelen, het spel in de beugel
-ban.
KLOTEREN, (kloterde, heeft gekloterd), (Zuidn.)
bezig zijn met eenig werk (vooral timmermanswerk),
dat men slechts half kent; bezig zijn met moeilijk
knutselwerk.
KLOTERSPAAN, o. (...spanen), (gew.) rammelaar; ...WERK, o. (Zuidn.) moeilijk werk.
1. KLOTS, m. (-en), (houthandel) stukken vierkant beslagen hout, van 3 tot 8 el lang; -- (in het
biljartspel) bots, stoot : die bal kreeg een klots,
anders had ik hem wel gemaakt. KLOTSJE, o. (-s),
kleine bots : dat klotsje maakt dien bal gemakkelijk.
2. KLOTS, tw. om een klotsend geluid rya te
bootsen.
KLOTSEN, (klotste, heeft geklotst), tegen elkander botsen, slaan (van de baren) : de golven klotsten
tegen het strand; — (ook in het biljartspel) die
ballen moesten wel klotsen. KLOTSING, v. (-en),
het klotsen, geklots.
KLOTTE, v. (-n), (veroud., gew.) stuk, brok:
eene klotte slijk.

KLOVE. Zie KLOOF.
KLOVENIER, KOLVENIER, m. (-s), (oudt.)
kolfdrager, schutter; —SDOELEN, m. (-s), ver
schutters.
-enigsplatdr
1. KLUCHT, v. (-en), grap, aardigheid : hij heeft
al heel wat kluchten in zijn leven uitgehaald; —
dat is het einde van de klucht, van het liedje, zie
einde; — de klucht verstaan, de grap kennen, geen

oningewijde zijn ; -- kluchtspel, blijspelletje, waarin
de een of andere grap wordt behandeld, in tegenst.
met het fijnere blijspel : eene platte, eene dolle klucht;
-- stomme klucht, pantomime.
2. KLUCHT, v. (-en), stuk, gedeelte van een
gekluchten mast, zie geklucht.
KLUCHTEN. Zie KLUFTEN.
KLUCHTIG, bn. bw. ( -er, -st), aardig, prettig,
koddig; bespottelijk; vreemd; zonderling : een
kluchtig voorval; een kluchtige inval; hij keek mij
zoo kluchtig (vreemd) aan. KLUCHTIGHEID, v.

koddigheid, vreemdheid; zonderlingheid.
KLUCHTSPEELSTER, v. (-s), ...SPELER, m.
(-s), acteur in het kluchtspel; (fig.) komiek, potsenmaker; (oudt.) schrijver van een kluchtspel of
mime.
KLUCHTSPEL, o. (-en), (toon.) een blijspel van
koddigen, burlesken inhoud; (oudt.) eene soort
van klein tooneelspel, bij de oude Grieken en Romeinen, waarin de handelingen en manieren van
een of ander bekend persoon doorgaans op onkiesche,
onzedelijke wijze, werden nagebootst, mime.
KLUCHTSPELDICHTER, m. (-s), ...SCHRIJVEIE, m. (-s), vervaardiger van een kluchtsp -1l.
KLUFT, V. (- en), (gew.) keep, kloof; — buurt,
wijk; — afhellende schuinte; — driehoekige uitlating in de geheele dikte van een stuk hout, ter
opneming van een ander stuk; — (gew.) eene kudde
patrijzen.
KLUFTEN, (kluftte, heeft gekluft), (zeew.) eene
kluft in een stuk hout maken.
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KLUFTHEER, m. (-en), (w. g.) wijkmeester;
... PREDIKANT, m. (-en), (w. g.) buurtprediker.
KLUFTWERK, o. (scheepsb.) mast, uit ver
stukken bestaande.
-scheidn
1. KLUIF, v. (kluiven), klauw; grijper, vuist;
(spr.) iem. onder de (in zijn) kluiven krijgen, hem
te pakken krijgen; -- groot been; — (fig.) vervelend,
praatziek wijf : dat is eene rechte kluif. KLUIFJE,
o. (-s), kluifbeen je : een lekker kluif je.
2. KLUIF, m. het kluiven : daar zal hij een. heelen
kluif aan hebben, heel wat aan te kluiven, heel wat
aan te doen hebben.
KLUIFBEENTJE, o. (-s), kluifje.
KLUIFFOK, v. (-ken), (scheepst.) een zeil aan
den voormast, de voorfok; ...HOUT, o. (scheepsb.)
een verlengstuk van den boegspriet.
KLUIFSTER, v. (-s), zij, die kluift.
KLUIN, v. zie KLUUN.
KLUIS, v. (kluizen), stulp, enge woning; cel; —
(bouwk.) verwulfsel van een kelder; inz. brandvrij
keldergewelf; brandkluis; --- (plantk.) onderdeel
eener splitvrucht dat te gelijk met of kort na het
splijten het zaad uitwerpt ; (oij geraniums en
pelargoniums); — (scheepsb.) een boden of gegoten
ijzeren koker in de kluisgaten voor aan het schip,
waardoor men de ankertouwen viert.
KLUISBAND, m (-en), (scheepslhh.) een band
tusschen het eerste en het tweede dek, eenige cM.
onder de kluisgaten; ... DEUR, v. (-en), zware
ijzeren deur voor een gemetseld gewelf, dat als
brandkast dienst doet; ... GAT, o. (-en), (scheepsb.)
opening, aan weerszijden van den voorsteven van
een schip, bestemd om er het ankertouw of den
ketting door te laten vieren, als liet schip voor
anker ligt; ...HOUT, o. (-en), kluisplaat;
...HOUTJE, o. (-s), (scheepst.) prop; ...KLEP,
m . (-pen), om de kluisgaten af te sluiten; ...KUS
voering der kluisgaten-SEN,o.(s)chepb
om het afslijten der touwen tegen te gaan;
...PLAAT, v. (...platen), breede, zware rechtop
stukken hout in den voorboeg, waarin de-stande
kluisgaten uitgekapt zijn; ...PROP, v. (-pen),
(scheepst.) prop met poortlaken bekleed; ...ROL,
v (-len).
KLUISTER, v. (-s), boei : iem. in de kluisters
slaan; de kluisters aanleggen; — (fig.) eene sterke
macht, die iem. als gevangen houdt - de kluisters
afschudden, zich van de dwingelandij bevrijden.
KLUISTEREN, (kluisterde, heeft gekluisterd),
boeien, in kluisters slaan: (ook fig.) hare bekcorlijkheden kluisterden hem; het hart van iem, kluisteren; men bleef als aan zijn mond gekluisterd, van

een welsprekend redenaar. KLUISTERING, v.
het kluisteren; het aanleggen der boeien.
KLUISTERSTRAF, v. (-fen), oudtijds eene straf
% aarbij men in kluisters gesloten werd.
KLUISZAK, m. (-ken), (zeew.) met werk gevulde
zak, van zeildoek, dien men in de kluisgaten =topt,
om het indringen van het water te beletten.
1. KLUIT, v. (-en), een onregelmatig stuk aarde,
klei enz. : eene kluit aarde; met de egge worden de
kluiten op het land fijngemac kt; -- eene soort van
onregelmatig gevormde turf : wij stoken klw:ten; —
brok, klomp : eene kluit boter; — (fig.) dat zal eene
heele kluit geld kosten, heel veel; — hij is flink uit
de kluiten gegroeid, gewassen, is flink opgegroeid; -op de kluiten komen, rijk worden. KLUITJE, o.
(-s), kleine kluit, klompje; (spr.) iem met een kluitje
in 't riet sturen. iem. met een mooi praatje afschepen;
— (Z. A.) een kluitje bakken, vertellen, met spek
schieten; - wie een kluitje heeft, heeft er graag een
turfje bij, elkeen tracht het weinige, dat hij heeft,
te vermeerderen.
2. KLUIT, m. (-en), hoogpootige snipvogel met
forschen romp, en langen zwakken smallere opwaarts
gebogen snavel; blauwvoetige strandruiter, sabel bek (recurvirostra avocettco ).
3. "KLUIT, m. (-en). (Zuidn.) (vroeger) een
Fransch of Belgisch koperen muntstuk van
10 centimes; op iets staan kijken als een uil op een
kluit, zeer dom staan kijken.
KLUITACHTIG, bn. ( -ei, -st), als eene kluit;
hobbelig.
KLUITBOOG, m. (...bogen), eene soort van
handkoog, waarmede kluiten of keien woi d en geschoten, klootboog.
KLUITDEN, m. (-nen), den die met eene kluit
aarde om de wortels uit den grond gehaald is, in
tegenst. met plukden.
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KLUITENBREKER, m. (-s), erktuig om (turf-)
kluiten stuk te maken; - eene zware houten of
ijzeren rol om de kluiten op omgeploegd land
te breken, rolblok; (ook) rbeider, die dit werk
verricht
KLUITENTRAPPER, m. (-s), (gev.) groote,
lompe laars of schoen.
KLUITIG, bn. (-er, -st), vol kluiten.
KLUITPLANT, V. (-en), plant die met cciie
kluit aarde om de wortels uit den grond gehaald
is: kiwitpianten slaan gemakkelijk aan.
KLUITVOGEL, m. (-s). Zie KLUIT, 2e art.
KLUIVEN, (kloof, heeft gekloven), afknagen:
aan een been kluiven; - ( fig.) hard of moeilijk werk
verrichten: daar is heel wat aan te kluiven; hij zat
den geheelem avond te kleiven, over hetzelfde onderwarp te praten, te zeuren, te zamelen. KLUIVING,
v. (-en), het kluiven.
KLUIVER, rn (-s), die kluift of knaagt; (scheepst.) fok; - (fig.) vrek, gierigaard.
KLUIVERBOOM, m. (-en), (scheepst.) naam van
het kluifhout op koopvaardijschepen; . . . LEIDER,
m. (-s), gijn of gevlochten ijzerdraad, om daar langs
den kluiver op te hijschen; . . RING, in. (-en), eene
soort van beugel.
KLUIZEN. (kluisde, heeft gekluisd), afgezonderd
leven (als een heremiet); - (zeew.) klotsen (van
het water tegen de kluisgaten); (fig.) het zal daar
lustig kluizen, men zal er elkander bij de ooren
pakken.
KLUIZENAAR, m. (5, ...naren), KLUIZENAARSTER, v. (-s), die in eene kluis woont; die, uit een
beginsel van godsvrucht, zich van de wereld heeft
afgezonderd; (fig.) die buiten afgezonderd leeft of
niet onder de menschen komt; - (nat. hist.) nonvlinder (lyrnantria monacha).
KLUIZENAARSHUT, v. (-ten), kluizenaars woning.
KLUIZENAARSKREEFT, m. (-en), (nat. hist.)
Bernardskreeft : een kreeftachtig schaaldier dat
zich meestal in de schelpen van andere nieren ophoudt, en naarmate het grooter wordt telkens
acne grootere schaal opspoort (pagurus ermita).
KLUIZENAARSLEVEN, o. het leven van een
kluizenaar; afgezonderd, eenzaam leven; . . WONING, v. (-en), het verblijf eens kluizenaars.
KLUNDEREN, (klunderde, heeft geklunderd),
hol klinken, van bevloeringen zonder vulling.
KLUNGEL, . (-s), straatloopster, gemeen vrou'speisooa; vod, lap, lomp; onbeduidend of nietswaardig voorwerp.
KLUNGELAAR, in . (-s), KLUNGELAARSTEII,
v. (-s), iem. die klungelt.
KLUNGELEN, (klungelde, heeft geklungeld), zijn
tijd met nietige bezigheden slijten, zijn tijd verbeuzelen; (fig.) met zijn geld klungelen, zijn geld
verspillen aan nietigheden; - slordig en slecht werk
veriichten.
KLUNGELWERK, o. slordige arbeid, knoeiwerk.
KLUPPEL, m. (-s, -en), (gev.) knuppel, korte,
dikke stok; - talliout; - (wapenk.) boomtronk
met knoesten of takken; - (gew.) buurtbriefje,
zie aldaar.
KLUPPELEN, (kluppelde, heeft gekluppeld),
zie KNUPPELEN; -- (Zuidn.) met kluppels werpen: hij zal nog met mijn beenderen naar de noten
kluppelen, ik zal lang vóór hem dood zijn; - (gew.)
plaatsen kluppelen of verkluppelen, plaatsen in de
kerk verpachten.
KLUPPELDOEK, m. (-en), enz. zie KNUPPELKOEK, enz.
1. KLUTS, v. zin, begrip : de kluts kwijt zijn of
verloren hebben, het spoor bijster zijn, niet meer
weten wat men doet.
2. KLUTS, v. (-en), (gew.) vrachtje, dat in een
zak wordt gedragen: eene kluts aardappelen; eene
kluts peren; hoop : wat geeft gij voor de geheele
kluts l - ook van vloeistoffen; eene kluts melk.
KLUTSEI, o. (-eren), geklopt ei.
KLUTSEN, (klutste, heeft geklutst), slaan, schommelen, schokken; kloppen (eieren, zeepsop enz.).
1. KLUUN, v. rechtop te veld staande natte turf.
2. KLUUN, o. cane soort van bier (in Groningen).
3. KLUUN, v. en 0. kluwen.
KLUWEN, a. (-s), opgewonden bal (van garen,
bindtouw enz.) : een kluwen katoen: liet zit alles in
één kluwen; (fig.) hoe zal men dat kluwen nog afwikkelen, die verwarde zaak tot een goed einde brangen; (plantk.) eene IT eest zijstandige ophooping
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van zittende en kortgesteelde bloemen. KLUWENTJE, 0. (-s), klein kluwen : een kluwentje (dotje)
garen.
KLUWENEN, (kluwende, heeft gekluwend), tot
een kluwen winden. *
KLUWENWINDER, m. (-s), die tot kluwen
windt; (ook) een wevktuig voor 't kluwenen;
. . .WINDSTER, v. (-s).
KNAAGDIER, 0. k -en), een dier met twee paar
lange, beitelvormige, zeer scherpe snijtanden, dat
tot de afzonderlijke orde der knacgdieren (rodentia)
behoort
.
**
*
KNAAGSTER, v. (-s), zij, die knaagt.
KNAAP, iii. (knapen), jongen, g&noonljk tot
aan den jongelingsleeftijd : knapen en meisjes, ook van jongelieden en mannen : dt is een brave
knaap, kerel; - een lustige knaap, een sohalk;
(oudt.) schildknaap, wapendrager; - (Zuidn.) jong
ambaehtsman, boodsohapper; - (Ind.) klein (driepootig) tafeltje; (Z. A.) lezenaar van den voorlezer in eene kerk; - kleerenstander : met een
diepen zucht hing Keeïje den rok over den knaap; cane soort van hefboom, om de wagens op te lichten, ten einde de assen me wagensmeer te besmeren; - (scheepst.) klampje, om iets voorloopig
vast te spijkeren. KNAAPJE, o. (-s), kleine jongen.
KNAAPJESKRUID, o. zie STANDELKRUID.
KNAAPSCHAP, o. dienstplicht (bij een ridder);
dienstbaarheid.
KNAAPSPIJKER, m . (-s), klampspijker.
KNABBELAAR, m . (-s), KNABBELAARSTE R,
V. (-s), die knabbelt.
KNABBELEN, (knabbelde, heeft geknabbeld),
knagen (met kleine beten) : aan een stukje kaas
knabbelen; muizen hebfien dat stuk geknabbeld; (fig.)
het water knabbelt aan den oever. KNABBELING,
v. (-en), het knabbelen, geknabbel.
KNAGELIJNTJE, 0. (-s), (Zuidn.) (in de kindertaal) muizen en andere knaagdieren.
KNAGEN, (knaagde, heeft geknaagd), met de
voorste tanden afbijten, inz. van knaagdieren en
insecten; de ratten knaagden (aan) het hout; de
muizen hebben een gat in de deur geknaagd; de
roest knaagt aan het ijzer, vreet in; - (fig.) eene
aanhoudende en allengs toenemende smartelijke
en onaangename gewaarwording veroorzaken:
het geweten knaagt aan zijne ziel. KNAGING, v.
(-en), het knagen, de knabbeling; inbijting, invreting; (fig.) de knagingen van het geweten, wroegingen,
folteringen.
KNAGEND, bn. knabbelend; (fig.) een knagend
geweten; de knagende zorgen.
KNAGER, m. (-s), die knaagt.
KNAGERIJ, V. het geknaag.
1. KNAK, tw. nabootsing van het knappend
geluid, dat het onverwachte, geheel of gedeeltelijk
breken van een hard voorwerp veroorzaakt : knak
en het la'mpeglas sprong.
2. KNAK, m. (-ken), geluid, veroorzaakt door
het breken van iets : wij hoorden een harden kaak;
zijn voeten zeggen knak, als hij op zijne kouien of
bloote voeten loopt, hoort men een knakk€nd
geluid (in de voetgewrichten); - breuk; scheur:
de bloem heeft een kaak, is geknakt; - de vaas
heeft een kaak; -- (gew.) deuk: er is een knak in mijn
hoed; - ( fig.) schade, nadeel, vermindering : zijn
vermogen heeft een geduchten knak gekregen; dit
heeft een vreeselijken knak aan zijne gezondheid toege bracht; zijn prestige is een leelijke knak toegebracht.
3. KNAK, v. (-ken), sigaar met een knakmodel:
een kistje knakken; - knakworst.
4. KNAK, ha. gestoord, verstoord, boos : hij is
er knak om; zij zijn knak, oneenig.
KNAKAF, bw. (Zuidn.) kortweg, bits: hij zei
knakof, dat hij niet meeging.
KNAKKEN, (knakte, heeft en is geknakt), het
geluid laten hooren, dat men door knak aanduidt:
zijne vingers laten knakken (elders : kraken ); met
de vingers knakken; - met een kaak breken, zonder
te scheiden; de wind heeft vele planten geknakt;
een knak krijgen : de steel der bloem is geknakt; (fig.) nadeel aan iets toebrengen : zijne gezondheid
is geknakt; dat boonepje is geknakt, is zijn frisschen
wasdom kwijt; - die herhaalde tegenspoed heeft
hem geknakt, heeft hem gebroken, zijn lust, opge
wektheid, energie, gezondheid verwoest. KNAKKING, v. (-en), het knakken.
KNAKMODEL, 0. (-len), model eener sigaar, die
aan den kop dunner is dan een cM. daar onder;
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... SIGAAR, v. (... sigaren), sigaar met een knak model; ...VORM, m. (-en), vorm eener kaaksigaar;
-- houten blok waarin de bosjes voor knaksigaren
gemaakt worden.
KNAKWORST, v. (-en), dundarmige worst van
gekruid varkensvleesch, ongeveer 2 dM. lang:
wij eten zuurkool met knakworst.
KNAL, m. (-len), sterk enkelvoudig geluid, dat
bij v. ontstaat bij het plotseling vrij worden van
saamgeperste lucht of gas : de knal van een geweer,
dat afgeschoten wordt.
KNALBONBON, o. (-s), bonbon gevuld met eene
kleine hoeveelheid knalzilver, dat bij lostrekking
met een knal ontploft.
KNALEFFECT, o. (-en), uitwerking verkregen
door holle woorden die de onnadenkende menigte
voor een oogenblik treffen en in vervoering brengen:
zoo'n woord heeft altijd het gewenschte knaleffect.
KNALGAS, o. (scheik.) ieder ontplofbaar mengsel
van twee gassen die zich onder hevige warmte
scheikundig verbinden, b. v. in het-ontwikelg
donker vermengde waterstof en chloor; inz. een
mengsel van zuurstof en waterstof; —VLA11, v.
(-men), vlam van knalgas : de knalgasvlam heeft
eene bijzonder groote warmte en doet krijt wit gloeien :
kalklicht.
KNALGOUD, o. zeker goudpoeder, dat bij de
geringste wrijving ontploft; ...KWIK, o. scheikundige verbinding van kwikoxyde met knalzuur,
dat bij de geringste wrijving ontploft.
KNALLEN, (het knalde, heeft geknald), met
geweld losbarsten, ontploffen : dit pistool knalt
zwaar; een knal geven : in de verte knalden geweer
-schoten.
KNALPOEDER, o. een mengsel van 3 deden
salpeter, 1 deel koolzure potasch en 1 deel zwavel.
KNALSEIN, o. (-en), ...SIGNAAL, o. (...signalen), knallend sein om den machinist van een
spoortrein voor een gevaarlijk punt te waarschuwen; 't is een metalen doosje met ontplofbare
stoffen gevuld en op de rails vastgemaakt; zij ontploffen met een knal als de locomotief erover rijdt
en worden minstens 500 M. voor de gevaarlijke
punten neergelegd.
KNALSUIKER, v.. ontploffende stof, verkregen
door eene behandeling van rietsuiker met zwavelen salpeterzuur.
KNALZILVER, o. verbinding van zilveroxyde
met knalzuur; ...ZOUT, o. (-en), knalgoud, knal
knalzilver; ...ZUUR, o. eene verbinding-kwien
van gelijke hoeveelheden cyaan en zuurstof.
1. KNAP, tw. nabootsing van het geluid. dat
het plotseling bersten van een hard voorwerp
maakt : knap ! daar springt het glas.
2. KNAP, m. (-pen), geluid, dat een brekend of
knappend voorwerp geeft : de balk gaf een knap;
— (Zuidn.) bits antwoord : iem. met een knap
antwoorden.
3. KNAP, v. (-pen), vlasbraak.
4. KNAP, v. (gemeenz.) spijs, eten : wij zijn aan
de knap: de knap ophebben; (fig.) veel van de knap
(van lekker eten en drinken) houden.
5. KNAP, bn. bw. (-per, -st), (w. g.) nauw, eng sluitend : die jas zit mij wel wat knap; - welgevormd, welgemaakt : een knap gezicht; een knap
meisje; een knappe man, vrouw; -- netjes : zij
ziet er altijd heel knap uit; zij is altijd knap gekleed; —
bekwaam, geschikt, vlug : hij is knap in zijn vak;
een knappe werkman; — iem. te knap af zijn, handiger, vlugger zijn dan hij; -- geleerd : de knapste
man van het land; toen ik hem kende, ging hij al
voor bijzonder knap door; — zooals het hoort, braaf,
fatsoenlijk : ik heb je altijd voor een knap man gehouden; dat staat je in 't geheel niet knap; — flink, in
vrij hooge mate : hij is knap ziek, heeft knap de
koorts; al vroeg in den avond was hij knap dronken.

KNAPAF, bw (Zuidn.) knakaf.
KNAPENAARD, m. jongensaard; ... LEEFTIJD,
m. leeftijd van knapen van 10 tot 15 jaar ongeveer; ...LIEFDE, v.; ...VEREENIGING, v. (- en),
voorafdeeling van een jongelingsvereeniging, voor
jongens van 12 tot 16 jaar.
KNAPHANDIG, bn. bw. ( -er, -st), vlug, vaardig, behendig; op vaardige wijze : hij weet er knaphandig mee om te gaan. KNAPHANDIGHEID, v.
KNAPHEID, v. welgemaakte lichaamsbouw;
bekwaamheid, talent, geschiktheid tot eenig vak.
KNAPJES, bw. bekrompen : hij kan knapjes van
zijn inkomen bestaan, maar even; knapjes toemeten,
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zuinig; - net, zindelijk : knapjes voor den dag
komen; -- hij heeft alles knapjes opgegeten, zonder iets
over te laten; — behoorlijk, goed : dit heeft hij knap
gedaan : tamelijk : 't wordt al knapjes donker.-jes
KNAPKERS, v. (-en), Bene soort van nazomer kers, met groote, hartvormige vrucht en hard, rood
of geelachtig vleesch (prunus duracina); ...KOEK,
m. (-en), (v. als stofra.) hard gebakken koek; (fig.)
het ging op als knapkoek, er werd gretig (van die
spijs) gegeten.
KNAPPEN, (knapte, heeft en is geknapt), een
knappend geluid maken : het vuur knapt aan den
haard; met den duim en den vinger knappen; met
de zweep knappen; — met een knap breken, bersten,
splijten, springen : het pennenzes, de schotel is geknap t; ik hoorde het lampeglas knappen; — knap
eten, bijten : hij zat een beschuitje te knappen;-pend
— vlas of hennep braken; — knaphandig grijpen;
met een knap dooden, te bersten drukken met
den nagel van den duim, knippen : eene luis knappen;
— (spr.) een uiltje knappen, een dutje doen; (Zuidn.) bits antwoorden; -- vangen.
KNAPPER, m. (-s), wat knapt; knapkers, knap koek; -- (gew.) een rolletje geldstukken, b. v. van
50 centen, of van 40 kwartjes of 50 dubbeltjes; —
(gew.) (fig.) een leugen.
KNAPPERD, m. (-s), knap mensch, meestal in
een eenigszins ongunstigen of minachten den zin:
zoo'n knapperd als hij zal dat natuurlijk wel weten.
KNAPPEREN, (knapperde, heeft geknapperd),
knappen, doen knappen.
KNAPPERS, m. mv. getij . naam voor het rood
leeuwenbekje (antirrhinum orontium), voor stekel brem (genista anglica), voor sneeuwbes (symphoricarpus racemosus), en voor gemeene zee -eik, eene soort
van bruinwier.
KNAPZAK, m. (-ken), eetzak : niets meer in den
knapzak hebben; jagerstasch; bedelzak; (art.) ransel.
KNAR, m. ( -ren), gierigaard : 't is zoo'n oude
knar; — een zeer oud mensch die nog taai is; oude boomtronk ; — kluif waar niet veel aan is; taai boek dat iem. moet doorwerken.
KNARKRUID, o. een klein zeldzaam plantje
op zandig bouwland (polycnemum arvense).
KNARPEN, (knarpte, heeft geknarpt), een krakend of knarsend geluid maken, b. v. van raderen
in het zand; elders ook knoerpen, knirpen of knerpen
geheeten; het vriest hard, de sneeuw knarpt onder je
voeten.
KNARS, —BEEN, o. beenig gedeelte in vleesch,
kraakbeen : hij eet ook de knarsjes op.

KNARSBEENACHTIG, bn. kraakbeenig.
KNARSBEENIG, bn. knarsbeenachtig.
KNARSEN, KNERSEN, (knarste, heeft geknarst),
een scherp malend geluid voortbrengen : op de
tanden knarsen, gewoonlijk als teeken van pijn of
van toorn, woede : de deur knarst op hare duimen; de werktuigen knarsen, als ze niet gesmeerd
worden. KNARSING, v. (-en), het (tanden)knarsen.
KNARSETANDEN, (knarsetandde, heeft geknarsetand), knarsen met de tanden van spijt, of pijn.
1. KNASTER, m. (-s), rieten kist of korf, waarin
tabak wordt verzonden; emballage voor suiker.
2. KNASTER, v. varinastabak, in bladen; fijnste
soort van rooktabak, die in knasters verzonden
wordt; - (iron.) slechte tabak; — (spr.) dat is
andere tabak dan knaster, dat is iets beters.
KNAUTIA, v. een vrij algemeen op zandigen
grond voorkomend plantje (knaldia arvensis),
meest met blauwachtige bloemkroon, ook honingbloem geheeten.
KNAUW, m. (-en), beet : de hond heeft hem een
leelijken knauw gegeven; - (fig.) met den regen heeft
mijn hoed een heelera knauw gehad, veel geleden;
zijne gezondheid heeft een leelijken knauw gehad;
dat gaf hem een knauw, deed veel schade aan zijn
gezondheid; - grauw, snauw : iem. met een knauw
en een snauw wegsturen.
KNAUWEN, (knauwde, heeft geknauwd), kauwen om uit te zuigen; knagend kauwen : zoethout
knauwen; aan een been knauwen; — zijne nagels
knauwen, afbijten; — bederven, vernielen : gij
hebt uw hoed geducht geknauwd; die verdenking
knauwt hem, benadeelt zijn gezondheid; -- veel
schade veroorzaken; — (fig.) slaan, toetakelen:
als hij onder mijne handen komt, zal ik hem knauwen. KNAUWING, v. (-en), het knauwen.

KNAUWER, m. (-s), KNAUWSTER, v. (-s), die
knauwt.

KNAUWSEL.

941

KNAUWSEL, o. (-s), wat van een voorwerp is
afgeknaagd.
KNAUWTABAK, v. pruimtabak.
KNECHT, m. (-s, -en). mannelijke bediende:
hij werkt met zes knechts; (spr.) zoo heer, zoo knecht, aan
de bediende kent men den meester; had je me gisteren gehuurd, dan was ik vandaag uw knecht geweest,
tot iem. gezegd die ons een dienst vraagt, welken
wij niet wenschen te verrichten ; — hij blijft
de oude knecht, gaat niet voor- of achteruit,
wordt er niet beter door ; — dienaar, inz. in
bijbelstijl: Mozes, de knecht des Heeren; gij hebt
uwen knecht koning gemaakt; (veroud.) slaaf ; -stommeknecht, aanrechttafeltje, dientafeltje; — laar zenknechc, plankje om er de laarzen op uit te
trekken ; —
(zeew.) een rechtopstaand touw, dicht bij den
mast, tot gebruik der hijschtouwen; — soort van
windas op sommige kustvaarders, om zeilen of
goederen uit het ruim te hijschen; — een aan
weerskanten uitstekend dwarshoutje aan den
koker van den mast, dat gebruikt wordt voor het
vastmaken van touwwerk.
KNECHTELIJK, bn. bw. als, van een knecht;
slaafsch, onderworpen, kruipend : knechtelijk berouw, leedwezen over de zonde, niet uit liefde tot
God, maar alleen uit vrees voor de straf.
KNECHTJE, ...KE, ...KEN, o. (-s), kleine huis
helpster van de kokkie; — (veroud.-bedin;(I.)
gew.) jongen, van kleine kinderen, in tegenst. met
meisje: (bijb.) wanneer eene vrouw een knechtje gebaard zal hebben.

KNECHTJESHUIS, o. (...huizen), (Zuidra.) een huis
of gesticht voor weesjongens.
KNECHTSCH, bn. bw. knechtelijk.
KNECHTSCHAP, o. dienstbaarheid : in knechtschap leven; tot knechtschap brengen.
KNE CHT SDIEN ST, m. (-en), betrekking van
knecht; dienst, die door een knecht verricht wordt;
...KAMER, v. (-s), ...KAMERTJE, o. (-s), ten
gebruike van den knecht; ...LIVREI, v. (-en),
bijzondere kleeding van een lakei; ...LOON, in.
(-en), loon, dat een bediende, een knecht verdient : heel, half knechtsloon verdienen; ...WERK,
o. werk voor een knecht.
KNECHTSWIJZE, bw. als een knecht; slaafs.
KNEDEN, (kneedde, heeft gekneed), drukkend
dooreenmengen of werken : deeg kneden, klei kneden; — (fig.) het lichaam kneden, kastijden, door
overdreven godsdienstijver; (ook) bij massage,
door knijpen den bloedstroom in en bij de huid
versterken; — (fig.) verteederen, vermurwen : die
prediker weet de harten zijner toehoorders als was te
kneden. KNEDING, v. (-en), het kneden; (fig.)
(w.g.) lichaamskastijding.
KNEDER, m. (-s), die kneedt.
KNEEDBAAR, bn. (-der, -st), gekneed kunnende
worden; (fig.) handelbaar, buigzaam : een kneed
baar gemoed. KNEEDBAARHEID, v.
KNEEDKUIL, m. (-en), een kuil, om klei te kneden; ...LOODS, v. (-en), plaats, waar de pottenbakkersaarde bewaard wordt; ...MACHINE, v.
(-s), (bakk.) machine, om deeg te kneden.
KNEEDSEL, o. (-s), het geknede voorwerp.
KNEEDSTER, v. (-s), zij, die kneedt.
KNEEP, v. (knepen), de daad van knijpen : zij
gaf hem eene kneep; — overblijvend spoor van knijpen : de knepen staan nog in mijn arm; — (kleermakerst. en naaisterst.) inval van achteren in een
kleed : een rok met eene lange kneep; die jas is te kort
van kneep; — (fig.) list, booze toeleg; voelt gij de
kneep ?, de list, de boosaardigheid; dat zijn maar
knepen, maar trucs; — vat gij de kneep ?; daar zit
(hem) de kneep, dat is nu juist de zaak, daar wringt
hem de schoen; — ik heb de kneep alvast, ikiben er al
achter, ik ken het al; — de knepen kennen, (van
het spel bijv.) het fijne, de finesses er van weten,
weten welke listen men zoo al beproeft. KNEEPJE, o. (-s), kleine kneep.
KNEEPMUTS, V. (- en), (gew.) kaper, kornet.
KNEEPMUTSJE, o. (-s).
KNEES, in (-en), een persoon van hoogera adel,
of ook wel een vorst, in Polen en Rusland.
KNEIPPKUUR, v. (...kuren), geneeswijze vol
voorschriften van wijlen pastoor Kneipp-gensd
(t 1897).

KNEISTEREN, (w. g.) knetteren, knappen.
KNEKEL, m. (-s), (gew.) kneukel; — doodsbeen, bot.

KNEVEL,

KNEKELHUIS, o. (...huizen), beenderhuis, lijk huis (op een kerkhof).
KNEKER, m. (-s), (gew.) knijper, vrek.
KNEKERIG, bn. bw. ( -er, -st), (gew.) karig,
vrekkig, armzalig, gering, bekrompen; op vrekkige,
bekrompen, armzalige wijze. KNEKERIGHEID, v.
KNEL, V. (-len), klemming: mijn vinger zit in
de knel, is gekneld, beklemd; zich eene knel aan den
vinger geven; — vossenval; — (fig.) verlegenheid:
hij zit in de knel.
KNELLEN, (knelde, heeft gekneld), klemmen;
zich den vinger knellen; — drukken en daardoor
pijn veroorzaken : de schoen knelt mij; (zegsw.)
gij weet niet, waar de schoen hem knelt, de oorzaak
van zijn verdriet; (fig.) drukken, benauwen; knel
(drukkende) belastingen; het knellende juk der-lend
slavernij. KNELLING, v. (-en), het knellen; (fig.)
drukking, benauwing.
KNEPPEL, enz. zie KNUPPEL enz.
KNETTEREN, (knetterde, heeft geknetterd), een
fijnen en helderen trilklank doen hoorera : het vuur
knettert; in 't vuur geworpen zout knettert; — drukken , kneuzen; kwetteren. KNETTERING, v. het
knetteren.
KNETTERSLAG, m. (-en), een knetterende slag;
...ZOUT, o. eene soort van keukenzout uit de mijn
van Wieliczka dat in water knetterend uiteen
-springt.
KNEU, v. (-en), lief bekoorlijk zangvogeltje
(fringilla cannabina), ter grootte van een vink,
door zijn gezang ,een der meest gewilde kooivogels;
— een oude kneu, een oude vrijer. KNEUTJE,
o. (-s).
KNEUBEURS, v. (...beurzen), (gew.) spaarpot,
spaarbeurs.
KNEUKEL, m. (-s), vingergewricht, knokkel;
vinger : blijf er met je kneukels af.
KNEUKELEN, (kneukelde, heeft gekneukeld),
(gew.) bij het schrijven de vingers zóó op de pen
houden, dat de knokkels van het tweede lid uit
-stekn.
KNEUKELOLIE, v., ...SOP, o. (fig.) stokslagen.
KNEUKELVAST, bn. zeer sterk in zijne kneukels, vingers : die kerel is kneukelvast, 't is een sterke
kerel; wat hij in de kneukels krijgt, houdt hij stevig
vast.
KNEUNEST, o. (-en), nest eereer kneu.
KNEUPENNING, m. (-en), (gew.) spaarpenning.
KNEUSMOLEN, m. (-s), (voor granen en olijven)
molen waartusschen iets gekneusd of gebroken
wordt.
KNEUTEN, (kneutte, heeft gekneut), (Zuidn.)
kneuteren, kniezen, zaniken (vooral van kinderen.
KNEUTER. m. (-s), iem. die steeds kneut.
1. KNEUTER, v. (-s), (nat. hist.) kneutje.
2. KNEUTER v. (-s), (gew.) kreuk, fronseling.
KNEUTERAAR, m., KNEUTERAARSTER, v.
(-s), iem. die kneutert.
KNEUTEREN, m. (kneuterde, heeft gekneuterd),
zacht en gezellig zingen (als eene kneu) ; — prettig
bijeen zitten te babbelen; — (gew.) stamelen uit
verdriet, mompelen, knorren. KNEUTERING, v.
het stamelen, grommen enz.
2. KNEUTEREN, (kneuterde, heeft gekneuterd),
(gew.) kreuken.
KNEUTERIG, bn. bw. ( -er, -st), gemelijk, verdrietig, pruttelend; (gew.) gekreukt, gefrommeld;
(ook) prettig, lekkertjes, aangenaam, comfortabel : wij zaten zoo kneuterig bij elkander.
KNEUZEN, (kneusde, heeft gekneusd), door
drukking of schuring kwetsen, doordat de weefsel
gescheiden worden en uitstorting van bloed-deln
plaats heeft, zonder dat er eene eigenlijke wonde
ontstaat: mijn arm is gekneusd; gij moet de peren
niet kneuzen; — (w. g.) (fig.) benadeelen, schenden.
KNEUZING, v. (-en), het kneuzen; weefselscheuring met bloeduitstorting tengevolge van druk
-kingez.:
hij heeft eene kneuzing aan het been.
KNEUZEND, bn. wat kneust, waarmee men niet
direct wonden toebrengt : kneuzende wapenen,
stokken, knotsen enz.; (fig.) de kneuzende oorlogsvracht doorploegde Vlaandrens beemden.
KNEVEL, m . (-s), baard op de bovenlip; borstels

(van de kat); — (veroud.) handboei; breideistok :
stok, dien men iem. in den mond bindt, om hem
het spreken te beletten; — (scheepst.) houten nagel,
die, tusschen een bindsel gestoken en rondgedraaid,
dient om dat nog sterker toe te halen; draaier om
het stengewant aan te zetten; — (fig.) al wat sterk
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en groot is : sterke kerel, fiksche vent; een groote
os, enz.; een snaak; (ook) grove domoor; — (Z. A.)
groote voeten : Sannie heeft twee knevels.
KNEVELAAR, m. (-s), die knevelt; geldafperser.
KNEVELAARSTER, v. (-s).
KNEVELARIJ, v. (-en), geldafpersing, onwettige
heffing van belastingen.
KNEVELBAARD, m. (-en), zware knevel; (ook)
soldaat met knevels.
KNEVELBAND, m. (-en), ...BINDER, m. (-s),
sluitstuk dat men gedurende den nacht over de
snor bindt, om die een zekeren vorm te geven;
...BOEI, v. (-en), kneveltouw; handboei.
KNEVELEN, (knevelde, heeft gekneveld), (iem.)
een stok in den mond binden om hem het spreken
te beletten; — (iem.) de armen met touwen aan
het lijf snoeren; in boeien slaan; — geld afpersen,
uitzuigen KNEVELING, v. (-en), het knevelen.
KNEVELIJZERTJE, o. (-s), ijzertje om de
knevels op te strijken; ...TOUW, o. (-en), touw
om te binden, te knevelen; ...WAS, o. was om de
knevels, de snor op te strijken.
KNIBBELAAR, m. KNIBBELAARSTER., v.
(-s), die knibbelt, afdingt; vrek : die knibbelaar
kijkt

op een cent; die vrouw is een eerste knibbelaarster.

KNIBBELACHTIG, bn. bw. ( -er, -st), knibbelig.
KNIBBELARIJ, v. (-en), het knibbelen, afdingen;
vrekkigheid.
KNIBBELEN, (knibbelde, heeft geknibbeld), afdingen, nauw bedingen : als zij iets koopt, kan zij
het niet laten te knibbelen; -- kleingeestig redetwisten,
haarklooven. Zie KNABBELEN. KNIBBELING,
v. (-en).
KNIBBELIG, bn. bw. ( -er, -st), haarkloovend;
vrekkig.
KNIBBELSPEL, o. (-len). Zie KNIPPERSPEL.
KNIBBELZIEK, ...ZUCHTIG, bn. ( -er, -st),
vrekaig, inhalig; kibbelachtig.
KNIBBELZIEKTE, ...ZUCHT, v. zucht om te
knibbelen, vrekkigheid; kijfachtigheid.
KNICKERBOCKER, m. (-s), afstammeling der
oorspr. Hollandsche bewoners van New-York,
toen nog Nieuw -Amsterdarr geheeten.
KNIE, v. (-en), gewricht, dat het dij- met het
scheenbeen vereenigt inz. wanneer het been niet
gestrekt is : tot aan de knieën in 't water staan; —
voor iern. de knie buigen, inz. als teeken van eerbied, aanbidding enz.; — op de knie (of knieën)

vallen; een kind op zijn knie zetten; op de knieën
liggen, (fig.) ondery orpen zijn; — (fig.) iets onder
de knie hebben, het goed weten, goed bestudeerd
hebben; — onder de knie brengen, (ook) op de knie
zetten, onderwerpen ; — (Zuidn.) zijn knie steekt
door zijn hoofd, hij is kaalhoofdig ; — iem. over
de knie leggen, hem voor de broek geven; — ik
heb vandaag nog geen knie gebogen, door de drukte

nog geen oogenblik kunnen rusten; — dat gedeelte
van eene broek, dat de knie bedekt : nieuwe knieën

in eene broek zetten; de knieën zijn versleten; —

(scheepsb.) knievormig gebogen houten, minder
zwaar en niet zoo lang als de krommers; — pompzwengel; waaghout; schegge; knie van het galjoen,
loefhout. KNIETJE, o. (-s), kleine knie; balkje.
KNIEBAND, m. (-en), (oudt.) band voor den
gesp eener korte broek.
KNIEBANDEN, (kniebandde, heeft geknieband),
voetkluisters aanleggen : de stieren mogen niet dan
geknieband

door de gemeente gevoerd worden.

KNIEBOOG, m. (...bogen), (ontl.) knieholte;
...BOOGSPIER, v. (-en), (ontl.); ...BOOM, m.
(-en), balk op den bodem van een veestal, vóór
het vee; ...BROEK, v. (-en), korte broek, tot aan
de knieën reikende en daar vastgemaakt; ...BUI
-GIN,v.(en)ht
buigen der knie, knieling.
KNIEDICHT, o. (-en), gedicht, voor de vuist
gemaakt; extempore, knievers; ...DOEK, m. (-en),
schootdoek eens bisschops, als hij zittend de mis
leest; ...GEBED o. (-en), (R. K.) gebed dat op de
knieën liggend uitgesproken wordt; ...GEBOORTE, v. (-n), eene bevalling waarbij de knieën van
het kind het eerst in de geboorte komen; ...GESP,
m. (-en), om eene kniebroek aan de knie vast te
maken; ...GEWRICHT, o. (-en), de verbinding
van het boven- en benedenbeen; ... GEZWEL, o.

(-len), gezwel aan de knie (inz. bij paarden);

...HALS, m. (...zen), (timm.) hoek, samenloop van
twee schotten of wanden; bocht van eene knie;
...HEFBOOM, m. (-en), zeker toestel, waarmede
men eerre zeer groote drukking kan uitoefenen;

...HEFFEN, o. gymnastische beweging waarbij
de knie zoo hoog geheven wordt, dat het dijbeen
horizontaal komt; ...HOLTE, v. (-n), (ontl.) de
groeve aan de achterste oppervlakte van het
kniegewricht; ...HOUTEN, o. mv. (scheepsb.)
zie knie; ...JICHT, v. (gen.) jicht in het kniegewricht; ...KAP, v. (-pen), kous zonder voet, die
over de knie wordt getrokken, om deze te bedekken
en warm te houden (voor oude, kouwli ke menschen);
...KOUS, v. (-en), gewone kous waarvan het been
boven de knie reikt en daar vastgemaakt wordt;
...LAP, m. (-pen), ...LEDER, ...LEER, o.
(schoenm.) lap of leder, ter beschutting der knie.
KNIELBANK, v. (-en), ...BANKJE, o. (-s), (R.-K.)
bidbank, bidstoel.
KNIELEN, (knielde, heeft en is geknield), de
knieën buigen, zich op de knieën leggen, op de
knieën vallen : voor God knielen; geknield liggen; —
knielend om genade vragen. KNIELING, v. (-en),
het knielen.
KNIELKUSSEN, o. (-s), een kussen, waarop geknield wordt, inz. in de R. -K. kerk.
KNIEPEES, v. (...pezen), pees, zenuw der knie;
...PIJN, v. (-en), pijn in de knie.
KNIEPOOTEN, (kniepootte, heeft gekniepoot),
(gew.) den kop met een touw aan de knie vastbinden, inz. bij het rundvee, opdat het niet uitbreke.
KNIER, v. (-en), scharnier (eener deur).
KNIERPEN, (knierpte, heeft geknierpt), (gew.)
knarpen.
KNIESCHIJF, v. (...schijven), (ontl.) een plat,
schijfvormig been aan de voorzijde van het kniegewricht; ...SCHOTJE, o. (-s), (timm.) lambrizeering onder een raam.
KNIESOOR, m. en v. (-en), iem. die voortdurend
kniest; onaangenaam m ensch.
KNIESOORIG, bn. bw. gemelijk.
KNIESSTER, v. (-s), zij, die kniest.
KNIESTUK, o. (-ken), (timm.) schoorbalk; —
knielap van een harnas; (vestingb.) het geheele
gedeelte der borstwering boven het banket gelegen;
— portret tot aan de knie, in tegenst. met en
buste of ten voeten uit; ...VAL, m. (-en), voetval;
...VERS, o. (...verzen), vers, dat onvoorbereid
en op de knie vervaardigd is, kniedicht; ...VIOOL,
v. (...violen), violoncel; ...VORMIG, bn. bw.
de gedaante eener knie hebbend; als eene knie:
knievormig gebogen houten; ...WATER, o. overtollig gewrichtsvocht binnen den knie -beursband.
KNIEZEN, (kniesde, heeft gekniesd), treuren,
een knagend verdriet hebben, door hartzeer gekweld
worden, van weemoed kwijnen : zij heeft zich dood
gekniesd; zij is aan het kniezen geraakt; — ( gew.)
half en half schreien, van kinderen die lastig zijn;
half schreiend om iets dwingen : dat kind kniest

den ganschen dag; zij kniest om een nieuw hoedje; —

(gew.) gierig zijn. KNIEZING, v. (-en), het kniezen,
geknies.
KNIEZEND, bn. ( -er, -st), treurend, verdrietig,
door hartzeer gekweld : een kniezend leven leiden.
KNIEZER, m. (-s), kniesoor; -- (gew.) gierigaard :
hij is geen kniezer, hij ziet niet op eene kleinigheid,
is niet inhalig, vrekkig.
KNIEZERIG, bn. bw. ( -er, -st), kniezig, alle
vroolijkheid missend : kniezerig kijken, ontevreden,
verdrietig voor zich heen zien. KNIEZEItIGHEID, V.
KNIEZIG, bn. bw. ( -er, -st), kniezend; gemelijk,
klagend : hij is zeer kniezig van aard.
KNIJF, o. (knijven), (gew.) knipmes; — (oudt.)
lang, puntig mes of ponjaard.
1. KNIJP, v. knijping, engte; (fig.) verlegenheid :

in de knijp zijn.

2. KNIJP, v. (-en), bierhuis : in de knijp zitten.

(Lid. Kneipe).

KNIJPBRIL, m. (-len), (verouderend) bril die op
den neus vast knijpt, lorgnet.
1. KNIJPEN, (kneep, heeft geknepen), gevoelig
iemands vel of vleesch met de vingers samendrukken : iem. in den arm knijpen; ook zonder dat het
pijn doet : een meisje in de wang knijpen; -- (spr.)
hij knijpt de kat in het donker, doet in het geheim
kwaad; — het zal er knijpen, het zal er spannen,
heet toegaan, het zal er daar op aankomen; (ook)
daar zal armoede heerschen; -- het knijpt, het
vriest hard; — (gew.) drukken, knellen : die schoenen knijpen mij; — (fig.) afzetten, knevelen : die
rentmeester knijpt de boeren; -- (zeew.) scherp bij
den wind zeilen.
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2. KNIJPEN, (knijpte, heeft geknijpt), in het bierhuis zitten. KNIJPING, V. het knijpen.
KNIJPER, m. (-s), hij, die knijpt; vrek ; een
knijpend voorwerp : de knijpers van eene kreeft,
de scharen; — gedeeltelijk gespleten houtje om
waschgoed op eene drooglijn vast te klemmen; -omgebogen ijzerdraadje om eenige papieren op
elkander vast te klemmen; - (gew.) hij zit in de
knijpers, zie knijp.
KNIJPMUNT, v. (plantk.) akkermunt (rnentha

.arvensi).

KNIJPSTER, v. (-s), ccii , vrouw, die knijpt.
KNIJPTANG, v. (-en), nijptang.
KNIJZEN, (knijsde, heeft geknijsd), zie KNIE
-ZEN.
1. KNIK, m . (-ken), knak : die steel heeft een
knik; smalle kolommen moeten op knik berekend
worden, op buiging; - knik van de baarmoeder;
(Z. A.) oneffenheid, kuil in een rijweg.
2. KNIK, m. (-ken), snelle beweging van het hoofd
voorover, ten teeken van toestemming, goedkeu
begroeting : op eene verkooping geeft de bieder-ringof
den oproeper vaak door een knik te kennen, dat hij
het bod verhoogt; hij gaf door een knik te kennen,
dat zij vertrekken kon. KNIKJE, o. (-s) : een goed
-keurnd
knikje.
KNIKBLOEM, v. (-en), een plantengeslacht, tot
de familie der samengesteldbloemigen behoorende,
waarvan ééne soort, de biesvormige knikbloem
(chondrilla juncea) in Nederland voorkomt op droog
-en zandig bouwland en langs wegen; de bloem is
licht dooiergeel.
KNIKFORMULE, v. (-s), formule voor de berekening van den knik bij smalle kolommen.
KNIKKEBEENEN, (knikkebeende, heeft geknik
zwakte of overgroote vermoeid--kebnd),(or
heid) met knikkende beenen of knieën loopen : hij
knikkebeent bij iederen stap.
KNIKKEBOLLEN, (knikkebolde, heeft geknikkebold), gedurig met het hoofd knikken (van slaap,
, ouderdom of zwakte).
KNIKKEN, (knikte, heeft en is geknikt), ten
halve barsten, breken : een ei knikken; — buigen,
doorbuigen : zijne knieën knikten, van ouderdom,
zwakte enz.; — met het hoofd knikken, het op en neer
laten gaan van slaap; (ook van hoogen ouderdom)
hij begint te knikken, hij wordt oud; — het hoofd
(bevestigend) buigen, er een wenk mede geven,
goedkeuren : hij knikte vaoo. ja, van neen; groeten,
toeknikken : zij knikte heel vriendelijk, toen ze mij
.tegenkwam. KNIKKING, v. (-en), het knikken;
groet ; bevestiging met het hoofd.
KNIKKEND, bn. (plantk.) boogvormig overhangend, van bloemen.
1. KNIKKER, m . (-s). steenen of marmeren balletje
(tot een kinderspel dienende) : met knikkers spelen;
— (spr.) het is niet om de knikkers, maar om 't recht
-van 't spel, hij handelt zoo uit een gevoel van recht
maar niet om zich persoonlijk te be--vardighe,
voordeelen; — er zit vuil aan den knikker, de zaak is
niet in orde; — er is toch niets aan den knikker ?
niets aan de hand, toch geen oneenigheid. de
zaak is immers wel in den haak ? -- (fig.) hoofd :
een kale knikker, een kale kruin. KNIKKERTJE,
o. (-s).
2. KNIKKER, m. (-s), (Zuidn.) iem. die alles
goedvindt, altijd ja knikt; die zelf geen meening
heeft, althans ze nooit kenbaar maakt.
KNIKKERBAAN, v. (...banen), baan waarop
men knikkert of die geschikt is om op te knikkeren; ...BEURS, v. (...beurzen), zakje om de
knikkers in te bewaren.
KNIKKEREN, (knikkerde, heeft geknikkerd),
met knikkers spelen; — (fig.) op zijde schuiven:
iem. van de baan knikkeren, den voet lichten;
men heeft hein uit den rc.ad geknikkerd, zijne herkiezing weten te verhinderen; - hij is er uit geknikkerd, uit zijne betrekking ontslagen.
KNIKKERJONGEN, m. (-s), ...MEID, v. (-en),
jongen, meisje die met knikkers speelt; (fig.) straat
...SPEL, o. (-len), zeker kinderspel; ...TIJD,-meid;
m . tijd van het jaar, waarin meest geknikkerd
wordt; ...ZAKJE, o. (-s), zakje om daarin knikkers
te bewaren.
KNIKSPOOR, o. (...sporen), (Z. A.) ongelijkheid in den weg, door uitspoeling veroorzaakt.
KNIKSTAG, o. (-en), (scheepst.) een stevig touw
aan den boegspriet, dat de blinde steng helpt
vasthouden.

KN IPPERSPEL.
1. KNIP, in. (-pen), een lichte slag, dien men
geeft, door den voorsten of een anderen vinger
niet den nagel tegen den duim te drukken, en hem
vervolgens tegen eenig voorwerp te laten springen:
een knip zoor den neus; zij is geen knip voor den neus
waard, niets waard; - (u . g.) knip krijgen, slaag
krijgen; - (gew.) kuiltje knip, zeker spel, waarbij
men voorwerpen in een kuiltje tracht te knippen; snede, die niet Bene schaar is gemaakt : zij gaf een
knip in het goed.
2. KNIP, v. (-pen), werktuig om vogels te vangen,
vogelknip: eene knip opzetten; mvsschen in de knip
vangen; - (spr.) iem. in de knip hebben, hem in
zijne macht hebben ; de muizenval op de knip
zetten, zóó dat ze bij de geringste aanraking toespringt ; - duivenslag ; - (fig.) bordeel, slecht
huis : eene stille knip; schuif, plat grendeltje (op Bene deur, een luik
enz.) : doe de deur op de knip; ook : doe de knip
op de deur- knipbeugel, knipbrood. KNIPJE, o.
(-s), kleine knip; knipbeugeltje : een zilveren knipje,
(ook) beursje met eene knip : hebt gij nog geld in
uw knipje ?; -- (gew.) knipbol, knipbroodje.
KNIPBEUGEL, m. (-s), randstuk met knip, tot
het aannaaien van een beursje bewerkt; beugel;
...BEURS, v. (...beurzen), ...BEURSJE, o. (-s),
beursje met een knipbeugel; ...BOL, m. (-len),
knipbrood; ...BOONTJES, o. mv. (gew.) prinsessenboontjes; ...BROOD, o. (-en), langwerpig brood,
waarin aan de bovenzijde een aantal kerven zijn
gemaakt.
KNIPHOFIA, v. sierplant (abides) uit Kaapland
afkomstig.
KNIPHOUTJE, o. (-s), houtje van eene vogelknip;
...LES, v. ( -sen), (naaist.) les in 't knippen van
kleederen; ...LUIS, m. (...luizen), schimpnaam
der kleermakers; - v. gmv. (plantk.) akker- of
veldmunt.
KNIPMES, o. ( -sen), zakmes dat in een hecht
sluit en met een knip toeslaat; - (spr.) buigen
als een knipmes, diep buigen, vaak teeken van
slaafsch e onderdanigheid; --- (Z. A.) knipmes
rijden, zoo rijden dat het paard zijn kop als een
knipmes buigt; ...MUTS, v. (-en), vrouwenmuts,
wier strook, in grovere of fijnere plooien gelegd,
door karkas wordt gesteund, neepjesmuts.
KNIPMUTSJE, o. eene sierplant uit Californië
afkomstig (eschscholzia californica); de blauw
bladeren zijn met meest lijnvormige slippen-groen
en de bloem is donker oranjekleurig.
KNIPNAGEL, m. (-s), afgeknipte punt van een
hoefnagel.
KNIPOOG, m. wenk met de oogen door er een even
snel toe te doen : hij gaf mij een knipoog, meestal
als teeken van verstandhouding. KNIPOOGJE,
o. (-s), elkaar knipoogjes geven.
KNIPOOGEN, (knipoogde, heeft geknipoogd),
met de oogen knippen inz. als teekeri van verstandhouding, knipoogjes geven : tegen elkaar knipoogen,
KNIPPATROON, o. (...tronen), (naaist.) model,
gewoonlijk van papier, om de stof voor eenig
kleedingstuk naar te knippen.
1. KNIPPEN, (knipte, heeft geknipt), snijden
(met eene schaar) : de nagels knippen; het haar
knippen; — ( naaist.) den vorm geven aan eenig
kleedingstuk of de deelera ervan • een kleedje knip
figuren van papier snijden met de schaar; —-pen;—
een of meer knippen geven; — (fig.) dat is als met
een schaartje geknipt, dat is juist of precies afgemeten.
2. KNIPPEN, (knipte, heeft geknipt), met een
knip- of lichte vingerbeweging raken of doen
wegspringen : iem. tegen den neus knippen; pluisjes
van zijne mouw knippen; — ( spr.) (Zuidn.) hij
mag op zijn vingers knippen, hij mag van geluk
spreken.
3. KNIPPEN, (knipte, heeft geknipt), vangen
(in eene knip); (fig.) met list vangen : hij is gisterenavond door de politie geknipt; — toespringen (van
eene val) ; — (Zuidn.) hij kan ze knippen, hij
kan geducht drinken ; -- met de nagels dooden
(ongedierte) : luizen knippen (ook : knappen).
KNIPPER, m. (-s), KNIPSTER, v. (-s), die
knipt.
KNIPPEREN, (knipperde, heeft geknipperd),
het knipperspel spelen.
KNIPPERSPEL, o. zeker spel met kleine staafjes,
die men verward dooreen werpt om te zien, wie
van de medespelers er met een haakje de meeste
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afhaalt zonder de andere te bewegen. [Men vindt
kluppenspel, kleppenspel, knippelspel, knipperspel
enz.; het knippelspel wordt wel eens een kibbelspel,
en daarom wordt het ook wel eens kibbelspel geheeten.]
KNIPSCHAAR, v. (...scharen), kleine schaar
om papieren figuurtjes uit te knippen.
KNIPSEL, o. (-s), kleine stukjes afgeknipt papier,
stoffen, blik enz.; - uit papier geknipte figuren; rubriek in eene krant of tijdschrift met kleine ontleende berichten, gezegden enz.
KNIPSLAG, m. (-en), valplankje (in eene vogel
knip (tegen den neus); ...SLOT, o. (-en),-knip);
slot, dat met een knip dichtvalt; hangslot;
...SPOOR, v. (...sporen), spoor, van eene veer of
knip voorzien.
KNIPTOR, v. ( -ren), zeker insect, ook springkever en springtor geheeten, dat een uitstekend
stijltje aan het voorborststuk bezit, waardoor het,
op den rug liggende, vrij hoog naar boven kan
springen (elater).
KNIPVLIES, o. (...zen), weekvlies der vogels,
het halfdoorzichtige derde ooglid.
KNIRPEN, (knirpte, heeft geknirpt), knarpen;
een licht knarpend geluid maken : de sprinkhanen
knirpten in htt gras.
KNITSEN, (knitste, heeft geknitst). (Zuidn.)
stooten, inz. van glazen en van knikkers : met de
glazen knitsen, op iemands gezondheid drinken.
KNITTEREN, ('cnitterde, heeft geknitterd), (gew.)
knetteren; (vruchten) kneuzen, plat drukken.
KNITTERING, v. het knitteren.
KNITTERSLAG, m. (-en), (gew.) knetterslag.
KNOB, V. (- ben), (nat. hist.), (gew.) brileend of
brilduiker.
KNOBBEGERST, V. eene verscheidenheid van
de zomergerst.
KNOBBEL, m. (-s), hoogte, dikte, verharding,
uitwas (op de huid); eeltigheid : hij heelt een knobbel
op het voerhoofd; knobbels onder aan de voeten; —
knoest, kwast (in hout) : het kornoeljehout zit vol
knobbels. KNOBBELTJE, o. (-s), kleine knobbel,
hobbeligheid (op de huid) ; — (letterz.) gegoten
drukletter.
KNOBBELACHTIG, brr. ( -er, -st), met knobbels,
als knobbels; hobbelig.
KNOBBELBALK, m (-en), (wapenk.) balk met
knobbels of knoesten, in een schild.
KNOBBELEN, (knobbelde, heeft geknobbeld),
(Zuidn.) knobbels vertoonen of hebben : zijn heele
hand knobbelt.
KNOBBELGRAS, o. gew. benaming voor het
watervlotgras (catabrosa aquatica).
KNOBBELIG, bn. ( -er, -st), knobbelachtig.
KNOBBELIGHEID, v.
KNOBBELJICHT, v. (geneesk.) rheumatische
aandoening, waarbij kalkachtige knobbels aan de
beenderen ontstaan; ...KRUID, o. wild zoethout,
spierklierkruid; ...UITWAS. o. ( -sen), dikte, zwel ling; knol (aan planten); ...VORMIG, bn. den vorm
van een knobbel hebbende; ...ZIEKTE, v. Engelsche ziekte.
KNOBBELZWAAN, m. (...zwanen), eene soort
van zwaan met een grooten knobbel op den snavel,
de roodbekzwaan (cygnus olor) : de knobbelzwaan
is de stamvader van onzen tammen zwaan.
KNOD, v. (-den), KNODDE, v. (-n), (gew.)
knoop, knobbel.
KNODDESTOK, m. (-ken), stok met een knobbel
of knoop; eene soort van knots.
KNODDIG, bn. (Zuidn.) koddig, grappig, kluchtig.
KNOEDEL, m. (-s), meelballetje (in de soep);
deegxlomp, in water, vleeschnat enz. gaargekookt.
KNOEDELMAJOOR, m. (-s), (spott.) houten
stamper, waarmede men (inz. in kazernes) de gaargekookte spijzen in den kookketel fijnstampt.
KNOEFELACHTIG, bn. bw. ( -er, -st), (Zuidn.)
knoeierig.
KNOEFELEN, (knoefelde, heeft geknoefeld),
(Zuidn.) knoeien, slecht werk verrichten. KNOEFELAAR, m. (-s), knoeier.
KNOEFELWERK, o. (Zuidn.) knoeiwerk.
KNOEI, m. (-en), in den knoei zitten, in de klem,
in moeilijkheden zitten; (ge A . , knau%. , knak; duw,
stoot : hij gaf hem een duw en een knoei.
KNOEIBOEL, m. knoeiwerk : ik begrijp niets
van dien knoeiboel.
KNOEIEN, (knoeide, heeft geknoeid), slordig 1 ewerken of m aken; slecht of slordig werken : die
jongen knoeit verschrikkelijk; wat zit ge toch te knoei-
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en !; - slordig met iets omgaan : met tc.,baksasch
knoeien, morsen; kinderen knoeien graag, met water
morsen; - (fig.) bedrieglijk te v erk gaan, kuipen,
omkoopen : er is in die zaak geknoeid; met knoeien
is hij er gekomen; - (gew.) op den borg koopen,
niet dadelijk betalen : ik houd niet van knoeien; kwanselen; - (gew.) stooten, mishandelen : hij
zal hem knoeien; zich knoeien, zijne gezondheid
benadeelen; - die lasterpraatjes knoeien hem,
benadeelen hem (financieel, ook lichamelijk); die vrouw knoeit, neemt middelen te baat om zwangerschap te voorkomen of geen voortgang te doen
hebben.
KNOEIER, m. (-s), KNOEISTER, v. (-s), die
knoeit (in alle beteekenissen).
KNOEIERIG, bn. bw. slordig bewerkt : knoeierig
werk uit de handen geven.
KNOEIERIJ, v. (-en), het knoeien, geknoei:
slordig werk; - bedrog, list, kuiperij : ik houd mij
met die knoeierijen niet op.
KNOEIGOED, o. goed, fabrikaat, unarm geknoeid
is; ...LAARS, m. (...laarzen), ...POT, m. (-ten),
knoeier; ...WERK, o. slecht, slordig werk; ...WINKEL, m. knoeiboel, knoeiwerk.
KNOERPEN. (knoerpte, heeft geknoerpt), (gew.)
knarpen : de wielen en paardenhoeven knoerpen in
het zand.
KNOESEL, m. (-s), (veroud., Zuidn.) uitsteeksel
aan 't benedeneinde van 't scheenbeen, enkel.
KNOESELEN, (knoeselde, heeft geknoeseld),
(Zuidn.) de enkels onder 't gaan tegen elkander
stootgin ; ook KNOESELVOETEN.
KNOEST, m. (-en), kwast (in hout); hardigheid; (sp r.) een harde knoest heeft eene scherpe bijl (een
scherpen beitel) noodig, ingewortelde ondeugden
behoeven gestrerge middelen; - (gew.) knul,
vent, lomperd; (ook) dwarsdrijver.
KNOESTACHTIG, bn. ( -er, -st), op een knoest
gelijkende, knoestig.
KNOESTERIG, bn. ( -er, -st), met knoesten:
knoesterig hout, (ook wapenk.). KNOESTERIG
-HEID,v.
KNOESTGEZWEL, o. (-len), pijnloos gezwel,
peesknoop.
KNOESTIG, bn. ( -er, -st), met, vol knoesten:
een knoestige stok. KNOESTIGHEID, v. hoedanigheid van knoestig te zijn.
1. KNOET, m. (-en), lomperd, grove kerel.
2. KNOET, m. (-en), r ene soort van zweep, die
uit dunne, van knoopen voorziene riemen bestaat,
en in Rusland als onteerende straf bij gemeene
misdadigers aangewend wordt : met den knoet
krijgen.
KNOETACHTIG, bn. bw. ( -er, -st), lomp, onbeschaafd. KNOETACHTIGHEID, v.
KNOETEL, m. (-s), (gew.) knoedel.
KNOETIG, bn. bw. ( -er, -st), lomp, boersch; op
lompe wijze. KNOETIGHEID, v.
KNOETIN, v. (-nen), (w. g.) lompe vrouw, lomp
meisje.
KNOETSLAG, m. (-en), slag met den knoet;
...STRAF, v. bestraffing met den knoet.
KNOFFELEN, (knoffelde, heeft geknoffeld), zie
KNUFFELEN ; - (Zuidn.) knoefelen.
KNOFLOOK, o. soms ook KNOPLOOK, vroeger
ook KNOOPLOOK geheeten : eene uit zuidelijk
Europa en uit het Oosten herkomstige, bij ons te
lande niet zeer algemeen gekweekte bolp ant,
tot de famili z der lelieachtigen behoorende (allium
sativum); wild knoflook, kraailook of wijngaardsloof (allium vineale); ---(fig.) knoflook geven, afranselen.
KNOFLOOKBLAD, o. (-eren); ...BOLLETJE, o.
(-s); ...KIKVORSCH, m. (-en), eene soort van
kikvorsch in Midden- Europa die alleen in den
paartijd te water gaat, anders zich in den grond
ingraaft en alleen 's nachts op roof uitgaat; als hij
in nood zit zweet hij een naar knoflook riekend
vocht uit ; ...LUCHT, v. kloflookgeur ; OLIE,
v. olie door distillatie van de knoflookknollen
met water erkregen; ... REUK, m. eigenaardige,
minder aangename reuk van knoflook; ...SAUS,
V. (- en), met knoflook toebereide saus; ...SMAAK,
m.; ...SOEP, v. (-en), waarin knoflook gekookt is;
...STANK, m. knoflookreus.
KNOK m. alleen in 't meerv. (-ken), been in
het lichaam : sterk van knokken zijn; iem. de
knokken stuk slaan: zoo mager zijn dat de knokken
uitsteken.
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KNOKEN, (knookte, heeft geknookt), zie KLO KEN.
KNOKIG, bn. ( -er, -st), vol knoken; (ook) met
uitstekende knoken, beenig, inz. sterk van knoken:
een knokige kerel.
KNOKKEL, m . (-s), knobbel; kneukel, vingergewricht : op de knokkels geven; de knokkels krom
houden, zie kneukelen; (fig.) lomperd, kinkel.
KNOKKELACHTIG, bn. ( -er, -st), lomp, onbeschoft. KNOKKELACHTIGHEID, v.
KNOKKELKOORTS, v. besmettelijke tropische
ziekte die begint met pijn in een of ander gewricht
en gevolgd wordt door koorts en een ma7elachtigen
uitslag die meestal binnen 48 uren weer verdwijnt.
KNOL, m. (-len); (plantk.) verdikt, vleezig onder
dat een ge« ichtig middel is-ardschtengl,
ter voortplanting van onderscheidene gewassen :
de aardappelziekte heelt cp sommige akkers het loof
aangetast, terwijl de knol tot dusverre nog gaaf is; —
gerokte knol, als het vleezig gedeelte door Benige
droge, perkamentachtige of vezelige rokken omgeven is, in tegenst. met naakte knol, als (lit niet
het geval is; — (Zuidn.) ziekte aan de koolgewassen (knobbels die aan den wortel komen); —
de vleezige wortel van eene variëteit van het raap zaad; de Mei- of zomerknollen zijn platrond en vit;
de stoppelknollen zijn bolrond en geel of wit of ook
wel halflang en dan wit : wij hebben van middag
knollen gegeten; (spr.) iem. knollen (gele stoppelknollen) voor citroenen verkoopen, iem. met, mooie
praatjes foppen; hem wat wijsmaken, beetnemen; —
iets dat slecht en daarom weinig geacht is: een
knol voor een dik (of slechtloopend) horloge; -- een
jonge karper die minder dan 5 HG. weegt; —
oud, slecht paard : die voerman rijdt altijd met oude
knollen; — domkop, botterik, elders knul, en dan'
niet immer in kwaden zin : ' t is een rijke knul.
KNOLLETJE, o. (-s).
KNOLACHTIG, bn. ( -er, -st), als een knol, op
een knol gelijkende; ...DRAGEND, bn. (plantk.)
knoldragende boterbloem (ranunculus bulbosus), met
aan den voet knolvormig verdikten stengel.
- KNOLGEWAS, o. ( -sen), eene Ier variëteiten
van knollen (zie KNOL 2e al.); (le teelt van een
knolgewas; ...GROEN, o. loof van knollen.
KNOLKERS, v. (plantk.) Bene soort van kers bloem met knollen, waaraan vaak kleine bladeren
(tropaeolum tuberosum); ...KNOP, m. (-pen), (plantk.)
kleine knolvormige lichamen (op de oude knollen, aan den stengelvoet of op de bladorganen),
die aan nieuwe planten het aanzijn kunnen geven;
...KOOL, v. (-en), eis vooruerpsn. gmv. als stofn.
raapkool; ...KWAL, v. (-ten), Bene soort van
kwallen in de Middellandsche zee met een plat
schijfvormig lichaam dat aan platte zomerknollen
doet denken.
KNOLLENAKKER, m. (-s). akker, met knollen
beplant; ...BLADWESP, v. (-en), (nat. hist.);
...BOTER, v. winterboter, gemaakt van melk van
koeien die veel met knollen gevoed worden; ...KUIL,
m. (-en), kuil, waarin de landlieden des winters
hunne knollen bewaren; ...LAND, o. (-en), knollen akker; (ook) landstreek, `-vaar veel knollen ver
-bouwd
worden; ...LOOF, o.
KNOLLENTUIN, m. (-en), tuin, waarin men
knollen verbouwt; (fig.) hij is in zijn knollentuin,
hij heeft het recht naar zijn zin, is zeer in zijn schik.
KNOLLENWITJE, o. (-s), (nat. hist.) eene soort
van dagvlinder of kapel.; ...ZAAD, o. (...zaden),
als voorwerpsn. of soorten van zaad; gmv. als
stofnaam.
KNOLLESCHIL, v. (-len), de schil van een knol.
KNOLLIG, bn. bw. (gew.) lief, aardig.
KNOLRAAP, v. (...rapen), groot e soort van knol
(zie ald. 2e al.); ...RADIJS, v. (...dijzen), eene
groote soort van gewone radijs; ...ROND, bn.
rond als een knol, een platte zomerknol; ...SELDERIJ, v. eene soort van selderij niet knolvormige
wortels; ...VOETEN, m. mv. door eene slijmzwam
aangetaste - rapen, die grootere en kleinere opzwellingen vertoonen; ...VORMIG, bn. bw. met, in
den vorm van een knol : knolvormige wortels; knol
verdikt, ...ZAAD, o. raapzaad; ...ZIEKTE,-vormig
v. (Zuidn.) ziekte aan koolgewassen, zie KNOL.
KNOOK, m. (knoken), (Zuidn.) knok; ik voel
het in mijn knoken, in mijn beenderen; -- (ook)
gierige persoon; — kwast in het hout.
KNOOP, m. (-en). plat-, holrond schijfje (van
been enz.), dat aan de kleed eren wordt genaaid,
Van Dale.
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hetzij tot sieraad, hetzij als een middel om ze aan
het lijf te do°n sluiten : een beenen knoop; parelmoeren knoopen; een knoop aan eene jas zetten;
er is een knoop van mijn jas; — knopen draaien;
(fig.) hij moet mij geen knoopen draaien, mij niet
bedotten; — de blauwe knoop, kenteeken van hen,
die zich onthouden van sterken drank; lid, ridder
van den blauwen knoop zijn, geheelonthouder zijn; —
(spr. ) ik geef er geen tinnen knoop om, 't kan mij niets
schelen, ik geef er niets om; — hij moet zijn knoopen
maar eens tellen, gezegd van iem ., die niet weet,
welk besluit hij zal nemen; — (art.) knop, druif
achter aan een kanon; —
verdikking in buigzame lichamen (vooral touwen
enz.), door de einden ineen te strikken en dien strik
toe te halen; verbinding van tva ee zulke lichamen
op dergelijke wijze : een knoop in een draad, in het
touw; het touw is, zit in den knoop; een knoop leggen,.
maken, losmaken, ontwarren; dat garen is vol knoopen; — een knoop in zijn zakdoek leggen, om iets te
onthouden; — (fig.) hij bevestigt nooit iets, zonder
er een knoop op te leggen, zonder er op te vloeken,.
zonder het te bezweren; — twee touwen met een
knoop vastmaken; -- knoopen in het riet, verdikking van den stengel, plaats van verbindingtusschen twee leden; -- (Zuidn.) knobbel in
het hout ; -- plaats waar twee of meer
bergketenen samenkomen, bergknoop; -- (fig.)
band : de knoop des huwelijks; — (fig.) de knoop
van een roman, een drama, verwikkeling die lezer
of toeschouwer n spanning houdt en ten slotte
wordt opgelost; — moeilijkheid bezwaar, verwarde
zaak : hier zit hem de knoop, daar zit hem de moei lijkheid; den knoop doorhakken, door beslissend
op te treden, eene moeilijkheid uit den weg iuimen;(zeew.) knoop in de loglijn, gelegen op afstanden
van zeemijl van 60 op één graad, zoodat één
knoop per '/ 2 minuut gelijk staat met 1 zeemijl in
het uur; vervolg ms zeemaat van 1 mijl = 1666
M. - tien knoopen afleggen in een uur; — ( plantk.)
afscheiding tusschen de geledingen van een
stengel; —
(sterL .) knoopen, de twee tegenover elkander
staande punten, waar twee groote cirkels van den
schijnbaren hemelbol elkander snijden; de punten,
waar de baan eener planeet of komeet het vlak
van den zonneweg snijdt; dalende knoop wordt
aangeduid door het teeken ij , klimmende knoop,

Ç;—

door het teeken
( nat.) rustpunt in een
voorwerp, dat in gene trillende beweging is.
KNOOPJE, o. (-s).
KNOOPBAND, o. band, geschikt om te knoopen;
...DOEK, m. (-en), ...DOEKJE, o. (-s), doekje,
dat eene vrouw of een meisje zich om den hals
knoopt.
KNOOPEN (knoopte, heeft geknoopt), vast-,
diehtknoopen : twee touwen aan elkaar knoopen;
iets in een doek knoopen; -- knoopen leggen; —
boonen knoopen, een onuitvoerbaar werk aanvangen ; (ook) een werk doen dat niet vordert:
dat gaat voorui t. lijk boonen knoopen ; —
kunstig samenvlechten : zeker vrouwelijk handwerk : een net knoopen, een beursje knoopen; -(fig.) 'iets in zijn oor knoopen, zich voornemen het
voor goed te onthouden, om er te gelegener tijd gebruik van te kunnen maken. KNOOPING, v. (-en),
het knoopen.
KNOOPENDOOS, v. (...zen), doos waarin. ver
afzonderlijk bewaard-schilendkoprt
worden.
KNOOPENDRAAIER, m . (-s), iem. die knoopeii
draait; (fig.) bedrieger; ...FABRIEK, v. (-en),
waar knoopen gemaakt worden; ...GIETER, in.
(-s), die (metalen) knoopen giet; ...HAAKJE, o.
(-s), werktuigje om knoopjes van schoenen, handschoenen enz. door de knoopsgaatjes te halen:
...KNAUWER, m. (-s), (Zuidij.) haarkloover, uitpluizer; ...MAKER,'''m. (-s), ...MAAKSTER, v. (-s),
arbeider, arbeidster in Bene knoopenfabriek; ... MAK ERIJ, v. het maken van knoopen, (mv. -en) knoopenfabriek; ...SCHAAR, v. (...scharen), dun plankje
met Bene groef in 't midden, om bij het poetsen
van metalen knoopen het kleedingstuk niet te
bevuilen.
KNOOPENSCHRIFT, o. mv. gekleurde snoeren,
op velerlei wijze samengesnoerd en ineengevlochten, welke den Peruanen weleer als schrijfteekens
60
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dienden; ...TREKKER, m. (-s), (kleerm.) werk
om knoopen aan te trekken; ...WINKEL,-tuig
in. (-s), waarin men knoopen verkoopt; ...ZIJ,
...ZIJDE, V. zijde (kant), waar de knoopen ii sten.
KNOOPGRAS, o. zeker kruid., hondsgras.
KNOOPIG, bn. ( -er, -st), vol knoopen : (plantk.)
een knoopige stengel.
KNOOPKOORD, o. knoopband; ...KRUID, o.
(plantk.) eene tot de familie der samengesteldbloemigen behoorende plant met vuil lichtpurperen
bloem (centaurea jacea). veel langs wegen en dijken
en in drogen grasgrond voorkomende: het zwarte
knoopkruid (centaurea nigra); ... LIJN, v. (-en) ,
(sterr.), (nat.), zie knoop (4e al.); ...LOOK, o.
knoflook; ...NAALD, v. (-en) ; (handes.) naald,
die men gebruikt voor het knoopen; ...PUNT,
o. (-en), vereenigingspunt, pun* van samenkomst;
...SCHAAR, v. (...scharen), bij het knoopwerk
gebruikelijk.
KNOOPSGAT, (Zuidn.) KNOPSGAT, o. (-en),
gat, waar men den knoop in steekt : een knoopsgat
knippen; boze knoopsgaten, knoopsgaten in schijn ;
die niet open zijn; — een lintje in het knoopsgat
dragen, gedecoreerd zijn; — (Zuidn.) reiziger zijn
in knoopsgaten, niets uitvoeren, leegloopen ; —
(Zuidn.) familie van het zevende knoopsgat, zeer
verre verwant.
KNOOPSGATENSCHAAR, v. (...scharen), (naaist.)
bijzondere schaar om knoopsgaten mee te knippen.
KNOOPSTER, v. (-s), die knoopt, zich met
knoopwerk bezighoudt.
KNOOPWERK, o. zeker dameshandwerk; ...ZIJ DE, v. zijden garen (om te knoopen).
1. KNOP, m. (-pen), (Zuidn.) knoop; hij is geen
knop waard, niets; — naar de knoppen zijn, ver
bedorven enz. zijn : de zieke is naar-loren,gasch
de knoppen; het werk is naar de knoppen.
2. KNOP, m. (-pen), een min of meer rond
lichaam, inz. voor zoover het zich aan het einde
of op den top van eenig voorwerp bevindt, dat Of
tot sieraad, Of tot handvatsel dient : knop van
een deksel. van een degen, van een rotting, van
eene deur, van een zadel, vc n eene speld; — een
juweel of ander sieraad, min of meer den vorm
van een knop hebbend : groote knoppen in de
oorgin; —
(plantk.) het beginsel van een stengel of een
sténgeldeel; naardat de knoppen op hunne middenspil (knopkern of knopas), die het beginsel van een
tak of bloemsteel is, aanstaande bladeren, bloemen,
of bladeren èn bloemen dragen, heeten zij bladknop,
bloemknop of gemengde knop; in knoppen schieten, uitbotten; — de roos is nog in den knop, nog
niet open, geheel ontloken; (fig.) kind, j ongedochter :
een teedere, liefelijke knop eery-e schoonheid in den
knop, mooi aankomend meisje; — de knoppen van
het vlas, de zaaddoozen. KNOPJE, o. (-s), kleine
knop.
KNOPAS, v. ( -sen), zie knop (2e al.); ...BIES, v.
(...biezen), (plantk.) eene tot de cypergrassen behoorende plant. die vooral op moerassige heide en zandgrond en in duinvalleien vrij algemeen
voorkomt (schoenus nigricans); ... GRAS, o. (plantk.)
knoopgras; ...HERIK, v. (plantk.) (gew.) herik;
...HULSEL, o. (-s), de gezamenlijke knopschubben;
...KERN, v. (-en). zie knop (2e al ); ...KEVER, m.
(-s), (nat. hist.) knoppenbijter- ...KIEK, v. (plantk.)
violierachtige of violierbladige steenraket;
...KRUID, o. eene vooral in aardappelvelden voorkomende samen gesteldbloem ge plant waarvan de
straalbloemen wit en de schijfbloemen geel zijn
(galinsoga parviflora); ...KRUIS, o. (-en), (wapenk.)
appelkruis : een verkort kruis met een bol of knop
aan elk uiteinde; ...LOOK, o. (gew.) knoflook.
1. KNOPPEN, (knopte heeft geknopt), knoppen
krijgen, uitbotten, in knoppen schieten : de boomen
beginnen reeds te knoppen.
2. KNOPPEN, (knopte, heeft geknopt), (Zuidn.)
knoopen.
KNOPPENBIJTER, m. (-s), zeker insect, dat de
knoppen beschadigt; ...PIKKER, m. (-s), knoppen
...VRETER, m. (-s), volksnaam van den-vret;
bloedvink, den dikbek en andere vogels.
KNOPSCHUB, v. (-ben), (plantk.) buitenste,
taaie of leerachtige blaadjes van een knop, die bij het
uitbotten afvallen.
KNOPSPELD, v. (-en), doekspeld, groote speld,
bakerspeld.
KNOPVORMING, v. wijze van voortplanting bij

KNUFFELEN

de lagere diersoorten. w aarhij een of meer knoppen aan het lichaam zijn, die na eenigen tijd door
insnoering zich afscheiden en een nieuw individu
vormen.
1. KNOR, m. ( -ren), kwast, knobbel, uitwas; —
draagsteen, balksteen.
2. KNOR, m. ( -ren), been, kraakbeen : is dat
vleesch ? 't Zijn al knorren ('t is al knorvleesch) en
been en; een hard lichaam : uit de wonde stak een
groote knor (stuk) wild vleesch.
3. KNOR, m. ( -ren), een knorrend geluid : het
varken gaf een knor, liet een knorrend geluid hooren.
4. KNOR, m. ( -ren), (stud.) varken, student die
geen corpslid is.
KNORACHTIG, bn. ( -er, -st), knorrig, die gaarne,
licht, spoedig knort.
KNORBEEN, o. (-ders. - deren), kraakbeen.
KNORDER, m. (-s), die knort.
KNORF m. (knorven), een hard lichaam; eene
verharding, een knoop; — (spr.) knorven in de
biezen zoeken, spijkers op laag water zoeken.
KNORFBEEN, o. als stofn., (mv. - deren) als
voorwerpsn. : kraakbeen.
KNORHAAN, m. korhaan (zie aldaar); — zekere
stekelvinnige visch, aldus geheeten naar liet knorrend geluid, dat hij maakt, wanneer hij het water
verlaat, ook zeehaan genoemd (trigla gurnardu 'i); —
(fig.) ongeschilde aardappelen, zonder water in
een pot gaargekool.t.
KNORPELHUID, v. (ont.) kraakbeenhuid.
1. KNORREN, (knorde, heeft geknord), brommend
geluid maken (als de varkens); ook van honden;
(fig.) zijn misnoegen, ontevredenheid toonen door
woorden; op of tegen ïem. knorren.
2. KNORREN, o. kn9rren krijgen, berispt worden.
KNORREPOT, m. en v. (-ten), knorrig mensch,
brompot, pruttelaar : een oude knorrepot.
KNORRIG, bn. bw. ( -er, -st), boos, brommig:
een knorrig antwoord geven. KNORRIGHEID, v.
boosheid.
KNORVLEESCH, o. vleesch vol knorren, kraak
-benigvlsch.
1. KNOT, V. (- ten), KNOTJE, o. (-s), bosje, kluwentje : een knotje haar, een bosje ineengedraaid
en opgestoken haar; — een knotje katoen- een knot
vlas, een ineengedraaid bosje gehekeld vlas; —
zaadhuisje van het vlas.
2. KNOT, m. (-ten), Pene soort van strandlooper
(tringa canutus), zoo groot als de groote lijster.
KNOTEREN, (knoterde, heeft gel.noterd). (gee'.)
kneuteren.
KNOTS, V. (- en), zware stok. van onderen breeder
dan van boven : met eene knots gewapend; de knots
van Hercules; — kaarsedief.
KNOTSBOOM, m. (-en), duivelsboom; ...DRA
Bene knots gewapend is;-GER,m.(s)diet
...HOORNIG, bn. met knotsvormige horens;
hist.) een in mieren(nat.
o.
(-s),
...KEVERTJE,
nesten levend kevertje (claviger); ...POLIEP, v.
(nat. hist.) eene naakte. op zichzelf staande, vleezige poliep min of meer knotsvormig; ...SLAG,
m. (-en), slag met eene knots; ...SPRIETIGEN, m.
mv. keverfamilie met knotsvormige sprieten
(clavicornea); ...VOETIG, bn. (nat. hist.) met
knotsvormige pooten; ...VORMIG, bn. in den
vorm van Bene knots, naar het uiteinde toe in
dikte toenemend, (of) aan het einde een knopje
dragend; ...WORM, in. (-en) een knotsvormige
worm in de Oostzee (priapalus caudatus); .. .ZWAM MEN, v. mv. (plantk.) eerie soort van knotsvormige
zwam (clavaria).
KNOTSEN, (knotste, heeft geknotst), (Zuidn.)
tegen elkander stooten ; eene Pesch knotsen, ze
ledigen.
KNOTTEN, (knotte, heeft geknot), draaien,
strengelen (vlas tot knotten`; — (vlas) repelen; -afslaan (de kroon, den top van iets) : boomen
knotten; — een geknotte kegel, kegel waarvan het
bovendeel afgeknot is; (fig.) ter neder slaan, fnuiken,
verminderen, doen verzwakken : iemands hoogmoed
knotten. KNOTTING, v. (-en), het knotten.
KNOTTER, m. (-s), KNOTSTER, v. (-s), di.- knot.
KNOTWILG, m. (-en), geknotte wilg, die ver
Bene kroon vormt, aldus geheeten in-volgens
tegenoverstelling van een schotwilg.
KNUDDIG, bn. bw. ( -er, -st). Zie KNUTTERIG.
KNUF, m. en v, (-fen), die knuft.
KNUFFELAAR, m. (-s), die knuffelt.
KNUFFELEN, (knuffelde, heeft geknuffeld), ruw
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driftig schudden, drukken, rukken; --- een
klein kind knuffelen, lekker pakken; — met een
meisje knuffelen. KNUFFELING, v. (-en).

KNUFFELIG, bn. ( -ei, -st), verkreukt, ve.cfrommeld, verkronkeld; (fig.) verstijfd van koude :
mijne vingers zijn knuffelig.
KNUFFEN, (knufte, heeft geknuft), (Zuidn.)
knorren (als varkens); (ook) hoesten.
KNUIST, m. (-en), (gew.) knoest; — (fig.) (gemeenz.) vuist, hand : hij heeft fiksche knuisten
aan zijn lijf, weet de handen uit de mouw te steken;
kort ineengedrongen mensch; -- (gew.) een knuist
brood, een hompje brood, ter grootte van een
knuist.
KNUIVELINGEN, m. mv. (gew.) kluifbeentjes.
KNUL, m. (-len), lomperd, stumper, lummel: een
echte knul is hij; — jongen. jonge man in 't algemeen : ken jij dien knul ?; — zij heeft een knul, een
vrijei; — die knul van haar, vent, man; — 't is een
goeie knul, een beste kerel.
KNULLIG, bn. (-er, -st), als een knul, een lummel: wat ziet hij er knullig uit.
KNUNGEL, m. (-s), klungel, nietswaardig persoon.
KNUNGELEN, (knungelde, heeft geknungeld),
knoeiwerk maken; sloe dig kleeren m aken; zich
slordig kleeden.
KNUNGELIG, bn. nietswaardig, slordig, knoeierig.
KNUPPEL, m. (-s), korte, dikke stok, korte
knots; knuppels, talhout.
KNUPPELDAM, m. (-men), dam, met knuppels
aangelegd.
KNUPPELEN, (knuppelde, heeft geknuppeld),
afranselen, doodslaan met een stok of knuppel;
de kat knuppelen, zeker meer en meer verouderend
spel, waarbij met knuppels zoo lang naar eene opgehangen ton wordt geworpen, waarin eene kat is
gesloten, tot een der bodems verbrijzeld is en
het van angst half doode en razende dier zich
alsdan in allerijl wegpakt; — koek knuppelen, een
koek met een knuppel trachten door te slaan (zeker
kermisvermaak).
KNUPPELHOUT, o. (-en), talhout; ...KOEK, m.
(-en), [v. als stofn.] koek in den vorm van den
knuppel van een dorschvlegel, langwerpige smalle
koek; ...KOGEL, m. (-s), (art.) schiethout; ...RIJM,
o. (-en), ...VERS, o. (...verzen) ; een versregel, die
hetzelfde rijm heeft als de voorgaande; slecht vers.
KNUREN, (knuurde, heeft geknuurd), (gew.)
luieren, talmen.
KNUS, KNUSJES, KNUSSIG, bw. aardig, lief,
prettig, gezellig : wik zitten hier zoo knusjes.
KNUTSELAAR, m. (-s), KNUTSELAARSTER,
V. (-s), liefhebber, liefhebster om allerlei kleinigheden zelf te maken.
KNUTSELARIJ, v. (-en), eigengemaakte kleinigheden, liefhebberijtjes.
KNUTSELEN, (knutselde, heeft geknutseld),
,allerlei kleine voorwerpen uit liefhebberij maken;
— (Zuidn. ook) broddelwerk verrichten. KNUTSELING, v. (-en).
KNUTSELWERK, o. werk dat veel geduld ei -cht,
gewoonlijk uit liefhebberij gemaakt : uren en uren
kan hij besteden aan allerlei knutselwerk.

KNUTTEL, v. (-s), (zeew.) met de hand te zamen
gedraaid kabelgaren, seizing, beslaglijn, raband,
touwtje.
KNUTTEN, (knutte, heeft gekout), (gew.) knotten : den tijd knutten, korten, dooden; — (gew.)
steenen met een troffel afslaan om ze pasklaar
bij het metselen te maken.
KNUTTEREN, (knutterde, heeft geknutterd),
(gew.) brommen, knorren : zij knuttert weer; zij
knutterde den ganschen dag; — kleine geluidjes die
,een gezonde zuigeling maakt.
KNUTTERIG, bn. bw. ( -er, -st), aardig, lief, gezellig : dat hoedje staat je knutterig; zij zaten samen
.heel knutterig over den ouden tijd te praten; — (gew.)
pruttelig. KNUTTERIGHEID, v.
KNUTTIG, bn. ( -er, -st), (w. g.) knutterig.
KOBALT, o. een metaal, dat hooggit zelden in
den gedegen toestand voorkomt, lichtgrauw van
kleur is, met roode tint, blinkend, hard en bijna
zoo magnetisch als het ijzer.
KOBALTBLAUW, o. (scheik.) Thenardsblauw,
verbinding van phosphorzuur kobalt met aluin aarde.
KOBALTERTS, o. [mv. (-en) in de betekenis
van soorten van kobalterts], de voornaamste kobalt-

zijn : spijskobalt, kobaltkies, kobaltglans
of glanskobalt en zwart aardkobalt.
KOBALTGLAS, o. smalt of smaltblauw, zie
aldaar.
KOBALT-ULTRAMARIJN, o. eene uit kobalt oxyde en leem bestaande blauwe verf.
KOBBE, v. (-n), (nat. lijst.) zilvermeeuw.
KOBEI, o. (-eren), ei van de zilvermeeuw;
...MEEUW, v. (-en), zilvermeeuw.
KOBOLD, m. (-en), bergmannetje, aardgeest,
kabouter.
KOCHELAAR, in . (-s), (Z. A.) iem. die kochelt;
klikspaan.
KOCHELEN, (kochelde, heeft gekocheld), (Z. A.)
iemands stem en manieren nadoen, om hem boos
te maken.
KODAK, m. (-s), kleine handcamera.
KODAKKEN, (kodakte, heeft gekodakt), met
een kodak photographeeren : tegenwoordig kodakt

ertsen

iedereen.

1. KODDE, v. (-n), (w. g.) aardig, snakerij.
2. KODDE, v. (-n), (gew.) knots.
3. KODDE, v. (-n), (gew.) (Zuidn.) staart, inz.
van honden, koeien en zwijnen ; zijn kodde intrekken, den staart laten hangen (van vrees enz.),
(fig.) beschaamd, beteuterd staan ; — aars, ach terste ; — in 't algemeen : het laatste, het einde.
KODDEBEIER, m. (-s), oppasser der jacht en
visscherij [eigenlijk knotsdrager of knotszwaaier].
KODDERIJ, v. (-en), snakerij. KODDERIJTJE,
o. (-s).
KODDIG, bn. bw. (-er, -st), snaaksch, aardig,
comisch; op eene snaaksche wijze- zonderling:
een koddig ventje; hij maakte allerlei koddige sprongen; hij kan dat zeo koddig vertellen. KODDIG HEID, v. (...heden), grap, aardigheid, zonderling heid.
KOE, v. (koeien), vrouwelijk rund, een zoogdier
tot de orde der tweehoevigen of herkauwers behoorende - eene koe melken; de koe loeit, heeft gekalfd; jonge koe, vaars, koekalf; — (spr.) de koe
bij de horens hebben, de grootste moeilijkheden te
boven zijn: — de koe bij de horens vatten, eene zaak
flink aanpakken; — oude (verdronken, doode) koeien
uit de sloot halen, halfvergeten zaken weer oprakelen,
meestal in ongunstigen zin; — hij heeft zijne koetjes
(of schaapjes) op het droge, hij heeft genoeg verdiend,
om rustig er van te kunnen leven; — koeien met gouden horens beloven, gouden bergen beloven; —de ijzeren
koe, som gelds die een predikant bij zijn aanstelling
ontvangt, en bij zijn aftreden weer afgeven moet,
afwisselend van 100 tot 150 gulden; — men noemt
geen koe bont, of er is een vlekje aan, voor een slecht
gerucht is altijd wel eenige grond; — men weet nooit,
hoe eene koe een haas vangt, hoe het onmogelijke
nog mogelijk wordt; — ik ben zoo lustig (luchtig)
als een vogeltje, dat koe heet, ik ben zeer lui, loom; —
veel koelen-, veel moeien. goed of bezit baart zorg; —
van iets zooveel verstand hebben als eene koe van
saffraan eten, er niets van weten of kennen ; —
(Zuidn.) die geen koeien heeft, moet geen gras huren,
die het voordeel van iets niet geniet, moet er
ook niet het nadeel van hebben ; — de koe vergeet graag, dat ze kalf is geweest,men vergeet
graag dat men jong is geweest ; — daar is meer
dan ééne koe die Blaar (of Bles) heet, daar zijn
I meer menschen die een zelfden naam dragen ; —
op dien tijd zou eerre koe kalven, in scherts gezegd
van iets, dat zeer traag vooruitgaat ; — de beste
koeien worden op stal gezocht, wie wil trouwen
moet een meisje ten huize zoeken, niet op straat
of in de herberg ; — kw .g.) op de koe rijden,
meer verteren dan zijn vermogen toelaat ; —
(w. g.) op de koe staan, bijna verloren zijn, bij
het spel ; — het scheelt geen koe, niet zoo heel
veel; — zoo dom als eene koe, zeer dom; — (fig.)
dom mensch ; — wijfjeswalviseh. KOETJE, o.
(-s), kleine koe: (spr.) over koetjes en kalfjes praten,
over allerlei onbeduidende zaken.
KOEBEEST, o. (-en), koe; ...BLOEMPJE, o.
(-s), koeienbloem.
KOEBOER, m. (-en), (Zuidn.) boer die alleen

koeien, geen paarden houdt.
KOEBOOM, m. k -en), zekere Zuidamerikaansche
boom, beroemd om het witte, kleverige, balsemgeurige vocht, dat bij insnijdingen rijkelijk uit
zijnen stam vloeit en een goed voedsel voor den
mensch oplevert, dat evenals koemelk kan gedronken worden (galactodendron utile).

KOEBRUG.
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KOEBRUG : V. ( - gen), brug om het vee in en uit
een vaartuig te laten gaan; — (scheepst.) vierde
verdieping (van boven af) op een linieschip of
fregat, onder het tusschendek; loopt gewoonlijk
van voor tot achter, behalve op stoomschepen.
KOEBRUGSDEK, o. (-ken), koebrug.
KOEDEK, o. (-ken), dek voor een koe, ter beschutting tegen de koude; ...DIEF, m. (...dieven),
(oeroud.) koeiendief; ... DILLE, v. (plantk.) stinkende kamille (anthemis cotula).
KOEDOE, m. (-s), (nat. hist.) eene soort van
antilope in Afrika (strepsiceros kudu).
KOEDOKTER, m. (-s), veearts ; ...DRANK,
m. nat en warm voedsel voor de koeien; (ook)
geneesdrank voor de koeien ; ...GANG, m.
(-en), oud-Friesche vlaktemaat, eig. een stuk land,
waarop Bene koe in één zomer genoeg gras voor
haar voedsel vindt; ... GRAS, o. (plantk.) gemeene
duivenkervel; ...HARIG, bn. een koeharig paard,
als eene koe gevlekt; ...HOORN, ...HOREN, m.
(-s), een langwerpige hoorn van hout, in de Alpen
gebruikelijk : op den koehoorn blazen.
KOEIEKOP, m. (-pen), kop eener koe.
KOEIENBLOEM, v. (-en), een der volksnamen
van het madeliefje (bellis perennis); ...DIEF, m.
(...dieven), veedief; ...DRIJVER, m. (-s); ...DRIJFSTER, v. (-s), die koeien drijft, inz. naar de markt;
...HOEDER, m. (-s), ...HOEDSTER, v. (-s), man,
vrouw, die toezicht houdt op langs dijken of wegen
grazende koeien; ...HOUDER, m (-s), die koeien
houdt; ...HUID, v. (-en), huid eener koe; ...KAAS,
V. (...kazen), (w. g.) kaas van koemelk; ...KRUID,
o. (plantk.) zie KOEKRUID.
KOEIENOOG, o. (-en), oog van Bene koe; — (gen.)
onnatuurlijk uittreden van den oogappel uit zijne
holte, kalfsoog; — (plantk.) sierplant uit Oost Europa (buphthalmum speciosum), met goudgeel
samengestelde bloemen; — volksnaam voor de
wilde kamille, de toeters (anthriseus silvestris), het
madeliefje en de margriet.
KOEIENPAADJE, o. (-s), (Z. A.) smal veepad
tegen de helling der bergen op; ...UIER, m. (-s),
uier eener koe: ...WEIDE, v. (-n), weiland voor
runderen.
KOEIENDREK, KOEDREK, m. uitwerpselen
van ééne of meer koeien; ...HAAR, o. gmv. als
stofn. (...haren) als voorwerpsn.; ...HERDER, m.
(-s), ...HERDERIN, v. (-nen), die koeien laat
grazen; ...MEST, m. mest van ééne of meer koeien;
...STAL, m. (-len), stal voor ééne of meer koeien;
...STRONT. v. koeiendrek, koedrek: ...WACHTER m. (-s), (Zuidn.) koeienhoeder.
KOEIENVLEESCH, o. ; KOEIEVLEESCH, KOE
koeien, vleesch van-VLESCH,o.vleschan
ééne koe.
KOEIEPOOT, m. (-en), poot eener koe.
KOEIER, m. (-s), (Zuidn.) koeienwachter.
KOEIESTAART, m. (-en), staart eener koe;
...TONG, v. (-en), tong eener koe.
KOEIONNEEREN, (koeionneerde, heeft gekoeionn eerd ), zie coïonneeren.
KOEK, m. (-en), [v. als stofn.] een gebak van
meel, eieren, melk, stroop, honig enz. enz. ver
onderscheiden vorm, hetzij in huis-vardig,n
in pan of po -b bereid, hetzij door den bakker in zijn
oven: Deventerkek; koek in den ketel; — koek slaan,
hakken. met een knuppel of bijl een koek doorslaan (zeker kermisvermaak); — (spr.) dat is gesneden koek, gaat heel gemakkelijk; — dat is andere
koek ! dat is heel and. rs; — een koekje van hetzelfde
deeg, van hetzelfde laken een pak; — het is al koek
van één deeg, het zijn allemaal lieden van dezelfde
soort ; — iets voor zoete koek opeten, iets bitters
of onaangenaams moeten slikken; (ook) iets
goedgeloovig aannemen; — het is koek en ei
roet hen, zij zijn dikke vrienden; — (fig.) het zal
dezen nacht een koekje bakken, hard vriezen; -inz. panneboek : Moeder bakt koeken; lust gij
gaarne koeken ? — ( Zuidn.) ieder bakt zijn koek lijk
hij hem eten wil, ieder regelt zijn zaken, zooals

het hem belieft; -- iem. een koek bakken of

iem. zijn koek boteren, hem vermanen, straffen,
afranselen, bedriegen enz. (al naar het verband); —
lijnkoek, raapkoek : de boeren reven 's winters
niet z - Aden koelgen aan het vee; harde en murwe
koekin; — koeken snijden, de lijnkoeken op maat

afsnijden met het koekenmes ; —
eene op een koek gelijkende massa : het bloed
was tot een koek geworden; — blok, klomp (gegoten

metaal); inr. klomp zilver van 150 mark; vanhier
(fig.) koeken hebben, rijk zijn, veel geld hebben; -(wapenk.) plat of half-bolvormig schijfje, van kleur
(zijn de schijven van metaal, dan heeten zij besanten of penningen). KOEKJE, o. (-s), kleine koek:
een chocoladekoekje, een koekje chocolade; een koekje
blauwsel; bouillonkoekjes.

KOEKALF, o. (... kalvers, ... kalveren), wijfjeskalf.
KOEKAMP, KOEIENKAMP, m. (-en), koeienwide. [In den eigenlijken zin verdient KOEIEN
voorkeur. KOEKAMP is de oudere-KAMPde
vorm : de koekamp te He arlem, de koekamp (de hertenkamp) te 's- Gravenhage. ]
KOEKENBAK, m. (-ken), het koekbakken; —
een gebakken koek.
KOEK(EN)BAKKEN, o. beroep, vak van den
koek(en)bakker ; — het bakken van koeken:
moeder is aan het koekenbakken.

KOEKBAKKER, KOEKENBAKKER, m.,
...BAKSTER, v. (-s), die koek bakt; ...BAKKERIJ, v. (-en), inrichting om koek te bakken; het
koek(en)bakken; ...BAKKERSWINKEL, m. (-s);
... DEEG, o. deeg, dat tot koek gebakken wordt.
KOEKEBAKKER, m. (-s), sul, stumper, iem.
waaraan men niets heeft.
KOEKELEMEIEN, (koekelemeide, heeft gekoekelemeid), (gew.) zich vermaken met. dartelen.
KOEKTILEN, (koekelde, heeft gekoekeld), (gew.)
elkander liefkoozen, elders weer kokkelen geheeten .
KOEKELOEREN, (koekeloerde, heeft gekoekeloeid), leeg, werkeloos zitten en uitkijken : daar zit
hij den ganschen dag te koekeloeren.

1. KOEKEN, (koekte, heeft gekoekt), (gemeenz.
ge .) koeken bakken; (ook) tot een koek worden:
het kruit is heelemaal gekoekt.

2. KOEKEN, v. (-s), (Zuidn.) (kaartsp.) ruiten .
KOEKENAAS, o. (...azen), enz. (Zuidn.). Zie
RUITENAAS enz.
KOEKENBOTERHAM, v. (Zuidn.) boterham van
koekenbrood; ...BROOD, o. (Zuidn.) brood van de
fijnste bloem.
KOEKENMES, o. ( -sen), groot mes om de lijnkoeken op maat af te snijden, ... PAN, v. (-nen)
pan tot het bakken van pannekoeken.
KOEKETEL, ook KOEIENKETEL, m. (-s),
(Zuidn.) groote ketel waarin het voeder voor de
koeien gekookt wordt.
KOEKETER, m. (-s), ...EETSTER, v. (-s), snoeper, snoepster; ...KRAAM, v. (...kramen), kraam,
waarin allerlei koek verkocht wordt.
1. KOEKOEK, m. (-e.e), een trekvogel, tot de
orde der klimvogels behoorende, die zijne eieren
in de nesten van andere vogels legt, aan wie hij
de zorg overlaat ze uit te broeden en zijne jongen
op te voeden (cuculus canorus); — ( spr.) het is
altijd koekoek één zang, altijd hetzelfde deuntje,
't zijn altijd dezelfde praatjes; — duivel : dat
haal je de koekoek, dat uil ik waarachtig wel gelooven; — loop naar den koekoek, loop naar den dui•
vel; — een speeltuig voor kinderen, dat het geluid
van een koekoek nabootst; -- eene koekoeksklok; —
(fig.) hoorndrager; — (Zuidn.) een Mechelsche koe
hoendersoort met bepluimde pooten.
-koe,
2. KOEKOEK, m. (-en), een uitstekend dakvenster, ook koekuit geheeten; — (scheepst.) soort
van open luik, om licht in het salon te geven.
KOEKOEKSBEEN, o. k -en), (nat..hist.) staartbeen
bij vergroeide, onvolkomen ontwikkelde wervels.
KOEKOEKSBLOEM, v. (-en), (plantk.) een inlandsch plantengeslacht, ook pinksterbloem, kraaienbloem, wilde lychnis, haanderikebloem, c iloofbloem
en rood steerntje geheeten (lychnis fos cuculi),
de gevlekte orchis (orchis maculata); — de harlekijn
of kulletjeskruid (orciis moris); — dena,chtkoekoeksbloem (melandryum noctiftorum) of silene waars an
de bloem bleeklood en dc kelk buikig buisvormig

is; — de avondkoekoeksbloem (m. album) met
witte bloem; — de dagkoekoeksbloem (m. rubrum)
met lichtpu.-peren bloem, op beschaduwde zandige
plaatsen voorkomende; — gew. voor de gemeene

veldkers.
KOEKOEKSBROOD, o. (plantk.) gewone klaverzuring (oxalis acetosella en o. stricta), ook hazen alai ei en schapenklaver geheeten.
KOEKOEKSEI, o. (-eren), ei van den koekoek;
...KLOK, v. (-ken), klok die bij het slaan het geluid
van den koekoek nabootst.
KOEKOEKSSPEEKSEL, ...SPOG, o. Zie KIK
-KERSPOG.

KOEKOEKSVEER.
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schilt; de koeliewerving was van het begin af een
KOEKOEKSVEER, v. (-en), veer van een koekoek;
— . (gew.) koekoeksveeren, de sperwer; ...ZANG,
nieuwe vorm van slavenjacht.
...DEUN, m. (-en), het eentonig geluid van den
KOELKAMER, v. (-s), ...KELDER, m. (-s),
koekoek; den koekoekszang zingen, altijd hetzelfde
kamer, kelder waarin spijzen, wijnen, groenten,
liedje zingen, altijd op hetzelfde neerkomen.
fruit enz. gezet worden om koel te blijven of af te
KOEKRUID, o. een onkruid met purperen bloekoelen; ...KETEL, m. (-s), ...KUIP, v. (-en),
men, algemeen op kalk- en kleigrond voorkomende
(bierbr.) waarin het gekookte, van hop voorziene
(vaccoria parviflora), ook wilde weit geheeten.
moutaftreksel wordt afgekoeld.
KOEKSCHUP, v. (-pen), (Zuidn.) ijzeren schup
KOELKRUIK, v. (-en), alcarraza : een zeer
waarmee men de koeken (heetekoeken, panneporeus fleschvormig vat in Spanje en andere warme
koeken enz.) omkeert in de pan, op den rooster enz.
landen; aarden vat, dat de vochten snel laat doorKOEKUIT, m. (-en), kijkuit, zeker dakvenster.
trekken die dan aan de oppervlakte verdampen,
Zie KOEKOEK, 2de art.
«aardoor de kruik zeer afkoelt.
KOEKVISCH m. (...visschen), (nat. hilt.) een
KOELMACHINE, v. (-s), machine ter verkrijging
Indische visch, eene soort van klipvisch, op Martivan lage temperaturen in koelkamers, — kelders,
nique Portugees geheeten (pomacanthus). 1 — pakhuizen enz.
KOEKWINKEL, m. (-s), waar men koek verkoopt.
KOELMIDDEL o. (-en), (gen.) verkoelend middel.
KOEL, bn. bw. ( -er, -st), een geringen warmteKOELMOEDIG, bn. bw. ( -er, -st), (w. g.) koelgraad bezittende, eer koud dan warm; frisch : koel
bloedig.
water; de koele lucht; een koele (niet warme) zomer;
KOELOVEN, m. (-s), (glasbl.) oven met geringere
een koel vertrek; — (fig.) onverschillig, onhartelijk,
hitte dan een smeltoven, waarin de geblazen
niet vriendelijk : een koel gelaat : hij heeft mij koel
glazen voorwerpen langzaam afkoelen; ...PAKontvangen; — niet hartstochtelijk : met koele zinnen;
HUIS, o. (...zen), pakhuis waarin door koelmachines
in koelen bloede, met voorbedachten rade.
de lucht op lage temperatuur gehouden wordt;
KOELBAK, m. (-ken), bak, waarin iets gezet
...PAN, v. (-nen), Bene platte pan, waarin men
wordt om te verkoelen (bier, wijn); — een watervloeistoffen laat afkoelen, vooral in suikerfabrieken.
bak bij de smeden, om gloeiend ijzer af te koelen;
KOELSMOEDS, bw. (w. g.) koelbloedig.
(ook) in glasfabrieken om de blaaspijp af te koelen;
KOELTE, v. frischheid; in de koelte van den avond;
...BALIE, v. (-s), (zeew.) scheepstobbe, doorgaans
— koele plaats : de koelte opzoeken; in de koelte
van eene halve ton gemaakt, waarmede de door
gaan zitten, in de schaduw; — (zeew.) wind : fris aanhoudend vuren warm geworden kanonnen
sehe koelte, stijve koelte, labberkoelte; — (fig.) een
worden afgekoeld; (vestingb.) voormalig buitendichter, een vrijer in de koelte, enz. zon Ier vuur,
werk, dat als voorpost diende.
zonder hartstocht.
KOELBLOEDIG, bn. bw. ( -er, -st), KOELBLOEKOELTECHNIEK, v. techniek betreffende het
DIGLIJK, bw. kalm, rustig oedaard, onaangedaan,
verkrijgen of bewaren van lage temperaturen:
onverschillig, KOELBLOEDIGHEID, v.
de tegenwoordige koeltechniek stelt in staat Argen KOELDRANK, m. (-en), verkoelende, veifristijnsch vleesch in bevroren toestand hier aan te voeren.
schende drank.
KOELTJE, o. (-s), windje : er woei buiten een
KOELEEK. v. (plantk.) gekruide zuring. Zie
aardig koeltje.
LEEK.
KOELTJES, bn. een weinig koud; (fig.) eenigszins
KOELEMMER, m. (-s), houten of lederen emmer,
onverschillig : hij heeft mij snaar koeltjes ontvangen.
met water gevuld, waarin neen bij aanhoudend
KOELUCHT, v. (gew.) de sterke lucht, die het
in den zomer groeiende en op het water drijvende
vuren den wisscher van den vuurmond van tijd
tot tijd afkoelt.
zeewier verspreidt.
KOELEN, (koelde, heeft en is gekoeld), koeler
KOELVAT, o. (-en), bak met ijs, waarin men
wijn enz. koel houdt; (spr.) er komen gasten, zet
maken, worden : het kanon koelen, met den wisscher
afkoelen; — gloeiend ijzer koelen, in water dompeden wijn in het koelvat; — voedertrog; — (scheik.)
len; — zijn dorst koelen (beter lesschen); — zijne
een met water gevuld vat, waar de overgehaalde
drift koelen, die uiten, daaraan gevolg geven; —
vluchtige lichamen met eene pijp worden doorzijn gemoed aan iein. koelen, zich op hem wreken; —
heen geleid.
het 'weder begint te koelen, frisscher te worden; —
KOELZEIL, o. (-en), groote buizen van zeildoek,
de wind koelt, wordt kouder; — (w. g.) iem. te koelen
die versche lucht tusschendeks en in de stookplaats
der stoomschepen voeren.
leggen, dooden; -- het zal wel koelen zond "r blazen,
de drift, de ijver, de vriendschap enz. zal langzamerKOELZINNIG, bn. bw. ( -er, -st), KOELZIN hand vanzelf wel verflauwen. KOELING, v. (-en), i NIGLIJK, bw. kalm bedaard, rustig, zonder
het koelen.
overhaasting. KOELZINNIGHEID, v.
KOELHARTIG, bn. bw. ( -er, -st), onverschillig,
KOELZWABBER, m. (-s), (scheepst.) zwabber
niet hartelijk. KOELHARTIGHEID, v.
waarmee men bij groote hitte de planken vochtig
KOELHEID, v. gematigde koude, frischheid (der
houdt.
lucht); — (fig.) onverschilligheid. onhartelijkheid,
KOEMAK, bn. (gew.) een koemak paard, een
onvriendelijkheid : ik kan mij zijne koelheid niet
bijzonder mak paard.
verklaren.
KOEMELK, v. melk van koeien : zuivere koemelk.
KOELHUIS, o. (.. huizen), huis, schuur, vertrek
KOEMELKER, m. (-s), KOEMELKSTER, v.
waarin vloeistoffen o. v. melk) worden geplaatst
(-s), die koeien melkt.
om die koel te houden.
KOEMELKERIJ, v. het melken der koeien;
KOELIE, m. en v. (-s), (Ned. Ind.) gehuurde
(-en), koemelkersbedrijf.
arbeider, daglooner, sjouwer, inz. van elders aan
KOEMIS, v. bedwelmende drank der Kalmukken, door gisting uit zure paardenmelk verkregen.
gekleurde arbeider voor de fabrieken,-gevord
plantages, mijnen enz. in de koloniën; —CON1. KOEN, bn. bw. k -er, -st), het gevaar minachTRACT, o. (-en), dienstcontract gesloten tusschen
tend, stout, onversaagd, dapper, vermetel: een
werkgever en werknemers of koelies.
koene held; een koen besluit; hij spreekt koen, boud.
KOELIED, o. lied, dat de Alpenherders in ZwitKOENLIJK, bw. (w. g.) op koene wijze.
serland op den hoorn blazen.
2. KOEN, m. (-s), mansnaam (verkorting van
KOELIEDIENST, m. (-en), dienst door een koelie
KOENRAAD).
verricht; betrekking van koelie; ...LOODS, v.
KOENHEID, v. ir oed, stoutheid, onversaagd•
(-en), loods waarin de contractkoelies gehuisvest
heid.
zijn; ...LOON, o. (-en); ...OPSTOOTJE, o. (-s),
KOENRAADSKRUID, o. (plantk.) eene plant,
opstootje van ontevreden contractkoelies; ...ORdie vruchten met bloedrood sap draagt (hypericum
DONNANTIE, v. (-s), voorschrift, ordonnantie
androsaemum).
der regeering betreffende het koeliewezen, het
KOEPAARD, o. (-en), koeharig paard, bruin
werven, vervoeren, in loon houden der koelies en
met groote witte vlakken.
de verschillende bepalingen die een koeliecontract
KOEPEEN, v. (...penen), zekere groote peensoort,
moet bevatten; ...RONSELAAR, m. (-s), iem.
mangelwortel, die gewoonlijk als veevoeder wordt
die (vaak op bedrieglijke wijze) koelies werft;
gebruikt.
... WERK, o. werk dat een koelie opgedragen
KOEPEL, m. (-s), rond dak, ronde kap : de
wordt; (fig.) zwaar, vernederend werk : ik bekoepel van de St. Pieterskerk te Rome; — tuinhuisje
dank voor zulk koeliewerk; ...WERVING, v. (-en);
(al of niet met zulk een dak) : de familie zat thee
... WEZEN, o. het koeliewezen is ontstaan na afschaf te drinken in den koepel. KOEPELTJE, o. (-s).
ing der slavernij, wacrvan het in aard weinig verKOEPELBERG, m. (-en), koepelvormige berg;
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...DAK, o. (-en), koepel, dom; ...DEUR, v. (-en),
deur van een koepel in een tuin; ...FORT, o. (-en),
koepelvorn- ig fort; ...GEWELF, o. (...welven),
zeker gewelf, waarvan de horizontale doorsneden
cirkels zijn, vooral bij kerken in gebruik; ...KAMER , v. kamer in koepelvorm; kamer in een
tuinkoepel; tuinkam er; ...KERK, v. (-en), kelk
met een koepeldak.
KOEPELOVEN, m. (-s), ongeveer cilindervormige
van vuurvaste steenen opgetrokken oven in eene
ijzergieterij, tot het smelten van het gietijzer, ook
schachtoven geheeten.
KOEPELRAAM, o. (...ramen), ...VENSTER,
o. (-s), raam of venster in een koepel.
KOEPELVORMIG, bn. den vorm van een koepel
hebbend : koepelvormig dak.
KOEPOK, v. (-ken), pokpuist aan den uier van.
de koe; — menschenpok, ontstaan door inenting,
waartoe de stof oorspronkelijk uit koepokken
genomen werd; — de koepokken inenten, uitvinding
van den Engelschen dr. Jenner, om tegen de besmet
gewone pokken immuun te maken, vacci--tingder
neeren.
KOEPOKINENTING, v. (-en), vaccine; kunstmatige inenting met de smetstof uit de koepokken;
...STOF, v. het heldere vocht, dat de koepokken
bevatten.
KOEPOST, m. (-en), loopplank met dwarslatten van den wal op eene schuit of boot gelegd,
om daaroverheen koeien te laden of te lossen.
KOEREIGER, m. (-s), eene reigersoort, 50 cM.
lang, in Afrika en Egypte inheemsch (ardea ibis)
die van den rug van het vee de insecten pikken :
een buffel draagt soms 8 of 10 van deze schitterend
witte vogels op den rug.
KOEREIHEN, KOEREIGEN, v. mv. oude
volksmelodieën der koeherders in de Alpen.
KOEREN, (koerde, heeft gekoerd), een dof kir
-rend
geluid maken (van duiven).
KOERGAST, m. en v. (-en), badgast (Hd. Kur-
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van klimmende buideldieren met een grijpstaart
en zeer dichten pels (phalangista); de grootte der
25 bekende soorten wisselt af van 6 tot 75 cM.;
zij komen voor van Timor en Celebes tot Oost Australië.
2. KOESKOES, v. een mengsel van verschillende
soorten van vleesch, groenten enz.
KOESKOESEN, door elkaar stampen van middagspijzen, eene koeskoes maken.
KOEST, tw. (in het Fr. couche-toi) ga liggen,
(tegen een hond); ook : houd u stil ! zich koest
houden, zich stil houden.
KOESTERAAR, m. (-s), KOESTERAARSTER,
v. (-s), die koestert.
KOESTEREN, (koesterde, heeft gekoesterd), verwarmen : de zon koestert het aardrijk met hare stralen; de koesterende stralen der zon; zich bij het vuur,
zich in, de zon koesteren; — liefderijk verzorgen,
verplegen, oppassen : zij koestert haar kind; — (fig.)
hoop, wantrouwen koesteren, voeden; — booze
gedachten koesteren, hebben; -- haat tegen iemand
koesteren; het voornemen koesteren; eene slang, eerre
adder aan zijn boezem koesteren, zie adder. KOESTE

KOERHUIS, o. (...huizen), (veroud.) wachttorentje, wachthuis; — (Hgd. Kurhaus) badhotel.
KOERIER, m. (-s), renbode, bode, die belang
afstand moet overbrengen.-rijkedphsogtn
KOERS, m. (-en), weg, richting, inz. de richting
van een schip : weet gij ook, welken koers hij is uit
koers zetten of richten naar, zich wenden-gean?—d
naar : het schip zette koers naar Engeland; den koers

-RING,v.(en)ht
koesteren.
KOESTIJL, m. (-en), paal in een koestal, waaraan
het vee vaststaat.
KOET, v. (-en), (nat. hist.) zekere ralvogel
(fulica atra), zwartachtig van kleur en zoo groot
als eene kleine kip, gewoonlijk zeekoet geheeten; —
(fig.) (Zuidn.) lafaard. KOETJE, o. (-s).
KOETARWE, v. wilde tarwe, koekruid.
KOETERAAR, m. (-s), KOETERAARSTER, v.
(-s), die koetert.
KOETEREN, (koeterde, heeft gekoeterd), koeter
spreken; krompraten, gebrekkig spreken.-walsci
KOETERTAAL, v. koeterwaalsch.
KOETERWAAL, m. die slecht, onverstaanbaar
(inz. Hollandsch) spreekt, eigenlijk een Waal, die
het Nederlandsen radbraakt.
KOETERWAALSCH, bn. onverstaanbaar ; —
o. onverstaanbare taal, slecht Hollandsch; dieventaal.
KOETERWALEN, (koeterwaalde, heeft gekoeterwaald), koeteiwaalsch spreken.
1. KOETS, v. (-en), een groote overdekte wagen
voor menschen om er in te rijden, b. v. postkoets;
inz. een sierlijk bewerkte wagen, welks geheel
bedekte en rondom gesloten kast op riemen of stalen
veeren hangt : eene koets voor twee, voor vier per-

bepalen; uit den koers raken; van den koers zijn, den
koers kwijt zijn de goede richting verloren hebben;
(ook fig.); van den rechten koers afdwalen, (ook
fig.) het pad der deugd verlaten; — behouden koers,
reis; — de nieuwe koers op staatkundig gebied, de

sonen; met of in eene koets rijden; koets en paarden
houden, rijtuig houden, en dus zeer rijk zijn; —
(spr.) door zijn geweten kan wel eene koets met vier
paarden rondrijden, zijn geweten is zeer ruim; —
(dicht.) wagen: de koets van den zonnegod. KOETS-

gast).

nieuwe richting; — (kooph.) gangbaarheid, van
munten : munten buiten koers stellen of houden; —
de schommelende marktprijs van munten, wissels, effecten enz., aan de beurs (vaak in percenten
uitgedrukt) : tot den hoogsten koers verkoopgin; hoe
is de koers van den roebel ? de koersen noteeren; de
koersen zijn gedaald, gerezen; -- (Zuidn.) wedren.

van paarden enz.
KOERSABEL, bn. gangbaar, voor koers vatbaar.
KOERSBERICHT, o. (-en), de noteeiingen, die
de effecten- en wisselhandelaars dagelijks opmaken
van den koers der effecten, wissels enz.; ...BLAD, o.
(-en) ; dat de koersberichten meedeelt.
KOERSEEREN, (koerseerde, heeft gekoerseerd),
in omloop, gangbaar zijn.
KOERSEN, (koerste, heeft gekoerst), den koers
richten, koers zetten naai : het schip koerste naar
het noorden; — (fig.) schatten, begrooten, ramen :
een afstand, den prijs van iets koersen; — klaarspelen:
dat zal hij wel koersen. KOERSING, v. het koersen.
KOERSLIJST, v. (- en), lijst der beurskoersen;
...NOTA, v. (-'s); ...NOTEERING, v. (-en), opgave der beurskoersen; ...REKENING, v. berekening der waarde van munten of effecten naar
den koers van den dag; ...VERHOOGING, v.
(-en), ...VERLAGING, v. (-en), het stijgen of
dalen van den koers; ...VERSCHIL, o. (-len),
verschil tusschen den hoogsten en den laagsten
koers.
KOERZAAL, v. (...zalen), groote zaal in een
koerhvis waar de gasten op de badplaatsen zich
vereenigen. (Rd. Kursaal).
1. KOES, zie KOEST.
2. KOES, v. (-en), (gew.) boes of koestal.
1. KOESKOES, m. (...koezen), (nat. hist.) groep

JE, o. (-s).

2. KOETS, V. (- en), (gemeenz.) bed : komaan
jongens, gauw naar de koets; — ( dicht.) sponde:
praalbed; huwelijksbed; — (gew.) bedstede der
boerenknechts.
KOETSBAK, m. (-ken), binnenste der koets;
...BOK. m. (-ken), koetsiersbankje op eene koets;
...BOOM, m. (-en), ...DISSEL, m. (-s), boom tusschen de paarden.
KOETSEBOORDJE, o. (-s), (gew.) bedstee boordje : het plankje in eene bedstede, waarop de
nachtspiegel enz. wordt geplaatst.
1. KOETSEN, (koetste, heeft gekoetst), (w. g.)
in. met eene koets rijden.
2. KOETSEN, (papierm.) de geschepte vellen van
de vormen op de vilten drukken.
KOETSENMAKER, m. (-s), rijtuigmaker.
KOETSER, m. (-s), (papierm.) die koetst.
KOETSGLAS, o. eene soort van glas, voor koetsen
geschikt; —, (...glazen), raampje in eene koets;
...HUIS, o. (...huizen), stal, gebouw, waar men de
rijtuigen bergt.
KOETSIER, m. (-s), voerman : de koetsier viel
van den bok; -- (spr.) twee koetsiers op één bok,
twee bestuurders van eene zaa,e, inrichting of bond,
die bet onderling niet eens zijn.
KOETSIERSLIVREI, v. (-en), bijzondere kleeding
van een koetsier; ...PLAATS , v. (-en), betrekking
van koetsie,.; Plaats van den koetsier op een rijtuig;
...ZWEEP, v. (-en), lange zweep, zooals de koetsiers gebruiken.
KOETSPAARD, o. (-en), paard dat niet onder
den man loopt; ...POORT, v. (-en), groote verwulfde
poort aan een huis, inrijpoort; ...RAD, o. (- eren),
wiel van eene koets; ...RIEM, m. (-en), onderriem,
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veer van eene koets; ...SLEDE, v. (-n), (veroud.)
koets zonder wielen; ...WAGEN, m. (-s), reiskoets,
berline.
KOEVINKJE, o. (-s), (nat. hist.) zekere dag\linder; — (gew.) gele kwikstaart; ...VLIEG, v. (-en),
groote vlieg, mestvlieg.
KOEVOET, m. (-(mn), ijzeren hefboom, handspaak, van onderen eindigend in een klauw.
KOEVOGEL, m. (-s), kleine vogel in N.-Arerika
die van den rug van hit vee de woekerdieren
afzoekt: evenals onze koekoek legt hij zijn eieren
in de nesten van andere kleinere vogels.
KOEWACHTERTJE, o. (-s), (nat. hist.)(gew.) gras
...WORTEL, in. (-s), koepeen; ...ZANG,-musch;
m. (-en), koelied.
KOF, v. (-fen), eene soort van rondgebouwd
zeeschip met breden achtersteven, een grooten
mast en een bezaansmast- : vroeger was de kof een
voornaam, echt Hollandsch schip; (spr.) koffen en
smakken zijn waterbakken,.
KOFFER, m. (-s), reiskist : zijn koffer pakken,
uitpakken; hij kan zijn koffer wel pakken, hij kan
wel heengaan, vertrekken ; (ook) hij krijgt zijn
ontslag ; — (Zuidn) (spr.) het valt altijd achter de
koffer, het wordt verkwist, gaat verloren ; —
(vestingb.) grachtgalerij, caponniere. KOFFERTJE, o. (-s), kleine kofffer , kistje.
KOFFERDEKSEL, o. (-s), deksel van een koffer.
KOFFEREN, (kofferde, heeft gekofferd), in een
koffer pakken.
KOFFERKETEL, m. (-s), (stoomw.) stoomketel
met zes rechte of flauw gebogen wanden; ..
KER, m . (-s), die koffers maakt; ...SLEUTEL, m.
(-s); ...SLOT, o. (-en), slot aan een koffer.
KOFFERTORIE, o. (...riën), (gew.) omslag van
een schrijfboek, kaft, ook kapitorie geheeten.
KOFFERVISCH, m. (. . .visschen), eene soort van
zonderlinge beenige zeevisch met saamgegroeide
kaken, in de tropische zeeën tot de familie der
hardhuiden behoorende (ostracion quadricornis);
(le geheele romp is met beenplaten ompantserd
en heeft eene driehoekige doorsnede.
KOFFIE, v. de zaden der koffieplant, koffie
: koffie branden, de koffieboonen in een bus-bone
of trommel roosten; ongebrande koffie, koffie malen;
— het gemalen poeder der gebrande koffieboonen:
doe vandaag wat meer koffie in den pot; — de drank
uit dit poeder bereid : koffie zetten, gereedmaken,
bereiden; keffle schenken. (ook) ten dienste van den
reizenden man, een kopje koffie; --- koffie drinken,
(ook) het tweede ontbijt gebruiken omstreeks 12 uur;
sterke, slappe koffie; — op de koffie komen, komen
koffiedrinken; (ook fig.) van eene slechte kermis
thuis komen: — (spr.) dat is geen klare koffie, zie
klaar; — morgen, bij de koffie, om al schertsend een
verzoek af te slaan; — tijd, waarop men gewoonlijk
koffie drinkt : hij zou na de koffie nog even aan
-komen.
KOFFIEACHTIG, bn. ( -er, -st), als koffie, naar
koffie zweemend : een koffieachtige smaak: houdende
van koffie, gaarne koffie drinkende : ik ben niet
kof fieachti g.
KOFFIEBAAL, v. (...balen), linnen zak, waarin
men de koffieboonen verzendt; eene baal met koffie;
...BAKJE, o. (-s), bakje in een koffiemolen, waarin
de gemalen koffie valt; ...BES, v. ( -sen), vrucht
van den koffieboom; ...BITTER, o (seheik.)
stikstofhoudend onzijdig bestanddeel der koffie;
caffeine; ... BLAD, o. (-en), schenkblad om er de
kopjes op te zetten; —, (- eren), blad van den koffie
...BLADZIEKTE, v. bladziekte op de-bom;
koffielanden; ...BOEL, m. de gezamenlijke benoodigdheden voor het koffiedrinken : den. koffieboel
omwassehen, wegruimen; ..BOM, v. (-men), eene
bom, waarin men de koffie brandt.
KOFFIEBOOM, m. (-en), een boom, tot de
meekrapplanten behoorende, die in d e steenachtige
streken van Arabië en Abyssinië thuis behoort,
doch thans ook vooral in Oost- en West -Indië
aangekwee'.. t wordt, en welks vrucht, eene bes
ter grootte van eene kers, twee met de platte zijde
tegen elkander liggende zaden bevat, koffieboonen
genaamd (coffee arabica).
KOFFIEBOON, V. (-en), zaad van den . koffie
groene (ongebrande) kof, eboonen, koffie--bom:
boonen malen (tot poeder, om getrokken te kunnen
worden); — (plantk.) gew. benaming voor de
kikkerbloem of zwanebloem (butomus umbellatus);
...BRANDER, m. (-s), die koffieboonen brandt

KOFF IESCHENKER.
of roost; (ook) het erktuig daartoe; ...BRANDERIJ, v. het koffiebranden; (mv. -en) inrichting
om koffie te branden.
KOFFIEBRUIN, bn. koffiekleurig, d onkerbrrlin.
KOFFIEBUIK, m. en v. (-en), onmatige drinker
of drinkster van koffie; ...BUS, v. ( -sen) metalen
bus om koffie in te bewaren; ...CARAMEL, v.
(-s). zie caramel; ...CULTUUR. v. (...culturen),
de cultuur, het kweeken van koffie; ... DIK, o.
bezinksel van getrokken koffie; ...DOOS, v. (...doozen), om koffie in te bewaren; ... DRINKER, m.
(-s), ...DRINKSTER, v. (-s), die koffie drinkt.,
die bij iem . komt koffiedrinken; ... DROES,
...DROESEM, m. koffiedik; ...EXTRACT, o. sterk
aftreksel van koffie; ...FILTREER, v. (-en), filtreer voor koffie; ...GELD, o. geld, dat oor de
koffie betaald wordt; (ook) opbrengst van koffie;
...GEREI, o. Koffieboel; ...GEUR, m. de aangename
reuk van koffie; ...GOED, o. koffieboel: ...HAN
verkoop van koffie; ...HAN -DEL,m.dein
...HEESTER, m . (-s), koffieboom.-DELAR,m.(s);
KOFFIEHUIS, o. (...huizen), café, huis waar
men zoowel koffie, thee als bier, sterke dranken
en likeuren kan vererijgen en gebruiken : een koffiehuis opzetten; een koffiehuis houden of doen; naar
het koffiehuis gaan; de koffiehuizen bezoeken; een
koffiehuis met vergunning.
KOFFIEHUISHOUDER, m. (-S), ...HOUDSTER v.
(-s), herbergier, herbergierster, kastelein, kasteleines
in een koffiehuis; ...BEDIENDE, m. (-n), ...JONGEN, m. (-s), ...KNECHT, m. (-s), die helpt of
bedient in een koffiehuis.
KOFFIEIJS, o. eene soort van banketbakkersijs;
...KAMER, v. (-s), zaal, vertrek in een schouwburg enz., waar men verversehingen gebruiken en
rooken kan : foyer; ook de eigenlijke gelagkamer
in eele herberg enz.; ...KAN, v. (-nen), kan, om
koffie in te zetten en te laten trekken; ...KELDER, In. (- s), schoftkelder (voor ambachtslieden);
kelder, waar water en vuur wordt verkocht; ...KETEL , m. (-s), ketel waarin men koffie zet; ketel
voor kokend water; ...KIOSK, v. (-en), kiosk waar
men eene kop koffie gebruiken kan.
KOFFIEKLEUR, v. donkerbruine kleur als van
koffie; ...KLEURIG, bn. als koffie gekleurd, de
kleur van koffie hebbende.
KOFFIEKOMMETJE, ...KOPJE, o. (-s), kop
om er koffie in te schenken en uit te drinken;
...KONKEL, N . (- s), eene vrouw, die veel van
koffiepartijtjes houdt; (gew.) koffiepot; ...KOO.PER, m. (-s), ...KOOPSTER, v. (-s), die koffie
koopt; ...LAND, o. (-en), (In.d.) koffieplantage;
...LEPELTJE, o. (-s), lepeltje om de gemalen
koffie in den pot te scheppen; om de koffie om te
roeren; ...LEZEN, o. het lezen, uitzoeken der
koffieboonen.
KOFFIEMAKELAAR, m. (-s), makelaar in koffie;
...MELK, v. melk, op koffie getrokken; melk, met
koffie gekookt; melk voor de koffie; ...MOEDER,
V. (- s), boomen dis, als stikstofverzamelaars den
bodem als 't ware eene stikstofbemesting geven,
waardoor de koffiestruik weliger groeit; ...MOLEN,
m. (-s), molen, waarin koffiehoonen worden gemalen; ...MOOR, m. (-en), (Zuidn..) een groote waterketel met hengsel en tuit; ...ONDERNEMING, v.
(-en), koffieplantage; ...00GST, m. (-en), he,,
inzamelen der koffie; de tijd dier inzameling; de
opbrengst der koffie.
KOFFIEPAKHUIS, o. (...huizen), om de koffie
in te bergen; ...PAPIER, o. papier, waarin koffie
geweest is; (fig.) slecht grauw papier; ...PLANT,
V. (- en); ...PLANTAGE, v. (-s), stuk grond, waar
koffie geteeld wordt (in Oost- of West- Indië);
...PLANTER, m. (-s), eigenaar van eene koffieplantage; ...PLUK, m.; ...POT, m. (-ten), koffiekan;
...PRAATJE, o. (-s), gezellig praatje bij de koffie:
aan die koffiepraatjes kan men zich niet storen;
...PRIJS, m. (...prijzen), marktprijs der koffie;
...PRODUCTIE, v. de jaarlijksche koffieproductie
der geheele aarde is ongeveer 1000.000.000 KG.,
...PRUT, v. (gew.) koffiedik.
KOFFIESCHENKER, m., ...SCHENKSTER, v.
(-s), die een koffiekelder houdt of koffie schenkt;
...SERVIES, o. (...viezen), alles wat noodig is
bij het koffiedrinken; ...SIROOP, ...STROOI',
v. stroop, ook gebrande stroop geheeten, die men
in de koffie doet; ...SPIT, o. (-ten), toestel om koffie
te branden; ...STRUIK, m. (-en), jonge-bone
koffieboom.

KOFFIETAFEL.
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KOFFIETAFEL, v. (-s), tafel waaraan men
koffie drinkt; wat duurt de koffietafel heden lang !
wat drinkt men lang koffie !; ...TEELT, v. het
kweekera van koffie; ...TEUT, V. (-en), vrouwtje
dat lang bij de koffie blijft zitten, niet voort
...TIJD, m. tijd, waarop men gewoonlijk-makt;
koffie drinkt : hij kwam juist op koffietijd; ...TROMMEL, v. (-s), trommel ter bewaring der koffie;
groote, cilindervormige ijzeren bus, waarin de
koffie gebrand wordt; ...TUIN, m. (-en), koffie
...UUR, o. (...uren), koffietijd.
-plantge;
KOFFIEVEILING, v. (-en), openbare verkooping van koffie; ...WATER, o. water, bestemd
om op de koffie te worden gegoten; ... WEGER,
m. (-s), werktuig om de soortelijke zwaarte der
koffie te bepalen; ...WIJF, o. ( ...wijven), vrouw
die graag koffie drinkt; ...WINKEL, m . (-s), waar
men koffie erkoopt; ...ZAK, m. (-ken), een zak,
waardoor men koffie opschenkt; koffiebaal; papieren koffiezaK; -- (Zuidn. ook) koffiebuik;
...ZUUR, o. (scheik.) zeker zuur in de koffie
tegenwoordig gewoonlijk koffielooizuur-bone,
geheeten.
KOFSCHIP, o. (...schepen). Zie KOF.
KOG, ( -gen), KOGGE, v. (-ii), KOGGESCHIP,
0. (...schepen), middeleeuwsch snelzeilend koop
ook ten oorlog gewapend; zeker-vardijschp,
hedendaagsch vaartuig.
1. KOGEL, v. (-s), (gew.) bijenkap, van voren
van koperdraad voorzien.
2. KOGEL, m. (-s), bal inz. zooalq uit kanonnen,
geweren enz. geschoten wordt : een ijzeren ko(jel;
boden kogel; een holle kogel; met kogels schieten; —
tot den kogel veroordeeld zijn, den kogel krijgen, om
doodgeschoten te worden; — iem.' ef zich een kogel
door het hoofd jagen, voor den kop schieten; een
kogel wisselen, duelleeren met het pistool; — (spr.)
de kogel is door de kerk, de beslissing is gei allen,

nu is er niets meer aan te doen.KOGELTJE,
o. (-s).

KOGELAANDRIJVER, m. (-s), ...AANZETTER,
m. (-s), ijzeren laadstok (voor kanonnen); ...AS,
v. ( -sen), (aan rijwielen enz.) eene as, die in een
ruimen cilinder op kleine kogeltjes loopt; ...BAAN.
V. (...banen), de kromme lijn, welke het zwaarte
punt des kogels in de lucht beschrijft; ...BAK, m..

(-ken), plaats, waar de kog els (op ooilogsscbepen )
liggen.
KOGELBLOEM, v. (-en), eene sierplant met gele
kogelvormige bloemen ktrollius europaeus).

KOGELDIERTJES, o. mv. (nat. hist.) kogel
diertjes die tot de klasse der infusiediertjes-vormige
behooren en in bedorven wateren worden aangetroffen; ... DISTEL, v. (-s), (plantk.) een plantengeslacht, tot de familie der samengesteldbloemigen
behoorende, aldus geheeten naar de kogelvormige
gedaante zijner blauwe of witte bloemkorfjes
(echinops).

KOGELEN, (kogelde, heeft gekogeld), met kogels
schieten; met steenera werpen.
KOGELFLESCH, v. (. . .flesschen), glazen vat met
wijden buik en langen hals; ...FLESCHJE, o. (-s),
fieschje met een glazen kogeltje tot stop, dienende
om koolzuurhoudende dranken te bevatten.
KOGELGIETER, m. (-s), die kogels giet; ...GIETERIJ, v. het kogelgieten; — mv. (-en), plaats,
waar kogels gegoten worden; ...GOOT, v. (...goten),
gootvormige bak, waarlangs men bij het verstapelen
of laden van kogels deze naar beneden laat rollen;
...HOK, o. (-ken), kogelperk; ...JASPIS, m.;
...KAR, V. ( -ren), handstortkar tot vervoer van
projectielen; ...KLOS, m. ( -sen), lichte houten cilinder, aan de eerie zijde uitgehold, om den kogel te
ontvangen, aan de andere zijde van eene groef
voorzien om de kardoes in te binden.
KOGELKRUID, o. kogelbloem.
KOGELKRUIS, o. (-en), (wap.) kruis met een
knop op het wapenschild.
KOGELLEGER, o. holte aan den onderkant der
ziel van een stuk geschut: ...MAAT, v. (...maten),
...MAL, v. (-len), Gene maat, waarmee de middellijn
van een kogel wordt gemeten; zij t eQtaat uit eene

plank of ijzeren plaat, waarin de grootte des kogels
naar het vereischte kaliber is gesneden; ...METER,
m. (-s), toestel om de *maat of het kaliber van den
kogel te bepalen; ...MORTIER, m. (-en), zeker soort
van mortier; ...PARK, ...PERK, o. (-en), kogel
plaats waar de kogels opgestapeld liggen. -z%erf,
KOGE,.jREGEN, m. (fig.), eene di-hte massa van

afgeschoten kogels : de aftocht geschiedde onder een
alles vernielenden kogelregen.

KOGELROND, bn . bolrond : een kogelrond lichaam,
KOGELSTAPEL, m. (-s), (art.) piramide van
opeengestapelde kogels; ...TANG, v. (-en), (heelk.)
werktuig om kogel-, uit te halen; ...TREKKER. rn.
(-s), krasser, werktuig om den kogel uit een geweer
te halen; kogeltang.
KOGELVISCH, rn. (...visschen), Bene familie
der visschen met Bene min of meer eironde of
kogelvormige gedaante, wier huid met stekels in
pleats van met schubben bezet is (diodon tigrinus).
KOGELVLUCHT, v. (w. g.) vlucht, bui van
kogels; ... VORM, ni.. (-en), vorm, waarin de kogel
gegoten wordt.
KOGELVORMIG, bn. bolvormig.
KOGELWAGEN, m . (-s), wagen, waarin de
kogels vervoerd worden (achter de kanonnen);
...WERF, v. (...werven), kogelpark; ...WOND,
V. (-en), wond door een kogel teweeggebracht:
...ZEEF, v. (...zeven), koperen zeef om de kogels
te ziften, wehlig in gebruik.
1. KOGGE, v. (-n), kog.
2. KOGGE, v. (-n), (gesch.) landdistrict in Westfriesland, waarschijnlijk zoo geheeten, dat die
streek verplicht was in oorlog Bene gewapende
kogge te leveren ; de koggen waren allen binnen
niet altijd ingepolderd; later verward-dijkschen
met koo ; j, eene soort van polder; —BOEZEM, n..
k -s); —LASTEN, m . polderlasten in Bene kogge;
--STRIJKMOLEN, in. (-s), soort van watermolen ; —WEGGELD, o. (-en), omslag voor de
kosten der wegen van het ambacht; —WERKEN,
0. mv.
KOH-I-NOOR, m. berg des lichts, een bijzonder
groote diamant.
KOHIER, o. (-en), belastingsregister : het kohier
van den hoofdelijken omslag.

KOHORT, v. (-en), onderafdeeling van een legioen
(in het Ro^neinsche leger), legerafdeeling, krijgsbende.
KOJAN(G), v. (-s), (Ind.) ruimtemaat en gewicht; op Sumatra — 33 HL.; in Siam 10 HL.:
in Singapora 1814 KG. , voor zout 3145 KG., op
Java 1845 KG., te Batavia, 1661 KG.
KOK, m. (-s), man ervaren in de bereiding van
spijzen; aannemer voor maaltijden; --- (spr.1 het
zijn niet allen koks, die lange messen dragen, het
uiterlijk vertoon bewijst iemands geschiktheid
niet; — veil koks bederven de brij, te velerlei raad
volgen is schadelijk; — honger is de beste kok, als
men honger heeft, eet men alles; — eten wat de
kok schaft, van alles meeëten.

KOKAGE, v. (gemeenz.) het gekookte; de spijzen
KOKARDE, v. (-s), oorspronkelijk Bene haneveer,
nu een band, lint of roos van bepaalde kleur, als
veld- of partijteeken of als nationale leus.
KOKELOKO-NOTEN, v. mv. juvia -noten : drie
zaden met harde schaal van de Bertholletia-kantige
excelsa, een 30 M. hoogen boom in Z.- Amerika,
ook Braziliaansche noten en Paranoten geheeten.
KOKEN, (kookte, heeft gekookt) eig. van vloei stoffen, door verhitting in een toestand komen. dat
de ontstane dampbellen tot aan de oppervlakte
komen en daar oersten : het water kookt bij eene
temperatuur van 100 ° C.; thee moet trekken, maar
mag niet koken; -- door verhitting in dien toestand
brengen : hebt gij al water gekookt ?; -- spijzen op

het vuur zacht en eetbaar maken door ze eenigen
tijd in kokend water te houden : aardappelen koken,
den pot (het eten) koken; gaar koken; — in tegenst.
met braden : gekookt vleesch; — die meid kookt goed,
kan goed koken; wie kookt voor is ?; — (spr.) als het
op is, is het koken gedaan, als men niets meer heeft,
kan men niets meer genieten of verteren ; —
(Zuidn.) koken moet kosten, voor alle vertering
is geld noodig ; --(fig.) als eene kokende vloei stof geheel in besieging worden gebracht : het
koken der zee; -- inz. door hartstocht : mijn bloed
kookt, van drift; hij kookt van toorn, is zeer boos.
KOKING, v. (-en), het koken, zieden, borrelen.
KOKEND, bn. bw. aan de kook zijnde, tot kokens
toe verhit : kokend water.
KOKENDHEET, bn. buitengewoon heet, gloeiendheet : dp koffie is nog kokendheet.
1. KOKER, m. (-s), mannelijk persoon, die kookt.
2. KOKER, m. (-s), cilindervormige, rolvormige
doos, waarin iets geborgen wordt of besloten is,
b. v. naaldenkoker, pennenkoker, inktkoker enz.; —
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pijlkoker : v el pijlen in zijn koker hebben, in onderscheiden vakken bedleven zijn, (ook) vele treffende
redenen gereed hebben; - (gein eenz.) dit komt niet uit
zijn koker, niet uit zijn eigen brein; -- houten om
: de jonge boomera staan vaak in kokers; -----sluite
(scheepst.) buis, waarin op kleine vaartuigen de
mast staat; - cilindervormige (of vierkante) buis,
waardoor iets heen stroomt : de koker is verstopt;
het water stroomt door een koker onder den dijk door.
KOKERTJE, o. (-s), kleine koker, in alle beteekenissen; (plantk.) gesloten bladscheede.
KOKERBRUG, v. ( -gen), spoorwegbrug bestaande
uit een grooten ijzeren koker of tunnel, ook tunnelbrug geheeten : de kokerbrug over de Cornwai/.
KOKERELLEN, (kokerelde, heeft gekokereld),
allerlei kookseltjes maken, koken.
KOKEREN, (kokerde, heeft gekokerd), in een
koker steken of bergen; -- (w. g.) (fig.) foppen,
misleiden : ik laat mij niet kokeren; ik zal hem
wel kokeren.
KOKERGAT, o. (-en), (timen.) holte in het vensterkozijn, waarin het raamgewi„ht zich op en neer
kan bewegen.
KOKERIJ, v. het koken; beroep van kok; -,
(-en), gereedgemaakte spijzen.
KOKERJUFFERTJE, o. (-s), een netvleugelig
insect, watermot of lenteti lieg (phryganeidae), wier
larve een eigengemaakt kokertje bewoont.
KOKERMAKER, m. (-s), ...MAAKSTER, v.
(-s), die kokers maakt; ...MOF, v. (- fen), langwerpige mof.
KOKERMUILEN, (kokermuilde, heeft g ekokermuild), glimlachen; meesmuilen.
KOKERVRUCHT, v. (-en), (plantk.), droge, één hokkige, meest veelzadige doosvrucht., die aan haar
binnenwand openspringt (bij monnikskap, ridder
pioen enz.); ...WORM, in. (-en), (nat. hist.)-spor,
larve van het kokerjuffertje; -- soort van borstelworm.
KOKES(SE), v. (Zuidn.) kokin.
KOKET, KOKETSEL, o. (w.. g.) al wat gekookt
of gebraden is.
KOKHAAN, m . (...hanen), (nat. hist.) alikruik,
kammossel.
KOKHALZEN, (kokhalsde, heeft gekokhalsd),
walgen, op het punt zijn te braken; kokhalzen van
het eten, bijna stikken in liet vele eten.
KOKIN, v. (Zuidn.) kookster, keukenmeid.
KOKINJE, v. (-s), balletje van dik en taai gekookte suiker of stroop; (gew.) taai gekookte suiker
of stroop in smalle peperhuisjes val papier.
KOKINJEBAKKER, ...MAKER, m. (-s), suikerbakker; ...TROMMEL, v. (-s), ...TROMMELTJE,

o. (-s), waarin men de kokinjes bewaart.
KOKKELAAR, m. (-s), die kokkelt; kraaiende
haan.
1. KOKKELEN, (kokkelde, heeft gekokkeld), geluid geven als de hanen.
2. KOKKELEN, (ge w.) willen we eens kokkelen,
met het gelaat tegen elkander liggen en elkander
zoenen (de moeder en het kind) ? Zie koekelen en
koekelmneien.
KOKKELKORRELS, v. mv., ...ZADEN, o. mv.
de vruchtjes of zoogenaamde zaden van een op
Malabar en de Oostindische eilanden voorkomenden heester, die, rondachtig -niervormig en purper
somtijds ten getale van twee- tot driehonderd,-rod,
in groote, hangende, samengestelde trossen bij
elkander zijn geplaatst; zij worden o. a. gebruikt
om visschen te verdooven en zoo te vangen (menispermum).
KOKKER, KOKKERD, m. (-s), (gemeenz. en
spott.) dat groot in zijne soort is : een kokkerd van
een neus, van een appel; inz. groote neus : hij heeft
een kokkerd van belang.
1. KOKKEREN, (kokkerde, heeft gekokkerd),
voor kok spelen, kok zijn, koken.
2 KOKKEREN, o. het roepen van den fazant
in den paartijd.
KOKKIE, v. (-s), (Ind.) kookster, keukenmeid.
KOKMEEUW, v. (-en), eene soort van zeemeeuw,
de mantelmeeuw (larus marinus); de kleine kokmeeuw (larus fuscus); ook de kapmeeuw (larus
ridibundus) aan onze binnenwateren wordt zoo
genoemd.
KOKOSBAST, m. (-en), bast van de kokosnoot,
die de kokosvezel oplevert.
KOKOSBOOM, ...PALM, m. (-en), een boom, tot
de familie der palmen behoorende, over alle tropi-
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sche ge%, enten verspreid en in ontelbare behoeften
van de bevolking aldaar voorziende (cocos nucifera).
KOKOSMELK, v. melkachtig vocht in de nog
niet rijpe kokosnoot; ...NOOT, v. (...noten), vrucht
van den kokospalm; ...NOTEBAST, m. (-en), de
bast van eene kokosnoot; ...OLIE, v. boterachtig
plantenvet uit de kokosnoot; ...PALMBOOM, m.
(-en), kokosboom; ...SUIKER, v.; ...VET, o.;
...VEZEL, v. (-s); ...VRUCHT, v. (-en), kokosnoot;
...ZEEP, v. uit kokosolie vervaardigd.
KOKSJONGEN, m. (-s), helper, bediende van den
kok; ...KRAUWEL, m. (-s), koksjongen; ...MAAT,
m. (-s), ...MAATJE, o. (-s), koksjongen: ... PLAATS,
v. (-en), betrekking van kok; ...POMP, v. (-en),
pomp voor het vaatwerk; ...WERK, o.
KOKWET, o. (-ten), zeker klein vaartuig.
1. KOL, v. (-len), tonde, witte plea op het voor
een paard. of Bene koe, even boven de-hofdvan
oogera.
2. KOL, m . (-len), hamerslag tegen het hoofd
van een rund om het te dooden.
3. KOL, v. (-len), tooi erkol, tooverheks; kol
rijden, op een bezemstok den s 3hoorsteen uit door
de lucht naar den Bloksberg of de vergadering
der heksen rijden, (fig.) tooverijen plegen, de heks
spelen.
4. KOL, v. beste hennep.
5. KOL, v. (-len), een groot sleepnet, bij de
Nederlandsche kabeljauwvangst in gebruik.
6. KOL, v. (-len.), bot die aan beide zijden donker
van kleur is.
KOLBAK, m. (-ken), (Turksch) berenmuts der
huzaren, (in België) der grenadiers en gendarmen.
KOLBIJL, v, (-en), bijl met hamer (om runderen
te kollen).
KOLBLEI, v. (-en), (nat. hist.) een zoetwater
ook blei, kolbliek, koloog, kolfoog en platter-visch,
geheeten, die uiterlijk veel overeenkomst heeft
met den brasem (abromus blicca).
1. KOLDER, m. (-s), (oudt.) lederen harnas,
kuras, dat borst en rug oedekte; wapenrok der
Pruisische kurassieis; - (gew.) vlieger (der kinderen).
2. KOLDER, m. zekere paardenziekte; - de
stille kolder, algemeene gevoelloosheid; - de razende
of dolle kolder, regelmatige aaoivallen van dolheid,
die een kwartier tot een half uur duren; - (fig.)
den kolder in het hoofd krijgen of hebben, op hol
raken, onhandelbaar worden, zich aan dolzinnigheden overgeven.
3. KOI.:DER, m. (-s), (houthandel) zeker soort van
palen van 4 meter of langer; ook kotter geheeten.
KOLDEREN, (kolderde, heeft gekolderd), den

kolder (de ziekte) krijgen : het paard begint te kol deren; (fig.) zich als een dolleman aanstellen.
KOLDERGAT, o. (-en), (zeeva .) gat, waarin de
spil van den helmstok steekt.
KOLDERIG, bn. ( -er, -st), duizelig, dol; (fig.)
woest, razend.
KOLDERSCHIJF, v. (...schijven), excentrieke
of uitmiddelpuntige schijf, die in stoommachines
op de as van 't vliegwiel of dt- as van de locomotief
ligt en de stoomzuigerstang heen en .Nreer voert.
KOLDERSPRONG, m. (-en), dwarse sprong van
een paard.
KOLDERSTOK, m. (-ken), stok, waarmede de
roerpen wordt bewogen; - (in houtzaagmolens)
benaming van de aan de krukas bevestigde stokken,
waardoor de zaagramen op en neer bewogen worden.
1. KOLEN, (het koolt, is gekoold), tot kool worden : die turf koolt slecht; - (gew.) warm maken,
door er gloeiende kolen in te doen, die men heen
en m eer scheidt : klompen kolen
2. KOLEN, v mv. steenkolen.
KOLENAAK, v. (...aken), eene soort van vaartuig
om kolen te vervoeren: ...ADER, v. (-s), koollaag
in eene mijn; ...ASCII, v. asch van steenkolen;
...BAK, uh . (- ken), bak voor steenkolen; ... BEDDING, V. (- en), koollaag; ...BRANDER. m. (-s).
...BRANDSTER, v. (-s), uitbrander, uitbrandster
van houtskool; ...BRANDERIJ, v. het kolenbranden; (mv. -en), plaats, waar houtskool gemaakt
wordt; .... DAMP, m. damp van gloeiende kolen:
door kolendamp stikken; ...DEPOT, o. (-s); ...DISTRICT, o. (-en); ... DRAGER, m. (-s), die steenkolen uit de schepen draagt: ...EMMER, m. (-s),
zekere soort van kolenbak; ...G S, o. ( -sen), dat
uit steenkolen wordt gestookt; ...GELD, o. premie
voor stokers en machinisten voor het bezuinigen

KOLENKOOPER.

954

van steenkolen; ...GLOED, m. warmte, welke
brandende kolen uitstralen; gloeiende kolen;
...GRUIS, o. fijne steenkolen; ...HOK, o. (-ken),
bergplaats voor kolen ; ...IJZERSTEEN, o. soort
ijzererts: ...KALKSTEEN, o. een door kooldeelen
zwart gekleurd kalksteen; ...KELDER, m. (-s),
waarin kolen worden geborgen.
KOLENKOOPER, m ., ...KOOPSTER, v. (-s),
handelaar, handelaarster in kolen; ...MAAT, V.
(...maten), om kolen te meten; ...MAGAZIJN, o.
(-en), magazijn om steenkolen in te bergen; ...MEILER, m. (-s), een hoop hout, door den kolenbrander
naar den eisch opeengestapeld, die moet verkolen;
...METER, m. (-s), die steenkolen meet; ...MIJN,
V. (- en); ...PAKHUIS, o. (...huizen), kolenmagazijn; ...SCHEPPER, m. (-s), ...SCHOP, v. (-pen).
om steenkolen op te scheppen; ...SCHIP, o. (...schepen), dat steenkolen vervoert; ...SLAK, v. (-ken),
uitgebrande smidskolen ; ...TIP, v. (-pen), werk
om kolen te storten; ...TRANSPORTEUR,-tuig
m. (-s), inrichting tot het snel transporteeren
van steenkolen : die kolentransporteur kan 670 ton
kolen per uur verplaatsen; ...TREMMER, m. (-s),
man die de kolen naar de machinekamer brengt;
...VERKOOPER, rr . (-s); ...VERKOOPSTER, v.
(-s); ...VOERDER, m. (-s), kolenschip ; ...VUUR,
0. ; ... WAGEN, m. (-s), wagen, om steenkolen
te vervoeren, ...ZAK, m. (-ken); ...ZANDSTEEN,
V. eene slechte soort steenkolen, vermengd met
zand enz., boven de steenkolenlagen; ...ZWART,
o. zekere zwarte kleur, bij schilders.
KOLF, v. (kolven), het onderste, eenigszins breed
uitloopend gedeelte van een geweer : hij stampte
met de kolf van het geweer op den grond; — (w. g.)
er met de kolven inslaan, (fig.) veel verteren, een
losbandig leven leiden; — (oudt.) zeker geweer, ook
kolbus en kolfroer geheeten ; — korte knots, aan
het dikke einde gewoonlijk met ijzeren punten
beslagen, goedendag; — biljartstok; —
,scheik.) gesloten glas met wijden buik en gebogen hals : distilleerkolf; —
stok met een koperen klik van onder, waarmede
de kolfbal wordt geslagen : kolf aan stek, aan stuk,
aan het stuk, de kolf heeft den paal geraakt; (spr.)
de kolf naar den bal werpen, het spel gewonnen geven, het opgeven; — dat is een kolfje naar zijne
hand, dat schikt of bevalt hem net ; — (nat.
bist.) kolfjes, twee kleine beweegbare organen op
het achterborststuk der tweevleugelige insecten,
ook balanceerkolfjes geheeten; —
(plautk.) zekere aarvormige bloeiwijze : maïs
KOLFJE. o. (-s),
-kolven.
KOLFBAAN, v. (...banen), plaats, ingericht voor
het kolfspel; ...BAL, m. (-len); ...BLOEM, v. (-en),
samengestelde bloem, in den vorm eener kolf:
...BLOEMIGEN, mv. eene plantenorde (spadiciflorae) waarvan de meest eenslachtige naakte bloemen zitten aan eene vleezige of houtige as of kolf;
...BLOESEM, m. (-s); ...BUS, v. ( -sen), eene soort
van oud vuurwapen, waarnaar de kolveniers hun
naam droegen; ...FLESCH, v. (. . .flesschen), distilleerkolf.
KOLFHOUT, o. (fig.) botterik, botmuil.
KOLFMOS, o. (plantk.) gemeene wolfsklauw
(lycopodium clavatum); ...00G, v. (-en), zekere
visch, zie kolblei; ...PLAAT, v. (...platen), metalen
beslag onder aan de kolf van een geweer; ...ROER,
o. (-en), ko'ibus.
KOLFSALAMANDER, m. (-s , (nat. h:st.) een
tweeslachtig dier, tot de orde der kikvorschen
behoorende, dat een wormvormig lichaam met
tv► ee voorpootjes heeft en door kieuwen ademt
(siren).
KOLFSPEL, o. het spelen met de kolf.
KOLFVORMIG, bn. den corm eener kolf heb
-bend.
KOLGANS, v. (...ganzen), zekere soort van eend
(anser albifrons), met een breeden ringvormb,en
band van witte veeren achter den snavElwortel.
KOLHAMER nl. (-s), kolbijl.
KOLIBRIE, m. (-s), KOLIBRIETJE, o. (-s),
groep van prachtig gekleurde sierlijke vogeltjes,
sank van bouw, met langen staart en een priem vormigen zeer langen snavel; er zijn meer dan 400
soorten in Z. Amerika; de grootte wisselt af tusschen
die eener zwaluw en van een hommel.
KOLIEK, o. eene hevige pijn in den onderbuis,
welke van de darmen uitgaat en die, in verband
met eenige andere vaste ziekteverschijnselen, eigen-
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aardige ziekten oplevert, bekend onder den naam
van krampkoliek, wind .olien, loodkoliek, ko,iek
van Poitou, besloten koliek. KOLIEKPIJN, .
koliek.
KOLK, v. (-en), diepe kuil, put : sedert de doorbraak is daar eene diepe kolk; -- de aschkolk, onder
een haard; — de kolk eereer sluis, de ruimte tusschen
de beide paren sluisdeuren in eene schutsluis; —
verbindingssloot van den eenen watermolen tot
den anderen in een gang molens; — afgrond, grondelooze diepte van het water : de kolken der zee; —
(fig.) het schimmenrijk. KOLKJE, o. (-s).
KOLKABELJAUW, m. (-en), [v. als stofn.j'
kabeljauw, die met de kol gevangen is.
KOLKDIJK, m . (-en), dijkje, kade langs eene
molenkolk.
KOLKEN, (kolkte, heeft gekolkt), met eene
draaiende beweging omhoog rijzen; — (gemeenz.)
rommelen (in het lijf); boeren, boeren laten.
KOLKSLOOT, v. (-en), ;loot tusschen de kolk dijken, molensloot; ...SLUIS, v. (...sluizen),
schutsluis.
KOLLEBLOEM, ti . (-en), korenbloem, korenroos;
— gewone klaproos (papaver rhoeas`.
1. KOLLEN, (kolde, heeft gekoid); een rund
kollen, met de kolbijl of den kolhamer voor den
kop doodslaan.
2. KOLLEN, (kolde, heeft gekold), kol rijden,
heksen.
KOLOKWINT, m. (-en), kwintappel: de kogelronde, zeer bittere en buikzuiverende vrucht van
de kolokw-intkomkommer.
KOLOKWINTKOEKJE, o. (-s); ...KOMKOMMER, v. (-s), Bene tot de familie der komkommer aehtigen behoorende plant (citrullus colocynthis);.
...SAP, o.
KOLOM, v. (-men), zuil, pilaar; — verschillende
zaken, die den vorm van een pilaar hebben : kwik
wervelkolom; — ( dri,kk.) gedeelte eener in de-kolm,
lengte verdeelde bladzijde : op twee kolommen drukzijne
kolommen openen voor (van dagbladen),
ken;
iets opnemen, ruimte afstaan voor; — langwerpige
strijdschaar, legeraf d eeling in gering front en
veel diepte, strijdkolom : colonne; -- (nat.) galva nische kolom, een toestel, welke dient om dynamische electriciteit te ontwikkelen; — de kolom van
Volta, de eerste toestel van dezen aard, in 1800
door Volta uitgedacht. KOLOMMETJE, o. (-s).
KOLOMBIJNTJE, o. (-s), kolibrie; -- (ook) zeker
zacht gebak : een kiezentrekker, die van zijn breek
spreekt, alsof het een kolombijntje is.
-ijzer
KOLOMHOOFD, o. (-en), (boekdr.) kolomtitel ;:
...KACHEL, v. v-s), eene kachel in den Norm
eener kolom; ...TITEL, m. (-s), titel boven elke
kolom eener bladzijde; in woordenboeken, de ver
eerste en het laatste artikel cener.-meldingvaht
kolom.
KOLONEL, m. (-s), hoofdofficier, die iii rang
onder den Generaal -Majoor staat en het commando
heeft over Bene brigade of twee regimenten.
KOLONEL - INGENIEUR, m. (-s--s), hoofdofficier
bij de genie.
KOLONELSCHAP, o. de waardigheid van kolonel.
KOLONELSPENSIOEN, o. (-en); ...PLAATS, v.
(-en); ...VROUW, v. (-en); ...WEDUWE, v. (-n).
KOLONIAAL, bn. van eene kolonie, tot eene
kolonie behooiende; — het koloniaal stelsel, wijze van
inrichting en beheer der koloniën; — het koloniaal
batig slot, zuivere winst, die de (Oostindische) koloniën onder de werking van het cultuurstelsel afwierpen; -- de koloniale waren, handelsproducten
der overzeesche volkplantingen (inz. koffie en
suiker); — koloniale troepen, (ook) KOLONIALEN,
miliairen., die in de oveizeesche bezittingen dienen.
KOLONIE, v. (- s, ...niën), vclkplanr.ing : eene
kolonie stichten of vestigen; de Kaapkolonie; de
Nederlandsche, Engelschz koloniën; minister van
koloniën; — sorafkolonie, zie aldaar; — (ook) de
gezamenlijke vreemdelingen van ééne zelfde natie
in Bene bepaalde stad : de Nederlandsche kolonie
te Parijs; te Berlijn; de Duitsehe kolonie te Batavia;
— in een land zelf Bene plaats, waarheen landloo
pers, bedelaars enz. worden gezonden, om te trachten hen te verbeteren : bedelaarskolonie; de kolonie
Veenhuizen; — plaats -waarheen kinderen gedurende
de vacantie gezonden worden tot herstel of velbetering hunner gezondheid: vacantiekolonie. -eene vereeniging van lagere dieren ot planten, die
alle uit één moederdier of ééne moederplant zijn
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ontstaan en één samenhangend geheel blijven
vormen : eene pol?ypenkoloni e; eene kolonie van
bacteriën.
KOLONISATIE, v. (...tiën), inrichting eereer
landstreek tot volkplanting; nederzetting eener volk planting; —PLAN, o. (-min).
KOLONISEEREN, (koloniseerde, heeft gekoionisee.•d), volkplantingen vestigen : eene landstreek

koloniseor eei,.
,

KOLONIST, m. (-en), burger van eene volkplanting ; (ook) die tot eene bedelaarskolonie enz.
behoort.
KOLORIET, o. (schild.) kleurentoon, tint : een
malseh, een krachtig koloriet; (fig.) gloed.
KOLORIST, m. (-en), een schilder, die het koloriet zeer wel verstaat, bekwaam kleurenmenger.
KOLOS, m. ( -sen), beeld, gedaante van boven
grootte; het 140 voet hooge, aan den-menschlijk
Zonnegod gewijde metalen beeld der oudheid aan
den ingang der haven van Rhodus; inz. de beide
18 voet hooge standbeelden op steigerende rossen
vóór het pauselijk paleis op den Monte Cavallote
te Rome; -- (fig.) held, man van groote kracht of
genie; — zeer machtig rijk : de kolos van het Noorden,
Rusland; de Romeinsche kolos, het oude Romeinsche
rijk.
KOLOSSAAL, bn. bw. (...saler, -st), buitengewoon groot, reusachtig : een kolossaal gebouw; —
bw. buitengewoon, in hevige mate : hij is kolossaal
rijk; ik heb me daar kolossaal verveeld; ik ben dan
van avond kolossaal ongelukkig.
KOLOSSUS, m. (kolossen), kolos; mensch of
dier van grooten lichaamsbouw.
KOLPAARD, o. (-en), paard met eene kol.
KOLRIJDER, m. (-s), (veroud.) toovenaar;
...RIJDSTER, V. (- s), tooverheks.
KOLSCHOT, o. (-en), (Z. A.) doelschot, schot
juist in het midden van de schijf.
KOLSEM, m. (-s), (zeew.) zaathout, tegenkiel:
kiel, die binnen in het schip over de buikstukken
met de buitenkiel verbonden wordt.
KOLSOEN, m. (-en), Bene soort van hond, zoo
groot als een middelmatig groote windhond in den
Himalaja en in Tibet, algemeen beschouwd als de
stamvader onzer huishonden (canis dukhunensis
en primaevus).
KOLSTERSTOK, m. (-ken), kolderstok.
KOLTER, m. (-s), (houthandel), zie KOLDER,
3e art.
KOLVAART, v. kabeljauwvangst met de kol,
in het voorjaar, (in tegenst. met de beugvaart of
--visscherij, welke in den winter geschiedt).
KOLVEN, (kolfde, heeft gekolfd), met de kolf
in de kolfbaan spelen : kolven om (iets), laten kolven
om; , (spr.) dat is goed gekolfd, goed gespeeld, dat
heeft hij er goed afgebracht; — hij heeft goed gekolfd, voordeelig zijn bedrijf uitgeoefend, het is
hem in de wereld meegeloopen; — (boekb.) het
boek kolven, glanzig maken, bij het marmeren van
de snede.
KOLVENIER, m. (-s). Zie KLOVENIER.
KOLVENIERSDOELEN, m. (-s). Zie KLOVE
-NIERSDOL.
KOLVER, m. (-s), die kolft.
KOM, v. (-men), bak, schaal, kop : eene kom met
water; eene kom thee, koffie; -- (Zuidn.) op de kom
(mogen) bijten, den bond in den pot vinden; (ook)
aan iets geen deel mogen of kunnen nemen; —
het binnenste gedeelte eener haven; — de bebouwde kring eener gemeente : hij woont in de kom van
het dorp; — kleine vijver, waterkom : voor het
kasteel lag eene kom, waarin goudvisehjes zwom
eene kleine haven ; -- kleine binnen -men;
komvormige diepte in de aard--landschez;—
oppervlakte, (ook) lage streek tusschen twee
heuvelen. KOMMETJE, o. (-s).
KOMA, v. (-s), kop of hoofd eener komeet.
KOMAF, o. afkomst : hij meent van een heel
hoog komaf te wezen; -- het afkomen, einde : daar
is geen komaf aan; hij maakt geen komaf, vordert
niet, begint er niet aan.
KOMBAARS, v. (...baarzen), (zeew.) grove
wollen deken aan boord (der matrozen); (fig.)
hij is al lang in eene kombaars genaaid, hij is reeds
lang dood.
KOMBAARSSTEM, v. (-men), (Z. A.) stemgerechtigde inboorling, kaffer die met eene deken om
het naakte lichaam ter stembus gaat.
KOMBOF, v. (-s, -fen), (gew.) (gew.) schuurtje,

KOMEN.
hokje, waarin gestookt en allerlei ruw keukenwerk verricht wordt.
KOMBUIS, v. (...buizen), scheepskeuken; kachel
of fornuis aan boord; — (Z. A.) keuken.
KOMBUISDEUR, v. (-en), (Z. A.) keukendeur;
...HOLLANDSCH, o. (Z. A.) Kaapsch Hollandsch;
...JONGEN, m. (-s), koksjongen aan boord; ...KA
keukenkachel; ...KETTING,-CHEL,v.(s)ZA
m. (-en), ketting waaraan aan boord de kookpot
hangt; ...MEID, v. (-en), (Z. A.) keukenmeid; enz.
KOMEDIANT, m. (-en), tooneelspeler. KOME
-DIANTE,v.(n)toelspr
KOMEDIE, v. (-s), schouwburg : naar de komedie
gaan; de komedie bezoeken; — ( fig.) vertooning :
komedie spelen, veinzen, valsche, ijdele vertooning
maken; — 't is eene komedie, eene ware komedie,
eene grappige zaak of gebeurtenis. Zie COMEDIE.
KOMEDIEGEBOUW, o. (-en), schouwburg;
...SPEL, o. (-en), tooneelmatige vertooning; (fig.)
veinzerij, bedrog, ij dele vertooning : het oogenschijnlijk hartelijk verkeer tusschen die menschen is niets
dan komediespel; ...SPELER, m. (-s), komediant;
(fig.) veinzaard; ...SPEELSTER, v. (-s), komediante; ...STUK, o. (-ken), tooneelspel, blijspel;
...VERTOONING, v. (-en).
KOMEET, v. (...meten), staartster, aangeduid
door het teeken ` Q ; de kern, de staart der
komeet.
KOMEN, (kw arn, is gekomen), zich naar de
plaats begeven, waar degene die spreekt of totwien men spreekt is, of verondersteld wordt te zijn;
het tegengestelde van gaan; ik kom spoedig naar
huis; de trein komt nop niet; — vaak met eene
nadere bepaling van de wijze, hoe men komt:
naast, voor, achter iem. komen; met de boot, per
spoor, te voet komen; -- ook van de richting van
zeker punt uit : de trein komt van Haarlem-; van
school, uit de kerk komen; — aankomen : de gaande
en komende man; er is een tijd van komen en een
tijd van gaan; ik zie hem liever gaan dan komen; —
wie eerst komt, eerst maalt, wie het eerst ergens is,
wordt het eerst geholpen; -- (fig.) aanbreken,
naderen : de tijd zal wel komen, dat dat alles veranderd is; als straks de zomer komt; er komt regen,
het zal gaan regenen ; — geschieden, gebeuren,
in zijn werk gaan : vertel mij eens : hoe is dat gekomen ? hoe komt het, dat gij niet vertrokken zijt
wat is de reden ? zoover zal hij het niet laten konten; —
(w. g.) toekomen : mij komt hiervan f 25, ik krijg
hiervan, heb recht op f 25.; — genoeg hebben om
behoorlijk te leven ; dit jaar zullen wij er moeiliji, ,
korten; — dat kun mg goed komen, goed worden,
in den geuenschten toestand komen; -- (Zuidn.)
hij zal nog goed komen, genezen; — (Zuidre.) iem.
zien komen, hem bedriegen, afzetten, te veel voor
iets laten betalen : in dien winkel hebben ze mij
zien komen; —
komen gevolgd door een voorzetsel : aan iets of
iem. komen, iets of iem. verkrijgen : dat meisje zal
nog wel aan den man komen, zal wel een man krij gen; dat zal nog wel aan den man komen, nog wel
verkocht worden; — hoe is hij aan al dat geld gekomen? hij is er niet eerlijk aan gekomen; — dit huis
komt later aan hens, hij zal het erven; — er is niet
aan te komen, 't is niet te krijgen; — aan de beurt
komen, zijne beurt krijgen; — die schurk komt nog
aan de galg, zal nog eens opgehangen (zwaar gestraft) worden; -- hij kon niet aan den gang komen,
niet beginnen; — (w. g.) iem. aan het leven komen,
hem het leven trachten te benemen; — gij moet
niet aan de boter komen, er niet aan zitten, er niets
afnemen; — aan land, aan wal komen; — (fig.)
kom mij daarmede niet aan boord, spreek mij daar
niet over, stel mij dat niet voor; — aan den dag
komen, bekend worden; — (spr.) als de nood aan
den man komt, als het er op aan komt, als de nood
nijpt; -- (gew.) 't zal wel aan (om) den hals komen,.
't zal wel gebroken, aan stuk raken; er komt hier
veel aan den hals, er gaat hier door achteloosheid
veel verloren; — ik kan er niet achter konen, ik
kan het niet te weten krijgen; -- achter de waarheid
komen, de waarheid ontdekken; — achter een
geheim korten, hiervan kennis krijgen, ermede

bekend worden; —
zij komt zelden bij ons, bezoekt ons zelden; —
bij eene vrouw komen, omgang met haar hebben,
(ook) haar beslapen; — ik kan niet bij de appels
komen, ze niet bereiken, er niet van nemen; —
deze kleur komt er dicht bij, is bijna dezelfde; -- ik,
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kan er niet bij komen, kan het niet vatten, 't is mij
te hoog; —
door iets komen, ev door komen, iets goed ten
einde brengen ; hij komt niet door zijn werk; —
zal de zieke er nog door komen ? nog genezen? —
in gevaar, verlegenheid, nood komen, geraken; —
in zwang komen, gebruikelijk worden; — in de
mode komen, mode worden; — in verzoeking komen,
niets meer te doen, grooten lust ge oelen, veel neiging hebben; — in de kraam komen, bevallen; —
dat kwam mij niet in de gedachte, dat viel mij niet
in; — in iemands plaats komen, de betrekking van
iem. innemen, overnemen, hem vervangen; —
ik kom om uw oudste dochter, te halen; (ook)
hare hand te vragen; — om het leven komen, het
leven verliezen; -- onder dak komen, onderkomen,
huisvesting krijgen; — iem. onder de oogen komen,
voor hem verschijnen, in zijne nabijheid komen; —
kom mij niet meer onder de oogen. scherpe wijze
van wegzending; — ik kan maar niet op zijn naam
komen, ik kan mij zijn naam maar niet herinneren;
— op de gedachte komen, iets verzinnen, bedenken;
— op den inval komen; — op de hoogte van iets
komen, iets begrijpen, vatten, doorzien; — iem.
op het lijf komen, hem overvallen, hem kastijden,
afrossen; --- rem. onverwachts op zijn dak komen
vallen, onverwachts bij hem komen, hem verrassen;
— er bovenop komen, tot welstand geraken; — (van
Bene zware ziekte) er weer bovenop komen, daarvan
herstellen, beter worden; — die lamp komt op
f 25, dat is de prijs ervan; zoo'n reisje komt op
I 100, f 100 gaan er mee heen, moet men er voor
uitgeven; —
te huis konten; — iem. tegemoet komen, (ook fig.)
een gedeelte der kosten voor hem betalen; (ook)
iets van zijne eischen laten vallen; (ook) rem. een
moeilijken stap door vriendelijke welwillendheid
gemakkelijker maken; — schadeloos stellen; —
te stade komen, van dienst zijn, helpen; — te pas
konen; — te binnen komen, invallen, in d e gedachte
komen; — iets te boren komen, het overwinnen; —
tot zichzelven komen, uit eene flauwte bijkomen;
(ook) tot rust komen; (ook) niet langer vertoornd,
gejaagd, met bezigheden overstelpt zijn, in zijn
gewone doen komen; — tot bedaren, tot rust, tot
kalmte komen, bedaard, rustig, kalm worden; —
van woorden kwam het tct daden, ging het tot daden
over; — van niets tot iets komen, uit geringen stand
tot rijkdom geraken; — om tot de zaak te komen,
om het eigenlijke punt te bespreken; — hij kon
er niet toe komen, niet toe besluiten; —
hij kan aardig uit zijn hoek komen, leuke opmerkingen maken; (ook) zich mild, vrijgevig betoonen;
— (w. g.) hij kon uit dat schrift niet komen, kon het
niet lezen; — niet uit zijn woorden kunnen komen,
stamelen, (ook) naar zijne woorden zoeken; —
voor den dag komen, zich vertoonen, te voorschijn
komen; — netjes voor den dag komen, zich netjes
voordoen, (ook) net gekleed zijn; (ook) iem. op
nette wijze ontvangen, eene partij op behoorlijke
wijze geven enz.; —
komen gevolgd door eene onbepaalde wijs, die
aangeeft de wijze, waarop het komen geschiedt:
ik kom loopgin, rijden, varen enz.; of het doel, waarvoor men komt : ik kom eens kijken; ik kom je halen,
roepen enz.; — in verbinding met eene onbepaalde
wijs met te beteekent komen geraken in den toestand, welke door het volgende werkwoord wordt
aangegeven : dat beeld komt op den schoorsteen
te staan; hij kwam onverwachts te sterven; dat zal
hem duur te staan komen, dat zal hem veel geld
kosten, dat zal hij duur betalen, (ook fig.) daar
zal hij zwaar voor boeten.
KOMENDE, bn. de komende week, aanstaande
week; de komende geslachten, de volgende geslachten.
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warm te houden en te laten trekken - — kooktoestel : een gaskomfoor. KOMFOORTJE, o.' (-s).
KOMFOORT, o. (-s), stijf stuk leer, tot steun
en versterking aan de, binnenzijde van den hiel
van schoenen. laarzen en pantoffels, ook KON FOOR en KONTERFOOR geheeten.
1. KOMIEK. bri. taw. ( - er, -st), boertig, koddig,
aardig, potsierlijk, zonderling : een komiek verhaal;
een komiek persoon; eene komieke houding.
2. KOMIEK, m. (-en), acteur, die de komieke
rollen vervult : eerste, tweede komiek; — iem. die
in een variété théater enz. humoristische voordrachten houdt; ook iem. die in een paardenspel
enz. de toeschouwers tusschen de toeren in met
zijne grappen vermaakt, thans meer clown genoemd;
— grappenmaker; een droge komiek, zie droogkomiek.
KOMIJN, in . eene éénjarige, Egyptische plant,
tot de familie der schermbloemigen behoorende, en
die in Zuid -Europa, om hare zaden, veel gekweekt
wordt (cuminum); komijnzaad; — wilde komijn of
hofkomijn, karwij (carum carvi). KOMIJNTJE, o.
(-s), komijnzaadje; broodje met komijnzaad.
KOMIJNACHTIG, bn. ( -er, -st), op komijn,
komijnzaad gelijkende : een komijnachtige smaak.
KOMIJNBROOD, o. (-en), brood met komijnzaad
er in.
KOMIJNKAAS, KOMIJNEKAAS, v. (...kazen),
kaas, met komijnzaad er in.
KOMIJNOLIE, v. (...liën), uit komijnzaad geperste olie; ...PLANT, v. komijn; ...SOEP, v. (-en),
soep met komijnzaad er in; ...ZAAD, o. (...zaden),
zaad van de komijnplant met een sterken aromatischen reuk en smaak.
KOMKOMMER, v. (-s), Bene éénjarige, uit Azië
herkomstige plant, tot de familie der komkommer
(cucumis sativus); de vruchten-aehtignbord
dezer plant : komkommer uit azijn, uit water (in
azijn of water, gepekeld).
KOMKOMMERACHTIGEN, mv. eene plantenfamilie (de cucurbitaceeën), waartoe inz. de kom
behoort.
-komer
KOMKOMMERBED, o. (-den), bed in een tuin
met komkommers beplant; ...HOF, m. (...hoven),
komkommertuin; ...PLANT, v. (-en), komkommer;
...SALADE, ...SLA, v. van komkommers bereid;
...SCHAAFJE, o. (-s), plankje waarin een schaaf
beiteltje, om de komkommers in dunne-vormig
schijfjes te snijden; ...TIJD, m. tijd, waarin de
komkommers rijp zijn, waarin men komkommers
eet; de warmste tijd van het jaar; stille tijd van het
jaar waarin zeer velen vacantie hebben, en gewoon
voor de couranten weinig nieuws valt te be--lijk
richten; ...TUIN, m. (-en), met komkommers beplant.
KOMKOMMERVRUCHT, v. (-en), (plantk.) eene
vleezige vrucht, die meestal in hokken verdeeld
is; hare zaden zijn aan den wand of in een eigenaardig merg geplaatst.
KOMMA, V. o. (-'s), zeker leesteeken, eene korte
rust aanduidende; — (muz.) het negende deel
van een heden toonsafstand : een kruis of mol verhoogt of verlaagt den toon 5 komma's, vandaar dat
e i s eene komma hooger is dan d e s.
KOMMA -BACIL, m. (-len), eene kommavormige
staafjesbacterie, de oorzaak der Aziatische cholera.
KOMMALIEBEHOEFTE, v. (-n), ...WANT, o.
keukengerief aan boord.
KOMMANDANT, KOMMANDEEREN, KOM MANDEMENT, KOMMANDERIE. Zie COMMANDANT enz.
KOMMANDEUR, m. (-s). Zie COMMANDEUR.
KOMMAPUNT, v. (-en), leesteeken, in waarde
tusschen de komma en de punt staande.
KOMMAVLINDER, m. (-s), een in de duinen var
N. en Z.-Holland veel voorkomende vlinder (augiades
comma), waarvan het mannetje van boven okergeel

KOMETENBAAN, v. (...banen), baan die eene

is en in 't midden eene kommavormige vlek heeft.

komeet om Bene zon beschrijft; ...STAART, m.
(-en), lichtende streep achter den kop eener komeet,
die naar achteren breeder en minder helder wordt;
...VREES, v. bijgeloovige vrees voor kometen,
dat zij de voorboden van groote rampen en oor
-logen
zouden zijn.
KOMFOOR, o. (...foren), in de huishouding of bij
verschillende ambachten een voorwerp, waar men
gloeiende bouts- of turfkolen in doet, om iets warm
te houden, te smelten of aan te steken : de thee
tond op het komfoortje, toestelletje waarin petroleum, spiritus of een waslichtje brandt om de thee

KOMMERLIJK, bn. bw. ( -er, -st), zorglijk, arm,
ellendig : in kommerlijke omstandigheden achterblijven; een kommerlijk bestaan; een kommerlijk
leven leiden; ...LOOS, bn. bw. vrij van kommer,
onbezorgd : een kommerloos leven leiden.

KOMMAVORMIG, bn. in den vorm eener komma.
1. KOMMER, m. angst, verdriet, zorg, kwelling:
honger en kommer lijden; van kommer en verdriet
sterven; geen vreugd zonder kommer; met kommer
den winter tegemoet zien; (oudt.) beslag (op goederen), schuld.

2. KOMMER, v. (jag.) hazendrek.
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KOMMERNIS, v. ( -sen), (veroud.) kommer.
KOMMERRIJP, bn. (w. g.) gebrekkig rijp, nauwelijks rijp.
KOMMERVOL, bn. bw. vol kommer en zorg:
kommervolle dagen; een kommervol bestaan.
KOMMETJE, o. (-s), kleine kom.
KOMMIES, m. (...miezen), tolbeambte; ambtenaar bij de belastingen. Zie COMMIES.
KOMMIESBROOD, o. (-s), het in de kazernes
verstrekte soldatenbrood.
KOMMIESHUISJE, o. (-s), wachthuisje der
kommiezen.
KOMMIEZERIJ, v. (-en), (Ind.) overdreven
bureaucratisch gedoe.
KOMPANJE, v. (w. g.) gezellin, genoot; mede
speelnoot, vriendin, echtgenoot, gade.
-hulp,
KOMPANJEMEESTER, m. (-s), opzichter der
landsmagazijnen, opzichter van 's lands werf.
KOMPAS, o. ( -sen), toestel dat de hemelstreken
aanwijst, eene soort van doos, met eene stift in
het midden, waarop Bene magneetnaald zich vrij
noord-zuid richten kan, inz. ten dienste der zeeva renden : hangkompas; de afwijkingen van het kom
gedraaid kompas, dat verkeerd wijst; (spr.) zijn-pas;
kompas is verdraaid, zijn verstand is een weinig
van streek; ook : hij is niet welgemutst; - op dat
kompas mag men veilig zijn, aan die leiding mag
men zich veilig toevertrouwen; - inrichting in
zakuurwerken, waardoor men de lengte der slingerveer langer of korter kan maken en daardoor
den gang vertragen of versnellen. KOMPASJE,
o. (-s).
KOMPASBEUGEL, m. (-s), een beugel waarin
het scheepskompas waterpas blijft hangen; ...DOOS,
v. (...doozen), doos waarin de kompasnaald besloten
is; ...HUISJE, o. (-s), huisje, waarin het (scheeps)kompas zit; ...LAMP, v. (-en), lamp, die het scheepskompas verlicht; ...LAMPBEUGEL, m. (-s),
(zeew.) een ring of beugel, waarin eene lamp waterpas blijft hangen; ...MAKER, m. (-s).
KOMPASNAALD, v. (-en), magneetnaald van een
kompas, aan weerszijden in een punt uit]oopend
en in het midden van een koperen of agaten hoedje
voorzien, waardoor zij op een metalen spits kan
draaien.
KOMPASPLANT, v. (-en), plant wier bladen
in de richting van den meridiaan staan, de randen
naar 't noorden en zuiden, de platte zijden naar het
oosten en westen : de wilde latuw in Nederland is
eene kompasplant.
KOMPASROOS, v. (...rozen), windroos; (ook)
een stuk kaartenblad, waarop de 32 windstreken
getrokken zijn; ...STREEK, v. (...streken), windstreek, een der 32 onderdeelen van de kompasroos.
KOMPENIE, v. (Ind.) compagnie; (thans) de
Indische regeering.
KOMPLAAT, v. (...platen), (waterbouwk.) eikenhouten stukken, die de metalen potten, pannen of
keuspotten bevatten, waarin de tappen der sluis
draaien.
-deurn
KOMPLOT, o. (-ten), geheim verbond (met Bene
kwade bedoeling), samenzwering : een komplot
smeden; iem. in een komplot betrekken; - de raamgezworenen. KOMPLOTJE, o. (-s), (gemeenz.)
menigte, troep, gezelschap : het heele komplotje is
eerst vannacht thuis gekomen.
KOMPLOTTEEREN, (komplotteerde, heeft
gekomplotteerd), samenspannen, een komplot
smeden.
1. KOMPRES, o. ( -sen), natte doek, natte omslag
als genees- of heelmiddel : natte kompressen leggen
op een gezwel.
2. KOMPRES, bn. bw. Zie het betere COMPRES.
KOMST, v. de daad van komen : de komst van
Christus; uwe komst zal mij zeer aangenaam zijn;
aankomst : iemands komst afwachten.
KOMVORMIG, bn. in den vorm eener kom: eene
komvormige diepte, uitholling.
KONAK, m. (-s), Turksch paleis.
KOND, bn. (alleen in) kond doen, kond maken,
bekend maken, verkondigen : een iegelijk zij kond;
kond en kenlik zij allen lieden.
KONDE(H), m. (-s), (Ind.) het op 't achterhoofd
in een wrong vereenigd haar, die in een lus van
het haar zelf hangt of door haarspelden wordt
saamgehouden : het zware haar tot een kondé gedraaid; een kransje melatti in den kondé.
KONDOR, m. (-s). Zie CONDOR.
KONDSCHAP, v. (-pen), bericht, bescheid:

KONING.

kondschap krijgen; kondschap inwinnen; - op
kondschap uitgaan, op verkenning uitgaan.
KONDSCHAPPEN, (kondschapte, heeft gekondschapt), bericht, kondschap geven, melden.
KONDSCHAPPER, m., KONDSCHAPSTER, v.
(-s), berichtgever, berichtgeefster; spion.
KONDWACHTER, m. (-s), (scheepst.) zekere
klamp, doodshoofd; - dun touw, om de sloep
naar boord te halen, als men er in wil gaan; ook
kouswachter geheeten.
KONFIJT, o. in suiker ingelegd ooft; (fig.) het
is een waar konljt, zeer lekker.
KONFIJTEN, (konfijtte, heeft gekonfijt), in suiker
inleggen : gekonfijte vruchten; - ( fig.) hij is daarin
gekonfijt, uiterst bedreven, door en door er mede
bekend; - (w. g.) men zou hem wel konfijten, men
weet niet wat te doen, om het hem aangenaam te
maken.
KONFIJTER, m. (-s), die konfijt.
KONFILJE, v. citroenkruid.
KONFOOR, o. (...foren), zie KOMFOORT.
KONGERAAL, m. (...alen), zeepaling (muraena
conger) : de kongeraal kan wel 3 M. lang en meer
dan 50 K G. zwaar worden.
KONGSI, v. (-'s), (Ind.) maatschappij, vereeniging; (geheim) genootschap; - (in de 18de eeuw)
opzichter der tinmijnwerkers op Banka, ook tindirecteur genoemd.
KONIJN, o. (-en), haasachtig knaagdier : toni
konijn (lepus domesticus); wild konijn (lepus cuniculus); -- (fig.) met de konijnen door de tralies kunnen eten, zeer mager zijn. KONIJNTJE, o. (-s).
KONIJNELEGER, o. (-s), slaapplaats van een
konijn.
KONIJNENBERG, m. (-en), kunstmatig aangelegde hoogte voor tamme konijnen, om daarin hunne
holen te graven; ...BLAD, o. (plantk.) een der
volksnamen van de groote weegbree (plantago
major); ...BONT, o. zeker soort van pelterij, van
konijnevellen; ...BOSCH, o. (...bosschen), konijnen perk; ...FOKKER, m. (-s); ...FOKKERIJ, v. het
fokken van konijnen; (mv. -en), plaats, waar men
konijnen fokt; ...HAAR, o. (...haren), wollig haar
der konijnen; ...HOK, o. (-ken), hok tot opsluiting
van konijnen; ...HOL, o. (-en), hol, waarin de
konijnen zich onder de aarde (in de duinen) ophou den; ...JACHT, v. (-en), jacht op konijnen; ...KOOI,
V. (- en), ...KOT, o. (-ten), konijnenhok; ...KRUID,
o. (plantk.) wilde latuw; ...NEST, o. (-en); ...NET,
o. (-ten), net om wilde konijnen te vangen; ...PASTEI,, v. (-en), pastei uit konijnenvleesch bereid;
...PERK, o. (-en), omtuinde plaats, waar konijnen
worden gehouden; ...PLUIM, v. (-en), wollig staartje
van het konijn; ...TEELT, v. het fokken van
konijnen; ...VAL, v. (-len), waarin men konijnen
vangt; ...VANGST, v. het vangen van konijnen;
...VELD, o. (-en), veld waar zich veel konijnen
ophouden; ...VOER, o. voer voor konijnen.
KONIJNEVEL, o. (-len), huid van een konijn.
KONIJNEVLEESCH, KONIJNENVLEESCH, o.
vleesch van één of meer konijnen.
KONIJNSHAAR, o. konijnenhaar.
KONING, m. (-en), regeerend vorst, beheerscher
van een koninkrijk : JVij, Willem I I I, bij de gratie
Gods, koning der Nederlanden enz; Roomsch- Koning,
zie roomsch; - bij vergelijking ook van God : de
Koning der hemelen; de Koning der koningen;
de opperste gebieder, het hoofd, hij die souvereine
macht heeft over anderen : de koning der Elven;
de vader is koning in zijn huis; - den koning te rijk
zijn, zeer in zijn schik, zeer tevreden zijn; - als
een koning leven, op grooten voet; -- den koning
dienen, soldaat zijn; --- werken voor den koning van
Pruisen of van Spanje, voor niets, zonder belooiiing
werken; - hij heeft den koning gezien, hij is
dronken; - (Zuidn.) koning kraaien, meester zijn
(in den strijd, het spel enz.); - zijn haan
moet koning kraaien, hij wil altijd de baas zijn,
hij moet altijd gelijk of zijn zin hebben; - hij
laat zijn haan koning kraaien, de overwinning verkondigen; - in het land der blinden is éénoog koning,
onder onwetenden wordt hij die iets meer weet,
allicht voor heel kundig gehouden; de eerste in zijne soort, de beste, de sterkste,
hij die boven anderen uitsteekt : de mensch is de
koning der schepping; de leeuw is de koning der
dieren; Vondel, de koning onzer dichters; - de
koning van het feest, die er de hoofdpersoon van
is, er de voornaamste rol bij speelt; inz, bij schut-
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-tersfeesten : hij die den eersten prijs behaalt : die
den vogel nederschoot, was koning voor één jaar; bij zeker biljartspel, dat door drie personen wordt
gespeeld, hij die alleen speelt tegen de beide anderen; - (w. g.) een koning van een man, een beste
vent; een koning van een jongen, die er frisch en kloek
uitziet; - koning van de poon, eene soort van zeebarbeel (mullus surmuletus); het voornaamste stuk in het schaak- en het
kegelspel; eene voorname kaart in het kaartspel,
gewoonlijk heer geheeten : hartenkoning; - spil
of standaard in een kaapstander, in molens enz.; de koning van een dukdalf, de. middelste en gewoonk zwaarste paal; - een zware balk op het midden
lijk
waarvan een klein puntstuk met koning is bevestigd;
(scheik.) zuiverst bestanddeel, van gemengd metaal. KONINKJE, o. (-s).
KONINGDOM, o. (w. g.) al de koningen; koningschap.
KONINGEN, (koningde, heeft gekoningd), (Zuidn.)
Driekoningendag vieren.
KONINGENDAG, m. (-en), Driekoningen(feest).
KONINGIN, v. (-nen), regeerende vorstin in een
koninkrijk : Wilhelmina, koningin der Nederlanden; - ( ook) vrouw van een koning : de koning
en koningin van Zweden; -- koningin-moeder,
moeder van den regeerenden koning of van de
regeerende koningin; - koningin-regentes, die regeert voor haar minderjarigen zoon of minderjarige
,dochter; koningin - weduwe; - in het schaakspel
het op één na voornaamste stuk; - in een bijenkorf
de moederbij; - (fig.) de voortreffelijkste, de
gevierde : de koningin van het feest, van het bal; heerscheres : de pers, de koningin der aarde; - de
maan is de koningin van den nacht. KONINGINNETJE, o. (-s).
KONINGINNECEL, v. (-len), (bijent.) grootere
.cel in een bijenkorf voor eene komende koningin:
het aanzetten van koninginnecellen is een der voor
zwermen.
-teknsvah
KONINGINNEDAG, m. (-en), feestdag ter eere
<der koningin, b. v. haar verjaardag.
KONINGINNENHUISJE, o. (-s), (bijent.) huisje
waarin eene koningin geplaatst wordt.
KONINGINNENKROON, v. (...kronen), kroon
.eener koningin; ...KRUID, o. eene samengesteldbloemige plant algemeen langs waterkanten, op
moerassige plaatsen op veengrond voorkomende,
ook boeltjeskruid en leverkruid geheeten (eupato.rium cannabinum):...MANTEL, m. (-s), hermelijnen
mantel eener koningin.
KONINGINNEMOEDER, V. (- s), moeder der
regeerende koningin.
KONINGINNEPAGE, m. (-s), een prachtige dag
ook zwaluwstaart geheeten (papilio machaon)-vlinder,
KONINGSADELAAR, m. (-s, ...aren), (nat. hist.)
koningsarend; ...ADER, v. (-s, -en), (ontl.) ellepijpshuidader, de ader aan den binnenarm, op welke
de aderlatingen verricht worden; ...APPEL, m.
(-s, -en), vrucht van den ananas, eene plant der
keerkringslanden; ...AREND, m. (-en), grootste
soort van arend (aquila imperialis); ...BLAUW, o.
eene soort van verfstof, ook smalt geheeten, waar
voornaamste bestanddeel kobaltoxyde is;-vanhet
...BROOD, o. eene soort van gebak.
KONINGSCHAP, o. waardigheid, ambt van
koning.
KONINGSDAG, m. (-en), verjaardag des konings;
...DOCHTER, v. (-s, -en); ...GEEL, o. eene soort
van gele verf, gele zwavelarsenik of operment.
KONINGSGEZIND, brr de partij des konings, het
koningschap aanhangende.
KONINGSGEZINDE, m. en v. (-n), vriend, aan
aanhangster eens konings of van het-hanger,
koningschap.
KONINGSGEZINDHEID, v. gezindheid tot, aan
aan het koningschap.
-hankelijd
KONINGSGIER, m. (-en), (nat. hist.) gieren koning (vultur papa); ...HAGEDIS, v. ( - sen),
(nat. hist.) eene onschadelijke hagedis in Guyana
en op Java, waaraan het bijgeloof vanouds 't vermogen toekende om met den blik harer oogen te
dooden, ook draakslang, gekroonde slang en basiliscus
geheeten; ...HOF, o. (...hoven); ...HUIS, o. (.. .hui zen), paleis van een koning; familie, dynastie van
een koning.
1. KONINGSKAARS, v. (-en), (plantk.) algemeen
-op onbebouwden zandgrond, tusschen kreupelhout
voorkomende plant, (verbascum thapsus), ook

KONKEL.
aronsstaf en nachtkaars geheeten; - evenzoo
benaming voor de zwarte toorts (verbascum nigrum)
of wolkruid, in hoogere heuvelachtige streken
voorkomende.
2. KONINGSKAARS, v. (-en), ...KAARSJE, o.
(-s), drietandig kaarsje om op Driekoningen te
branden.
KONINGSKIND, o. (-eren), ...KLETIR, v. (-en),
purper; ...KRAKELING, m. (-en), zeker gebak;
...KROON, v. (...kronen), kroon van een koning;
...KRUID, o. (plantk.) koningskaars.
KONINGSMANTEL, in. (-s), de hermelijnen
mantel eens konings; - (nat. hist.) een prachtige
dagvlinder, zwart met een rooden gloed, met een
gelen of witten zoom aan de vleugels en vóór dien
zoom eene reeks van helderblauwe ovale vlekjes
(vanessa antiopa); ...MOORD, m. (-en), moord op
een koning; ...MOORDER, ...MOORDENAAR,
m. (-s), ...MOORDENAARSTER, v. (-e), ...MOORDENARES, v. ( -sen), die een koning vermoordt.
KONINGSPAGE, m. (-s), prachtige vlinder (papilio
podalirius), waarvan de bovenvleugels bleekgeel
met zwarte strepen en zwarten rand zijn, terwijl
de achtervleugels een staartvormig aanhangsel
hebben.
KONINGSPAPIER, o. papier van het grootste
formaat; ...PEER, v. (...peren), (plantk.) eene
smakelijke soort peren, in vorm op appels gelijkende;
...PRUIM, v. (-en), (plantk.) eene voortreffelijke
pruim, reine -claude genoemd.
KONINGSROEDE, v. (-n), oud -Friesche vlakte
-mat.
KONINGSSCHEPTER, m. (-s), een van de kenteekenen der koninklijke waardigheid; ...SCHOT, o.
(-en), een schot, waardoor men schutterkoning
wordt; ...SLANG, v. (-en), boa-constrictor;
...SNOEK, m. (-en), (nat. hist.); ...SPEL, o. het
schaakspel; knuppelspel; ...STAF, m. (...staven),
koningsschepter; ...STUK, o. (-ken), (waterbouwk.)
een stuk hout, dat loodrecht op het midden van den
slagbalk wordt gezet en naar buiten uitsteekt; ook
kopstuk geheeten; ...TIJGER, m. (-s), (nat. hist.)
groote gestreepte Aziatische tijger (felis tigris);
...TITEL, m.; ...TROON, m. (...tronen); ...VAREN, v. (plantk.) hooge varensoort, waarvan de
sporenkapsels alleen aan het bovenste deel der
bladen tot een tros vereenigd zijn (osmunda): inz.
de pluimvaren (osmunda regalis).
KONINGSVISCH, m. (. . .visschen), een visch,
die opmerkelijk is door zijn vorm, zijne grootte
en de allerprachtigste kleuren, waarmede hij versierd is. en die voornamelijk de zeeën van het noorden van Europa schijnt te bewonen (perca alburnus); ...VOGEL, m. (-s), een prachtige paradijsvogel (paradisea reqia).
KONINGSWATER, o. (scheik.) een mengsel
van twee deden zoutzuur en een deel salpeterzuur,
aldus geheeten, omdat het goud, de koning der
metalen (alsmede het platina), er in opgelost
wordt.
KONINGSZALF, v. basilicum, zie dit woord;
...ZEER, o. kropzweren, gezwellen, aldus geheeten,
wijl de koning van Engeland voorheen geacht werd
het te kunnen genezen; ...ZETEL, m. (-s); ...ZOON,
m. (-s, ...zonen); ...ZWAAN, m. (...zwanen),
(wapenk.) een zwaan met eene kroon om den hals.
KONINKLIJK, bn. bw. ( -er, -st), een koning
zijnde : de koninklijke gast; - als, van een koning:
het koninklijk huis, de familie des konings, de prinsen
van den bloede, dynastie; - de koninklijke marine;
het koninklijke wapen; de koninklijke bibliotheek
te 's- Gravenhage; een koninklijk besluit, van den
koning uitgaande; het koninklijke schild; de koninklike mantel, de koningsmantel; - (fig.) den koninklijken weg gaan, niet op zijpaden, geen slinksche wegen bewandelen; - (fig.) koninklijk leven, als een
koning, op koninklijke wijze; - iem. koninklijk
onthalen, luisterrijk, schitterend.
KONINKRIJK, o. (-en), land, rijk, waarover een
koning of eene koningin regeert; koninklijke regeering; - (fig.) het koninkrijk der hemelen, de
hemel.
1. KONKEL, v. (-s), (veroud.) spinrokken; slonzige vrouw, inz. iem. die zich met knoeierijen
inlaat, goed uit de huishouding verkoopt en het
daarvoor ontvangen geld verspilt; - (gew.) koffiepot; - (gew.) vaatdoek, vod; (Zuidn.) draaikolk;
vanhier (fig.), in de konkels zitten, in de verlegenheid
KONKELTJE, o. (-s).
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2. KONKEL, m. (-s), (w. g.) kink, slag, draai om
de oorera.
KONKELAAR, m . (-s), iem. die konkelt of zaken
in 't geheim bekuipt. KONKELAARSTER., v. (-s),
konkel.
KONKELACHTIG, bn. bw. ( -er, -st), graag
:intrigeerend, kwaadsprekend, met slenters omgaande : zijne vrouw is konkelachtig.
KONKELADEL, m. (veroud.) adel van moederszijde.
KONKELARIJ, v. (-en), gekonkel.
KONKELBOEL, In. (-en), aanhoudend gekonkel; konkelarijen.
KONKELDEEL, o. (-en), (veroud.) bij erfenissen
het deel der vrouwelijke erfgenamen.
KONKELEN, (konkelde, heeft gekonkeld), zich
met draaierijen ophouden, kwaadspreken, intrigeeren; niet eerlijk te werk gaan : zij hadden met
elkander gekonkeld; - (gew.) om elf uur koffie
drinken, en daarbij allerlei koffiepraatjes houden.
KONKELFOES, m. konkelboel.
KONKELFOEZELEN, (konkelfoezelde, heeft gekonkelfoezeld), konkelfoezen.
KONKELFOEZEN, (konkelfoesde, heeft gekonkelfoesd), bedrieglijk, arglistig handelen; met
draaierijen omgaan; (ook) zich met een ander verstaan om een derde te bedriegen en te benadeelen;
- (Zuidn. ook) KONKELFONKELEN.
KONKELHUIS, o. (...huizen), huis, waar men
bijeenkomt om te konkelen.
KONKELKOUS, v. (-en), konkelaarster.
KONKELLEEN, o. (-en), vrouwenleen, ook spilleen. spilleleen geheeten, in tegenst. met zwaardleen; ...MAGEN, m. en v. mv. (veroud.) bloedverwanten van moederszijde.
1. KONKELPOT, in. (-ten), (w. g.) koffiepot;
waterketel.
2. KONKELPOT, v. (-ten), vrouw, die konkelt.
KONSERF, o. (...servers), vruchtenstroop.
KONSTABEL, m. (-s), (zeew.) onderofficier bij
de marine, uitsluitend belast met het onderhoud
der artilleriegoederen; - (Z. A.) politieagent.
KONSTABELMAJOOR, m. (-s), opperkonstabel;
...MAL, v. (-len), maatstok (voor de kanonwijdte),
kaliberstok.
KOSTABELSKAMER, v. (-s), achterste gedeelte
van het tusschendek, waar o. a. de stuurlieden logeeren; ...MAAT, m. (-s), (zeew.) tweede kanonnier; ...TENT, v. (-en).
KONT, v. (-en), (plat) achterste, gat; iem. in
.zijn kont kruipen, alles doen om het hem naar
den zin te maken, om hem welgevallig te zijn; ge kunt er wel met je kont op naar Keulen rijden,
gezegd van een zeer bot mes; - hij heeft geen
nagel om zijn kont te krabben, hij is doodarm; iem. bij kop en kont de de-ar uitgooien, vierkant
de deur uitsmijten; - vrouwelijk schaamdeel; worteleinde van een boomstam.
KONTANT, bn. bw. verkoopen tegen kontante
betaling, voor gereed geld; verkoopen met 1 p Ct.
korting voor kontante betaling, voor dadelijke betaling; hij betaalt alles kontant, stelt de betaling
niet uit.
KONTANTEN, m. mv. klinkende munt : ik ben
.al mijne kontanten kwijt, ik heb al mijn gereed
geld uitgegeven.
KONTERFEITEN, (konterfeitte, heeft gekonterfeit), afbeelden, uitschilderen.
KONTERFEITSEL, o. (-s), afbeeldsel, portret;
(fig.) namaaksel.
KONTERFOOR, o. (...foren), zie KONFOORT.
KONVOOI, o. (-en), begeleiding, bedekking,
bescherming, geleide, inz. het gewapende of krijgsgeleide; - (zeew.) één of meer oorlogsschepen,
geleischepen, ter bescherming of bedekking van
koopvaardijschepen : onder konvooi zeilen; (mil.)
hulp van troepen, krijgsvoorraad, dien men in eene
plaats werpt; - (Zuidn.) (veroud.) trein (Fr. convoi).
KONVOOIBILJET, o. (-ten), geleibiljet, waarmede
de waren van de Bene plaats naar de andere mogen
vervoerd worden; - brief, dien de commandant
van 't konvooi geeft aan de schepen, die hij te
geleiden heeft.
KONVOOIEEREN, (konvooieerde, heeft gekonvooieerd), niet een konvooi begeleiden. beschermen.
KONVOOIER, m. (-s), geleischip.
KONVOOILINIE, v. (zeew.) lijn, waarin de schepen van 't konvooi zich stellen moeten, om onder
-de bescherming van 't geleischip te blijven; .. .LOO -

PER, ?n. (-s), iem. die zich met het in orde brengen
en bezorgen der benoodigde stukken tot het uitof inklaren van goederen belast; afgever der uiten invoerbiljetten; ...ORDE, v. (zeew.) orde,
waarin de oorlogsschepen zich opstellen, om de
koopvaardijschepen te dekken; ...SCHIP, o. (...schepen), geleischip.
KONZENIELJE, v. (-s), eene roode verfstof, welke
ons door de Amerikaansche schildluis verschaft
wordt; scharlakenkleur. Zie COCHENILLE, waar
konzenielje de volksterm is.
-van
KONZENIELJE-CACTUS, v. ( -sen), (plantk.)
eene cactusachtige plant, welke de Amerikaansche
schildluis tot voedsel dient.
KOOF, v. (kooven), (Zuidn.), [het Fransche
coif e] kap, kuifmuts; hoofdband- (emeenz.) klap.
KOOG, v. (kogen), soort van kleinen polder.
KOOI, v. (-en), (gemeenz.) legerstede, bedstede
(inz. op schepen), hangmat : naar de kooi, te kooi
gaan, kruipen, naar bed; - (spr.) voor goed naar
kooi gaan, sterven; - die schipper heeft de kooi lek
gevaren, is van de plecht gerold, heeft zijn post
verloren; - loods, houten schuur; - hok voor
wilde dieren; - schaapskooi; - eendenkooi; vogelkooi; - (spr.) eerst het kooitje klaar en dan een
vogeltje er in, men moet eerst zorgen Bene vrouw
te kunnen onderhouden, alvorens aan trouwen te
denken; -- kooi in eene steenkolenmijn, deze heeft
twee verdiepingen met elk twee honden, het laad
dus 5 1 600 KG.; - (drukk.) sluit--vermognis
houtje, wig. KOOITJE, o. (-s).
KOOIEEND, v. (-en), lokeend in eene eendenkooi.
KOOIEN, (kooide, heeft gekooid), in kooien
sluiten : schapen in het veld kooien; - in Bene
eendenkooi vangen; - te bed brengen; - te bed liggen; (gew.) met elkander kooien, in buitenechtelijke
gemeenschap met elkander leven; - (gew.) (van
paarden) onmachtig om weer op te staan, als zij
zijn gaan liggen; (boekdr.) de pagina's door middel
van kooien of wiggen in den vorm vastslaan.
KOOIER, in. (-s), kooiman; - paard dat kooit.
KOOIGOED, o. (Z. A.) beddengoed; strooien bed
voor paarden.
KOOIHONDJE, o. (-s), een hondje, dat afgericht
is om de wilde eenden in de eendenkooi te lokken;
...HUISJE, o. (-s), huisje bij eene eendenkooi;
...MAN, m. (-nen), houder van eene eendenkooi.
KOOIHOUT, o. (-en), (boekdr.) wig om de lettervormen vast en onbew eeglijk te maken.
KOOIKER, m. (-s), (gew.) kooiman.
KOOIVOGEL, m. (-s), vogel die gemakkelijk in
Bene kooi in 't leven blijft.
KOOK, v. het koken : het water is aan de kook;
van de kook zijn, niet meer koken, opgehouden
hebben te koken, (fig.) zich niet wel bevinden, ontstemd zijn, in de war zijn, niet meer weten at
te doen.
KOOKBOEK, o. (-en), keukenboek, handboek
tot bereiding van spijzen; ...BUIS, v. (...buizen),
aan sommige stoomketels buizen, die met den
hoofdketel in verbinding staan en het meest aan
het vuur zijn blootgesteld; ...ERWT, v. (-en) ,
groene erwt, die goed kookt en dus goed is om gegeten te worden, in tegenstelling met voererwten
voor het vee; ...FORNUIS, o. (...nuizen), Bene
soort van kachel, met verscheidene gaten, waarop
men kookt; ...GAS, o. steenkolengas, dat men
gebruikt om het een of ander op te koken, in tegen
lichtgas; ...GAT, o. (-en), gat in een-stelingm
fornuis, om den ketel enz. in te zetten; ...GEREEDSCHAP, o. (-pen), potten, pannen enz., om in te
koken.
KOOKHAARD, m. (-en), haard, waarop men
kookt; fornuis; - (fig.) (w. g.) brandpunt : dit is de
kookhaard der samenzwering; ...HITTE, v. hitte,
waarbij Bene vloeistof kookt : tot de kookhitte ver
...HOK, o. (-ken), snuivertje, schuurtje-warmen;
waarin men kookt; ...HUIS, o. (...huizen), keuken,
kombof; ...KACHEL, v. (-s), om op te koren;
...KETEL, m. (-s), groote ketel; ...KOLFJE, o.
(-s), (scheik.) soort fiesch om vloeistoffen in te
koken; ...KUNST, v. de kunst om spijzen te bereiden; ...LEPEL, m. (-s), pollepel; ...MACHINE,
v. (-s), fornuis; zoogenaamde Brabantcche kachel;
...OVEN, m. (-s), groote kookkachel.
KOOKPAN, v. (-nen), pan, waarin men kookt;
(ook bij de suikerb.); ...PLAATS, v. (-en), keuken;
...POT, m. (-ten), om in te koken; ...PUNT, o.
warmtegraad dien een vloeistof heeft om te koken;
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inz. dat vaste punt op den thermometer, dat men
op de honderddeelige schaal door 100 aanduidt,
hetwelk de hitte aanwijst van gedistilleerd water,
dat in een metalen vat kookt, bij eene dampkringsdrukking van 76 cM.; ...SCHOOL, v. (...scholen),
school waar de kookkunst wordt geleerd.
KOOKSEL, o. (-s), het gekookte; eene hoeveelheid, waarover men slechts eenmaal behoeft te
koken : een kooksel aardappelen, snijboonen.
KOOKTEMPERATUUR, v. (...turen), temperatuur, warmte van het kookpunt; ...SPANNING, v.
KOOKSTER, v. (-s), die kookt; keukenmeid.
KOOKSTUK, o. (-ken), een stuk vleesch, om te
koken; ...THERMOMETER, m. (-s), werktuig, om
de hoogte van bergen enz. te meten door het verlaagde kookpunt van water; ...TOESTEL, m. o.
(-len ), waarop men kookt; ...VLEESCH, o. dat
gekookt moet woorden; ...VROUW, v. (-en), kookster.
1. KOOL, v. een plantengeslacht (brassica) tot
de familie der kruisbloemigen behoorende, een der
belangrijkste van ons vaderland, uit een landbouw kundig oogpunt, en waartoe de vier volgende soorten behooren, die allerwege in Nederland gekweekt
worden : de (eigenlijke) kool (brasscia oleracea),
die als de moederplant te beschouw °n is van de
talrijke verscheidenheden, welke in Nederland
gevonden worden, als : de roodekool, -a ittekool,
bloemkool, boerenkool, savoyekool, koolrapen boi en
den grond, spruitjes enz.: — de raap (brasgica napa),
die in Nederland in drie hoofdvormen gekweekt
wordt : het raapzaad, de knol of raap en het aveelzaad; — het koolzaad (brassica napes), zomer-,
winter-, en de koolraap onder den grond; -- de zwarte
of bruinemosterd (brassica nigra); —
(spr.) groeien als kool (van kinderen), zeer hard
groeien; — ik was reeds een . man, toen hij nog in de
kool zat, toen hij nog geboren moest worden: — hi., is
er gezien, als eerre rotte kool bij eene groenvrouw,
hij is er niet gezien, niet in tel; — het sop is de kool
niet waard, het loont de moeite niet, de zaak is

niet waard dat men er zooveel woorden aan geeft; —
iem. kool verkoopeg, hem knollen voor citroenen
verkoopes; — iem. eene kool stoven, hem eene poets
bakken : -- het is allemaal kool, allemaal klets, onzin,
gekheid, men heeft er niets aan, het zijn smoesjes: —
hij zegt het maar om de kool ; voor de grap; — (Z. A.)
kool zonder spek, heeren zonder dames (of omgekeerd), ongemengd gezelschap; bij mijn kool, op
mijn woord, op mijn eer. KOOLTJE, o. (-s), eene
kleine kool.
2. KOOL v. (kolen), uitgebrand hout, verkoolde
turf ; kolen branden, hout tot houtskool branden:
Bene uitgebrande kool; doove kolen, zie doof; —
steenkool : wilt ge nog wat kolen op de kachel
doen ? wat stookt ge : kolen of cokes ?; ---

(in spr.) aan kolen leggen, in brand steken (een
huis, eene stad enz.); — met eene zwarte kool aangeteekend staan, slecht bekend staan; — iem. met
eene zwarte kool teekenen, hem ongunstig voorstellen,
hem zwart afteekenen; -- zoo zwart als kool, koolzwart; --- hare oogen glimmen als eene kool; -- op
heete kolen staan, branden van ongeduld of onrust;
— gloeiende kolen op iemands hoofd stapelen, hem
door onverdiende weldaden beschamen en tot
dankbaarheid dwingen. KOOLTJE, o. (-s), kleine
kool: een kooltje vuur; uitgebrand stukje turf;
een kooltjt: laten aangloren.

KOOLAARDE, v. gruis van steenkool, steenkool
bevattende aarde.
KOOLACHTIG, bn. op kool, steenkool gelijkende :
koolachtige stoffen.

KOOLADER, KOOLASCH, KOOLMAAT enz.
Zie bij KOLEN.
KOOLAKKER, m. (-s). waarop kool geplant is.
KOOLBAARS, m. (...baarzen), • de pos, eerre
kleine visehsoort, aan de baars verwant.
KOOLBED, o. (-den), bed met kool beplant.
KOOLBEUGEL, m . (-s), beugel waaraan de
koolstift eener electrische gloeilamp bevestigd is.
KOOLBIJTER, m. (-s), zeker insect : pissebed;
...BLAD, o. (-eren), blad - van eerre koolplant.
KOOLBLENDE, v. glanskool.
KOOLDISTEL, v. (-s), gew. naam voor de melk
eerre tot de composieten behoorende plant-distel,
(sonchus oleraceus).

KOOLDRAAD, m. (...draden), verkoolde bamboevezel voor electr. gloeilicht; --LAMP, v. (-en).
KOOLDRUK, m. zekere methode om onverbleekbare photographieën te maken door kool in

de gelatinelaag der lichtgevoelige plaat te bren gen; zie PIGMENTDRUK; mv. (-ken), eerre aldus
verkregen photographie; — PAPIER., o. photographisch papier voor kooldrukken: —PORTRET,
o. (-ten), portret in kooldruk.
KOOLDUIF, v. (...duiven), houtduif, boschduif
(columba palumbus); ...HA AS, M. (...hazen), haas,
die zich met kool voedt; ...HOF, m. (...hoven),
moestuin.
KOOLHYDRAAT, o. (...hydraten), organische
verbinding van koolstof, zuurstof en waterstof;
de koolhydraten verdeelt men in 3 groepen : rietsuiker,
druivensuiker en zetmeel.

KOOLKAPEL, v. (-len), ...KAPELLETJE, o.
(-s), kool-hinder, koolwitje.
KOOLLAAG, v. (...lagen), kolenader (in mijnen).
KOOLLAND, o. (-en), veld met kool bezet;
...LUIS, v. (...luizen), koolworm; ...MARKT, v.
(-en), waar men kool verkoopt.
KOOLMEES, v. (.. .meezen), eene soort van vogel.
met een zwarten kop : de grootste soort van mees,.
welke in Nederland voorkomt (parus major).
KOOLMOES, o. (...moezen), in de bet. van soorten
van koolmoes, als stofn. gmv.; ...MOT, v. (-ten),.
(nat. hist.).
KOOLOXYDf, o. (scheik.) eerre verbinding van
koolstof en zuurstof, een kleur- en reukloos gas, dat
zeer vergiftig werkt.
KOOLPALM, KOOLPALMBOOM, m. (-en), een
kooldragende palmboom, inz. op de Antillen, Ile
de France en Bourbon.
KOOLPLAAT, v. (...platen), stuk kool in sommige
galvanische elementen; ...POEDER, o. tot poeder
fijngemaakte kool.
KOOLRAAP, v. (...rapen ), (plantk.) eene variëteit van het koolzaad, die om de knol gekweekt
wordt; knol dezer plant; gestoofd als groente gegeten : wij eten van middag koolraap.
KOOLRUPS, v. (-en), de rups van het koolwitje;
...SALADE, v., .,.SLA, v. eerre soort van sla uit
ongekookte fijngesneden roode of witte kool bereid;.
ook door aardappels heen gestampt; ...SCHAAF,
v. (...schaven), zeker werktuig om kool te snijden.
KOOLSPITS, v. (-en), koolstaaf in electrische
booglampen, gewoonlijk vervaardigd van fijnge-

malen

gascokes,

in

een

oven gehard; ...SPITSEN -

LICHT, o. electrisch booglicht tusschen de uiteinden van twee koolspitsen eener booglamp.
KOOLSPRUIT, v. (-en), ...SPRUITJE, o. (-s),
jonge kool, koolplant; ...STRONK, ...STRUIK, m.
(-en), stoel, waar de koolbladeren aan zitten, ook
koolstok geheeten.
KOOLSTOF, v. (nat. en scheik.) een element
dat zich, hoewel in zeer verschillende vormen voorkomende, toch in het algemeen doet kennen als
een reuk- en smakeloos lichaam, hetwelk alleen
in gesmolten ijzer oplosbaar is; ...STOFZUUR, o.
(scheik.) koolzuur; ...ZUURZOUT, o. (scheik.).
KOOLTEER, v. steenkolenteer, dat bij de bereiding van lichtgas uit steenkolen in den zoogenaamden teerbak wordt afgezet of in de retorters
achterblijft : uit koolteer worden prachtige verfstoffen bereid.

KOOLTJE-VUUR, o. (plantk.) eene soort van
adonis, die als sierplant gekweekt wordt (adonis
ftamineus); de bloem is scharlakenrood.
KOOLTUIN, m. (-en), koolhof; ...UIL, m. (-en),
donkergekleurde nachtvlinder, welks rups salade
en koolplanten vernielt; ...VELD, o. (-en), waarop
kool geteeld wordt; ...VERKOOPER, m. (-s),
...VERKOOPSTER, v. (-s), die kool verkoopt;
(fig.) die grappen verkoopt; opsnijder; ...VLINDER,
m. (-s), (nat. hist.) een vlinder, welks rups zich
o. a. met kool voedt (pieris brassicae).
KOOLVISCH, m. (. . .visschen), (nat. hist.) een
visch, die tot het geslacht der dorschen behoort
(gadus carbonarius) en 90 cM. lang wordt.
KOOLWATERSTOF, v. (scheik.) chemische verbinding van koolstof met waterstof; —GAS, o.
gas uit koolwaterstof ontwikkeld.
KOOLWITJE, o. (-s), koolvlinder; ...WORM,
m. (-en), koolrups; ...WORTELVLIEG, v. (-en),
(nat. bist.) eene soort van vlieg, die hare eieren
bij of even onder den grond aan de plant : koolrapen, koolzaad enz. legt.
KOOLZAAD, o. (...zaden), in de beteekenis van
soorten van koolzaad; gmv. als stofn. : zaad van
kool; zekere plant, waaruit olie geperst wordt
(brassica napus).
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KOOLZAADMUGJE, o. (-s), (nat. bist.) een galmugje, dat de oorzaak is van het zoo gevreesde
peulbederf bij het koolzaad; ...ZAADOLIE, v. olie
die uit het koolzaad geperst wordt; ...ZAADTOR,
v. ( -ren), (nat. hist.) eene for of kever, welks larve
binnen knobbelvormige ronde uitwassen aan de
stengels van de koolsoorten en het koolzaad gevonden wordt.
KOOLZUUR, o. (scheik.) eene verbinding van
koolstof met zuurstof : een reukeloos gas, dat 1,5
maal zoo zwaar is als de dampkringslucht en bij
voortduring door verbranding en ontleding van
koolhoudende zelfstandigheden en bij de uitademing van dieren gevormd wordt; ...ZUURHOUDEND, bn. met koolzuur, koolzuur bevattend:
koolzuurhoudend bronwater.
KOOLZUURSNEEUW, v. witte op sneeuw gelijkende stof, bij —79° C. vastgeworden vloeibaar
koolzuur; ...STIFT, v. (-en), stift van koolzuur sneeuw : de koolzuurstift is een machtig geneesmiddel
bij huidaandoeningen.
KOOLZWART, bn. zeer zwart : koolzwart haar.
KOOMENIJ, v. (-en), KOOMENIJSWINKEL, m.
(-s), kruidenierswinkel.
KOOMENSCHAP, V. (veroud.) koophandel:
koomenschap doen, koophandel drijven.
KOON, V. (- en), wang : een kind met blozende
koonen; – (bij visschers) de kieuwen van een viseb.
KOONTJE, o. (-s), wangetje.
KOOP, m. (-en), aankoop, het koopen : een huis
te koop, dit wil men verkoopen; iets te koop bieden,
veilen; een koop sluiten, aangaan; den koop breken,
zich niet aan de voorwaarden houden; -- (recht.)
koop breekt geen huur, door verkoop van een huis
enz. wordt eene huurovereenkomst niet verbroken;
— (fig.) te koop dragen, overal uitbazuinen; zijne
schande te koop dragen, er mede pronken; — met
iets te koop loopen, (fig.) iets aan Jan en alleman
vertellen; — (Zuidn ) te koop hebben, in overvloed
bezitten ; (fig.) hij heeft gezondheid te koop, hij is
zeer gezond; — op den koop toe, boven het bedongene,
(fig.) nog daarboven; — op den koop, op een koopje
werken, iets licht en dicht, onsterk maken; —
weten, wat er in de wereld te koop is, hoe het er
toegaat, hoe het er gesteld is; — op dien koop
(ondei die voorwaarde, onder dat beding) wil ik
het doen; — ik ;eef koop, ik zie er van af; — den
koop toeslaan, hem sluiten (inz. met handslag
of met den slag van den stok op het verkochte
voorwerp) ; -- den koop opzeggen, zijn woord intrekken ; -- zooveel als in eens gekocht of verkocht wordt, kaveling : eense partij goederen in

koopen verdeelen.

KOOPAKTE, v. (-n), (recht.) bewijs van koop
en verkoop; ...AL, m. en v. (-len), die gedurig en
zonder bedenken koopt; ...BOTER, v. (Zuidn.)
boter die men koopt, niet zelf maakt; ...BRIEF,
m. (...brieven), koopakte ; ...BRIEFJE, o. (-s),
document, waarbij een makelaar kennis geeft aan
kooper en verkooper van den gesloten koop ;
...CEEL, v. (-en), ...CEDEL, v. (-s), ...CONTRACT, o. (-en), koopakte.
KOOPDAG, m. (-en), dag, waarop gekocht wordt;
-- (gew.) dag, waarop de landman, die zijne hof
verlaat, zijn vee en landbouwgereedschappen-sted
verkoopt, hetgeen gewoonlijk in Mei geschiedt,
vandaar de naam : Meikoopdag : den 3den Mei is
het koopdag op de hofstede, bewoond door den landman
A.; de Meikoopdagen zijn halve kermissen; --- (gew.)
dag, waarop iem. zijn goed verkoopt; dag, waarop
de goederen van een sterfhuis verkocht worden :
(overdr.) de verkooping zelve : hij houdt koopdag
alvorens naar Amerika te vertrekken; gaat gij ook
naar den koopdag ?
KOOPELIJK, bn. (Zuidn.) kunnende gekocht
worden tegee redelijken prijs: de boter is niet koopelijk deze week, is bijzonder duur.
KOOPEN, (kocht, heeft gekocht), zich door
betaling of verbintenis in het bezit (van iets)
stellen : van, bij iem. koopen; iets duur, goedkoop,
voor een spotprijs koopen; huizen, landerijen enz.
koopen; — iets op speculatie koopen, om er later
wat aan te verdienen; -- eene kat in den zak koopen,
bedrogen uitkomen; — (Zuidn.) appelen voor citroenen koopen, bedrogen worden; — op krediet koopen,
om dit later te betalen; — op tijd, op levering koopen,
om later te leveren; — kontant koopen, om dadelijk
te betalen; --- zich in een gasthuis of Benig gesticht
koopen, geld betalen, om er in opgenomen te worden;
Van Dale.
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-- zich uil de gevangenis koopen, zich vrij koopen; --(bij het spel) nemen, krijgen : kaarten koopen;

hoeveel steenera (domino-) hebt gij gekocht

? —

(bijti.)

verwerven : koopt wijsheid.
KOOPER, m., KOOPSTER, v. (-s), die koopt:
voor 20 gulden was ik kooper; — in koopers keus,
wanneer de levering door den kooper kan geëischt
worden op den tijd, dien hij verkiest; -- veel kijkers,
maar geen koopers.
KOOPGIERIG, bn. ( -er, -st), koopziek.
KOOPGOED, o. (-eren), goed, in voorraad gemaakt; fabriekgoed (vaak minder mooi of minder
sterk dan besteld goed); ko , )pwaren
KOOPGRAAG, bn. (...gragei, -st), kooplustig:
de koopgrage menigte.
KOOPGRAGE, ...LUSTIGE, m. en v. (-n), die
gaarne koopen wil.
KOOPHANDEL, to. bedrijf. door middel van koop
en verkoop, het tegengestelde van ruilhandel:
koophandel drijven.
KOOPJE, o. (-s), kleine koop of kaveling : op dat
erfhuis heb ik drie koopjes gekocht; — (fig.) een koopje
aan iets hebben, goedkoop gekocht hebben; — dat
is geen koopje, dat is niet goedkoop; iem. een
koopje leveren, bezorgen, iets zeer goedkoop leveren,
(fig.) iem. schade toebrengen, hem er in laten
loopen.
KOOPKAART, v. (-en), eene der overgebleven
kaarten, nadat men heeft rondgegeven, stokkaart.
KOOPKLEEREN, mv. kleeren die gemaakt gekocht worden, confectiewerk.
KOOPKRACHT, v. vermogen om te koopen:
de koopkracht der bevolking neemt toe, ze heeft meer
geld om te koopen; ...KRACHTIG, bn. geld heb
om te koopera : een koopkrachtig publiek. -bend
KOOPLUST, m. lust, neiging om te koopen : er
was veel vee aangevoerd en de kooplust was gering,
zoodat de prijzen daalden; haar kooplust kent geen
grenzen.
KOOPLUSTIG, bn. ( -er, -st), gaarne koopende-,.
koopgraag : eene kooplustige vrouw.
KOOPMAN, m. (...lieden, ...lui ), handelaar;
venter die (met iets) te koop gaat : koopman in
het groot, grossier ; er is een koopman in aardewerk
aan de deur; niets noodig, koopman; — soms ook:
kooper; ik heb een koopman voor die waar gevonden.
KOOPMANNETJE, o. (- s).
KOOPMANSBEDIENDE, m. (-n), bediende van
een koopman; winkelbediende; ...BEROEP, o.
het beroep van koopman; ...BEURS, v. (...beurzen), handelsbeurs; ...BOEK, o. (-en), dat de
koopman gebruikt in zijne zaak, handelsboek;
...BOEKHOUDEN, o. dubbel of Italiaanseh boekhouden; ...BRIEF, ix. (...brieven), brief, in koop
-manstijl
geschreven.
KOOPMANSCHAP, v. (-pen), goederen, handelswaren : koopmanschap drijven, handelen.
KOOPMANSCHAPPEN, (koopmanschapte, heeft
gekoopmanschapt), (w. g.) handel drijven.
KOOPMANSGEBRUIK, o. (-en), usance in den
handei; ...GEEST, m. aanleg tot koopman, snedig heid van een koopman; ...GOED, o. (-eren), koopwaren; ...JONGEN, m. (-s), loopjongen van een
koopman, loopjongen op een handelskantoor,
...KANTOOR, o. (...toren), kantoor van een koopman, handelskantoor; ...KLERK, m. (-en), klerk
op een handelskantoor; ...REKENING, v. (-en),
rekening van een koopman; factuur; ...STIJL, m.
handelsstijl (in brieven); usance, handelsgebiuik :
naar koopmansstijl: ...VROUW, v. (- en), echtgenoote eens koopmans.
KOOPPENNING, m. (-en), geld, op hand gegeven
(bij het sluiten van een koop); -- mv. bedrag
van het gekochte goed, koopsom : betaling der
kooppenningen vóór 1 Juli 1913; ...PRIJS, m.
(...prijzen), prijs der gekochte waar : een goeden
koopprijs bedingen; ...SCHOENEN, m. mv. schoe'nen die men gemaakt koopt, niet heeft laten
aanmeten ; ...SOM, v. (-men), bedrag van het
gekochte goed ; ...STAD, v. (...steden), handels
-stad,
handelsplaats.
KOOPVAARDER, m. (-s), koopvaardijschip;
gezaghebber er van.
KOOPVAARDIJ, v. handelsscheepvaart.
KOOPVAARDIJBRIK, v. (-ken), ...FREGAT,
o. (-ten), soort van l - oopvaardijschepen; ...HAVEN,
v. (-s), zeehaven voor koopvaardijschepen, handels haven, in tegenst. met oorlogshaven; .,..KAPITEIN, m. (-s), kapitein op een koopvàardijsclilp;
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...SCHIP, 0. (...schepen), schip ter koopvaart bestemd; ...VAART, V. het varen ter koopvaardij,
met koopvaardijschepen; ...VLOOT, v. (...vloten),
vloot van koopvaardijschepen.
KOOPVAART, v. koopvaardhj; ...VERDRAG, o.
(-en), koopcontract; ...VERNIETIGING, v. (-en),
(recht.) gerechtelijke a.ky:e, waarbij een koop nietig
wordt verklaard; ...VLOOT, v. (...vloten), koop
handelt;-vardijlot;.VRJUW,v(-en)di
kleinhandelaarster, ventster ; ...WAAR, v. (...waren), goederen, die te koop worden aangeboden;
...WERK, o. alles wat in voorraad gemaakt
wordt om verkocht te worden, in tegenstelling
met besteld werk ; ...WIJF, o. ...«ijven), (gew.)
uitventster van kleine waren.
KOOPZIEK, bn . ( -er, -st), overdreven koop -

KOORTSIG .
KOORDEWERK, o. passementwerk, omboord
sel. belegsel van kleedingst;ukken met koord.
KOORDFABRIEK, v. (-en), waar koord gemaakt
wordt.
KOORDIENST, m. (Zuidn.) (R. K.) lijkdienst,
waarbij de doodbaar in het koor der kerk staat.
KOORDIRECTEUR, m. (-en), (bij de opera) iem.
die belast is met het instudeeren der koren.
KOORDWORM, m. (-en), (nat. hist.) andere
naam voor de draad- of spoelwormen (nematodes):
de meeste koordwormen leiden een parasietisch leven.

graag.

KOOPZIEKTE, ...ZUCHT, v. ó verdreven lust
tot koopen.
KOOPZIEND, bn. (gew.) koopwaar, die er goed
uitziet, die op het eerste gezicht uitlokt om te
koopen.
KOOPZUCHTIG, bn. ( -er, -st), koopziek.
KOOR, o. (koren), afgezonderd ruim in eene
kerk, waar (in de R.-K.) de plaats is van het hoofd
geestelijkheid; — (R.-K.) de openbare-altrend
dienst van het breviergebed, die daar vooral door
kanunniken en kloosterlingen geschiedt, waarbij
dan tR ee koren in beurtzang of beurtgebed elkander
beantwoorden; — de plaats in de kerk, waar de
zangers zich bevinden en het orgel, thans gewoonlijk
achter in de kerk, tegenover het altaar; — (muz.)
een aantal personen, die te zamen een of ander
zangstuk uitvoeren : mannenkoor, gemengd koor; —
een muziekstuk dat door eene -v ereeniging van
zingende personen wordt voorgedragen : één-,
meerstemmig koor; --- (bij de oude Grieken) een
met zang verbonden dans veelal ter eere der goden,
door meerdere personen uitgevoerd, later een der
hoofdbestanddeelen van het treur- en blijspel.
KOORAANVOERDER, m. (-s), aanvoerder van
het koor, in Grieksche treur- en blijspelen.
KOORBANK, v. (-en), veelal door houtsnijwerk
versierde bank in 't priesterkoor.
KOORBISSCHOP, m. (-pen), titel van een
priester, die den bisschop in de uitoefening zijner
bediening ter• zijde stond, bisschoppelijk vicaris;
zij verdwijnen in den loop der 15e eeuw.
KOORBOEK, o. (-en), (R.-K.) boek ten dienste
van het koor (zang en orgel).
KOORD, o. v. (-en), gedraaid, gevlochten snoer
of touw : zijden koord, gewoonlijk als belegsel,
passement gebruikt; — (spr.) de koorden van de
beurs in handen hebben, over het geld beschikken;
koord vlechten; op de koord dansen; — op de slappe
koord dansen, (fig.) gevaarlijk spel spelen ; — de
kat komt op de koord, zie KAT ; — tem. aan een
koordje leiden, iem. brengen waartoe men wil,
hem doen verrichten wat men begeert ; - aan
Mn koord trekken, in denzelfden zin handelen ; —
hij zat gee► lang koordje trekken, niet lang in leven
blijven ; — (eertijds) met de koord straffen, iem.

ophangen, wurgen. KOORDJE, o. (-s), klein koord,
snoertje.
KOORDDANSEN, o. het dansen op de koord;
...DANSER, m. (-s), ...DANSERES, v. ( -sen),
...DANSSTER, v. (-s), die op de koord danst.
KOORDDANSERSSTOK, m. (-ken), balanceer
-stok.
KOORDE, v. (-n), (wisk.) rechte lijn, die twee
punten van een cirkelomtrek vereenigt.
KOORDEKEN, m. (-s), (R.-K.) hoofd der kanunniken.
1. KOORDEN, (koordde, heeft gekoord), (gew.)
met een koord binden, binden, boeien : iem. koorden

en binden; de dief werd gekoord en gebonden weg
-gebracht.

2. KOORDEN, o. mv. koordbelegs 1, passement;
galon.
KOORDENDANS, In. (Zuidn.) touwtje springen;
op de koord dansen.
KOORDENDANSEN, (Zuidn.) touwtje springen;
-- op de koord dansen; ... DANSER, m. die touw
springt; die op de koord danst ; — (fig.) op--tje
snijder, pother.
KOORDENDRAAIER, m. (-s), ...MAKER, m.
(-s), iem. die koord vlecht; ...MAKERIJ, v. het
maken ti an koord; (mv. -en), plaats, waar koord
gemaakt wordt.

KOORGEBED, o. (R.-K.) liturgisch gebed dat
vooral in kloosters beurtsgewijze in koor wordt
gezongen.
KOORGESTOELTE, o. (-n), zitplaatsen rondom
't koor; ...GEZANG, o. (-en), gezang van meerdere
personen te zamen, inz. kerkgezang; ...HEER, m.
(-en), kanunnik; ... HEK, o. (-ken), traliehek, dat
het priesterkoor afsluit van het schip der kerk;
...HEMD, o. (-en), kort linnen priesterhemd met
mouwen; ...KAP. v. (-pen), (R.-K.) mantelvormig
priesterkleed, in de processie, vesper, liet lof enz.
gedragen, ook pluviale (= regenmantel) geheeten;
...KLEED, o. (-eren), koorhemd; ...KNAAP, m.
(...knapen), knaap, die deel uitmaakt van het
zangerskoor in de kerk; — misdienaar, een knaap
in toog met wit overkleed die den priester behulp
bij het opdragen der mis; ...KOSTER, m.-zamis
(-s), sacristein ; kerkeknecht; ...LAMP, v. (-en),
die in het koor brandt; ...LESSENAAR, m. (-s),
zanglessenaar voor de zangboeken op 't koor;
...LUCIDA, V. de gebeandschilderde koor`ensters;
...MAATSCHAPPIJ, v. (-en), (Zuidn.) zangerskoor;
...MANTEL, m. (-s), koorkap; ...MANTELTJE,
o. (-s), bisschopsmanteltje; ...MONNIK, m. (-en),
monnik die tot het gemeenschappelijk koorgebed
verplicht is, in tegenst. met leekebroeder.
KOORN, o. Zie KOREN.
KOORNIS, v. ( -sen), nis in het koor eener kerk;
...NON, v. (-nen), dienstdoende non bij de mis;
...ROK, m. (-ken), mishemd, koorhemd; ...STOEL,
m. (-en), zetel der geestelijken in het koor; ...SLUITING, V. (- en), veelhoekige, ronde of rechthoekige
oostelijke uitbouw van eene kerk; ...STOEL, m.
(-en), zitplaatsen bij het koor in kathedraal- en
kloosterkerken ; ...TABEL, v. (-len), (R. K.) dagwijzer dien men in de kerken gebruikt; ...TRANS,
m. (-en), trans of omgang rondom het priesterkoor.
KOORTS, V. (- en), een symptoom bij verschillende
ziekten, zich kenmerkende door hooge lichaamstemperatuur, versnelling van den polsslag en de
ademhaling, koude rillingen, dorst, vermoeidheid
en somtijds door duizeligheid en ijlen : koude, heete
koorts; — anderdaagsche, derdendaagsclie koorts,

die om den anderen dag, om de drie dagen wederkeert; — afgaande koorts, die vermindert; — de
koorts krijgen, er door aangevallen worden; de koorts
hebben als een paard, in hooge mate de koorts hebben; verbeelding is erger dan de derdendaagsche
koorts; — gele koorts, eene, vooral in West-Indië
heerschende, besmettelijke ziekte, die met brakingen en geelzucht gepaard gaat; — iem. de koorts
aflezen, afschrijven, hem op eene geheimzinnige
wijze van de koorts genezen., (fig.) (w. g.) iem. een
groot verlies berokkenen, (ook) iem. berouw over
iets doen gevoelen; -- iem. de koorts op het lijf
jagen, hem hevig doen verschrikken; -- (fig.)
hevige begeerte, dolle drift : de goudkoorts; de vrijheids-, de revolutiekoorts. KOORTSJE, o. (-s).
KOORTSAANVAL, m. (-len), plotselinge aandoening van koorts.
KOORTSACHTIG, bn. bw. ( -er, -st), aan koorts
onderhevig : ik ben min of meer koortsachtig vandaag;
koortsaanduidend : zijne pols slaat koortsachtig; eene
koortsachtige aandoenino: — koortsverwekkend:
rauwe, pruimen zijn koortsachtig. KOORTSACHTIGHEID, V.
KOORTSDAG, m. (-en), dag dat men koorts
heeft : 't is vandaag mijn koortsdag, (van iem.,
die aan de anderdaagsche of derdendaagsche
koorts lijdt); ...DRANK, m. (-en), ...DRANKJE, o.
(-s), drank tegen de koorts; ...EPIDEMIE, v. (-ën);
...GLOED, m. gloed der koorts; (fig.) van iem.
die koortsachtig gejaagd is : welk een koortsgloed
brandt, welke hartstochten koken er onder dien haren
mantel; ...HITTE, v. de verhoogde lichaams-

temperatuur bij koorts.
KOORTSIG, bn. bw. ( -er, -st), koortsachtig.
KOORTSIGHEID, v.

KOORTSKRUIDEN.
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KOORTSKRUIDEN, o. mv. koortsmiddel; ...LIJ
...LIJDERES, v. ( -sen), die aan-DER,m.(s)
koorts lijdt; ...MIDDEL, o. (-en), middel tegen de
koorts; ...PIL, v. (-len), ...POEDER, ...POEIER,
o. (-s), pil, poeder tegen de koorts, kininepil, - poeder;
...RILLINGEN, v. mv. huivering, rilling tengevolge
van koorts ; ...THERMOMETER, m. (-s), om bij
koortslijders de temperatuur te bepalen; ...TIJD,
in. (-en), tijd van het jaar, waarin meestal koortsen
heerschen; koortsdag; ...UITSLAG, in..
(aan de kin meestal) tengevolge van koorts; ...UUR,
o. (...uren), waarop de koorts eiken dag gewoonlijk
begint.
KOORTSVERDRIJVEND, bn. de koorts doende
verdwijnen : een koortsverdrijvend middel.
KOORTSVERMANING, v. (-en), lichte aanval
van koorts; ...VLEKKEN, v. mv. putride vlekken
onder de huid (bij zenuwkoortsen).
KOORTSVERWEKKEND, bn. de koorts doende
ontstaan : rauwe pruimen zijn koortsverwekkend.
KOORTSVRIJ, bn. vrij van koorts : ik ben niet
heelemaal koortsvrij; koortsvrije streken.

KOORTSWEREND, bn. koortswerende middelen,
die tegen de koorts beschermen.
KOORTSWORTEL, v. (plantk.), (gew.) gem.eene
valeriaan (valerianus offtcinalis), wijl een aftreksel
daarvan tegen koorts aangewend wordt.
KOORVENSTER, o. (-s), venster bij het koor.
KOORVROUW, v. (-en), (R.-K.) kanunnikes;
...ZANG, m. (-en), lied, door een koor te zingen of
gezongen; (R. K.) kerkzang, Gregoriaansche zang;
...ZANGER, m. (-s), ...ZANGERES, v. ( -sen), lid
van een zangkoor; ...ZANGSTER, v. (-s), lid van
een zangkoor in de kerk; ...ZUSTER, v. (-s), non,
tot den koordienst verplicht, in tegenst. met werk
-zuster.

KOOS, m. mansnaam, verkorting van Jacobus;
(spr.) o zoo Koos ! ik denk er net zoo over.
KOOT, v. (-en), hielbeen van verschillende dieren;
ook als voorwerp om mee te spelen voor kinderen,
bikkeltje; (ook) steen die rechtop gezet wordt en
waarnaar op eenigen afstand gegooid wordt; paardenhiel; over koot ggaan, zwikken: - (fig.) vast
op zijne kooten staan (in zijne schoenen); -- een werk
dat wel op zijne kooten staat, een degelijk werk; schipperskoot; kot, verblijf van den stuurman eener
haringbuis. KOOTJE, o. (-s), kleine koot; - lid van
het geraamte der. vingers en teenen : de groote teen
en de duim bestaan ieder uit slechts twee kootjes.

KOOTBAAS, m. (...bazen), jongen die de koot
moet rechtzetten.
KOOTBEEN, o. (- deren), een der beenderen van
den voetwortel.
KOOTEN, (kootte, heeft gekoot), met kooten
raar eene rij knikkers enz. werpen (jongensspel);
(ook) met kleine steepen werpen naar een recht
steen; de kootbaas moet hem die zijn-opstande
werpsteen weghaalt, trachten te tikken waarna
deze kootbaas wordt; - bikkelen met kootjes
(meisjesspel).
KOOTGEZWEL, o. (-len), (veearts.) zwerende
koot (bij paarden); ...JONGEN, m. (-s), jongen,
die met kooten speelt; (fig.) straatjongen.
KOOTLAM, bn. (gew.) dat varken is kootlam, ver
aan de pootera door te weinig beweging; ik-lamd
ben in geen veertien dagen uit geweest : ik zou wel
kootlam worden.

KOOTSPEL, o. zeker kinderspel, met bikkeltjes;
zeker jongensspel, zie koeten; ... TIJD, m. tijd van
het jaar, waarin het kootspel gespeeld wordt.
KOOZEN, (koosde, heeft gekoosd), met zoete
vertrouwelijkheid praten, liefkoozen, vleien, streelen.
KOOZER, m. (-s), KOOSSTER, v. (-s), die
koost.
KOOZERIJ, v. (-en), liefkoozing, vleierij.
1. KOP, m. (-pen), schaal, kom, bak, inz. om
er uit te drinken : uit een groeten kop drinken; een
kop koffie, thee, cacao; - inhoudsmaat voor droge
waren, L. (= 0.01 HL.): een kop aardappelen;
tien kop erwten; bij den kop verkoopes; - ( gew. )
maat voor natte waren : een kopje melk, een halve
pint of kan; - (heelk.) laatkop, zie aldaar : koppen
zetten, door middel van laatkoppen iem. van bloed
ontlasten; - het min of meer bekervormige gedeelte
eener pijp, waarin de tabak wordt gestopt, pijpekop : een pijp met meerschuimen, porseleinen kop; hoofd van dieren en ook van menschen (in het
laatste geval behalve in enkele uitdrukkingen en
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als schilderstern, vooral in gemeenzame taal) : de
kop van een leeuw, een arend; een fraaie kop, een
studiekop, een Christuskop; - iem. den kop voor
de voeten leggen, hem het hoofd afslaan; - zich voor
den kop schieten, zich een kogel door het hoofd
jagen ; -- (Zuidn ) met zijn kop spelen, koppig,
onzinnig, dwars handelen ; --- (Zuidn.) zijn kop
uitwerken, zijn eigen kop volgen, naar willekeur
handelen ; - zijn kop is zwaarder dan zijn beenen,
hij is dronken ; (ook wel) hij is vermoeid; - boven
iemands kop gegroeid zijn. iemands gezag niet
meer erkennen ; - (Zuidra.) geen kop aan iets
kunnen krijgen, het niet begrijpen ; --- hij kreeg
een kop als vuur, werd vuurrood ; - alles komt
op mijn kop neer, ik moet voor alles zorgen,

alles komt voor mijne rekening, (ook) ik krijg
van alles de schuld ; -- iern. op zijn kop geven,
hem afranselen, (fig.) hem op eene harde manier
terechtwijzen ; --- dat zal hem op den kop druipen, hij zal er vroeg of laat de gevolgen van
ondervinden; - zich niet op den kop laten zitten,
zich niet alles laten welgevallen, van zich af durven
spreken; - het zal niet gebeuren, al ging hij ook op
zijn kop staan, welke moeite hij ook aanwende,
hoe hij zich er ook tegen verzette; - elkander
bij den kop krijgen, bij de haren krijgen, handgemeen worden, (fig.) hevig met elkaar twisten in
geschriften; -- met den kop tegen den muur loopen,
vergeefsche moeite doen, zonder overleg handelen; - lasterpraatjes den kop indrukken, zorgen dat
zij niet verder verteld worden; - iets op den kop
tikken, het in bezit nemen, stelen, (ook) koopen;
- over den kop gaan, bankroet gaan; - ik verwed
er mijn kop om, ik weet het stellig en zeker; mijn kop af, als het niet zoo is; - dat is een heel gat
in den kop voor hem, een groot verlies, een groote
slag; - hals over kop wegloopen, in overgroote haast;
- (Zuidn.) kop over gat zijn, liggen, overhoop,
verward dooreen ; --- er is geen kop of staart
[elders kop of gat] aan te vinden, geen begin of
einde ; - (gew.) 't is kop en staart (gat), en geen
fatsoen, 't is onbehaaglijk van vorm ; al wat hij
vertelt, heeft kop noch staart, is van geen beteekenis, heeft slot noch zin ; - hij ging kopje
onder, geheel onder water; - (Z. A.) kop intrek
schuld bekennen; zij zijn twee koppen in ééne-ken,
muts, twee handen op één buik; hij wil niet kop
geven, toegeven, de minste zijn; - een kopje, een
postzegeltje; -- (gew.) op den kop af, op zijn kop,
precies : er zijn op den kop af honderd stuks,
honderd stuks op zijn kop; verstandsvermogen, geheugen : hij heeft een goeden, gezonden kop; -- met den kop gedruid zijn,

gekrenkt zijn in de hersenen, (ook) eene kwade
luim hebben; - gesteldheid des gemoeds, aard :
hij heeft een stijven, harden, onverzettelijken kop; - er
staat een F'riesehe kop op, hij is koppig; - een kop
toonen, stijfhoofdig zijn; hij is met een boozen kop
weggeloopen; (bij metonymia) koppen, manschappen, matrozen : een schip bemand met honderd koppen;

(bij vergelijking) naar den vorm : donderwolken :

er komen koppen opzetten, er komen donderwolken
in de lucht, zie donderkoppen; - (Z. A.) kopjes,

heuveltoppen; - naar de plaats : het bovenste,
meestal ronde gedeelte van eenig voorwerp : de
kop van een spijker, een bout, eene speld; --- (spr . )
spijkers met koppen slaan, doortastende maatregelen nemen; (ook) iets grondig bespreken; (ook)
juiste degelijke voorstellen doen; - hij slaat den
spijker op den kop, treft de zaak juist, noemt het
kind bij zijn naam; - de koppen der golven, de
schuimende toppen; - het boven den rand uit
gedeelte van den inhoud van een maat-steknd
of glas, zoowel van droge als van natte waren :

een mud aardappels met een kop er op; - van een
bittertje den kop afbijten, het bovenste gedeelte

er af drinken ; - (Zuidn.) (van munten) kruis
of bovenkant; kop of letter spelen, kruis of munt
spelen ; - (ook) het voorste, uiterste gedeelte
van iets : de voorsteven van een schip : wij liepen
hem met den kop in de zijde, ons schip voer met zijn
voorsteven het andere dwars in het boord; - de
kop van de haven, de kop van eene krib, het voorste
gedeelte; (scheepst.) de uiteinden van een spil.
KOPJE, o. (-s).
2. KOP, v. (-pen), (gew. en veroud.) spinnekop.
3. KOP, v . (gew.) hoofdkaas : lust gij een stukje
kop ?

KOPALHARS.
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KOPALHARS, o. of v. Bene soort van hars, op
barnsteen gelijkende, die eerst bij hooge temperatuur smelt, zie COPAL.
KOPBORSTSTUK, o. (-ken), bij de hoogere spinachtige dieren het lichaamsdeel, dat uit de vergroei
kop en borststuk is ontstaan.
-ingva
KOPBOUT, m. (-en), (scheepst.) spie of pin met
een ronden kop.
KOPEK, m. (-ken), KOPEKE, m. (-n), Russische bronzen munt, een honderdste deel van een
zilveren roebel = 1,25 cent.
KOPER, o. het bekende roodachtig bruine metaal
met een S. g. van 8.9, zeer rekbaar en weeker dan
smeedijzer; — roodkoper bestaat uit 85 deelen koper
en 15 deelen zink; het wordt veel tot sieraden gebezigd; in dunne plaatjes uitgeslagen, levert het
onecht bladgoud of, tot poeder gewreven, de goud
die bij het bronzen gebruikt wordt; -- geel--verf,
koper : eene samensmelting van 71 deelen koper
en 29 deelen zink; het wordt gebruikt tot het vervaardigen van natuurkundige instrumenten. raderwerk van uurwerken, spelden enz.; in koper snij
zie graveeren; -- koperwerk : de meid-den,grav
gaat het koper schuren; -- koperen geldstukken :
er is bijna niets dan koper in het zakje; -- de koperen
instrumenten in een orkest : het koper klonk valsch.
KOPERACHTIG, bn. ( -er, -st), als koper, op koper
gelijkende : eene koperachtige kleur.
KOPERADER, v. (-s, -en), in Bene kopermijn;
...ARSENIK, o. (scheik.) arseenzuur koper;
...ASCII, V. verbrand koper; ...BERG, m. (-en),
...BERGWERK, o. (-en), kopermijn; ...BLAD,
o. (-en), geslagen koper; ...BRONS, o. purper brons, goudkleurig bronspoeder, hetwelk zacht
verhit is, totdat het purperrood is geworden;
...DINGEN, o. mv. (Zuidn.) koperen voorwerpen,
koperwerk ; ...DOORN, m. (-en), punten, tanden
of doornen, waarmede het roset- of schijfkoper
van onderen bezet is.
KOPERDRAAD, [o. als stofnaam] m. (...draden),
getrokken koper : eene kooi van koperdraad.
KOPERDRUKKER, m. (-s), hij die kopergravures
afdrukt van geëtste platen; ...DRUKKERIJ, v. de
kunst des koperdrukkers; (mv. -en), de werkplaats
van den koperdrukker; ... DRUKKLEUR, v. zoogenaamd Duitsch-zwart; ...DRUKPERS, v. (-en),
waarmee men afdrukken van etsen in koper maakt;
...DRUKPLAAT, v. (...platen), koperen plaat met
Bene daarin door graveeren, radeeren of etsen gegemaakte afbeelding, geschikt om gedrukt te
worden.
1. KOPEREN, bn. van koper (vervaardigd) :
een koperen ketting; koperen huid van een schip;
koperen platen, gegraveerde afbeelding (in koper gesneden); — (gew.) een koperen bout, agent van politie,
diender; — koperen bruiloft, na twaalf en een half
jaar; -- (spr.) koperen geld, koperen zielmissen,
alle waar naar zijn geld, geen geld, geen Zwitsers.
2. KOPEREN, (koperde, heeft gekoperd), met
koper bekleeden : een schip koperen, van eene koperen huid voorzien.
KOPERERTS, o. (-en), koper in den ruwen toestand, zooals het opgedolven wordt; ...GELD, o.
koperen muntstukken : ik heb niets dan kopergeld
bij mij; ...GIETER, m. (-s), geelgieter; ...GIETERIJ, v. (-en), geelgieterij; ...GLANS, o. een zwavel
veel koper; ...GOED, o. koperen voor--metal
werpen; ...GOUD, o. schijngoud, halfgoud, Mannheimer goud : een gemengd metaal uit 4 deelen
koper en 1 deel zink bestaande; ...GRAVEER KUNST, v. de kunst van het graveeren in koper,
ten einde platen te maken, waarvan men afdrukken,
kan nemen op papier enz.; ...GRAVEUR, m. (-s),
die kopergravures maakt; ...GRAVURE, v. het
graveeren in koper; (mv. -s), de gegraveerde koperen
plaat; afdruk van zulk eene plaat; ...GROEN,
o. (scheik.) basisch koolzuur koperoxyde; (delfst.)
een groen, soms blauwachtig mineraal, dat iets
harder is dan gips.
KOPERHOUDEND, bn. waarin koper aanwezig
is, koper bevattend.
KOPERIG, bn. ( -er, -st), (w. g.) koperachtig.
KOPERKIES, o. (delfst.) eene soort van zwavelkoper; ...KLEUR, v. de bruinroode kleur van
zuiver koper.
KOPERKLEURIG, bn. de kleur van koper hebbende, bruinrood : de koperkleurigen, het Noord
-ameriknsch a.
KOPERLAZUUR, o. (delfst.) een fraai blauw

KOPKOOL.

kopererts, waaruit het bergblauw gewonnen wordt;
...MIJN, v. (-en), onderaardsche groeve, die koper
oplevert; ...MOLEN, m. (-s), pletmolen; ...MUNT,
v. kopergeld; ... ROEST, o. kopergroen; ... ROOD,
o. (scheik.) zwavelzuur ijxeroxydule, ijzervitriool
of groen vitriool.
KOPERSLAGER, m. (-s), vervaardiger van koperen voorwerpen; ...SLAGERIJ, v. (-en), werkplaats des koperslagers; — gmv. bedrijf des koperslagers; ...SLAGERSKUNST, v. het bedrijf, de
kunst van den koperslager; ...SLAGERSWERK,
o. kopergoed; ...SLAGERSWINKEL, m. (-s).
KOPERSLAK, v. (-ken), (scheik.) wat bij het
smelten van koper onder in den kroes liggen blijft;
...SLAKSTEEN, m. (-en), straatsteen van koper
gemaakt; ...SNEDE, v. (-n), ...SNEE, v.-slaken
(...sneden), op koper gegraveerde plaat; ...SNIJDER, m. (-s), kopergraveur; ...SOLDEER, o. een
mengsel van 3 deelen messing met 1 deel zink,
soms met een weinig tin er bij; ...STEEK, m.
(...steken), kopersnede; ...STEEKKUNST, v. kopergraveerkunst; ...STEEN, o. ruwsteen, het product der smelting van het gerooste erts, koper
bevattende in verbinding met zwavel en velerlei
zwavelmetalen; ...STEKER, m. (-s), kopergraveur; ... TIJDVAK, o. tijdvak in de beschavingsgeschiedenis, tusschen het steenen en bronzen
tijdperk in; ...TOUW, o. (-en), (zeew.) vier- of vijf strengs kabelslag zonder hart, van gegloeid roodkoperdraad, dienende als bliksemafleider op de
toppen der masten, ...VERF, v. voor de metalen
huid van zeeschepen, zie huidverf; ...VERGIFTIGING, V. meestal het gevolg van het gebruik
van spijzen die in koperen pannen gekookt zijn.
KOPERVIJLSEL, o. wat bij het vijlen van koper
afvalt; ...VITRIOOL, o. (scheik.) zwavelzuur koper
blauw vitriool; ... WATER, o. (scheik.)-oxyde,
koperrood; ...WERK, o. koperen voorwerpen;
koperen keukengoed; ...WIEK, v. (-en), (nat. hist.)
een vogel, die tot de familie der lijsters behoort, in
Groningen ook schat- en oranjelijster geheeten
(turdus iliocus), 14 + 8 cM. lang; ...WINKEL,
m. (-s), waar men koperwerk verkoopt; ...WORM,
m. (-en), (nat. hist.) hardworm, zie aldaar; ...ZOUT,
o. (scheik.) Bene verbinding van koper met zouten.
KOPGLAS, o. (...glazen), (heelk.) laatkop; ...HAMER , w,. (-s), een hamer der speldenmakers;
...HOUT, o. (-en), (scheepst.) klamp, waarop het
watervat ligt; ...HOUTJE, o. (-s), (scheepst.)
dat de lijken van een kluiver tegenhoudt.
KOPIE, v. (...pieën), nabootsing, afschrift : ik
heb van dezen brief kopie gehouden; -- schilderij,
teekening, naar de oorspronkelijke vervaardigd:
hij heeft kopieën van de beste schilderijen; — geringe
schets van iets : dit is nog slechts kopie van de zaak,
het voornaamste komt nog.
KOPIEBOEK, o. (-en), boek, waarin brieven,
wissels enz. worden gekopieerd.
KOPIEEREN, (kopieerde, heeft gekopieerd), een
afschrift van iets maken; eene schilderij enz. naar
de oorspronkelijke vervaardigen; — (toon.) een
bepaalden persoon natuurlijk voorstellen.
KOPIEERBOEK, o. (-en), boek waarin men zijne
brieven kopieert; ...GELD, o. loon eens afschrijvers; ...INKT, m. die gebruikt wordt bij de kopieerpers; ...MACHINE, v. (-s), ...PERS, v. (-s), toestel
om brieven, teekeningen enz. te kopieeren; ... PAPIER, o. waarop men teekeningen enz. kan kopieeren; ... WERK, o. het werk van een kopiïst;
...WIELTJE, o. (-s), raadje n.et scherpe insnijdingen, aan een handvat, om modepatronen over te
trekken.
KOPIIST, m. (-en), afschrijver.
KOPIJ, V. (- en), (boekdr.) handschrift, voor de
pers.
KOPIJGELD, ...LOON, o. loon eens schrijvers,
honorarium ; ...RECHT, o. recht op de uitgave
en reproductie van een werk.
KOPIJZER, o. (-s), (heelk.) kopsnepper.
KOPJEBUITELEN, o. (gew.) over het hoofd
tuimelen.
KOPKAS, v. ( -sen), broeikas tegen een muur,
waarbij nog ééne ruit op den muur staat.
KOPKOOL, v. (-en), sluitkool, kabuiskool;
...LAAG, v. (...lagen), (mets.) in een muur
die rij steenen, welke in hunne breedte aan het
buitenvlak zichtbaar zijn; ook patijísche laag
genoemd, in tegenstelling met streksche laag;
...LADEN, o. wanneer een spoorrijtuig alleen
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vóór en achter toegang geeft en niet op zijde;
...LAT, v. (-ten), (timm.) lat, die dient om den naad
tusschen het kozijn en den muur te bedekken;
...LIJST, V. (- en), ...KLAMP, m. (-en), bij hout
lijst of klamp, die over het kopshout-verbindg,
der planken wordt aangebracht.
KOPLOOS, bn.. wanneer de kop niet van het
lichaam is te onderscheiden : koplooze weekdieren,
koploozen.
KOPLOOZEN, m. mv. eene soort van weekdieren,
welke dien naam dragen, omdat hun kop niet
duidelijk aan het lichaam te onderscheiden is.
KOPNIES, o. ( -sen), (heelk.) kerfmes.
1. KOPPEL, o. (-s), een paar, een tweetal dat
bijeenhoort, een stel : een koppel duiven, een doffer
en een wijfje; --- een koppel molensteenen een ligger
en een looper; — een koppel krachten, een stelsel
van twee gelijke en evenwijdige krachten, die in
tegengestelde richting werken; — (w. g.) Een gelukkig koppel, echtpaar.
2. KOPPEL, m. (-s), koppelband; degenkoppel; —
troep, hoop, menigte, kudde : een koppel patrijzen;
er was in een oogenblik een groote koppel volk bijeen;
de rundertyphus is uitgebroken onder een koppel
in de genuente A.; -- zij stonden op en koppel,

op een hoop. KOPPELTJE, o. (-s).
KOPPELAAR, ui. (-s), KOPPELAARSTER, v.
(-s), iem. die koppelt, die voor geld gelegenheid
geeft tot het plegen van ontucht met minderjarigen.
KOPPELARIJ, v. (-en), het gelegenheid geven
tot het plegen van ontucht met minderjarigen.
KOPPELBAAS, m. (...bazen). in Friesland vooral,
de man die de werkgevers en het werkvolk bij
elkander brengt, hun tusschenman; ...BALK, m.
(-en), (timm.) kalf; ...BAND, m. (-en), riem enz.
om een koppel (honden enz.) aaneen te houden;
...BLAD, o. (-en), rechthoekig parallelogram, op
een blad papier afgeteekend; ...BOOG, m. (...bogen),
(muz.) koppelteeken; ...BORD, o. (-en), (zeew.)
houten kompas, om den koers op te koppelen;
...BOS, v. ( -sen), (stoomes.) stalen of koperen bus,
waardoor twee stangen eener machine vereenigd
zijn; ...BOUT, m. (-en), achtkante bout, aan het
vooreinde eenigszins rond om twee rijen hout van
een spant aan elkaar te bevestigen; ...BRANDPUNT, o. (-en), (nat.) bij een hollen spiegel of lens,
't lichtend punt en zijn brandpunt bij niet evenwijdige stralen.
KOPPLLD I CHT, o. (-en), tweeregelig vers,
koppelvers, distichon, inz. het elegische, uit een
hexameter en een pentameter bestaande.
KOPPELEN, (koppelde, heeft gekoppeld), tot
een koppel binden, verbinden, samenbrengen,
vereenigen : twee honden aan elkaar koppelen;
spoorwagens aan elkaar koppelen; twee personen
aan elkaar koppelen, tot een huwelijk met elkaar
brengen; woorden, zinnen koppelen, aan elkaar
verbinden; een huwelijk koppelen, door onderhan deling tot stand brengen; — koppelend voegwoord,

dat zinnen of zinsdeelen aan elkaar schakelt; —
(zeew .) den koppelkoers berekenen : uit de gedut;ende
het etmaal gezeilde koersen en de snelheid van vaart
de gegeven breedte verkrijgen.
KOPP :LHAAK, m. (...haken), (mil.) degenlaak.
KOPPELING, v. (-en), het koppelen; — (muz.)
de aan elkander voeging van twee of meer klavi , zren
in een orgel; — (timm.) zeker stuk hout; ijzeren
of koperen verbindingsstukken van pijpen of assen,
stang met haak of ketting tot koppeling van spc orwagens of tramrijtuigen.
KOPPELKOERS, m. (zeew.), gegiste koers;
...KOMPAS, o. (-semi), (zeew.) uurbord; ...PEN,
V. (- nen), ijzeren pen in liet midden dikker dan aan
de einden, waardoor twee koppelstangen aan elkaar
verbonden worden; ...PLAAT, v. (...platen), bij
militairen, de plaat voor aan den degenkoppel;
...RIEMT, m. (-en), ...SNOER, o. (-en), koppelband;
...STANG, V. (- en), stang, waardoor twee tramwagens enz. aan elkander gekoppeld worden; ...STOK,
m. (-ken), stok om jachthonden te koppelen;
(Z. A.) stok of stang aan het hoofdstel van paarden
vastgemaakt die samen moeten trekken, om hun
koppen van elkaar verwijderd te houden; ...STUK,
o. (-ken), derde of laatste schaal op een balk.
KOPPELTEEKEN, o. (-s), (taalk.) verbindingsteeken tusschen twee of meer woorden ( - ); —
(muz.) boogje ter verbinding van twee of meer
noten; ...TOUW, o. (-en), staartlis, touw dat dient
om paarden achter elkander vast te binden;

KOPSTUK
...VERS, 0. (...verzen), koppeldicht ; ...WERKWOORD, o. (-en), (taalk.) werkwoord, dat met een
naamwoord samen het gezegde vormt; ...WOORD,
o. (-en), (taalk.) voegwoord; (ook) koppelwerkwoord.
1. KOPPEN, (kopte, heeft gekopt), door het
zetten van laatkoppen bloed aftrekken; scherven;
kaken (van ansjovis). KOPPING, v. (-en), het
koppen; scherving; insnijding in de opperhuid.
2. KOPPEN, (kopte, heeft gekopt), (gew.) koppig,
hoofdig zijn; zijn kop toonen; met een kop loopera :
hij kopt al den ganschen dag; — ( sport) een bal
koppen, met den kop opvangen en terugstooten:
hij kopt prachtig.

KOPPENSNELLEN, o. gewoonte van verschillende wilde volksstammen, inz. in den Indischen
Archipel om leden van andere stammen te overvallen, te dooden, de lijken van hun hoofden te
berooven en deze koppen als fetisj of trofee mee
naar huis te nemen : het koppensnellen is meestal
niets dan een gemeenti sluipmoord.

KOPPENSNELLER, m. (-s), die koppen snelt;
benaming, aan de Da j aks gegeven; (ook) het wapen,
waarvan de koppensneller zich bedient.
KOPPENZETTER, m. (-s), ...ZETSTER, v. (-s),
die laatkoppen zet.
KOPPER, m. (-s), KOPSTER, v. (-s), die laatkoppen zet.
KOPPEREN, (kopperde, heeft gekopperd), (gew.)
kop en letter spelen, d. i. kruis of munt spelen.
KOPPERMAANDAG, KOPPERTJ ESMAANDAG, m. (-en), Maandag na Driekoningen, ook
verloren Maandag genoemd, eene soort van feestdag der boekdrukkersgezellen; thans inz. de dag
waarop boek- en steendrukkers hun klanten • fraaie
kalenders aanbieden.
KOPPESPINNEN, (gew.) ragen.
KOPPIG, bis. bw. ( -er, -st), hoofdig, stijfhoofdig,
halsstarrig, eigenzinnig : een koppige jongen; zoo
koppig als een ezel; koppige wijn, zware wijn die
naar het hoofd stijgt.
KOPPIGAARD, m. (-s), (Zuidn.) koppig, stijfhoofdig mensch. KOPPIGHEID, v. hoofdigheid,
stijfhoofdigheid.
KOPPOOTIGEN, m. mv. zekere orde van weekdieren, welke acht of tien rondom den mond geplaatste beweegbare armen of pooten hebben,
welke door middel van zuignapjes hun zoowel dienen
om zich aan de voorwerpen vast te hechten, als
om zich te verplaatsen en hunne prooi te bemachtigen (cephalopods).
KOPRIEM, m. (-en), deel van een paardenhoofd stel; ...SCHAAL, v. (...schalen), Bene der beide
buitenste planken die van een boom gezaagd
worden; ...SCHERM, o. (-en), (dierk.) zeil der slak
zeker zwemorgaan, een uit twee lappen-kenlarv,
samengesteld vlies; ...SCHROEF, v. (...schroeven),
(muz.) de kurk in het kopstuk caner dwarsfluit, door
middel van welke de toon verhoogd en verlaagd
kan worden.
KOPSEIZEN, (kopseisde, heeft gekopseisd). Zie
KAPSEIZEN.
KOPSHOUT, o. (timm.) het hout aan beide
einden of koppen caner plank, ook eindelingshout
geheeten.
KOPSNEPPER, m. (-s), (heelk.) een werktuig,
dat 8 tot 12 mesjes bevat, die zoo zijn geplaatst,
dat zij, vastgezet zijnde, de huid niet raken, door
drukking op eerie veer evenwel losspringen en vrij
snel en gelijktijdig in Bene beperkte ruimte door
de huid snijden.
KOPSTATION, o. (-s), station aan het begin,
aan den kop caner spoorlijn.
KOPSTEEN, m. (-en.), (mets.) sluitsteen.
KOP STEM, v. (-men), (muz.) keelstem, in tegenst.
met borststem; ...STEMEL, m. (-s), stempel
voor 't opzetten der koppen op de spelden.
1. KOPSTUK, o. (-ken), (slag.) deel van den kop
eens diers, gedeelte der huid waar de horens zitten; — kopstuk van den toom; — het bovenstuk
der fluit enz.; — (mets.) halve steen met de gansche
breedte; — (waterbouwk.) koningstuk; — (scheepsb.)
deel van de galerij of buitenbetimmering; — muntstuk met 's vorsten beeltenis, inz. de 20-kreutzerstukken in Oostenrijk, die van 12 grootera in Bremen
en die van 20 shilling in Denemarken.
2. KOPSTUK, m. en v. (-ken), (gew.) koppig
mensch, tem. die graag kopt; -- de kopstukken eener
partij, de leiders, aanvoerders, die aan de spits
staan.
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KOPTEN, m. mv. de in Egypte verstrooid wonende afstammelingen der oude Egyptenaren;
eene soort van Christenen in Egypte, die zoowel
den doop hebben als de besnijdenis.
KOPTISCH, bu. van de Kopten; -, o. de Koptische taal: de taal der oude Kopten.
KOPTOUW, o. (-en), zeker kanontouw; ...WERK,
o. (sport.) het opvangen en wegstooten van den
bal met het hoofd : zijn kopwerk is subliem; ...WILG,
m. (-en), (plantk.) knotwilg; ...ZEER, o. (Z. A.)
hoofdpijn; ...ZUIL, v. (-en), eene laag kopzuilen
van basalt.
KOR, v. ( -ren), trechtervormig sleepnet voor
de vangst van kabeljauw, schelvisch, schol, tong
enz.; een dergelijk sleepnet voor het vangen van
oesters.
1. KORAAL, o. (...ralen), koraalgezang.
2. KORAAL, m. (...ralen), koorzanger, koorknaap.
3. KORAAL, o. (-en), het skelet van vele kolonie vormende bloempoliepen, die zoowel in haar
lichaam als in hare tusschenschotten kalk afzetten:
bloedkoraal, orgelkoraal enz. ; — (fig.) roode kleur:
het koraal der lippen.
4. KORAAL, v. (...ralen), steenachtig of glazen
bolletje met eene opening, waardoor een bandje of
koordje kan gehaald worden : een snoer koralen;
vrouwensieraad (om den hals enz.); bloedkoralen,
zeer zware, dichte, geheel gladde en bloedroode
koralen. KORAALTJE, o. (-s).
KORAALACHTIG, bn. ( -er, -st), als koraal; met
koraal gemengd.
KORAALADDER, v. (-s), (nat. hist.) zekere
adder met drie ringen of banden (coluber corallinus);
...AGAAT, m. (...gaten), (o. als stofn.) een schoone,
veelkleurige steen met roode, koraalachtige strepen; ...BANK, v. (-en), koraalrif, bank in zee van
koraal.
KORAALBOEK, o. (-en), een boek met koraalgezangen.
KORAALBOOM, m . (-en), een boom van
koraaldiertjes in de zeeën ; — (plantk.) een
boom der Antillen ; de acacia-boom in Egypte
(erythrina).
KORAALDIEREN, o. mv. eene soort van straaldieren, tot de klasse der veelvoeten behoorende,
die in Europa voornamelijk in de Middellandsche
Zee aangetroffen worden.
KORAALDRAAIER, m. (-s), die koralen vervaardigt.
KORAALEILAND, o. (-en), een uit koraal bestaand, door koraaldiertjes opgebouwd eiland;
...GEWAS, o. ( -sen), groot getakte koraal-poliep.
KORAALGEZANG, o. (-en), de eenvoudige,
verheven, langzame, gebonden melodieën, naar
welke de geestelijke liederen bij den openbaren
godsdienst in de christenkerken worden gezongen;
in de R.-K. de officieele, liturgische kerkzang, door
paus Gregorius vastgesteld en daarom ook Gregoriaansche zang geheeten; - ten tijde der hervorming
voor de Protestantsche kerk gewijzigd door Luther
en anderen.
KORAALHOUT, o. kornel of kornoelje (cornus).
KORAALJASPIS, o. koraalrood gevlekt jaspis.
KORAALKLEURIG, bn. de kleur van koraal
hebbende, koraalrood.
KORAALKRUID, o. (plantk.), (gew.) gewone
asperge (asparagus officinalis).
KORAALMEESTER, m. (-s), leider van een
zangkoor.
KORAALMOS, o. een steenachtig, op koraal
gelijkend zeeproduct, koralijn (corallina).
KORAALMUZIEK, v. kerkmuziek : eene hoogst
eenvoudige, alleen uit heele of hoogstens heele en
halve tonen bestaande melodie, die tegenwoordig
genoegzaam alleen tot het Protestantsche kerkgezang wordt gebezigd; in tegenstelling niet figuraal muziek.
KORAALNET, o. (-ten), net voor de koraalvisscherij; ...POLIEP, -v. (-en), (nat. hist.) koraaldier; ...RIF, o. (-fen), eene lange koraalbank in
zee, inz. evenwijdig aan de kust, zeer gevaarlijk
voor de scheepvaart; plaats in zee, waar koraal
gevischt wordt.
KORAALROOD, bn. rood als koraal : koraalroode
lippen.

KORAALSCHUIT, v. (-en), vaartuig van een
koraalvisscher ; ...STOK, m. (-ken), kolonie van
koraaldiertjes.
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KORAALSTRUIK, m. (-en), sierstruik uit
Brazilië met trossen scharlakenroode bloemen
(erythrina crista Aalli).
KORAALVEREENIGING, v. (-en), eene were ,ni ging tot het zingen van koraalgezangen.
KORAALVERSTEENING, v. (-en), .(nat. hist.)
versteend koraal, koraliet; ...VISSCHER, m. (-s),
die koraal vischt; ...VISSCHERIJ, v. het visschen
van koraal.
KORAALWERK, o. van koralen vervaardigde
voorwerpen.
KORAALZAAD, o. jonge koraaldiertjes, die zich
van den stok losmaken en zelf een nieuwen stok
vormen; ...ZEE, v. een gedeelte van de Zuidzee.
KORAKORA, v. (-'s), Indisch vaartuig in de
M olukken.
KORALEN, bn. van koraal, koralen vervaardigd : een koralen armband; als koraal; rood als
koraal : koralen lippen.
KORALENKRAAGJE, o. (-s), kraagje van koralen vervaardigd.
KORALIET, o. als stofn., m. (-en), als voorwerpsn. : koraalversteening.
KORALIJN, o. koraalmos. Zie aldaar.
KORAN, m. het boek, dat al de openbaringen
bevat, die de profeet Mohammed, naar hij beweert,
heeft ontvangen.
KORBEEL, m. (-en), (bouwk.). Zie KARBEEL.
KORDAAT, ba. bw. (...dater, -st), hartelijk,
rond, oprecht, ongekunsteld; — ferm, flink, onverschrokken : hij heeft zich bij die operatie kordaat
gehouden. KORDAATHEID, v.
KORDEEL, o. (-en), (Zuidn.) touw dat aan de
leibanden van een paard vastzit.
KORDELIER, m . (-s, -en), minderbroeder, Franciscanermonnik, dus geheeten naar de koord die
hij om het lijf draagt.
KORDEWAGEN, m. (-s), (Zuidn.) kruiwagen;
(spr.) de liefde rijdt op een kordewagen, is niet
standvastig; op iem. zijn kordewagen (mogen) zitten,
zijn vriend zijn.
KORDON, o. (-s), band, snoer; grensbezetting
(door militairen); lijn van grensafsluiting (ter
voorkoming van smokkelarij, ter wering van besmettelijke ziekten enz.) : een kordon trekken.
1. KOREN, KOORN, o. graan, als collectieve
benaming voor vele graankorrels : een zak met koren;
gezolderd koren, dat op zolder ligt; koren verschieten,
zie verschieten; -- (spr.) dat is koren op zijn molen,
dat komt hem juist in zijn kraam te pas; - geen
koren zonder kaf, niets is er zonder gebreken, geen
goud zonder schuim; - het kaf van het koren scheiden, de goeden van de slechten scheiden; — het te
veld staande gewas : koren verbouwen; waar vroeger
niets dan water was, golft nu het koren; koren maaien;
het koren staat dun. mooi enz.; — het gemaaide graan
aan schooven; het koren in de schuur bergen; koren
dorschen; — (spr.) zijn korentje groen eten, zijn te
verwachten inkomsten seeds verteren, van de
hand in den tand leven; — hij dorst htkoren in eens
anders schuur, van een overspelige; -- een bepaald
soort van gaan, in verschillende streken ver
rogge, tarwe, gerst; — Turksch koren,-schilend:
maïs; — wild koren, duist.
2. KOREN, v. (-s), (gew.) korrel : ik heb geen koren
brood in huis.
3. KOREN, (koorde, heeft gekoord), (gew.) braken, overgeven.
KORENAAR, V. (...aren ), aar van een koren
volle korenaren hangen 't laagst; —-halm;(spr.)
(sterr.) eene ster van de eerste grootte in het sterrenbeeld de Maagd; ...AARD, m. (Zuidn.) korenland;
korenmarkt, zie aard; ...AARVISCH, m. (...vis schen), een kleine visch, die in grooten getale voor
aan de noordkust van Frankrijk en de zuid -komt
Engeland; ...AKKER, m. (-s), met-kustvan
graan bezaaid veld.
KORENBAARD, m. (-en), de gezamenlijke
kafnaalden aan de aren van sommige graansoorten;
...BERG, m. (-en), korenschuur; hoop koren;
...BEURS, v. (...beurzen). beurs (afgesloten
plaats) voor den graanhandel; naam voor eene
bepaalde herberg, waar borenkoopers samenkomen; ...BIJTER, m. (-s), (nat. hist.) kalander.
KORENBLAUW, bn. blauw als de korenbloem:
een korenblauw lint; -, o. de korenblauwe kleur.
KORENBLOEM, v. (-en), eene samengestelde
bloem met eene schoone blauwe kleur, ook blauwbloem, roggebloem, bol en tremn.ske geheeten, (centauren
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cyanus); - roode kcrenbloem, klaproos (papaver
rhoeas).
KORENBOUT, m. (-en), (nat. bist.) een insect
tot de orde der netvleugeligen beboorende, ook
donderbolt, glazenmaker, puistenbijter, waterjuffer,
rombout en bleinenbijter geheeten (libellula).
KORENBOUW, m. het verbouwen van koren;
... BRANDER, m. (-s), stoker van sterken drank
uit graan; ...BRANDERIJ, v. (-en), plaats waar
sterke drank uit graan gestookt wordt; ...BRANDEWIJN, m. brandewijn, uit graan gestookt;
...BROOD, o. brood van koren ; ... DISTEL, v.
(-s), (plantk.) akkervederdistel ; ...DORSCHER,
m. (-s), die koren dorscht ; ... DRAGER, m. (-s),
werkman, die zakken koren van de eene plaats
naar de andere draagt.
KORENESCH, m. (. . .esschen), hooggelegen streek
voor den roggebouw, rondom een heidedorp.
KORENFACTOOR, m. (...factoren), graanfactoor, makelaar in koren.
KORENGAFFEL, v. (-s), graanvork; ...GARF,
v. (...garven), ...GARVE, v. (-n), korenschoof;
...GEWASSEN, o. mv. graangewassen; ...GRAS,
o. (plantk.) een der volksnamen voor kweek (triticum
repens); evenzoo voor zandhaver (elymus arenarius),
ook zeehaver en zeerogge geheeten, in menigte
voorkomende op het strand bij het roode klif te
Stavoien en aldaar valsche weit geheeten; ...HAL,
v. (-len), korenbeurs; ...HALM, m. (-en), graanhalm; ...HANDEL, m. graanhandel; ...HANDELAAR, m. (-s), graanhandelaar; ...HARP, v. (-en),
staande zeef tot het zuiveren van graan; tochtmaker; ...HAUW, v. (-en), (Zuidn.) korenaar;
...HEUL, v. (plantk.) gemeene klaproos; ...HOOP,
m. (-en); ...HULZEN, v. mv. kaf.
KORENJAAR, o. (...jaren), een goed korenjaar,
een jaar, waarin de graanoogst gunstig is; ...KEVER, m. (-s), (nat. hist.) graankever; ...KNIPTOR, v. ( -ren), (nat. bist.) zekere springkever,
welke uit Bene ritnaald voortkomt; ...KOOPER,
m. (-s), graanhandelaar; ...KORRELTJE, o. (-s),
(nat. bist.) zekere slak; ...KRAAI, v. (-en), gew.
naam voor roek; ...KREKEL, m. (-s), zeker insect;
...LAND, o. (-en), korenakker; ...LEEUWERIK,
m. (-en), de echte leeuwerik (alauda arvensis);
...LICHTER, m. (-s), vaartuig tot het vervoer
van granen ; ... MAAIER, m. (-s), die koren
maait ; ... MAAT, v. (...maten), maat (inz.
1 /2 HL. en 1 DL.) om graan te meten ; (spr.) zijn licht onder de korenmaat zetten, zijn
weten voor zich zelf houden, anderen niet voor
...MAGAZIJN, o. (-en), graanpakhuis;-lichten;
...MARKT, v. (-en), graanmarkt; ...METER, m.
(-s), zeker beëedigd ambtenaar bij den graanhandel; ...MIJT, v. (-en), mijt van ongedorschte
korenschooven; ...MOLEN, m. (-s), om koren te
malen; ...MOLENAAR, m. (-s), die koren maalt,
eigenaar van een korenmolen; ...MOT, v. (-ten),
(nat. bist.) een schubvleugelig insect, dat als masker
in het graan op korenzolders en in graanpakhuizen
veel schade aanricht (tinea granella).
KORENOOGST, m inzameling van het te veld
staande koren; ...OPKOOPER, m. (-s), die koren
opkoopt, inz. om den prijs ervan in zijne hand te
hebben en zoo grove winst te kunnen maken;
...PAKHUIS, o. (...huizen), graanpakhuis;
...PIJL, m. (-en), (Zuidn.) korenhalm ; .. .PIK KER, m. (-s), korenmaaier; ...ROOS, v. (...rozen),
korenbloem, klaproos (papaver rhoeas); ook de
bolderik (agrostemma githago).
KORENSALADE, v. gemeene veldsalade;
...SCHEIDSEL, o. (-s), losse planken of beschotten, waarmede in een graanschip de verschillende
graansoorten gescheiden worden; ...SCHELF, v.
(...schelven), korenhoop; ...SCHIETER, m. (-s),
werkman, die het koren op zolders verschiet;
...SCHIP, o. (...schepen), dat niet koren is geladen, dat koren vervoert; ...SCHOOF, v. (...schooven), bos korenhalmen; ...SCHOP, v. (-pen), gioote
houten schop, waarmee men koren schept of
verschiet; ...SCHRIJVER, m. (-s), gew. naam voor
den ortolaan; ...SCHUIT, v. (-en), korenschip;
...SCHUUR, v. (...schuren), graanschuur; (ook
fig.) Egypte was de korenschuur van Rome.
KORENSIKKEL; v. (-s), korenzeis : een smal,
halvemaanvormig ijzeren werktuig, met houten
steel, waarmede het op den akker staande koren
gesneden wordt.
KORENSLA, v. een algemeen in zandig bouw-
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land voorkomend onkruid met goudgele bloemen
(arnoser(s minima); ...SPORK, m. (-en), (nat. bist.)
(gew.) grauwe gors; ...STEEN, m. (veroud.) biersteen, massa, gevormd van afkooksels van ver
graansoorten tot het ber-ielen, op zee,-schilend
van drin ,ibaar bier en tot het drinkbaar maken
van zeewater; ...STOPPEL, m. (-s), dat gedeelte
van den stengel, dat na het afsnijden van het koren
in den grond blijft staan.
KORENT, v. oudere vorm voor KRENT; in
België en Z. Afrika is dit de gewone vorm, ook
in samenstellingen, als KORENTENBROOD,
KORENTENKOEK enz.
KORENTANG, v. (-en), (geneesk.) een werktuig
om de door verettering losgemaakte beensplinters
weg te nemen; of om de beenderen behoorlijk te
plaatsen; ...TIENDE, v. (-n), het tiende gedeelte
van den oogst, tiende schoof; -- (leenst.) recht op ,
de tiende schoof; -- tiendrecht op koren; ...VELD,.
o. (-en), korenakker; ...VERSCHIETER, m. (-s),
korenschieter; ...VINK, m. (-en), (nat. hilt.)
geelvink; tuinmerel; ...VLOOT, v. (...vloten),
vloot van met koren beladen schepen; ...VOGEL,
m. (-s), boschrietzanger.
KORENWAN, v. (-nen), een werktuig om het
koren te zuiveren; ...WANNER, m. (-s), werkman.
die het koren zuivert; machinale korenwan; ...WET,
v. (-ten), graanwet; ...WORM, m. (-en), kalander :
zeker insect; ...ZAK, m. (-ken), zak voor koren;
...ZEEF, v. (...zeven), om het koren te ziften;
...ZEIS, v. (-en), en (gew.) ...ZEISEN, v. (-s),
landbouwgereedschap, om het koren te maaien;
...ZIFT, v. (-en), korenzeef; ...ZIFTER, m. (-s),
die het koren zift; ...ZOLDER, m. (-s), zolder
waar koren bewaard wordt.
KORF, m. (korven), mand; draag -, hengselmand;
- (spr.) hij leeft uit den korf zonder zorg, hij behoeft
geen zorg te hebben voor zijn levensonderhoud; (gew.) den korf krijgen, afgewezen worden bij een
huwelijksaanzoek, een blauwtje loopen; (elders ook)
bij een examen afgewezen worden, druipen; aalkorf; vischkorf; bijenkorf; - (bouwk.) draagsteen voor gewelfschinkels. KORFJE, o. (-s),
kleine korf.
KORFBALSPEL, o. (sport) zeker balspel waarbij
men den bal door eene bodemlooze mand, ongeveer
2 hi. boven den grond aan een paal bevestigd,
moet trachten te werpen; ...BENOODIGDHEDEN,
v. mv.; .CLUB, v. (-s); ...SPELER, m. (-s);
...WEDSTRIJD, m. (-en); enz.
KORFBOOG, m. (...bogen), (bouw) .) een boog
met ellipsvormige doorsnede, een tudorboog met
afronding.
KORFDRAGER, m. (-s), ...DRAAGSTER, v.
(-s), marsdrager, korfdraagster; jongeling, die (of
meisje, dat) bij feestelijke optochten der Grieken
de korven droeg.
KORFFLESCH, V. (. . . flesschen), gioote wijdbuikige fflesch of kruik, die doorgaans 50 of 60
liters kan bevatten; (zeew.) groote matteflesch,
houdende 17 of 18 liters, waaruit den matrozen
hun dronk wordt toegemeten.
KORFPENNING, m. (-en), naam eenei oudtijds
wijd verspreide zilveren munt, waarop de mystische korf (de feestkorf namelijk, die bij de mysteriën
van Cybele, Ceres en Bacchus gebruikt werd) was
afgebeeld.
KORFSCHELP, v. (-en), (nat. hist.) zeker schelpdier; ...TABAK, v. knaster; ...WAGEN, m. (-s),
mandewagen, ouderwetsch rijtuig.
KORHAAN, m. (...hanen), ...HEN, v. (-nen),
...HOEN, o. (-ders, - deren), zekere vogel, ook
moer- en berkhoen genoemd, tot de familie der
boschhoenders onder de hoenderachtige vogels
behoorende, die in ons land op heigronden voorkomt
(tetrao tetrix).
KORIANDER, m. eene schermbloemige plant
met sterk riekend zaad (coriandrum sativum).
KORIANDERKRUID, o. koriander; ...ZAAD,
o. het zaad van den koriander.
KORINT, v. oudere vorm voor KORENT.
KORISKRUID, o. (plantk.) veldcipres.
KORIST, m. (-en), koorzanger, lid van een zangkoor; inz. koorzanger in de opera. KORISTE, v.
(-n), zij die in de koren eener opera meezingt.
KORMORAN, m. (-s), andere naam voor den
aalscholver of waterraaf, 74 + 18 cM. lang.
KORNAK, m. (-s), oppasser en geleider van een
olifant.
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1. KORNEL, v. fijne zemelen (tot mesting der
hoenders); zemelmeel.
2. KORNEL, m. (-s), soldatenwoord voor KOLONEL.
3. KORNEL, v.. (-len), (plantk.) de eetbare kornoelje.
1. KORNET, m. (-ten: vaandrig bij de bereden
wapens.
2. KORNET, V. (- ten), kromme blaashoorn:
kornet -a-piston, zie cornet-4-piston; -- horentje
van een doove; kromme fluit; — (oudt.) ruiterbende onder een kornet; standaard der ruiterij.
3. KORNET, v. (-ten), KORNETJE, o. (-s),
kornetmuts.
4. KORNET, o. (-ten), zie KORRE.
KORNETMUTS, v. (-en), eene soort van groote
gazen vrouwenmuts met geplooiden rand : onze
baker droeg nog • eene kornetmuts.
KORNETREGISTER, o. (-s), zeker orgelregister,
den posthoorn nabootsende.
( -sen), (bouwk.) kroonlijst;
KORNIS, v.
—SCHAAF, v. (schaven).
KORNOELJE, v. (-s), (plantk.) een boom of
heester, die vooral in de gematigde en koude streken
van het noordelijk halfrond gevonden wordt en
vleezige steenvruchten draagt; de roode of wilde
kornoelje, een heester, die in bosschen en hagen
in 't wild voorkomt (corpus sanguinea); de eetbare
of gele kornoelje of kornel, een heester met fraai
roode, langwerpige steenvruchten, die frisch zuur
en aangenaam van smaak zijn (corpus mas); de
witte kornoelje is uit Noord -Amerika afkomstig
en draagt witte vruchten (cornus stolonifera, vroeger : cornus alba).
KORNOELJEBOOM, m. (-en), kornoelje.
KORNOELJENHOUT, o. het zware, zeer harde,
donker bruinroode hout van de roode kornoelje.
KORNOELJENHOUTEN, bn., KORNOELJEN,
bn. van kornoeljenhout.
1. KORNUIT, m. (-en), makker, kameraad; losbol,
vroolijke kwant : dat zijn een paar echte kornuiten;
wilde kornuit.
2. KORNUIT, m. (-en), (nat. hist.) (gew.) groenling, groene vink.
KOROESTER, v. (-s), groote, zware oester uit
de zee, die met eene kor wordt gevangen.
KORPORAAL, m. (-s, -ralen), (mil.) rang tusschen
soldaat en sergeant; (Fr. gesch.) de kleine korporaal,
naam, waarmede de Fransche soldaten, sedert
den slag van Lodi, den grooten Napoleon onder
elkander aanduidden; — (vog.l gew. naam voor
de groote duikergans of grooten zaagbek.
KORPORAALSBAANTJE, o. baantje, rang van
korporaal.
KORPORAALSCHAP, o. de rang van korporaal.
KORPORAALSRANG, in.; ...STREPEN, v. mv.
breede gele katoenen strepen welke de korporaals
als onderscheidingsteeken op de mouwen hebben.
KORPS, o. (-en), vereeniging van vele personen
onder een zelfde hoofd, onder dezelfde wetten; —
legerafdeeling, heirbende; zie corps.
KORRE, v. (-n), rechthoekig ijzeren raam met
scherpen onderkant, waaraan een zakvormig net,
dat over den zeebodem sleept voor de vangst van
oesters, enz.
KORREL, v. (-s, -en), zeer klein rondachtig hard
lichaam : eene korrel zand; — rondachtig zaadje,
inz. van granen : eene tarwekorrel; — (fig.) kruimel,
ziertje : ik heb geen korrel meer over; — tiende gedeelte van een wichtje 0,1 G. of 1 decigram; —
vizierkorrel; (Z. A.) korrel vatten, houden, met het
geweer mikken, aanleggen; (spr.) hij is korrel en
vizier, hij is geheel oog. KORRELTJE, o. (-s).
KORRELACHTIG, bn. korrelig.
KORRELEN, (korrelde, heeft en is gekorreld),
tot korrels maken; (mil.) het gemalen en tot een
koek verdichte buskruit op zeven uitziften, zoodat
het stof er doorvalt en de korrels overblijven;
granuleeren, greineeren, zie die woorden; aan korrels
vallen. KORRELING. v. het korrelen : de korreling
van hei buskruit, van metalen, van was enz.
KORRELGIPS, o. eene soort van albast; ...HUIS,
o. (...huizen), gebouw, waar het kruit gekorreld
wordt.
KORRELIG, bn. ( -er. -st), als korrels uit korrels
bestaande; gekorreld. KORRELIGHEID, v.
KORRELIJZER, o. (-s), verfijzer (voor leder);
...KLIEREN, v. mv. (onti.) klieren, die, in een
vlied besloten zijnde, een klomp vormen, speeksel-
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klieren; ...KRUIT, o. grofkorrelig, rookzus ak kruit;
...LAK, o. bet van de takken der boomen (zie
gomlak) afgezonderde lak, in tegenst. met stoklak;
...SNEDE, v. (boekb.) snede van een boek, waarop
men graankorrels heeft gestrooid, voordat men ze
over traliewerk heeft gespikkeld; ...VORMIG bn.
in den vorm van korrels; ...ZEEF, v. (...zeven),
eene zeef om buskruit te korrelen.
1. KORREN, (korde, heeft gekord), met eene
korre vangen : oesters, garnalen korren.
2. KORREN, (korde, heeft gekord), kirren, koeren, geluid geven (van duiven).
KORSET, o. (-ten), rijglijf, keurslijf, keurs:
een korset dragen; de baleinen van een korset. KORSETJE, o. (-s).
KORSETTENMAAKSTER, v. (-s), ...MAKER,
m. (-s), die korsetten maakt.
KORSETSTOF, v. stevig geweven lijnwaad voor
corsetten; ...VEER, v. (-en), baleinen of stalen
veer voor een corset; ...VETER, m. (-s), veter om
het korset aan te rijgen- ...WINKEL. m. (-s),
waar men korsetten verkoopt. •
KORST, v. (-en), harde en droge oppervlakte van
eenig week lichaam : de pst tan de kaas. wat Pene
harde korst is er aan dat brood; er komt eerre korst
op de wond; i3skrst, --- (spr.) bij gebrek aan brood
eet men korstjes van pasteien, bij gemis van eene
geringe zaak moet men zijne toevlucht soms wel
tot iets beters en duurders nemen; vaak in schertsenden zin ; -- (Zuidn.) eerst de kruim, dan de korst,
wie eerst het beste eet (of verkwist), moet later
met iets geringere tevreden zijn. KORSTJE, o.
(-s) : een korstje brood, kaas.
KORSTACHTIG, bn. als korst; korstig: dit brood
is mij te korstachtig.
KORSTDIEREN, o. mv. schaaldieren.
KORSTEN, (korstte, is gekorst), met eene korst
overdekt worden : de taart begint pie korsten.
KORSTGEBAK, o. knappend gebakje van rijst,
aardappelmoes, boter en meel enz.; ...GOED, o.
korstgebak.
KORSTIG, bn. ( -er, -st), met eene korst; met
eene harde korst, te hard gebakken: korstig brood.
KORSTIGHEID, v. het korstige; hardheid,
KORSTKORAAL, o. (...ralen), (nat. hist.) een
weekdier, tot de klasse der mosdieren behoorende,
dat uit bladvormige soms kalkachtige takken
bestaat, met platte uitwassen en dikwerf netvormig
in elkander loopende (cellepora).
KORSTMOSSEN, o. mv. (plantk.) eene orde van
planten (lichenes) die te beschouwen zijn als vergroeiingen van zwammen en algen; men kent, thans wel
1500 soorten : de korstmossen ontstaan slechts in
eerre vochtige lucht; vele bevatten zoogenaamd
mosmeel, aan zetmeel verwant, waardoor inz. het
IJslandsch -mos en het rendiermes als voedsel kunnen dienen ; het lakmoes korstmos bevat eene blauwe kleurstof; vele bevatten bittere of zure stoffen.
1. KORT, bn. bw. ( -er, -st), niet lang; van zaken:
dat touw is te kort; zij draagt nog korte rokken; hardrijden op de korte baan; korte streken maken (van
schaatsenrijders); op korten afstand; het haar kort
afknippen; — (papierm. ) korte stof, stof die fijn
genoeg is, om er papier van te scheppen ; —
(Zuidn.) korte drank, kort nat, jenever; — (Zuidn.)
kort mest, goed verteerd mest met bijgevoegd
kort stroo ; — een kort geheugen, dat niet lang onthoudt, zwak; — een korten adem heeft iem. die
gauw buiten adem is ; -- (spr.) aan het kortste einde
trekken, in de slechtste positie zijn, het moeten
verliezen ; — alles kort en klein slaan vernielen,
in stukken slaan; -- (bw.) dicht : hij woont hiera,kort
bij; het schot vloog mij kort langs den arm; —
van personen : klein van gestalte of lichaamsbouw : hij was te kort, toen hij lootte; twee jongens,
de een kort en dik, de ander lang en mager ; een kort
en ineengedrongen persoontje; — riem. een hoofd
korter maken, onthoofden; —
van tijdsbegrippen : koct durende, kortstondig,
waarvoor weinig tijd noodig is : korte dagen, wanneer de zon vroeg ondergaat; op korten termijn
koopen, binnen Benige weken betalen; — kort geld,
geld dat men op korten termijn leent; — de kunst
is lang, het leven kort; de vreugde was van korten
duur; het was Bene korte vreugde; — het kort maken,
zich haasten, een kort bezoek bij iem . afleggen,
(ook) weinig dagen ziek zijn en dan sterven; (ook)
iets in weinig n oorden zeggen; — dat is kort dag,
dat zal spoedig zijn of gebeuren, er is niet veel tijd
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meer; — (recht.) kort recht, waarbij spoedig vonnis
geveld wordt; -- (taalk.) korte klinkers, onvolkomen; — korte lettergrepen, lettergrepen met korte
klinkers; — (bw.) kort daarna, daarop, weinig
tijds later; dat is sedert kort gebeierd, zeer onlangs;
binnen kort, weldra, Eerstdaags; —
beknopt, niet uitvoerig : een kort overzicht; de
korte inhoud van het boek, het kort begrip van iets; —
kort en bondig, (van stijl enz.) flink en krachtig;
iem. kort en bondig antwoorden, de waarheid zeggen,
enz.; kort en krachtig; — kort en goed, om er een
einde aan te maken; -- korte wetten (metten) met
iets of iem. maken, weinig omslag maken; — kort
van stof (Z. A. kort van draad) zijn, kort gebakerd,
kort aangebonden zijn, weinig woorden gebruiken,
opvliegend, driftig zijn; — (zelfst.) in het kort,
om niet lang te zijn, om niet lang te vertellen, in
weinige woorden, kortom; — beperkt : iem. kort
houden, streng in toom houden, weinig vrijheid
van beweging laten, (ook) iem. weinig geld ter
beschikking geven ; -- kort zitten, geen (gereed)
geld hebben ; (ook) zonder middel van bestaan
zijn ; -- (Zuidn.) er kort bij zijn, goed op alles
letten ; (ook) gierig zijn : hij laat zich niet foppen,
hij is er kort bij ; — in kleine ruimte : kort afko
in weinig water koken, (ook fig.) korte wetten-ken,
maken; — dat vleeseb is kort gekookt, maisch, goed; —
in verbinding met te : er is een gulden te kort, te
weinig, er ontbreekt een gulden; -- te kort komen,
niet genoeg hebben; -- bij iem. te kort komen, niet
alles van hem ontvangen, wat hij ons schuldig is; —
bij iets te kort komen, er schade bij lijden; — (Zuidn.)
tegen iem. te kort konten, het niet kunnen halen
tegen hem, voor hem moeten onderdoen; -- te kort
schieten, niet voldoende, ontoereikend zijn; (ook)
zijne plichten niet naar behooren -i ervulten; —
in iets te kort schieten, niet voldoen aan de daarvoor
gestelde eiscreen, vergeefsche pogingen doen; — iem.
te kort doen, benadeelen, onrecht aandoen; —
zichzelven te kort doen, zichzelven nadeel doen,
(ook) zich het leven benemen.
2. KORT, o. (gew.) haksel voor het vee. kortvoer; — (sig.) kleine stukjes tabak, gewoonlijk bij
het binnengoed verwerkt; — te kleine stukjes
rooktabak : kort rooken; -- (bakkersw.) gebuild
meel, vroeger kortmeel geheeten, dat tusschen de
tweede soort van bloem en de zemelen in staat.
KORTAANGEBONDEN, bn. spoedig boos, heet
gebakerd, opvliegend.
KORTACHTIG, bn. een weinig kort.
KORTADEMIG, bn. ( -er. -st), kort van adem,
spoedig buiten adem : na zijne laatste ongesteldheid
is hij zeer kortademig geworden. KORTADEMIGHEID,

V.

KORTAF, bw. niet breed, niet uitvoerig; (ook)
zonder omwegen, ronduit : ienz. kortaf de waarheid
zeggen ; — kortaf tegen iem. zijn, hem- bits bejegenen.

KORTAFFEN, (kortafte), kortaf spreken, antwoorden : „Nooit !" kortafte zij.
KORTAGE, V. (veroud.) courtage, makelaarsloon.
KORTARMIG, bn. korte armen hebbende.
KORTAVONDEN, komen kortavonden, komen
praten en zoo den avond korten.
KORTBEENIG, bn. korte beenen hebbende
KORTBEK, m. (-ken), (nat hist.) dier met
korten bek.
KORTBEKKIG, bn. een korten bek hebbende.
KORTBONDIG, bn. ( -er, -st), (w. g.) kort en bondig. KORTBONDIGHEID, v. beknoptheid.
KORTBORSTIG, bn. (w. g.) kort van adem,
kortademig. KORTBORSTIGHEID, -c . koitademigheid.
KORTEGAARD, v. (-en), `t Fransche corps de
garde, wachthuis;; tijdelijke bewaarplaats voor
'S nachts aangehouden personen.
KORTELAS, v. ( -sen), 't Fransche coutelas,
korte en breede sabel.
KORTELIJK, bw. in het kort : iets kortelijk
meedeelen.

KORTELING, m. (-en), korte stok; overgeschoten stuk schelhout, dat te kort is voor de bossen; —
(mets.) dwarsbalk in steigerwerk, kort stuk hout,
dat in een steigergat in een muur gestoken wordt.
KORTELINGS, bw. sedert kort, onlangs, dezer
dagen.
1. KORTEN, (kortte, heeft en is gekort), in lengte
doen verminderen; korter maken : het haar korten;
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de nagels korten; een vogel de vleugels korten; —
(fig.) rem.. de vleugels korten, hem kortwieken, zijne

macht besnoeien; — aftrekken, inhouden (bij eene
betaling) : tien gulden op rekening korten; 5 0 /
korten voor contante betaling; — doorbrengen (den
tijd. een avond bij iem.); iem. den tijd helpen korten,
hem gezelschap houden; — (zeew.) inpalmen,
inhalen : den kabel korten; het anker korten; (overdr.)
het schip korten, door het inhalen van den kabel
het schip dichter bij den wal brengen; — korter
worden, inkrimpen : de dagen korten ; — ( Zuidn.)
baten, helpen : al wat men Gok deed, het
kortte niet.
2. KORTEN, INKORTEN, bw. uit dr. (gew.,
veroud.) binnenkort, in korten tijd.
KORTHALZIG, bn. kort van hals.
KORTHARIG, bn. met korte haren : kortharige
wol; (bij ververs) kortharige kwast.
KORTHEID, v. korte duur van iets : kortheid
des levens; — korte gestalte, kleinheid; — beknopt
: de kortheid van ons overzicht he4t aanleiding-heid
gegeven tot misverstand.
KORTHEIDSHALVE, bw. om kort te zijn, ter
voorkoming van uitvoerigheid : kortheidshalve vellen
wij de voorbeelden weglaten.
KORTHOORNIG, bn. met korte hoorns : kort hoornig vee.
KORTHOORNKOE, v. (-ien), eene soort van
Engelsche koe; ...VEE, o. runderen met korte
hoornen.
KORTIJD, m. tijd, waarin de oesters goed zijn;
eigenlijk tijd, waarin men de oesters kort.
KORTING, v. (-en), het korten, het korter maken; — het aftrekken; vermindering; disconto
met 5 pct. korting voor kontante betaling; -- 2 0 / s
korting voor goed gewicht, toegestaan door groot
om het inwegen, uitdrogen enz. te ver -handelr
korting eens wissels, die vóór den-goedn;
vervaldag betaald wordt.
KORTJAN, o. (zeew.) groot zakmes : hij zat er
maar op met kortjan; ...KIST v. (- en), hakselkist;
...MES, o. ( -sen), een mes om het was en den
honing uit de bijenkorven weg te nemen; ...NAT,
o. jenever.
KORTNEUZIG, bn. met korten neus.
KORTOM, bw. om het kort te zeggen.
KORTOOR, m. (-en), hond of paard met gekorte
ooren.
KORTOOREN, (kortoorde, heeft . gekortoord),
een hond, een paard de ooren afsnijden.
KORTPOOTIG, bn. met korte pooten.
KORTS, bw. (gew., veroud.) kortelings.
KORTSCHAAF, v. (...schaven), om de ruwe
oppervlakte eener plank weg te nemen.
KORTSCHAVEN, (kortschaafde, heeft gekort -.
schaafd), (timen.) met de kortschaaf de ruwe
oppervlakte eener plank wegnemen, waarna deze
met de blokschaar «ordt gladgeschaafd.
KORTSCHEDELIG, bis. een korten schedel hebbende. KORTSCHEDELIGEN, m. mv. menschen,
bij wie de lengte en breedte van den schedel weinig
verschilt (brachycepha len ).
KORTSCHILDEN, m. mv. kevers, wier achterlijf
niet of slechts aan het begin door de dekschilden
wordt bedekt.
KORTSLUITING, v. toevallige verbinding of
aanraking tusschen een positieven en negatieven
draad, zoodat de electrische stroom daarlangs
teruggaat in plaats van zijn loop te vervolgen door
de lampen, den motor enz. : de brand was door
kortslviting ontstaan.
KORTSTAART, m. (-en), paard of hond zonder
(of met gekorten) staart.
KORTSTAARTEN, (kortstaartte, heeft gekort
staart afsnijden of korter maken;-star),den
angliseeren (een paard).
1. KORTSTEEL, m. (...stelen), zekere appel met
korten steel.
2. KORTSTEEL, V. (plantk.) zeker plantengeslacht, tot de grassen behoorende, waarvan twee
soorten in Nederland voorkomen : de bosch- (brachypodium silvatieum) en de gevinde kortsteel (braehypodium pine a►tum ).

KORTSTONDIG, bn. kort an duur, tijdelijk,
voor eenige oogenblikken : eene kortstondige vrevgde.
KORTSWIJL, v. scherts, boert : uit kortswijl iets
doen.
KORTSWIJLEN, (kortswijlde heeft gekortswijld),
boerten, schertsen, grappen maken.
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KORTSWIJLER, m. (-s), (ongewoon) grappen
snaak ; KORTSWIJLSTER, v. (-s).-maker,volij
KORTSWIJLIG, bn. ( -er, -st), (w. g.) grappig,
vroolijk. KORTSWIJLIGHEID, v.
KORTVLEUGELIG, bn. met korte vleugels:
kortvleugelige steltloopers, de struisvogel, kazuaris
enz.
KORTVOER, o. veevoeder, bestaande uit haksel,
aardappelen, ery ten, graan enz.; — (fig.) sterke
drank.
KORTVOETERS, m. mv. (nat. hist.) kortvoetige vogels.
KORTVOETIG, bn. met korte voeten.
KORTWEG, bw. op eene eenvoudige wijze, zonder
omhaal van woorden : hij vertelde kortzeeg, wat hij
er van wist.
KORTWIEK, m. (-en), (nat. hist.) mestkever.
KORTWIEKEN, (kortwiekte, heeft gekortwiekt),
de -vleugels korter maken of afsnijden (aan vogels);
(fig.) iem. kortwieken, zijne macht, vrijheid van
handelen inperken; (scherts.) het haar knippen.
KORTWIEKIGEN, m. mv. eene soort van zwemvogels.
KORTZAAG, v. (...zagen). (Zuidn.) lange zaag
zonder raam en met een handvatsel aan elk einde.
KORTZICHT, o. (kooph.) een wissel op kortzicht,
na verloop van weinig dagen vervallend, betaalbaar.
KORTZICHTIG, bn. ( -er, -st), bijziende; (fig.)
zonder doorzicht, niet schrander : hoe kortzichtig
van hem om niet te begrijpen, aat het hierop moest uit
KORTZICHTIGE, m . (-s?. die bijziende-lopen!
is; (fig.) iem. zonder doorzicht. KORTZICHTIG HEID, V.
KORUND, m. (-en), zekere edelsteen, uit zuiver
gekristalliseerde kleiaarde bestaande, in hardheid
alleen door den diamant overtroffen.
KORVEE, v. Zie CORVEE.
KORVEN, (korfde, heeft gekorfd), in korven
zetten.
KORVET, v. (-ten), een klein snelzeilend oorlogsvaartuig, tusschen brik en fregat, adviesjacht.
KORVETBRIK, v. (-ken). brik met barkstuig.
KORZEL, KORZELIG, bn. bw. ( -er, -st), licht
toornig, oploopend, lichtgeraakt, opvliegend : hij
is zeer korzel van aard. KORZELHEID, KOR ZELIGHEID, v.
KORZELHOOFD, m. en v. (-en), ...KOP, m.
en v. (-pen), oploopend, driftig mensch.
KORZELHOOFDIG, bn. bw. ( -er, -st), KORZELHOOFDIGLIJK, bw., (w. g.) gemelijk, brommerig;
nukkig. KORZELHOOFDIGHEID, v.
KOSCHER, bn. Zie KAUSCHER.
KOSSEM, m. (-s), kwab onder den hals van
een rund, halskwabbe.
KOS(S)ONG, v. (-s), (Ind.) huurrijtuig.
1. KOST, m. (-en), spijs, voedsel : smakelijke
kost, slechte kost; dat is geen kost voor uw mond; —
(fig.) van geestelijk voedsel: zeker, de poëzie van
Potgieter is zware kost; — gezonde kost, b. v. van
degelijke, niet prikkelende lectuur; — dat is geen
kost voor kinderen, dat behooren kinderen nog niet
te lezen; (spr.) dat is G,l oude kost, al lang bekend; —
voeding, onderhoud : ergens of bij iem. in den kost
zijn, van spijs en drank voorzien worden ;
— in den halven kost zijn, 's morgens en
om 12 uur er eten en niet later ; — kost
en inwoning, voeding en huisvesting; — den kost
winnen, verdienen, zijn levensonderhoud verdienen;
— hij dient daar voor kost en kleerera; — hoe komt
hij aan den kost, wat doet hij voor den kost ? hoe
verdient hij zijn levensonderhoud ?; — (spr.) bij
Sint- Joris in den kost zijn, ergens kosteloos eten
of drinken; — hij heeft den kost voor 't eten, behoeft
zich voor zijn levensonderhoud niet bezorgd te
maken; — zijn kost is gekocht, hij is binnen; —
zijn oogen den kost geven, goed uitkijken, alles oplettend bekijken. KOSTJE, o. (-s) : wat doet men
al niet voor het kostje, om zijn levensonderhoud te
verdienen; dat is mijn kostje, eene spijs, die ik
gaarne eet.
2. KOST, m. (-en), uitgaaf : iem. op kosten jagen;
op kosten van, voor rekening van : op iemands kosten
leven; -- procedeeren op kosten van ongelijk, wie
ongelijk heeft, betaalt de kosten; — veel kosten
maken; — veel aan iets ten koste leggen, er veel geld
voor uitgeven; — (Zuidn.) kosten op het sterfhuis,
nuttelooze uitgaven — (recht.) in dekosten verwijzen,
veroordeelen om de kosten van het geding te be-
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talen; — te mijnen koste: — (fig.) dat gaat ten koste
van zijne gezondheid, ten nadeele van, met opoffe
ring van; — ten koste der waarheid, de waarheid
wordt daarbij te kort gedaan; — ten koste van zijn

-

leven, met opoffering van zijn leven. (In de schrijf
komt kost alleen na te in het enk. voor. In som -talmige streken hoort men : 't Is een heele kost, eerr e .
groote uitgaaf enz.)
KOSTBAAR, bn. bw. (-der, -st), veel kostende„.
hoog in prijs, duur : dat werk is mij te kostbaar;
kostbaar bouwen; — prachtig : kostbare kleerera,.
meubelen; — (fig.) dierbaar, veel waard : de gezond
een kostbaar geschenk; haast u, want de-heids
tijd is kostbaar.
KOSTBAARHEID, v. luister, pracht; de hooge
kosten. KOSTBAARHEDEN, v. mv. voorwerpen
van groote waarde, kleinoodiën.
KOSTBAAS, m. (...bazen), iem. bij Wien men
in den kost is, bij wien men inwoont.
KOSTELIJK, bn. bw. ( -er, -st), kostbaar, veel:
Kostende, van e-roote waarde : eene albasten Pesch
met zeer kostelijke zalf; goud, zilver, kostelijke steenera
(Statenb.); — prachtig, mooi, rijk, voortreffelijk;zij heeft altijd zulk kostelijk goed; — voortreffelijk,.
uitstekend : 't is vandaag kostelijk weer; dat smaakt'
kostelijk, heerlijk, lekker; kostelijke wijn, — gij
hebt kostelijk geschreven, opperbest; — (gew.) hij
heeft eene kostelijke vrouw, Bene vrouw, die veel
geld noodig heeft voor haar huishouden, die niet
zuinig huishouden kan.
KOSTELIJKHEID, v. pracht, schoonheid. KOSTELIJKHEDEN, v. mv. kostbaarheden.
KOSTELOOS, bn. bw. zonder kosten; gratis,
vrij : kostelooze geneeskundige behandeling; kosteloos.
onderwijs.
KOSTEN, (kostte, heeft gekost), voor zekeren
prijs verkocht worden, op zekere som te staan
komen : het boek kostte een gulden; — dat zal u geld
kosten, dat zal u duur te staan komen; — (fig.)
vorderen, eischee : dit werk kost heel wat tijd; die ,
oorlog heeft heel wat menschenlevens gekost; dat'
kost moeite; — het besluit heeft haar tranen genoeg
gekost, zij heeft er heel wat tranen om geschreid;
het koste, wat het wil, al kost het nog zoo veel (ook.
fig.); — dat zal hem het leven kosten, hij zal er het
leven bij inschieten.
KOSTEND, bn. de kostende prijs, het geld dat
de maker zelf voor iets heeft moeten uitgeven,.
verkoopprijs waarbij geen winst betekend is.
KOSTER, m. (-s), opzichter eener kerk, kerkbewaarder ; — (Zuidn.) 's kosters koe mag op het
kerkhof weiden, de koster mag in of bij de kerk
doen wat aan anderen ontzegd is (in toepassing
op iem. die boven anderen bevoordeeld
wordt).
KOSTERES, v. ( -sen), vrouw van den koster;
vrouN%, die het kostersambt waarneemt.
KOSTERIJ, v. (-en), kostershuis, kosterswoning;
(ook) kostersambt.
KOSTERIN, V. (- nen), kosteres.
KOSTERSAMBT, o. kosterschap.
KOSTERSCHAP, o. ambt van koster.
KOSTERSPLAATS, v. (-en), ...POST, m. (-en),
kostersambt.
KOSTGANGER, m. (-s), KOSTGANGSTER, v.
(-s), die bij iem. in den kost is; heele kostganger,
die geheel inwoont, er eet en slaapt: — halve kost
die er wel den kost heeft, doch niet slaapt; —-ganer,
zoo'n hond is een heele kostganger, eet veel; — dat
is ook een rare kostganger, een vreemde snuiter; —
onze lieve Heer houdt er vreemde kostgangers op na,
sommige menschen doen, zijn heel vreemd.
KOSTGAST, m. (-en), (gew.) kostganger; ...GAST
kostgangers houdt; ...GELD,-HOUDER,in.(s)de
o. geld, dat men voor kost en inwoning betaalt;
...HUIS, o. (...huizen), huis, Kaas men in den
kost is; ...JONGEN, m. (-s). jongen die ergens in
den kost is.
KOSTJUFFER, v. (-s), kostschoolhouderes; juf
Bene kostschool, in den kost is;.-fer,dinz.op
...JUFFROUW, v. (-en), hospita; ...KIND, o..
(-ers, -eren), dat bij iem. in den kost is.
KOSTKRUID, o. (plantk.) wormkruid, reinvaren.
KOSTLEERLING, m. en v. (-en), leerling eener
kostschool. KOSTLEERLINGE, v. (-n).
KOSTSCHIP, o. (...schepen), reserveschip, een
oud schip, dat in Bene haven als een magazijn gebruikt wordt.
M.(- en),
KOSTSCHOLIER,
kostleerling;
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...SCHOOL, V. (...scholen), inrichting voor onder
waar de leerlingen tevens gehuisvest zijn. -wijs,
KOSTSCHOOLHOUDER, w. (-s), ...HOUDERES, v. ( -sen), ...HOUDSTER, v. (-s), die eene
kostschool heeft; ...LEVEN, o. het leven op eene
kostschool; ...VRIENDIN, v. (-nen), met wie men
op de kostschool in kennis is gekomen.
KOSTUUM, o. (-s, ...turnen, ...tumes,, ambtskleeding, plechtgewaad; volksdracht; tooneelkleeding;
een pak kleeren voor mannen : jas, broek en vest;
dameskleeding, japon : kostuum voor jongeheeren;
in kostuum (zonder mantel) gaan wandelen. KOSTUUMPJE, o. (-s).
KOSTUUMKNIPPEN, o. het knippen van kostuums ; ...NAAIEN, o. ; ...NAAISTER, v. (-s),
dat meisje wordt kostuumnaaister; ...PATROON, o.
(...tronen).
KOSTVRIJ, KOSTENVRIJ, bn. vrij van kosten,
kosteloos. KOSTVRIJHEID, v. (w. g.) vrijstelling
van alle onkosten; het vrijhouden.
KOSTVROUW, v. (-en), vrouw, bij wie men in
den kost is; ...WINNER, m. (-s), die voor zichzelven
en anderen den kost wint : kostwinner eereer weduwe;
...WINNING, v. bestaan, bestaanmiddel. broodwinning.
KOT, o. (-ten, gewest. koten), ellendig, vuil,
slecht huis of vertrek : hij woont daar in een ellendig
kot ; – ( Zuidn.) in zijn kot blijven. zich stilhouden;
uit zijn kot komen, hevig tegen iem. uitvallen, razen; — hok, verblijfplaats voor dieren : varkenskot;
hondenkot; --- afgeschoten hoekje caner kamer; —
(fig.) kroeg, bordeel: in kotten loopen; — gevangenis :
in het kot zitten; — ( zeew.) hut, de slaapplaats aan
boord: naar zijn kotje gaan, naar bed gaan; -- (hout
ruimte onder den molen, waarin het zaag -zagerij)d
neervalt ; — (Zuidn.) hooge hoed ; — KOTJE,-sel
o. (-s).
KOTELET, v. (-ten), ribbestukje (van een kalf,
varken enz.); op den rooster gebraden ribbetjes.
KOTEREN, (koterde, heeft gekoterd), uitstooten
tusschen de tanden; zich van een tandenstokertje
bedienen; -- (fig.) (gew.) iem. koteren, hem jagen,
hem geen rust laten. -- (Zuidn ) tergen, kwellen;
wegjagen, wegdrijven : ze hebben hem uit zijn huis
gekoterd ; (ook) vechten, slaan. KOTERING, v.
(-en), het koteren, gekoter; (fig.) iem. eene kotering
geven, hem een pak slaag geven.
KOTERHAAK, m. (...haken), (Znidn.) pook,
vuurijzer.
KOTERIJ, v. (Zuidn.) kotjes en gebouwtjes
naast het huis of de hoeve : aan dat huis is veel
koterij.

KOTSEN, (kotste, heeft gekotst), (plat) braken,
overgeven ; (plat) 't is om van te kotsen, ondraaglijk vervelend, (ook) ontzettend min.
KOTTER, m. (-s), een snelzeilend vaartuig met
één mast; gewapend vaartuig voor de kustwacht
in Engeland; vischvaartuig van scherpen vorm
met betrekkelijk grooten diepgang.
KOU, v. Zie KOUDE; (gemeenz.) vel man!
wat doe je in de kou ?, waar laat gij u mee in I,
waar bemoeit gij u toch mee ?
KOUBEITEL, m . (-s), beitel, waarmede op koud
ijzer wordt gewerkt.
KOUBLEKKEN, (gew.) hij staat daar weer te
koublekken, van iem . gezegd, die aan de voordeur
of op eene andere plaats staat, wanneer het zeer
koud is.
KOUD, bn. bw. ( -er, -st), een geringen warmtegraad bezittend, tegenstelling van warm of heet;

een koude winter; koud weder; koud water; een koud
land; de koude luchtstreek, koude koorts; zoo koud
als ijs; — (tuinm.) groente van den kouden grond,
zonder in kast of bak verwarmd te zijn; — zijne
kennis is van den kouden grond, beteekent niet
heel veel; -- veel koude drukte op zijn lijf hebben,

onnoodige drukte, door niets gerechtvaardigd; —

van eene koude kermis thuiskomen, slecht afkomen,
bestraft worden ; — de sleenen zijn er te koud waar
hij over gaat, hij wordt er erg vertroeteld en
verzorgd ; — een koud vuur aanleggen, het

zoover gereed maken, dat men 't slechts behoeft
in brand te steken; — een koude bakker, een broodslijter, die het door anderen gebakken brood ver
— eene koude keuken, koude spijzen; —-kopt;

het koude zweet breekt mij uit; – ik word er koud
van, ik ijs er van, eene rilling bevangt mij bij het
vernemen daarvan; -- (Zuidn.) iem. koud maken,
hem ombrengen ; — er om koud zijn, er het leven
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bij inschieten; — (gew.) er aan koud zijn : de dief
is er aan koud, is gevat; gij zijt er aan koud, gij hebt
het (spel b. v.) verloren; gij moet betalen; hij
heeft het beloofd, nu is hij er aan koud, nu moet
hij zijne belofte vervullen, zijn woord houden
enz.; — koud en heet uit één mond blazen, uit twee
monden praten, dubbelhartig zijn; — dat raakt
mijne Koude kleeren niet. dat deert mij niet in het
minst ; daaraan stoor ik mij niet in het minste; —
(fig.) onvriendelijk, koel: hij ontving mij zoo afgemeten, zoo koud; — ongevoelig, onverschillig, onaangedaan : dat laat mij geheel koud, daar stel i'r niets
geen belang in, het is mij onverschillig; — iets
niet koud laten worden, eene zaak niet verwaarloozen, er dadelijk werk van maken of ze uitvoeren;
— een koude vrijer, éenvrijer in de koelte, een vrijer
zonder hartstocht. KOUDJES, bw. vrij koud:
't is koudjes vandaag; — onverschillig, koel : iets

kouájes opvatten; iets heel koudjes antwoorden; –
iem. koudjes ontvangen, koel, zonder hartelijkheid.

KOUDACHTIG, bn. bw. ( -er, -st), een weinig
koud.
KOUDBLOEDIGEN, m. mv. die dieren welke
geene standvastige temperatuur hebben, doch de
warmte hunner omgeving aannern en.
KOUDBLOEDPAARD, o. (-en), geen raspaard,
in tegenst. met volbloedpaarden.
KOUDBREUKIG, ...BROS, bn. van staafijzer,
dat in kouden toestand geheel broos is.
KOUDE, KOU, v. lage temperatuur, koude
weersgesteldheid, tegenstelling van warmte en
hitte : de koude van den winter; loop zoo niet in de
kou; eene snerpende, bijtende koude; — invloed
daarvan op den m ensch enz., koud gevoel : ik heb
kou bij mij; koude aan handen

en voeten; beven van

koude; — verkoudheid : ik heb koude gevat, mijne
slijmvliezen zijn ontstoken, tengevolge der gestoorde
huidwerking, wat weer een gevolg is van te groote
afkoeling (koude) der huid; — (Z. A.) kou krijgen,
het koud hebben; (ook) koude vatten; — een paard
koud leiden, een pas ontzadeld of uitgespannen
paard langzaam laten afkoelen door het heen en
weer te leiden; — van wind : er waait eene aardige
kou wind, flinke bries; — (spr.) hij heeft koude aan
zijne voeten, van iem. die uit nood moet verkoopes;
— de kou is uit de lucht, (in het kaartspel) als de
hooge troeven zijn uitgespeeld.
KOUDEKEUKEN, v. koude spijzen.
KOUDEMETER, n-i . (-s), een werktuig om den
graad der koude juist te bepalen; ...PIS, v. droppelpis, moeilijkheid in de waterloozing.
KOUDESCHAAL, v. koude bier- en broodsoep
of, liever, ongekookt bier en brood; ook werd dit
gerecht wel samengesteld uit bier, brandewijn en
eieren, waarin beschuit werd gedaan, welk mengsel
dan met suiker en kaneel overstrooid werd.
KOUDHEID, v. Zie KOUDE.
KOUDMAKEN, (maakte koud, heeft koudgemaakt), (diev.) iem. koudmaken, hem dooden.
KOUDMAKEND, bn. verkoelend; (nat.) koudmakend mengsel, scheik. verbinding waarbij warmte
aan de samenstellende deelen onttrokken wordt.
KOUDSLAGER, ...SLACHTER, m. (-s), (spott.)
vilder.
KOUDVOCHTIG, bn. ( -er, -st), (w. g.) ongevoelig, hardvochtig, koelbloedig. KOUDVOCHTIGHEID. v. (w. g.) ongevoeligheid, hardvochtigheid, koelbloedigheid.
KOUDVUUR, o. (gen.) volksnaam voor het
gangreen, zie aldaar.
KOUDWATERBAD, o. (-en), bad in koud
water; (fig.) ontgoocheling, ontnuchtering, afkoeling van te veel vuur of ijver.
KOUDWATERBEHANDELING, v. ziektebehandeling met koud water.
KOUDWATERINRICHTING, v. (-en), inrichting
waar zieken volgens de koudwaterkuur worden
behandeld; ...KUUR, v. (...kuren), geneeswijze
door middel van het in- en uitwendig gebruik van
koud water.
KOUDWEG, bw. de staven worden koudweg naas t
elkander gelegd, zonder eenige verbinding; die planken
komen koudweg naast elkaar, komen tegen elkaar
zonder verbinding van ploeg en veer.
KOUKLEUM, m. en v. (-en, -s), een kouwelijk
mensch.
KOUKRIMPEN, (gew. en alleen gebruikelijk in
de onbep. wijs), koude lijden : hij staat daar weer
te koukrimpen. KOUKRIMPER, m. (-s).
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KOUS, V. (- en), kleedingstuk, dat het been en
den voet bedekt : geweven, gebreide kousen; wollen,
garen, katoenen, zijden kousen; de kousen aan-,
uittrekken; -- hij denkt met kousen en schoenen
aan in den hemel te komen, op gemakkelijke wijze
zijn doel te bereiken, hij meent dat het niet noodig
is zich in te spannen ; — op zijn kousen loopen, zeer
zacht, (Zuidn. ook) heimelijk, in stilte ; — (spr.) met
de kous op den kop, op het hoofd thuis komen, niet geslaagd zijn, van eene vergeefsche reis, vaak met
schade en schande thuiskomen; — (gew.) hij is kous
(bij visschers), hij heeft nietsgevangen,komtme„.eene
ledige schuit thuis; — hij kreeg de kous op den kop,
zijne onderneming mislukte; — hij wil het naadje
van de kous weten, het fijne van de zaak; — vroeg
in de kousen zijn, vroeg op zijn; — eene kous maken,
geld overleggen; — met eene gemaakte kous thuis
-komen,
met veel bespaard geld; —
pit, katoen in eene olielamp : de kous is scheef
afgeknipt; — eene nieuwe kous in het kooktoestel
doen; — zijgdoek bij het bereiden van kruiderwijn; — (scheepst.) lederen kabelbekleedsel; zekere
ijzeren ring in een strop, om het doorslijten van
het touw te voorkomen; — (plantk.) vette kous,
veldsalade. KOUSJE, o. (-s) : kousje voor gloeilicht,
zeer dun weefsel, in zekere stoffen gedrenkt, voor
gasgloeilicht.
KOUSCHER, bn. dat is niet kouscher, niet zuiver,
niet in den haak.
KOUSEBAND, m. (-en), band om de kous op te
houden; (art.) band aan de zijwang eener affuit;
orde van den Kouseband, hoogste Engelsche ridderorde.
KOUSENBREIER, m. (-s), ...BREISTER, v.
(-s), die kousen breit; ...FABRIEK, v. (-en), waar
kousen machinaal worden gemaakt; ...FABRIKANT, m. (-en); ...HANDEL, m.; ...KOOPER,
m. (-s), ...KOOPSTER, v. (-s), die kousen verkoopt;
...STOPSTER, v. (-s), zij die gaten in kousen stopt;
...VERZOOLSTER, v. (-s), die nieuwe zolen in
Bene kous breit.
KOUSENVOETEN, m. mv. (gew.) op kousen voeten loopen, met alleen kousen aan de voeten,
geen schoeisel; (ook) onhoorbaar, zeer zacht loopen.
KOUSENVORM, m. (-en), houten vorm, waarvan
men zich bij het vervaardigen van kousen bedient;
...WEEFGETOUW, ...WEEFTOUW, o. (-en), in
eene kousenweverij; ...WEVER, m. (-s), die kousen
weeft; ...WEVERIJ, v. het kousenweven; (mv.
-en), plaats, waar men kousen weeft; ...WINKEL,
m. (-s), waar men kousen verkoopt.
KOUSJESBRANDER, m. (-s), brander voor gasgloeilicht.
KOUT, m. gemeenzaam en gezellig gepraat, gesprek : wij hebben den avond onder gezelligen kout
doorgebracht.
KOUTEN, (koutte, heeft gekout), gemeenzaam
en gezellig met elkander praten : wij zaten gezellig
te kouten.
1. KOUTER, m. (-s), KOUTSTER, v. (-s), die
gezellig praat, babbelt.
2. KOUTER, m. (-s), (Zuidn.) veld.
3. KOUTER, o. (-s), ploegijzer.
KOUTERHOOFD, o. (-en), ploeghout; verbinding van 't kouter met het strijkbord.
KOUW, v. (-en), (gew. en Z. A.) kooi, vogelkooi;
-(spr.)
eerst het kouwtj e, dan het vrouwtje.
KOUWELIJK, bn. ( -er, -st), gevoelig voor de
koude : een kouwelijk persoon, een koukleum; —
(gew.) een beetje koud, frisch : 's avonds is het al
kouwelijk. KOUWELIJKHEID, v.
KOUWOLKEN, v. mv. (Z. A.) bewolkte lucht
bij strenge koude.
KOVEL, v. kap van een mantel; -- hij werkt
kap en kovel af, hij werkt zeer veel af.
KOYANG, v. (-s), zie KOJANG.
KOZAK, m. (-ken), iem. uit een der volksstamm en in de zuidelijke en oostelijke streken van Rusland, Polen enz.
KOZAKKENDANS, m. (-en), een nationale dans
der Kozakken van eene matige beweging, in 1 /4
maat, die door 2 personen uitgevoerd wordt.
1. KOZIJN, m. (-s), (Zuidn.) neef, kind van
iemands oom of tante : ['t Fr. cousin].
2. KOZIJN, o. (-en), deur -, vensterraam; deur -,
vensterpost. KOZIJNANKER, o. (-s), ijzeren
anker, om het kozijn in het muurwerk te bevestigen.
KOZIJNTJES, o. mv. (Zuidn.) hij ligt met de
kozijntjes, het voetjicht of podagra.
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KRAAG, m. (kragen), (oudt.) keel, hals : hij
heeft een stuk (eig. eene groote hoeveelheid wijn enz.)
in zijn kraag, hij is dronken; — iets in zijn kraag
slaan, spijs of drank gebruiken; — het zal hem zijn
kraag, zijn besten kraag kosten, den hals, het leven
kosten; — iem bij zijn kraag vatten, in den nek,
bij den hals; —
bovenste deel van een kleedingstuk, dat den hals
bedekt : de kraag van eene jas; — een sieraad, dat
op den kraag van het een of andere kleedingstuk
rust, een halssieraad : een kanten kraag; een koralen
kraag; een gestreken kraag omdoen; — een Spaansche
kraag, geplooide kraag der ridders, (ook) zekere
venusziekte (paraphimosis); — ( gew. spott.) een
Prins-Mauritskraag, een zeer groote kraag ; —
cirkelvormig houten bord rondom den hals van
eene molenas; — uitwendig raam ter versterking
van houten duikers; — omgebogen rand van eene
buis, waarmee deze vastgemaakt wordt; wijder
deel van eene buis waarin het uiteinde eener andere
buis gestoken wordt; — (zeew.) kraag van den
mast, omwindsel van geteerd presenningdoek;
een zware strop, waarmede het onderste deel der
vlaggen wordt vastgemaakt; — (slag.) deel van de
koe, bestaande uit omloop, ziel en hartenet.
KRAAGJE, o. (-s).
KRAAGDUIKER, m. (-s), (nat. bist.) kuifduiker; ...EEND, v. (-en), (nat. hist.) gekraagde eend,
zie aldaar (fulix histrionica); ...HOP, m. (-en),
(nat. hist.) een zeer schoone Indische vogel (epimachus); ...JAS, v. ( -sen), manteljas, carrick; ...KOLIBRIE, m. (-s), (nat. hist.), gekraagde kolibrie
(trochilus rufus); ...LIJSTER, v. (-s), beflijster;
...MAN, m. (-nen), (oudt.) zilveren dukaton,waarop
een borstbeeld met een Spaanschen kraag is gestempeld; ...MANTEL, m. (-s), heeren- overjas met
een of meer kragen; ...MANTELTJE, o. (-s), pelerifle; ...MEREL, v. (-s), (nat. hist.) ring- of beflijster
(turdus torquatus); ...ROK, m. (-ken), kraagjas.
KRAAGSTEEN, m. (-en), (bouwk.) karbeel
onder een balk; draagsteen, vooruitspringende
steen in een muur om iets te dragen.
KRAAGSTUK, o. (-ken), zinkstuk volgens de
ronding van een dijksbeloop; — rond hout in de
asopening van een schepradmolen; — kraagsteen.
KRAAGTRAP, v. (-pen), ...TRAPGANS, v.
(...ganzen), zekere soort van trapgans in westelijk
Azië thuis behoorend (otis huabara).
1. KRAAI, v. (-en), een vogel, die tot het geslacht
der raven behoort, waarop hij in vorm en kleur
volkomen gelijkt, doch op kleinere schaal (corvus
corone); bonte kraai, met grijze kleur aan borst,
buik, nek en mantel (corvus cornix); — (gew.)
kauw, de kleinste der Nederl. kraaiensoorten; —
(spott.) een aanspreker ; -- (spr.) eene bonte kraai
maakt nog geen winter, uit een enkel feit mag men
geen gevolgtrekking maken; — eene vliegende kraai
vindt altijd wat; —
alles komt uit, al moesten de kraaien het uitbrengen, de zaak zal wel eens bekend worden; — hij
heeft er verstand van als eene kraai van een Zaterdag,
hij weet er niets van; — vechten dat de kraaien
om de brokken komen, hard vechten ; -- eene wilde
kraai van eene meid, eene vroolijke meid ; — de
eene kraai pikt de andere de oogen niet uit, zij
zullen elkaar niet verraden of benadeelen, al liggen ze schijnbaar met elkaar overhoop, 't is dief
en diefjesmaat; —
(zeew.) blauw vlaggetje om aan te duiden dat
er reeds een loods aan boord is.
2. KRAAI, m. (-en), kind noch kraai hebben,
geen naaste bloedverwanten hebben, voor niemand
te zorgen hebben.
3. KRAAI, v. (-en), eene soort van vaartuig,
vroeger in Zweden en Denemarken in gebruik.
4. KRAAI, m. (Zuidn.) het eenmaal kraaien
van een haan ; schreeuw die hier op gelijkt;
schreeuw, gil in 't algemeen.
KRAAIBE S SEN, v. mv. (plantk.), (gew.) de
gemeene wegedoorn (frangula alnus).
KRAAIEBEK, m. (-ken), de bek eener kraai;
(gew.) (plantk.) kraaiebekken, moederkoorn.
KRAAIEN, (kraaide, heeft gekraaid), (w. g.) een
geluid maken als eene raaf of kraai, krassen; —
het geluid der hanen maken; -- voor het kraaien
van den haan, 's morgens heel vroeg; — geen haan
zal er naar kraaien, niemand zal er van hooren,
het zal nooit bekend worden; — zijn haan moet
altijd koning kraaien, hij moet altijd zijn zin hebben
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of gelijk hebben; — den rooden haan laten kraaien, ! KRAAKSTEM, v. (-men), krakende stem.
brandstichten ; — (van kleine kinderen) een kraaiend ; KRAAKWATER, o. slap sterkwater der schilders.
geluid voortbrengen, dat van plezier getuigt; — ! KRAAKWILG, m. (-en), eene soort van wilg
openbaar uitschreeuwen : victorie kraaien; oproer met zeer breekbaar hout.
kraaien.
KRAAKZINDELIJK, bn. bw. zeer, uitermate
KRAAIENBLOEM, v. (-en), (plantk.) gemeenti Í zindelijk : die meid is kraakzindelijk.
koekoeksbloem (lychnis fibs cuculi); ... EI, o. (- ers, i
1. KRAAL, v. zie KORAAL; — zij ziet zoo rood
als eerre kraal, als eene bloedkraal, vuurrood; —
-eren), ei van eene kraai; ...MARSCH, m. (-en);
(fig.) den kraaienmarsch blazen, sterven; ... NEST, soort van ronde aardappelen ; — een kraaltje vet op
o. (-en), nest eener kraai; (scheepst.) ton, vat, ! de soep, een oogje vet.
mand aan den masttop van een zeevaarder, ter
2. KRAAL, v. (kralen), (Ind. en Z. A.) ingesloten
beschutting van den uitkijk; plaats voor den uit- ruimte; afgeperkte ruimte voor vee; --- (Z. A.)
kijk aan boord; ...00G, o. (-en), oog eener kraai. dorp der Kaffers en andere Afrikaansche stammen.
KRAAIEPOOT, m. (-en), poot eener kraai; (gew.),
3. KRAAL, v. (kralen), (timm.) halfbolvormige
(plantk.) kraaiepooten, de kruipende boterbloem. lijst langs de planken bij paneelwerken, houten
KRAAIER, m. (-s), iem. die kraait; — (w. g.) plafonds enz.
(fig.) verklikker; — (oudt.) zeker Oostzee-schip.
KRAALBOOM, m. (-en), (plantk.) een der vele
KRAAIERIG, bn. b . ( -er, -st), schreeuwerig :
volksnamen van de lijsterbes; ...KRUID, o. (gew.),
met eene kraaierige stem.
(plantk.) zeekraal.
KRAAIEVOET, m. (-en), voet of poot eener
KRAALLIJN, v. (-en), (scheepst.) lijn, waaraan
kraai; (plantk.) hertenkruid; eegbree : blauwe houten kralen geregen zijn en die, om den mast
kraaievoet.
aan de klauw van den gaffel vastgemaakt, dient
KRAAIHEIDE, v. (plantk.) ook zwarte besheide om deze bij het ophijschen en strijken tegen den
geheeten : een heestertje (empetrum nigrum) dat mast te houden.
op hoogera heigrond wast en zwarte bessen voortKRAALOOG, o. (-en), oog als eene kraal: zij
brengt.
heeft zwarte kraaloogjes; --m. en v. iem. met schitKRAAILAAG, v. (...lagen), (mets.) laag steepen terende oogere .
die bij wijze van versiering een paar cí11. uit den
KRAALRAND, m. (-en), rol in de klampen van
den kaapstander geplaatst, om de werking te bemuur springt.
KRAAILOOK, o. (planti' .) eene der zes soorten vorderen.
van look, welke in Nederland in 't wild voorkomen,
KRAALSCHAAF, v (...schaven), om kralen aan
ook wijngaardlook gehe ten, wild look, hondslook, planken te schaven; ...SCHROOT, v. (...schroboerenlook, wilde knoflook en wilde uien (allium ten), su alle plank met kralen voor plafonds enz.
vineale).
KRAALSPRIET, m. (-en), (nat. hist.) de gewone
KRAAIPEER, V. (...peren), eene soort van peer; kraalspriet, eene soort van kraalsprietworm (syllis
(ook) zeevenkel (zeker kruid).
armillaris).
KRAAIPEN, v. (-nen), pen caner kraai.
!
KRAALSPRIETWORM, m. (-en), (nat. hist.>
KRAAISTER, v. (-s), zij, die kraait.
1 Bene soort van ringworm.
1. KRAAK, v. (kraken), zie karaak; (ook) een
KRAAM, v. (kramen), tent van linnen of hout,
binnenvaartuig met één mast, dat voornamelijk ! waarin waren te koop worden aangeboden, op
in Zuid -Holland thuis hoort.
markten en kermissen : koekkraam, poffertjeskraam;
2. KRAAK, m. gekraak, kraking; — (diev.) de kramen zetten, opslaan, afbreken; -- (fig.) dat
een kraakje, inbraak.
komt niet in zijne kraam te pas, dat dient hem niet
KRAAKAMANDEL, v. (-s), amandel in den dop in zijne kraam, dat dient of smaakt hem niet,.
of bast; — (Zuidn.) een kraakamandel van een daar kan hij geen gebruik van maken; — de koop vent3e, klein, ineengedrongen kereltje; ...BAL- waren in Bene kraam : de kraam inpakken; (fig.)
LETJE, o. (-s), knapballetje. daar is de gansche santenkraam, daar is de geheele
KRAAKBEEN, o. (-deren), (ontl.) een beenachtig, boel; —
elastisch deel van het dierlijk lichaam, minder hard
kraambed, kinderbed, bed waarin eene vrouw
dan de beenderen, dat de gewrichtsvlakten bedekt, bevalt : in de kraam liggen, bevallen zijn; in de
sommige beenderen verbindt, soms het been ver- kraam komen. bevallen; (gemeenz.) in de kraam
moeten, zwanger zijn; — (fig.) hij komt er nog van in
vangt of aanvult.
KRAAKBEENACHTIG, bn, ( -er, -st), als, met de kraam, van iemand, die zich zeer bezorgd, zeer
kraakbeen.
! druk over de Bene of andere zaak maakt. KRAAM KRAAKBEENCEL, v. (-len), cel waaruit het PJE, o. (-s), kleine winkeltent op Bene kermis;
kraakbeen bestaat; ...FISTEL, v. (-s), Bene hoef(fig.) 't is een zwak kraampje, hij heeft een zRak.
ziekte bij paarden.
lichaamsgestel, (ook) 't is een mager boeltje.
KRAAKBEENIG, bn. kraakbeenige visschen, kraak - ! KRAAMANIJS, m. die geschonken wordt aan
'; de bezoekers of bezoeksters caner kraamvrouw;
beenvisschen.
KRAAKBEENVERBINDING, v. (-en), de onbe- Í ...BED, o. kinderbed, zie kraam, 2e alinea;
weeglijke samenhang van twee beenderen door ' ...BEWAARSTER, v. (-s), baker ; ...BEZOEK,
kraakbeen; ...VISSCHEN, m. mv. wier skelet uit o. (-en), bezoek aan eenekraamvrouw ; ...BIER,
weeke, buigzame beenderen, kraakbeenderen be- o. bier, dat de kraamvrouw drinkt ; ...GOED,
staat (chondropterygii), in tegenst. met beenige i o. (- eren), goed in eene kraam; ook al de
visschen; ...VLIES, o. (...vliezen), een vlies, rijk voor een pas geboren kind vereischte kleedingaan bloedvaten, dat de kraakbeenderen omgeeft. stukken en windsels; ...HEER, m. (-en), man,
KRAAKBES, v. ( -sen), ...BEZIE, v. (...ziën), wiens vrouw in de kraam ligt; ...INRICHTING,
mirtebeziën, boschbessen (vaccinium myrthillus v. (- en), inrichting ter verpleging van kraamvrouwen; ...KAMER, v. (-s), kamer, waarin de kraam en v . vitis idaea).
KRAAKEEND, v. (-en), soort van eend (chaule- vrouw verblijft;
KIND, o. (-ers, - eren), pasgelasmus strepera), gewoonlijk krak geheeten.
boren kind; (fig.) hij denkt, dat hij een kraamkind
KRAAKIJS, o. ijs dat kraakt als men er over voor heeft, dat hij met een onnoozele te doen heeft;
loopt, inz. bomijs.
! ...MAAL, o. (...malen), feestmaal ter eere van een
KRAAKMAST, m. (-en), stijl in eene bochtaak jonggeborene.
waarop de gierketting of -kabel caner gierpont
KRAAMSCH, bn. pas verlost, in de kraam lig wordt bevestigd.
gend.: eene min gevraagd, 6 d 8 weken kraamsch.
KRAAKNET, bn. zeer net. (Hiervoor hoort men
KRAAMSCHUT, o. (-ten), Spaansche wand,
in sommige streken krakende net.)
kamerschut.
KRAAKPEER, v. (...peren), Bene peer, die kraakt i
KRAAMSTER, v. (-s), zij, die met Bene kraam
tusschen de tanden.
rondreist.
KRAAKPORSELEIN, o. zeer fijn porselein ; —
KRAAMSTOEL, m. (-en), stoel, waarin Bene
(fig.) iem. van kraakporselein, zwak en teer van ! kraamvrouw zit; (fig.) leuningstoel; ...STUIPEN,
lichaamsgestel.
( v. mv, stuipen die Bene kraamvrouw soms heeft;
KRAAKSCHOEN, m. (-en), krakende schoen.
...VERPLEEGSTER, v. (-s); ...VERPLEGING,
KRAAKSCHOON, bn. bw. kraakzindelijk : 't is v.; ...VERTREK, o. (-ken), kraamkamer; ...VIin
huis.
1 SITE, v. (-s), kraambezoek; ...VROUW, v. (-en),
er kraakschoon
KRAAKSTEEN, m. (-en), pit van sommige steen- moeder van een jongegeborene; (ook) vrouw in
vruchten (b. v. van abrikozen, kersen, perziken enz.). eenti kraam, verkoopster; ...VROUWENKOORTS,
KRAAKSTER, v. (-s), zij, die kraakt.
v. (-en), bij kraamvrouwen, bestaande in Bene
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ontsteking der baarmoeder en omliggende deelen;
...VROUWENVERPLEEGSTER, v. (-s).
KRAAMWAAR, v. (...waren), goederen, die in
Bene kraam verkocht worden.
KRAAMZAAL, v. (...zalen), zaal in eene kraam
-inrchtg.
KRAAMZUIVERING, v. bloederige, slijmerige
afscheiding bij kraamvrouwen na de bevalling.
1. KRAAN, m. (kranen), een tot de orde der
kraanvogels behoorende vogel (grus cinera), 120 +
21 cM. lang ; hij bezoekt ons land op den doortrek, broedt in N. Europa en overwintert in
M. Afrika.
2. KRAAN, v. (kranen), een werktuig, waardoor
zware voorwerpen tot zekere hoogte opgevoerd
en daarna zijdelings verplaatst kunnen worden:

den wvijnke der iirabbed,even, wat men bereiken kan;
gij hebt uit Béranger dit lied gekrabbediefd.

men heeft vaste en beweegbare kranen.

de krabbeloars wagen zich nog niet midden op de
baan.

3. KRAAN, v. (kranen), tap met een sleutel (in
een vat, aan eene pomp, fontein, gaslamp enz.) :
de kraan openzetten, sluiten. KRAANTJE, o. (-s).
4. KRAAN, m. (kranen), iem. die in zijne soort
en onder zijne vakgenooten uitmunt : een kraan
van een vent, een flinke, ferme kerel; hij is een
kraan, een baas.
KRAANBALK, m. (-en), (scheepst.) twee knie
balken ter zijde van den steven, die tot-vormige
het ophalen van het anker dienen; ...BEK, m.
(-ken), heelmeesters-werktuig om tanden te trekken; (plantk.) ooievaarsbek.
KRAANBOOM, m. (-en), staander, koning; het
rechtopstaande gedeelte van eene kraan; ...DRIJVER, m. (-s), werkman, sjouwer die met de kraan
werkt; ...GELD, o. (-en), belasting op het gebruik
eener openbare kraan.
KRAANHALS, m. (...halzen), (plantk.) de gemeene reigersbek (erodium cicutarium); -- een lange,
dunne hals;zwanenhals.
KRAANHALZEN, (kraanhalsde, heeft gekraanhalsd), trotsch met het hoofd omhoog loopen.
KRAANKIND, o. (-ers, -eren), (w. g.) arbeider,
sjouwer aan de kraan; bier-, wijndrager.
KRAANLADDER, v. (-s), de beweegbare balk
van eene kraan, als een ladder met sporten voorzien.
KRAANLUCHTPOMP, v. (-en), luchtpomp, waar
lucht wordt uitgedreven door eene kraan-bijde
met dubbele doorboring, in tegenst. met klep
-luchtpor.

KRAANMEESTER, m . (-s), opzichter bij de
kraan.
KRAANOOG, o. (-en), braaknoot (nux vomira)
de zaden van een in Oost-Indië inheemschen boom
(strychnos nux vomica) die zeer bitter van smaak
zijn, tot de werkzaamste geneesmiddelen behooren
en vooral bij verlammingen dikwerf van het hoogste nut zijn; — zekere geweven stof, oogjesgoed.
KRAANOOGEN, (kraanoogde, heeft gekraanoogd), met half geopende oogen slapen.
KRAANRAD, o. (-eren), tandrad in eene kraan;
...RECHT, o. het recht dat de goederen met
eene bepaalde kraan moesten gelost en geladen
worden; het hiervoor te betalen geld.
KRAANSLEUTEL, m. (-s), sleutel van eene kraan
(mannetje).
KRAANVALK, m. (-en), (nat. hist.) eene soort
van valk om de kraanvogels te vangen (serpentarius
se( reto rius ).

KRAANVOGEL, m. (-s), orde van vogels die het
midden houden tusschen de orden der ralvogels,
der pluvieren en der stootvogels; zij voeden zich
met visch en kruipende dieren, doch bij gebrek
daarvan ook met zaden en waterplanten (grus).
KRAANWAGEN, m. (-s), zwaar tweewielig voer
-tuig
om vaten te vervoeren.
KRAANZAAG, v. (...zagen), groote zaag, waarmee boomera in de lengte worden doorgezaagd.
KRAANZOMER, m. (-s), nazomer, de eerste
herfstdagen, wanneer de kraanvogels over ons land
trekken.
1. KRAB, v. (-ben), KRABBE, v. (-n), een schaal
kopborststuk, betrekkelijk klein-diermtb
achterlijf en smallen staart : landkrab (cancer runicola), zeekrab (cancer pagurus); (spr.) zoo scheef
als eene krab, zeer scheef.

2. KRAB, v. (-ben). krauw, schram op de huid
(met nagels of klauwen) toegebracht. KRABJE,
o. (-s), krauwtje.
KRABBEDIEVEN, (krabbediefde, heeft gekrabbediefd), (gew.) wegkapen, stilletjes wegnemen : uit

KRABBEKAT, v. (-ten), valsche kat, die gaarne
krabt; (fig.) scheldnaam voor een meisje, dat gedurig krabt.
KRABBEKLAUWEN, v. mv. een der volksnamen
van het ruiterkruid (stratiotes abides).
KRABBEKLOOTJES, o. mv. (gew.) (plantk.)
bijvoet.
KRABBEL, v. (-s), krab, schram, (ook) slecht geschreven schrift; (ook) vluchtige schets of teekening:
wie kan nu uit die krabbels wijs worden '?

1. KRABBELAAR, m. (-s), KRABBELAARSTER, v. (-s), slecht schrijver. slechte schrijfster;
krabber, krabster ; -- plaatsnijder, die zijn ambacht
niet goed kent; —iem. die gebrekkig schaatsen rijdt:
2. KRABBELAAR, m (-s), werktuig om modder
of zand los te woelen en zoo het vaarwater dieper
te maken.
KRABBELARIJ, v. gekrabbel.
KRABBELEN, (krabbelde, heeft gekrabbeld),
krabben, voortdurend met de nagels aan iets
krauwen; slecht schrij en, afteekener; haastig en
bijna onleesbaar, schrijven; stumperig schaatsenrijden; — (Zuidd.) er van door krabbelen, met
moeite, (ook) al slenterende weggaan. KRABBELING, v. (-en) ; gekrabbel; slecht schrift; slordige teekening.
KRABBELIG, bn. bw. (er, -st), slecht, klein
en haastig, onduidelijk geschreven, geteekend.
KRABBELRAD, o. (- eren), een rad, dat de slee
in een houtzaagmolen voortschuift.
KRABBELSCHRIFT, o. slordig schrift.
KRABBELVUISTEN, (krabbelvuistte, heeft gekrabbelvuist), met de vuisten vechten.
KRABBEN, (krabde, heeft gekrabd), krauwen
(met de nagels, pooten) : de kat krabt; de jongen
heeft me gekrabd; zijn hoofd krabben; — zich achter
de ooren krabben, ten teeken van twijfel, verlegenheid of teleurstelling; — hij komt er met krabben
en bijten, met heel veel moeite; schrapen, afschrapen;
— 't is krabben op den naad, (van eten) 't is op,

't is de dood in den pot; — den bovengrond omwoelen; - aardappels rooien. KRABBING, v. (-en),
het krabben; gekrab.
KRABBENDUIKER, m. (-s). een geslacht van
vogels waartoe de kleine alk (mergulus alk) behoort.
KRABBENETER, m. (-s), (nat. hist.) bruine
roerdomp, een vogel van 't reigergeslacht (anders
caerulex); ook de naam van verscheidene andere
dieren, die op krabben azen, o. a. van eene rat,
eene buidelrat, een hond, een ijsvogel van den
Senegal.
KRABBENHAAK, m. (...haken), (vissch.) een
ijzer met dubbelen haak, om de krabben en schelpdieren van tusschen de rotsen en klippen te trekken.
KRABBENKWAAD, o. (plantk.), (gew.) zeekraal;
...SAUS, v. saus van eetbare krabben; ...STRUIK,
ID . (- en), (plantk.), (geve .) zeekraal; ...VET, o. vet
van eetbare krabben.
KRABBER, m. (-s), die krabt; zager, schraper
(werktuig om te krabben), schrapijzer: merkijzer
(voor wijnvaten) ; -- gereedschap om geschut van
binnen te reinigen; — werktuig om het baggerveen
te slechten ; — landbouwgereedschap om de bovenste
laag; van den grond om te woelen; (ook) om aard
te rooien ; -- (oudt.) eene soort van isch--apels
schuit.
KRABBETJE, o. (-s), eene kleine krab; het roode
krabbetje, een krabbetje, da*, in de schelpen der
levende mosselen huist (zoo men wil, ook in die
der oesters) en waaraan men het toeschrijft, dat
overigens gezonde mosselen (en oesters) somtijds
voor den mensch vergiftig kunnen worden.
KRABIJZER, o. (-s), schrapper, schraper.
KRABSCHUIT, v. (-en), eene schuit om krabben
te vangen.
KRABSEL, o. (-s), wat afgekrabd of afgeschraapt
is; schraapsel.
KRABSPIN, v. (-nen), (nat. hist.) Bene spin
(thomisides) die geen web, maar wel eenige losse
draden spint; die zijdelings voortgaat, evenals
de krab op haren buit loert en zich tusschen samen
bladeren verbergt en daar hare eieren-getrokn
legt; Bene zeer groote spin der Antilien.
KRABSTER v. (-s), die krabt.
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KRACH, m. (-s), groote hande,scrisis; het vallen
van één of meer groote handelshuizen.
KRACHT, v. (-en), vermogen, sterkte; lichaamskracht van menschen en dieren : hij bezit vooral
veel kracht in zijne armen; — zijne krachten nemen
met den, dag af, hij verzwakt zeer snel; lijden aan
verval van krachten; hij is ut zijne kracht gecrroe'i-d;
zijne krachten komen langzaam terug, van een herstellenden zieke; zijne krachten verspillen; met
vereende krachten; zijne krachten naeten met iem.,

zien wie de sterkste is, ook fig. in het spel enz.;

beheruligheid ,raat voor kracht; zijne kracht is gebroken;
— (Tod geeft kracht naar kruis, sterkte naar de

mate van het te dragen leed; -- ook van de ver
geest, vgl. geest -mogensvad chlijk

wilskracht zielskracht : hij heeft de kracht-kraeht,
,niet. om aan de verleiding weerstand te bieden. om
door dat examen te komen, moet hij alle krachten
inspannen, — van zaken en van de daarin berustende eigenschappen : de kracht van den stoom, van het
wafer, van den wind; — ( zeew.) met kracht van zeil,
met zooveel mogelijk zeilen bijgezet; -- met kracht
van rieten, door de riemen krachtig te boa ogen; —
4 an abstracte begrippen : de krocht der liefde; in
de kracht der jeugd, in den bloei; — de kracht van
een woord.. de beteekenis ervan, wat het juist ver-

mar uit te drukken; -geweld. heft?gheid: met kracht en geweld wilde
hij (taan. met alle geweld, hij was er niet af te
brengen; den vijand met kracht aanvallen; — deug delijkheid. goede, goed werkende eigenschap : de
kracht van spijzen; de kracht van het vleesch, het
vleeschnat ; -- gezag, macht : kracht en macht
over al de duivelen; -- uit kracht van, ingevolge,
op gezag van, uithoofde, gemachtigd door; — van
.kracht zijn (van eene wet enz.), gelden; — macht,
massa, menigte, vgl. strijdkrachten, heerkracht:
Bene kracht van geld; — ( werkt. en nat.) oorzaak,
waardoor eene beweging wordt voortgebracht of
..gewijzigd : aantrekkingskracht; twee krachten op een
lichaam laten werken; — levendige kracht, de arbeid,
dien een lichaam kan leveren, dat zekere snelheid
verkregen heeft; electrische kracht.
KRACHTBESEF, o. besef van kracht; ...BETOON, o.
KRACHTDADIG, bn. bw. ( -er, -st), KRACHT
krachtig werkend : iem. op-DAIGLJK,bw.
.krachtdadige wijze steun verleenen; zijne kracht
medewerking verleenen; een krachtdadig middel.-daige

KRACHTDADIGHEID, v. uitwerking der kra^ht.
KRACHTELOOS, bn. (... bozer, -t), zonder kracht,
zwak : krachteloos op het ziekbed liggen; — een

krachtelooze grijsaard; met krachtelooze stem; —
zonder uitwerking of gevolg; niet geldig : die bepaling is onwettig en bijgevolg krachteloos. KRACH

gebrek aan kracht, zwakheid;-TELOSHID,v.
verslapping; (fig.) niet-geldigheid.
KRACHTENLEER, v. (nat.) wetenschap der
bewegende krachten.
KRACHTENS, voorz. uit kracht van; ingevolge:

krachtens bekomen rechterlijke machtiging.

KRACHTGAS, o. gas voor motoren : kook- en
krachtgas wordt tegen lager tarief berekend.

KRACHTIG, bn. bw. ( -er, -s-W), kracht bezittende,
om iets uit te richten, sterk : jong en krachtig; —
met kracht, met nadruk : krachtig optreden, handelen; — flink, diep ingrijpend : krachtige middelen
aanwenden; hij sprak een krachtig woord; — deug delijk van bewijsgronden : een krachtig betoog: —
voedend, voedzaam : eene krachtige soep; — goed werkend : een krachtig geneesmiddel; -- van wijn
enz. zwaar : die wijn is nogal krachtig; — ( fig.)
een krachtig gebed, vurig. KRACHTIGLIJK, bw.
KRACHTINSTALLATIE, v. (-s, ...tiën), electrische centrale.
KRACHTLIJN, v. (-en), (nat.) lijn waarin zekere
kracht werkt : de krachtlijnen in een magnetisch
veld.

KRACHTMETER, m. (-s), dynamometer; een
door Regnier uitgevonden werktuig om de betrek
krachten van menschen en dieren, ook de-kelij
kracht der wederstandbieding of wrijvinv van

werktuigen, te meten.
KRACHTPATSER, m. (-s), sterke kerel die voor
geld of eer alles doet, desnoods zelfs een moord
begaat.
KRACHTSEENHEID, v. eenheid van kracht,
gewoonlijk het kilogram; dynamische krachtseenheid,
zie dynamisch; ...INSPANNING, v. het inspannen

der krachten : dit werk vergde van hem te veel krachtsinspanning; ...OEFENING, v. (-en); ...OVERB REN GING, v. (-en), het overbrengen van kracht
of energie : i rachtsoverbrenging met drijfriemen,
met tangraderen enz.
KRACHTSTATION, o. (-s), station voor het
voortbrengen vaxi krachtige electriciteit, electrische
centrale.
KRACHTSVERSPILLING, v.
KRACHTVOEDER, o. veevoeder met betrekkelijk groote voedende kracht, als rogge- en boonenbrood; in tegenst. met groenvoeder.
KRACHTVOL, bn. (-ler, -st), sterk gespierd, zeer
sterk.; ferm, flink : krachtvol optreden.
KRACHTWERKTUIG, o. (-en), werktuig waarmee men veel kracht kan aanwenden.
KRACHTWORTEL, m. (-s), [v. als stofn.] wortel
van kruidigen smaak of prikkelende kracht, die
door de Chineezen tegen goud wordt opgewogen;
de echte komt van aralia ginseng.
KRAF, Zie KARAF.
KRAG, v. ( -gen), drijvend eilandje in stilstaand
zoetwater, ook rietzodde en drijftil geheeten.
KRAGENMAKER, m. (-s), iem. die kragen
maakt; (nat. hist.) (gew.) kemphaan.
KRAGGEVELD, o. (-en), drijvend hooiveld.
KRAGVORMING, v. het vormen van kraggen
of drijftillen.
1. KRAK, tw. woord, dat het geluid nabootst
hetwelk men verneemt, als een lichaam van eenige
grootte krakend breekt : krak ! daar lag de mast!
2. KRAK, m. (-ken), het kraken, gekraak; krakend geluid : een krak geven; het schip gaf krak op
krak; --- breuk, barst, scheur; -- (fig.) vermindering,
verzwakking (van invloed, gezag enz.), knak :
zijn gezag kreeg hierdoor een leelijken krak; zijne
gezondheid heeft een zwaren krak gehad; — iets,

dat van ouderdom enz. krakend dreigt te breken :

dat gebouw is een oude krak; een krak van een hor loge; — een oud paard, eene oude koe zonder

waarde; — een verachtelijk persoon. KRAKJE,
o. (-s).
3. KRAK, V. (- ken), (Zuidn.) een voor de grap
vertelde leugen.
4. KRAK, v. (plantk.) heidekruid.
5. KRAK, v. (-ken), (nat. bist.) krakeend.
6. KRAK, bn. (gew.) knak, gekrenkt, beleedigd.
7. KRAK, bw. (Zuidn.) precies, juist: hij komt
krak om zes uur; zie KREK.
KRAKAL, (Ind.) straf voor de inlanders waarbij
zij ten arbeid worden gesteld voor het herstellen
van wegen, het schoonhouden van erven enz.
KRAKALLEN, (krakalde, heeft gekrakald), (Ind.)
voor straf arbeid verrichten.
KRAKEEL, o. (-en), ruzie, oneenigheid, gekijf,
woordentwist.
KRAKEELACHTIG, bn. ( -er, -st), twistziek,
kijfachtig.
KRAKEELEN, (krakeelde, heeft gekrakeeld),
twisten, kijven. KRAKEELING, v. (-en), het
krakeelen; twist, kijfpartij.
KRAKEELER, m., KRAKEELSTER, v. (-s),
twistzoeker; kijfachtige vrouw.
KRAKEELIG, bn. ( -er. -st), (w. g.) krakeelachtig :
een krakeelig wijf.

KRAKEELLUST, m. kijfflust; ...ZIEK, bn. ( -er,
-st), kijfziek; ...ZUCHT, v. kijflust; ...ZUCHTIG,
bn. ( -er, -st), krakeelziek
KRAKEEND, v. (-en), (nat. hist.) eene zwemeend, ook krust, halve eendvogel en roepereend of
roepertje geheeten (chaulelasmus streperus).
KRAKELBEZIE, v. (...ziën), (plantk.) (gew.)
blauwe boschbezie.
1. KRAKELING, m. (-en), koekje in den vorm
eener 8, dat onder het eten kraakt. KRAKELINGETJE, o. (-s).
2. KRAKELING, m. (-en), (nat. bist.) een vlinder
(diloba coeruleocephala), op welks glanzende, blauw
grijze bovenvleugels zich eene groenachtige-achtig
witte vlek vertoont, die eenigszins den vorm heeft
van een krakeling.
KRAKEN, (kraakte, heeft gekraakt), een krak
laten hooren, een krakend geluid maken : het bed.
de stoel kraakt; mijne laarzen kraken; de sneeuw
kraakt onder de voeten; — het vriest, dat het kraakt,
zeer hard; — krakende wagens duren (loopen) het
langst, zwakke menschen overleven soms de sterkere; — 't is een krakende wagen, eene onwisse

zaak, een huis op zand gebouwd, iem. met eene
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zwakke gezondheid; — (van eene vrouw, die hoogst
zwanger is) voorteekenen vertoonen van de aanstaande bevalling : zij begint te kraken, -- met
gekraak, krakende breken : noten, amandelen kraken; — (spr.) dat is eene harde noot om te kraken,
dat is eene moeilijke zaak om uit te voeren ; —
(Zuidn.) de beste noten zijn hard om kraken, een gewenschten uitslag te bekomen, vraagt veel moeite; —
eene leelijke noot met iem te kraken hebben, hem ernstig
de les moeten lezen, onder handen nemen; — daar
werden harde noten gekraakt, er vielen harde woorden; — ik heb kwade noten van hem hooren kraken,
ik heb leelijke dingen van hem hooren vertellen; —
kwade noten kraken, onheil voorspellen, niet veel
goeds van iem. of iets zeggen; — zijne noten wel
gekraakt hebben, voor zijn ouden dag wel gezorgd
hebben, zijne schaapjes op het droge hebben; —
ijs dat kraakt, breekt niet; — ledigen, opdrinken,
knappen : wij hebben twee flesschen gekraakt; — op eten, verslinden : de vos heeft een hoen gekrc,akt,
(w g.) kreuken. KRAKING, v. (-en), het gekraak; geknars.
KRAKEND, bw. (gew.) 't is er krakend of krakende net, kraaknet, kraakzindelijk.
KRAKER, m. (-s), iem. die kraakt; werktuig
om te kraken; — (Zuidn). wilde iep; kraakbeen;
— neus : hij kreeg een slag op zijn kraker; krakers in
zijne schoenen hebben, krakende schoenen dragen;
— Spaansche kers: -- groote Wijster.
KRAKKEN, (krakte, heeft en is gekrakt), geknakt worden, een krak krijgen, barsten, scheuren:
het glas krakte; — (w. g.) zijn invloed werd daardoor
gekrakt, werd geknakt, verminderde; (iets) een
krak geven.
1. KRALEN, bn. koralen. van kralen vervaardigd.
2. KRALEN, (het kraalde, heeft gekraald), (van
bier en wijn) wanneer de luchtbelletjes van onder
in 't glas in den vorm van kraaltjes naar boven
stijgen : champagne kraalt in het glas.
KRALINGEN, o. zeer oud dorp niet verre van
Rotterdrm; --- (spr.) dat is al zoo oud als de weg
naar Kralingen, dat is al heel oud, reeds lang
bekend.
KRALLENBOOM, m. (-en), (plant'.) een der
vele volksnamen van de lij sterbes.
KRAM, V. (-men), hoefijzervormige staaf of draad
van ijzer, koper enz., gewoonlijk aan beide einden
van punten voorzien; --- knier (van eene deur of
een venster); — slotplaat : een bijbel met zilveren
krammen; -- (dijkw.) poppen stroo in den grond
gestoken om het op het dijksbeloop gespreide glui
vast te houden. KRAMMETJE, o. (-s), kleine kram;
— spanrups.
KRAMAKKELACHTIG en KRAMACHELACHTIG, bn. (gew.) sukkelend, kwijnend.
KRAMAKKELEN, (kramakkelde, heeft gekramakkeld), (gew.) sukkelen, kwijnen.
KRAMASSEN, (kramaste, heeft gekramast),
(Ind.) (gezegd van dames) de haren wasschen,
zich het hoofd reinigen.
KRAMAT, m. (-s), (Z. A.) begraafplaats van een
hooggeplaatst persoon, u elke de Maleiers als een
heilig graf eeren.
KRAMBAMBOLI, V. met suiker verzoete rum;
Dantziger kersenbrandewijn.
KRAMEN, (kraamde, heeft gekraamd), in de
kraam komen, bevallen; — de kraam uitliggen.
KRAMING v. het kramen.
KRAMENRANSEL, m. (-s), (gew.) knapzak.
KRAMER, m. (-s), KRAAMSTER, v. (-s), koop
koopvrouw, die in eerre kraam verkoopt;-man,
lem. die met een stalletje op den openbaren weg
staat; venter, marskramer die met zijne waren
den boer opgaat.
KRAMERIJ, v. (-en), kramerswaren, galante-

waarmede de lijzeilen in het midden van de raas
worden vastgemaakt.
KRAMMAT, v. (-ten), Bene laag stroo, glui of
riet tegen de helling van een dijk aangebracht
en met stroopoppen bevestigd, om hem tegen
den golfslag te beschutten; onder deze steenglooiing
is eene krammat aangebracht.
KRAMMEN, (kramde, heeft gekramd), met eene
kram of met krammen vastmaken; -- (gebarsten
of gebroken aardewerk) de stukken ervan aan
metaaldraad dat door vooraf-enhctmdu
gemaakte gaatjes wordt getrokken : gij moet die
kom laten krammen; -- varkens een ring van ijzerdraad door den neus steken om hun het wroeten
te beletten; — (dijkw.) met de kramspade eene
krammat leggen. KRAMMING, v. (-en), het
krammen, Bekram.
KRAMMER, m. (-s), die aardewerk kramt; die
aan krammatten arbeidt.
KRAMMETBOOM, m. (-en), (gew.) jeneverboom.
KRAMMETVOGEL, m. (-s), (gew.) kramsvogel,
Zie aldaar.
KRAMP, v. (-en), ziekelijke samentrekking der
spieren die zonder, soms wel tegen den wil ontslaan : schrijfkramp, kramp in de kuiten, in den
voet hebben; kramp in het hoofd; krampen in den
buik.
KRAMPACHTIG, bn. bw. ( -er, -st), stuipachtig;
door kramp veroorzaakt : krampachtige samen.trek-king der spieren; — zich krampachtig aan iets vasthouden, met wanhopige krachtsinspanning; — iem.
krampachtig de hand drukken; krampachtig snikken,.
door aandoening overmeesterd. KRAMPACHTIGHEID, v.
KRAMPADER, v. (-s), (ontl.) ziekelijke uitzet
ader; ...ADERBREUK, v. (-en),-tingvae
(geneesk.) verwijding van de aders der zaadstreng
of van het scrotum.
KRAMPHOEST, m. stuipachtige hoest.
KRAMPIG, bn. bw. (w. g.) krampachtig.
KRAMPLACH, m. een krampachtige lach,...MIDDEL, o. (-en), krampwerend middel; ...PIJN,
v. (-eii), die door kramp wordt veroorzaakt; ...ROG,
m. trilrog, sidderrog, eleetrische rog (torpedo);
...STILLEND, .WEREND, bn. de kramp ver zachtend of verdrijvend : een krampstillend middel;
...VISCH, m. (. . .visschen), kramprog.
KRAMSPA, v. (-den), Bene soort van spade
waarmede de uiteinden van de stroopoppen of
beugels eenei krammat in den grond worden gestoken.
KRAMSTER, v. (-s), eene vrouw, die aardewerk
kramt.
KRAMSVOGEL, m. (-s), eene bontkleurige soort
van lijster, 16 + 10 cM. lang, ook veldlijster en
dubbele lijster geheeten (turdus pilaris).
KRAMWERK, o. (-en), het maken van krammatten tegen een dijk : openbare aanbesteding van
de aarde -, kram -, rijs- en steenglooiingswerken aan
den Zwinpolder.
KRANEBEK, m. (-ken), (plantk.) Bene schermbloemige plant (scandix petten veneris), ook naalden
en ooievaarsbek geheeten.
-kervl,ib
1. KRANEN, (kraande, heeft gekraand), met de
kraanzaag werken.
2. KRANEN, (kraande, heeft gekraand), kranig
voor den dag komen : daarmee heeft hij kunnen
kranen.
KRANENVOET, v. (plantk.) kraaievoet.
KRANG, bn. bw. ( -er, -st), (gew.) verkeerd,
achterste voren of binnenste buiten : de kousen
krans aantrekken.
KRANGKANT, m. (-en), (gew.) -verkeerde kant.
KRANGS, bw. Zie KRANG.
KRANIG, bn. bw. ( -er, -st), flink, een Eermen

gebruik en van geringen prijs; —, gmv. het kramen.
KRAMERSGEEST, m. bekrompen zuinigheid.
KRAMERSKANS, v. 't is eene kramerskans
(onder de zes of boven de negen); zeven is kramers kans, eene zeer goede kans.
KRAMERSLATIJN, KRAMERLATIJN, o. slecht
Latijn, keukenlatijn.
KRAMERSMARS, v. (-en), een kistje of eene
mand door marskramers op den rug gedragen bij
het venten; ...VOLK, o. rondtrekkende marskramers; (ook) landloopers, gemeen volk; ... WAREN,
V. mv. zie kramerij.
KRAMGAREN, o. (-s), (scheepst.) dun touw,

eigenschappen : een kranige kerel; dat hebt ge er
kranig afgebracht; een kranig opstel; een kranig
examen afleggen. KRANIGHEID, v.
KRANJANG, KRANDJANG, v. (-s), matwerk
of gevlochten rieten mand waarin suiker uit Indië
verzonden wordt.
KRANK, bn. ( -er, -st), ziek, ongesteld; doodelijk
krank; tot stervers toe krank; (fig.) zwak, dun; flauw:
kranke troost; eene kranke hoop; — kranke beurzen,
kranke zinnen, geldgebrek dooft den levenslust.
KRANKACHTIG, bn. ( -er, -st), ziekelijk.
KRANKBED, o. (-den), ziekbed; (fig.) ziekte.
KRANKE, m. en v. (-n), zieke, lijder, lijderes.

rieën, klein ijzerwerk, voorwerpen van huiselijk

indruk makend, zoowel uiterlijk als van innerlijke
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KRANKENBEWAARDER, m., ...BEWAAR STER, v., ...BEZORGER, m., ...BEZORGSTER,
v. (-s), ziekenoppasser, -oppasster; waker, waakster;
pleegzuster; ...BEZOEK, o. het bezoeken en troosten van zieken ; ...BEZOEKER, m. (-s), ziekentrooster; ...OPPASSER, m. (-s), ...OPPASSTER,
(-s), krankenbewaarder, - bewaarster; ...VER
...VERPLEEGSTER, v. (-s),-PLEGR,m.(s);
...WACHTER, m. (-s), (Zuidn.), ...WACHTSTER.,
V. (- s), (Zuidn.) ziekenverpleger, -verpleegster.
KRANKHEID, V. (...heden), KRANKTE, v.
ziekte, ongesteldheid; kwaal.
KRANKHOOFD, m. (-en), (w. g.) onzinnige.
KRANKHOOFDIG, bn. ( -er, -st), (w. g.) krank
heden).
-zing.KRANHOFDIGE,v.(KRANKZINNIG, bn. bw. ( -er, -st), door zieke oordeelijke storing der geestvermogens niet juist
len, niet goed weten wat men doet, gek; (bij uitbr.)
dat is eene krankzinnige daad; krankzinnig te werk
gaan, zooals men van een krankzinnige alleen ver-

wachten kan. KRANKZINNIGLIJK, bw. op
krankzinnige wijze. KRANKZINNIGHEID, v.
toestand van iem. die krankzinnig is.
KRANKZINNIGE, m. en v. (-n), die krankzinnig is.
KRANKZINNIGENARTS, in (-en), arts, voor
krankzinnigen, psychiater.
KRANKZINNIGIi NGESTICHT, o. (-en), gesticht
voor krankzinnigen; ...HUIS, o. (...huizen), vroegere naam voor: krankzinnigengesticht, gekkenhuis.
KRANS, in. (-en), een hoepelvormig in elkander
gevlochten of gewonden voorwerp van bloemen
of bladeren, als versiersel, als teeken van vereering,
van liefde; als zinnebeeld eener behaalde overwinning; als versiersel eener jonge bruid en oudt.
ook als uithangteeken van een wijnhuis, herberg
enz. : kransen vlechten; den kunstenaar werden, eene
menigte kransen, vereerd; lauwerkrans; -- (spr.)
goede wijn behoeft geen krans, goede waar behoeft
men niet aan te prijzen; — pekkrans, een ring van

touwwerk, in hars en pek gedoopt, die in brand
gestoken wordt; — rozenkrane, zie aldaar; --afhangsel van een bed; behangselfestoen; -(slag.) darmscheidsel (bij rundvee), omloop (bij
een kalf); — (bouNNk.) kroonlijst; -- (scheefst.)
geteerd ringvormig touw; — (molenm.) zeker
kransvormig wiel in een molen; — omtrei van een
wiel, waarin de spaken steken, radkrans, velling; —
bijeenkomst van personen op geregeld wederkeerende tijden en om de beurt bij een ander : theekransje; naaikrans; — ( plantk.) een krans wordt
gevormd door meer dan 2 deelen terzelfder hoogte
rondom de as ingeplant. ook bloeiwijze, die uit
3 of meer zittende of kortgesteelde bloemen bestaat,
die op gelijke hoogte rondom den stengel staan; —
kringvormig voorbehoedmiddel tegen zwangerschap : een krans dragen; --- (Z. A.) afhangende
rots; — (kegelspel) de acht kegels om den koning:
den krans werpen. KRANSJE, o. (-s), kleine krans;
besloten gezelschap, vriendenkring; kringvormig
koekje of gebak; — (gew.) madeliefje.
KRANSADER, v. (-s, -en), (ontl.) kroonader;
...BLOEM, v. (-en), eene bloem op een krans;
(plantk.) volksnaam voor de margriet (chrysanthemum leucanthemum); voor de vleugeltjesbloem
(polygala), ook kruisbloen! en melkkruid geheeten;
en voor de akkerboterbloem (ranunculus arvensis),
ook kroonranonkel en akkerhanevoet genoemd.
KRANSELING, m. (-en), (ge w .) zeker gebak, dat
uitsluitend in den aardbeziëntijd bij de banketbakkers voorhanden is.
KRANSEN, (kranste, heeft g,ekranstj, met een
krans versieren; festonneeren; luister verspreiden.
KRANSING, v. het kransen.
KRANSIJZER, o. (-s), plat, rond ijzer, dat achter
in de ziel van het geschut wordt geplaatst, wanneer
men den vorm maakt.
KRANSKRUID, o. marjolein, zie aldaar; ...LIJST,
V. (- en), rand van een schuifraam, platte hand in
de kroonlijst; gootlijst; kroonlijst; aan eene kast;
...LIJSTER, v. (-s), (gew.) beflijster ; ...NAAD,
m. (...naden), voorhoofdsnaad-. ...PROP, v. (-pen),
prop van touw, om de lading in de ziel der vuurmonden te houden; ...SLAGADE, v. (-s. -en),
bloedader, die uit de opstijgende aorta ontspringt
en de hartwanden van bloed voorziet; ...STANDIG, bn. op gelijke hoogte om den stengel of tak
geplaatst, van bloemen, bladeren. enz.; ... UIL,
m. (-en), (gew .l kerkuil (strix flainniea); ...WERK,
Van Dale.
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o. gevlochten lofwerk; ...WIEREN, o. mv. wieren
met kranswijs geplaatste bladeren; ...WIJZE, bw.
festoenswijze.
KRANT, v. (-en), dagblad, nieuwsblad. (De meer
gewone vorm van courant.)
KRANTENBERICHT, o. (-en), bericht, mede
krant; (fig.) bericht dat geen geloof-deling
verdient; ...DRUKKER, m. (-s), die de krant
drukt; ...DRUKKERIJ, v. (-en), waar de krant
gedrukt wordt; ...HANGER, m. (-s), voorwerp
aan den muur hangende (van verschillenden vorm)
om daarin de kranten te bewaren; ...JONGEN,
m. (-s), .. LOOPER, m. (-s), jongen of man, die
de krant rondbrengt of aan een station te koop
biedt; ...MAN, m. (-s, -nen), krantenlooper; (scherts.)
journalist; ...MEISJE, o. (-s), ...VROUW, v. (-en),
meisje, vrouw, die de krant brengt; ...NIEUWS,
o. dagbladberichten; ...OMBRENGER, m., ...OMBRENGSTER, v. (-s), die de krant aan de huizen
rondbrengt; ...PAPIER, o.;_ ...SCHRIJVER, m.
(-s), journalist, iem. die in eene krant schrijft;
...WIJK, v. (-en), buurt, waarin de krant aan de
bewoners ter lezing wordt gezonden.
1. KRAP, v. de gedroogde en fijngemalen wortel
van de meekrapplant; zij bevat voornamelijk
twee roode kleurstoffen : het kraprood (alizarin)
en het krappurper (purpurine), en twee gele, voor
de ververij minder belangrijk : het kraporanje
(rubiacine) en het krapgeel (xanthine).
2. KRAP, v. (-pen), kram, boekslot : een bijbel
met zilveren krappen; — ( gew.) wervel, soms kruk
aan oene deur of venster; — (gew.) ijsspoor.
3. KRAP, v. (-pen), varkensrib, waarvan liet
grootste gedeelte van het vet is afgesneden.
4. KRAP, v. (-pen), insnijding, groef, kerf; keep;
ring om de horens van jonge koeien enz.; — ge
dat zich soms aan den hak van een paard-zwel
vertoont.
5. KRAP, ha. bw. nauw, nauwsluitend.; — (zeew . )
krap in den wind zeilen, hoog aan den wind zeilen,
met den wind bijna recht tegen, mijn jas wordt
mij te krap; die schoenen zijn mij te krap; --- ik zit
er op het oogenblik krap hij, schraal in het .- old; ---ternauwernood : hij komt krap toe; -- krap meten,

net aan, niet te ruim, ternauwernood de maat
geven; — krap water, nauwelijks diep genoeg om
te kunnen varen. KRAPJES, bw. hij heeft het
maar krapjes, moet zuinig leven, komt nauwelijks
toe, heeft liet niet breed; — «oor eene blouse is deze
lap krapjes aan, nauwelijks genoeg.
KRAPBOOM, m. (-en), inheemsche naam van
een boom uit West -Indië en waarvan het hout
voor verschillende doeleinden wordt gebruikt.
R
KAPGEEL,
o., ...ORANJE, o., ...PURPER,
o., ...ROOD, o_ Zie krap, le ait.
KRAPLAT, v. (-ten). (timm.) keeplat,. rechtopstaande lat (in kasten) met krappen of kepen,
waarin de woutermannetjes liggen die de planken
dragen
KRAPSCHUITSWIJZE, ...WIJS, bw. (soheepsb.)
met de planken schuins over elkander, met klink werk.
KRAPSTOK, m. (-ken), stok met inkepingen of
klampen, gebruikt om het dichtvallen van een
naar buiten openslaand luik te beletten. .
KRAPWORTEL, m. (-s), gedroogde meekrap
-,ortel.
1. KRAS, tw. nabootsing van. het .geluid, dat
een scherp voorwerp op een ander maakt, als het
er overheen getrokken wordt; ook van . het geluid
van zekere vogels, als raven, uilen enz.
2. KRAS, v. ( -sen), schrap. krab : krassen op
het ijs, in eene deur maken. KRASJE, o. (-).
3. KRAS, m. (-son), (gew.) meesterknecht, onderbass.
4. KRAS, brr. bw. sterk, krachtig, flink : een
krasje grijsaard; hij is nog vrij kras voor zijne j-aren;

-- zich kras houden, zich flink houden (in móeilijke
omstandigheden, op hoogen leeftijd enz.);. —
sterk overdreven, streng, scherp : 1em. darn oor
te beboeten, dat is toch kras; — hij heeft. wel wat
kras gesproken; dat is nogal kras uitgedrukt; - streng:
krasse maatregelen nemen; krasse middelen gebruiken.

KRASHEID, v. sterkte, flinkheid; gestrengheid,
scherpte.
5. KRAS, bij kris en kras zweren, bij al wat
heilig is.
KRASBORSTEL, m. (-s), borstel van metaaldraad voor het reinigen van metaal.
62
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KRASBORSTELEN, (Ind.) vervelend zagen over
iets : liga toch niet te krasborstelen.
KRASDUIVELS, in. mv. geopende en plat gedrukte duiven, op den rooster gebraden.
KRASGAT, o. (-en), (gew.) zakgat in een vrouwenrok, split.
KRASIJZER, o. (-s), werktuig om te krassen of
te schrapen; werktuig, waarmede de lading van
een geweer er uitgetrokken wordt.
-KRASKAMER, V. (- s), afdeeling in eene textielfabriek, waar gekrast woidt; ...MACHINE, v. (-s),
machine om te krassen of kaarden; ...MEESTER,
m. (-s).
KRASSELAAR, m., KRASSELAARSTER, v.
(-s), (gew.) iem. die leert schaatsenrijden erg nog
maar korte en afgebroken streken doen kan; een
sukkelaar of sukkelaarster in het schaatsenrijden,
zie krabbelaar.
KRASSELEN, (Krasselde, heeft gekrasseld),
(Zuidn.) sukkelen, kwijnen; — (gew.) (van schaatsenrijders die pas beginnen te leerera) eigenlijk
krassen in het ijs maken, (fig.) gebrekkig rijden,
met moeite vooruitkomen, krabbelen.
KRASSEN, (kraste, heeft gekrast), krassen maken, een schram of kras toebrengen, krabben : gij

moogt niet op de tafel krassen; zij kraste zich met
eene speld; — door afschrappen schoonmaken : een
geweerloop van binnen krassen; — een scherp geluid

geven van iets dat over een hard voorwerp schrapt:

een te scherpe pen krast en spat onder het schrijven; —

slordig of haastig schrijven of teekenen; — met
de schaatsen krassen, alleen op de achterste gedeelten
der schaatsen rusten, om de vaart te stuiten; — op
slechte of ruwe wijze op de viool spelen : hij begint

zoo wat op de viool te krassen; den heelen daq krast

hij op zijne viool; — een rauw en snijdend keelgeluid
geven, van sommige vogels : uilen, raven, kraaien
krassen; — ( van paarden) krabben; — (van hanen)
de hen treden; — (textielf.) de vezels van wol,
katoen, hennep, vlas of zijde ontwarren, reinigen
en evenwijdig peggen. KRASSING, v. (-en), het
krassen, gekras.
KRASSER, m. (-s), werktuig om een geweer van
binnen schoon te maken, kogeltrekker; — (fig.)
slecht vioolspeler, zager; die krast; — krasijzer;
werktuig tot het krassen van wol enz., kaarde.
1. KRAT, o. (-ten), gevlochten teenen korf, waarin
aardewerk vervoerd wordt; -- kist van latwerk:

eene fiets in een krat per spoor verzenden.

2. KRAT, o. (-ten), (gew. KRET) loshangend
achterschot van een wagen, dat neergelaten kan
worden; (gew.) voorbank op een boerenwagen; —
(gew.) onderstel van een boerenwagen. KRATJE,
o. (-s).
KRATER, m. (-s), komvormige orezing, mond
van een vuurspuwenden berg, waarctoor de uit
stoffen naar buiten komen.
-geworpn
KRATERBODEM, m. (-s); ...MEER, o. (...meren), met water gevulde krater; ... PIJP, v. (-en),
de opening in een krater die naar de diepte
voert; .RAND, m. (-en); ...WAND, m. (-en).
KRATES, m. ( -sen), naam, dien men soms aan
een misvormd mensch geeft, naar Grates van
Thebe, een oud -Grieksch wijsgeer, gebocheld en
verdraaid van lichaam.
KRATON, m. (-s), (Javaansch) vorstenverblijf,
inz. de residentie van den Soesoehoenan van
Soerakarta en van den Sultan van Jogjakarta; het
voormalig verblijf der vorsten van Atjeh.
KRATS, v. kleinigheid, beetje : ik heb geen krats
meer; dat boek kun je voor eene krots krijgen, voor
weinig geld.
KRATSWOL, v. wolafval, vlokwol, slagwol.
KRATWAGEN, m. (-s), wagen met een krat.
KRAUW, v. (-en), schrap met een klauw, krab;

eene krauw van de kut; — (fig.) iern. eene lustige
krauw geven, h ;m geducht doorhalen; daar zit eene
krauw op, daar valt wat aan te reinigen, (fig.) aan

te verbeteren, te beschaven. KRAUWTJE, o. (-s).
KRAUWAGE, v. (Zuidn.) jeukerige zweer,
schurft.
KRAUWEL, m. (-s), kromme gaffel, haak met
omgebogen tanden om iets naar zich toe te halen;
kromme nagel (der dieren); — (gemeen) hand van
mensohen : blijf er met je krauwels uit!
KRAUWEN, (krauwde, heeft gekrauwd), klauwen;, krabben; — kopje krauwen, gewoon gezegde
tot een papegaai; (fig.) het hoofd. achter zijn oor
(ook in zijn haar) krauwen, zeer in verlegenheid zijn;
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schrapen, naar zich toehalen; berispen, doorhalen.
KRAUWER, m. (-s), die krabt; krabber, hark
(werktuig).
KRAUWSTER, v. (-s), krabster.
KRAWEI, (Zuidn.) hetzelfde als KARWEI 1.
KREATUUR, o. (...turen), gunsteling, afhangeling : met den minister vielen ook zijne kreaturen;
(fig.) werktuig (van een aanzienlijk persoon); gering,
gemeen persoon : een misselijk, een ellendig kreatuur.
KREDIET, o. (-en), geloof, vertrouwen, aanzien,
goede naam, gunstige bekendheid (in geld- en handelszaken) : deze koopman heeft veel krediet, is zijn
krediet kwijt; — goederen op krediet, goederen, die
niet dadelijk betaald worden; — gij hebt een, half
jaar krediet, behoeft eerst over een half jaar te betalen; — krediet is meer waard dan geld; — iem.
een krediet openen: (fig.) voor iem. of iets geen krediet
hebben, den persoon of de zaak weinig achten.

KREDIETBANK, v. (-en), bankinrichting, die
aan personen geld op krediet geeft; ...BRIEF, m.
(...brieven), een brief van aanbeveling, waarbij
den houder een krediet bij den ontvanger. of geadresseerde geopend, of ook eene bepaalde som ter ontvangst aangewezen wordt; eene volmacht om bij
een derden persoon gelden voor rekening op te
nemen; ...GEVER, m. (-s); ...INRICHTING, v.
(-en); ...INSTELLING, v. (-en); ...NEMER, m.
(-s); ...STELSEL, o.
KREDIETVEREENIGING, v. (-en). eene ver
aan hare deelhebbers tot een zeker-enig,d
bedrag en tegen een bepaalden tijd geld in voorschot
geeft op acceptatiën, wissels enz.; ...WAARDIG
de kredietwaardigheid van een voorschot --HEID,v.
aanvrager, in hoeverre hij waard is een krediet te
krijgen; ...WET, v. (-ten), wet, waarbij, in afwachting van de vaststelling der begrooting, machtiging
tot het doen van uitgaven woidt verleend; ...WEZEN, o.; ...ZOEKENDE, m. (-n).
1. KREE, bn. bw. (Zuidn.) krap.
2. KREE, (Ind.) soort van zonnescherm of store
van dunne bamboelatjes.
KREEFT, m. (-en). een langstaartig tienpootig
schaaldier; de kleur is groenachtig grijs, doch wordt
rond, indien hij gekookt wordt; rivierkreeft (astacus
fuviatilis) in bergachtige streken van MiddelEuropa; zeekreeft (homarus vulgaris) in de Noordzee o. a.; — (spr.) hij werd zoo rood als een kreeft,
vuurrood; — (fig.) sluw, doortrapt vrouwspersoon :
zij is een boze kreeft; — ( stern) een teeken van den
dierenriem (aangeduid door S) ; — (boekh.)
kreeften, het terugkomend commissiegoed; — (gew)
onontwikkeld houtgewas; (ook) kind dat in zijn
groei is blijven steken. KREEFTJE, o. (-s).
KREEFTACHTIG, bn. (nat. hist.) kreeftachtige
schaaldieren, eene groep van schaaldieren (decapoda
macrura) waartoe behalve de kreeften ook de verschillende soorten van garnalen behooren.
KREEFTDICHT, o. (-en), een vers, dat denzelfden zin heeft, hetzij men 't van voren naar
achter of omgekeerd leest.
KREEFTENGANG, m. gang van den kreeft; (fig.)
den kreeftengang gaan, achteruitgaan, achteruitraken (in zaken)..
KREEFTENNAT, o. uit kreeften bereid; ...SLA,
v.; ...SOEP, V. (- en), met kreeftennat gekookt.
KREEFTGARNAAL, v. (...nalen), eene soort
van garnaal, die in de Middellandsche Zee gevonden wordt, en eene geliefkoosde spijs der oude
Romeinen was.
KREEFTSBLOEM, v. (-en), een plantengeslacht
van de familie der wolfsmelkachtigen, dat ons de
maagversterkende cascarillen verschaft, benevens
de kleurgevende tournesol, waarmede de korst
van de Edammer kaas gekleurd wordt (croton).
KREEFTSKEERKRING, m. (sterr. aardr.) de
noorderkeerkring, op 23'/ 2 graad ten noorden van
den evenaar getrokken.
KREEFTSLAK, v. (-ken), (nat. hist.) (veroud.)
eene krab in de Noordzee, die het weeke achterlijf
in een horen van enne zeeslak verbergt, thans
heremietkrab geheeten (pagurus bernhardus).
KREEFTSOOG, o. (-en), oog van een kreeft; —
mv. halfbolvormige kalkachtige steentjes, die in
Augustus, bij paren, tusschen den binnensten en
den buitensten maagwand van den rivierkreeft
aangetroffen worden en vroeger in de geneeskunde
werden aangewend bij zwakke spijsvertering.
KREEFTSPIN, v. (-nen), (nat. hist.) (veioud.)
hooiwagen.
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KREEFTSSCHAAR, v. (...scharen), sterk ver
kreeft aan de voorste-deignsmlva

paren der looppooten.
KREEFTVERS, o. (...verzen), kreeftdicht;
...WOORD, o. (-en), een woord, dat den7elfden
zin heeft, wanneer men het van voren naar achter
of omgekeerd leest, b. v. negen.
KREEI{, v. (kreken), klein smal, veelal stilstaand
water, dikwijls een inham van de zee, ook wel
een overblijfsel van eene overstrooming of van den
vroegeren loop eener rivier; -- beekje; — (Ind.)
kleine rivier.
KREEL, v. (-en), (gew. KRIEL) smal boordsel
(van een hoed enz.).
KREELEN, (kreelde, heeft gekroeld), met boord
-sel
omzetten; boorden : een hoed kreelen.
KRA EN, bn. (gew.) nauwgezet; kieskeurig, erg
zindelijk; --- lichtgeraakt; boos, nijdig, lastig van
humeur; — eieren zijn kreen, luisteren nauw, zijn
spoedig niet meer lekker.
KREET, m. (kreten), schreeuw, gil, uiting van
hevige gemoedsbeweging : een kreet van vreugde,
droefheid, angst, verrassing; kreten slaken, uiten.
KREEUW, m. (-en), zakje waarin de matroos
zijne voorwerpen van dagelijksch 'gebruik bewaart
(op koopvaardijschepen).
KREEUWEN, (kreeuwde, heeft gekreeuwd),
(gew.) krijten, grijnen; kibbelen.
KREEUWER, m. (-s), KREEUWSTER, v. (-s),
die kreeuwt.
KREGEL, bn. ( -er, -st), gramstorig, knorrig, ver
kregel van aard zijn; eene kregele natuur heb -drietg:
geneigd tot verzet, weerbarstig, eigenzinnig;-ben;
prikkelbaar, driftig, kitteloorig. KREGELHEID,
V. knorrigheid.
KREGELIG, bn. ( -er, -st), kregel. KREGELIG HEI D, v.
KREGELKOP, m. en v. (-pen), iem. die kregel
is; stijfkop.
KREITS, m. (-en), kring; afdeeling van grond
kanton, inz. de deden-gebid,aronsmt
waarin vroeger het Duitsch° 1_lijk was verdeeld; —
loopbaan der hemellichamen.
KREITSBRI rF, m. (...brieven). (eert.) rondgaande brief.
KREK, bw. (gemeenz.) (samentrekking van het
Fransche correct), precies, juist, net, even : h ij is
krek zoo groot als ik; dat is krek eender, juist hetzelfde;
dat komt krek van pas.
KREKEL, m. (-s), (nat. hist.) eene familie van
de orde der rechtvleugelige insecten, met afgeplat
of rolrond lichaam, waarop de vleugels liggen
(gryllus). KREKELTJE, o. (-s).
1. KREisELEN, (krekelde, heeft gekrekeld), een
geluid geven als dat der krekels.
2 KR:KELEN, (krekelde, heeft gekrekeld),
(Zuidn.) knorren, lastig zijn, inz. gezegd van ziekelijke menschen.
KREKELZANG, m. (-en), het geluid van den

krekel.

KREM, m. (-men), (nat. hist.) (gew.) dwergvalk,
steenvalk, smerlijn; de algemeene naam der valk vogels; dubbele kremm.mn, de grootere soorten der
valkvogels.
KREMETART, KRIMMETART enz. volksterm
voor CREMORTART, CREMOR TART.ARI. Zie

dit woord.

KREMIL, v. (plantk.) (gew.) karmil, gewone
huttentut. 0
KREMLIN, o. keizerlijk slot te Moskou; ook
KREML.
KREMSER-WIT, o. koolzuur loodoxyde, lood
een wit, poedervormig, in water onoplosbaar-wit:
zout, dat, met lijnolie gewreven, de algemeen

bekende witte verf vormt.
KRENG, o. (-en), dood dier, aas : op krengen
azen; -- scheldnaam voor een kwaadaardig mensch,
inz. in toepassing op vrouwen. KRENGETJE,

o. (-s).
KRENGELAAR, m. (-s), KRENGELAARSTER,
V. (-s), die krengelt.
KRENGELEN, (krengelde, heeft £;ekrengeld),
(gew.) afbieden, nauw afdingen, pingelen.
KRENGEN, (krengde, heeft gekrengdl, onder
het rijden (met een rijtuig) een draai maken; —
een schip op zijde halen door verplaatsing van bal
andere zware wichten, om het onder de-lastof
lastlijn te kalfaten enz.; — (zeew.) op ééne zijde
zeilen; -- (fig.) nauw afdingen (hetzelfde als het
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gew. krengelen), pingelen. KRENGING, v. (-en),
het krengen; helling.
KRENGGIER, m. (-en), witte aasgier (neophron
percnopterus), in Z. Europa voorkomende.
KRENGTOR, v. ( -ren), aastor, doodgraver
(necrophorus); ...VLIEG, v. (-en), aasvlieg (musca
cadaverina).
KRENKEN, (krenute, heeft gekrenkt), beschadigen, benadeelen, nadeel toebrengen aan : de
gezondheid krenken; dc vriendschap krenken; iemands
eer en goeden naam, iem. in zijne eer krenken; —
zijne hersenen zijn gekrenkt, hij lijdt aan verstandsverbijstering; -- iem. geen haar op zijn hoofd kren-

ken, hem niet 't minste letsel doen; iem. benadeelen

en daardoor hartzeer veroorzaken, grieven, smarte lijk beleedigen : hid gevoelde zich daardoor diep
gekrenkt. KRENKING, v. (-en), breuk, inbreuk;
beschadiging, beleediging.
KRENKER, m. (-s), KRENKSTER, v. (-s), die
benadeelt, beschadigt, beleedigt; kwaadspreker,
kwaadsprc ekster.
KRENSELEN, (krenselde, heeft gekrenseld), het
graan zuiveren door het heen en weer bewegen der
wan.
KRENT, v. (-en), eene soort van kleine rozijnen
zonder pitten; — (fig.) opgedroogde vlekken rondom
de kin (van de koorts). KRENTJE, o. (-s), kleine
krent.
(RENTEBOOM, n1. (-en), (plantk.) de alpenbes,
eene der vier soorten van ribes welke in Nederland ook in 't wild voorkomen (ribes alpinum).
KRENTEN (krentte, heeft gekrent), de jonge
druiventrossen dunnen, om zoodoende groote
druiven te krijgen.
KRENTENBAARD, -n . mond of kin met opgedroogde zweren of uitslag; ...BOL, m. (-len),
bolvormig krentenbroodje; ... BROOD, o. (-en),
brood, waarin krenten zijn gebakken; — dubbele zes
in het dominospel; ..KAKKER, m. (-s), (fig.)
vreesachtig mensch, bekrompen, kleingeestig handelend mensch; gierigaard, vrek; ...KAKKERIG,
bn. bw. krenterig; ...KOEK, m. (-en), [v. als
stofra. ] koek, waarin krenten zijn gebakken.
KRENTERIG, bn. bw. ( -er, -st), schriel, gierig,
overdreven zuinig; kleingeestig bekrompen : hij
is altijd zoo krenterig; — wat is dat huis krenterig
gebouwd. KRENTERIGHEID. v.

KREP, o. Zie KRIP.
KREPEL, bn. Zie KREUPEL.
'^REPIJZER, o. (-s). gereedschap bij het roskammen van paarden, om het haar te kreppen.
KREPPEN, (krepte, heeft gekrept), met een kam
het haar (der paarden enz.) krullen.
1. KRET, o. (-ten), (gew.) krat; — (gevc.) mest
-kruiwagen.
2. KRET, o. (gew.) caret, zeeschildpad.
3. KRET, o. kleinste soort van schar.
KRETEN, (kreette, heeft gekreten), (gew.)
sarren.
KRETS, v. (gew.) jeukende huidziekte; schurft.
KRETSBORSTEL, m. (-s), draadborstel. borstel
gereedschap uit dun messingdraad, om-vormig
houwen of groeven in metalen voorwerpen schoon
te maken.
KRETSE, v. (-n), kaarde.
KRETSEN, (kretste, heeft gekretst), (Zuidn.)
krassen; — met den kretsborstel schoonmaken.
KREU, v. (-en), zakvormig, van onderen spits
toeloopend net met driehoekige opening, aan het
einde van een stok bevestigd om daarmede kleine
vischjes te vangen.
KREUK, v. (-en), verkeerde, valsche vouw:
er zijn kreuken in dit overhemd; ba niet op uw jas
zitten, anders komen er kreuken in; — frons, rimpel : een hoofd vol kreuken, een geweten zonder rimpel ; (fig.) vlek op iemands goeden naam : eene
kreuk in zijne eer; verkeerde handelwijze. KREUK -

JE, o. (-s).
1. KREUKEL, v. (-s), alikruik.
2. KREUKEL, m. (-s), kreuk.
KREUKELEN, (kreukelde, heeft gekreukeld),
kreuken.
KREUKELIG, bn. (-er, -st), licht kreukels
krijgende : dit is kreukelig goed (voor eene
japon).
KREUKEN, (kreukte, heeft en is gekreukt),
kreuken maken : kreuk uw overhemd niet; — kreuken hebben of bekomen : dit goed kreukt licht; —
rimpels veroorzaken; -- knakken : gekreukt riet;
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(lig.) kwetsen (iemands eer). KREUKING, V. (- en),
het kreuken, gekreuk.
KREUKER, m. (-s), KREUKSTER, V. (- s), die
kreukt.
KREUNEN, (kreunde, heeft gekreund), een slepend, zacht, klagend geluid maken, steunen, zuchten, zacht kermen : hij kreunde van pijn; -- zich
aan iets niet kreunen, zich aan iets niet storen.
KREUPEL, bn. bw. (-e. , -st), gebrekkig loopende, mank : aan beide kanten kreupel zijn; het
paard loopt kreupel; kreupel gaan; -- (spr.) kreupel
wil altijd voordansen, die het minst weten of kunnen,
hebben de meeste praats; — den kreupelen waard
slaan, alles onderst boven keeren, alles kort en
klein slaan, (ook) stil heengaan zonder zijne schuld
te betalen, met de noorderzon vertrekken;-eischr
-- zich kreupel lachen, zich een ongeluk lachen; --zich kreupel werken, zich doodwerken; — (fig.)
slecht, ellendig, armzalig : kreupele zangen, verzen;
kreupel schrijven, hanepooten maken.
KREUPELACHTIG, bn. ( -er, -st), een weinig
kreupel.
KREUPELBOSCH, o. (..,bosschee), laagstammig
geboomte.
KREUPELDICHT, o. slecht, armzalig gedicht.
KREUPELE, m. en v. (-n), die kreupel gaat.
KREUPELGRAS, o. varkensgras, een der namen
van de algem eenste soort van duizendknoop (poly-

gonum aviculare).

KREUPELHEID, v. liet kreupel gaan; het
hinken.
KREUPELHOUT, o. laag houtgewas.
KREUPELRIJM, o. half, verkeerd rum.
KREUPELSTRAAT, v. (...straten), nauwe, bochtige, vuile straat; -- (spr.) (ggij moet voor mil niet
mank gaan) 'ik heb lang genoeg in de kreupelstraat
Bewoond . ik ken liet klappen van de zweep, laat die
foefjes maar achterwege, mij zul je niet bedotten.
1. KREUS, v. (kreuzen). (gew.) kroos, gergel;
kroosmes, gergelmes.
2. KREUS, v. (kreuzen), (gew.) klokhuis van een
appel ot peer.
3. KREUS, v. (kreuzen), (gen.) naam voor de
roode veenbes (vaccinium oxycoccus).
KREUSMES, o. ( -sen), (kuip.) kroosmes.
KREUTZER, m. (-s), Oostenrijksche koperen
munt ter waarde van ruim 1 cent.
KREUZENTREKKER, m. (s), (gew.) appelboor.
KREVEL, v. (Zuidn.) gekrieuwel, jeukte, kitte
zij heeft de krevel, zij kan-ling;(emz.f)
niet stilzitten.
KREVELEN, (krevelde, heeft gekreveld), (w. g.)
jeuken, krieuwelen, kitteling veroorzaken. KREVELING, v. (-en), jeuking, kitteling.
KREVELKRUID, o., ...ZAAD, o. kruid, zaad,
dat jeukte veroorzaakt.
KREVELZIEKTE, v. (geneesk.) droge versterving, Russische catharrus; Sint-Veitsdans; krach
-teloshidr
dijen, waggelende gang.
1. KRIB, v. (-ben), KRIBBE, v. (-n), voederbak
der beesten : het paard aan de krib binden; de kribbe
van Jezus; -- (spr.) hij zet zijn gat tegen de krib,
slaat de verzenen tegen de prikkels, is onwillig; —
slaapplaats voor kinderen, die, in de gedaante van
een voederbak, gemeenlijk in de bedstede bevestigd
is; — eenvoudig ledikant inz. voor soldaten; —
hoofd in eene rivier van rijs- of baardwerk en
steenen gemaakt, om de breedte der rivier te verminderen, den stroom te versterken, het afschuiven
van den oever tégen te gaan of land te winnen.
KRIBBETJE, KRIBJE, o. (-s), kleine kribbe.
2. KRIB, v. (-ben), kijfzieke vrouw.
KRIBBE, v. zeker sterrenbeeld.
KRIBBEBIJTEN, (eig. van een paard of ezel)
telkens in de krib bijten; — (Zuidn. ook) honger
lijden; — (fig.) twistziek, lastig zijn : !ij is altijd
aan het kribbebijten, aan het brommen, knorren,
hij is altijd gemelijk.
KRIBBEBIJTER, m. (-s), paard, dat ten gevolge
van eene slechte spijsvertering, stuiptrekkingen
heeft en daarbij in ruif en kribbe bijt; tfig.) hij is
een kribbehijter, een gemelijk, slecht gehumeurd
mensch; — (Zuidn.) gierigaard, vrek; (ook) honger
zekere paardenziekte;-lijder;.BIJTNG,v
(fig.) het `twistzoeker; ... BIJTSTER, v. (-s), (fig.)
twistzieke vrouw; ...KAT, v. (-ten), kribbebijtster, kribbige vrouw of meisje.
KRIBBELEN, (kribbelde, heeft gekribbeld),
slordig of haastig schrijven, krabbelen; -- (ver-
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oud.) kibbelen. KRIBBELING, v. (-en), het
kribbelen, gekribbel.
KRIBBELSCHRIFT, o. kriebelschrift.
1. KRIBBEN, (kribde, heeft gekribd), tegenstribbalen; ruziemaken, krakeelen.
2. KRIBBEN, (kribde, heeft gekribd), kribben,.
landhoofden in eene rivier maken.
KRIBBIG, bn. bw. ( -er, -st), lastig van humeur,
prikkelbaar, narrig : kribbig worden, kribbig antwoorden. KRIBBIGHEID, v.
KRIBWERK, o. al de kribben in eene rivier;
het maken van eene rivierkrib.
KRIEBEL, m. kriebeling, gekrieuwel : (gemeenz.)
hij heeft de kriebel in zijn gat, hij kan niet stilzitten;
— daar zou je de kriebel van krijgen, 't is om tureluursch ervan te worden.
KRIEBELEN, (kriebelde, heeft gekriebeld), jeuken; kittelen; -- slordig en heel klein schrijven.
KRIEBELIG, bn. ( -er, -st), prikkelbaar : kriebelig
van iets worden; --- kriebelig schrift, kriebelschrift.
KRIEBELKRABBELEN, (van slecht schrift)
kriebelen en krabbelen.
KRIEBELMUGJE, o. (-s), (nat. bist.) een zeerklein mugje, vooral in de provincie Utrecht, Gelderland en Overijsel wèl bekend, dat zich op het,
gelaat en de handen nederzet, welks steek min of
meer pijnlijk en welks gekriebel volstrekt onuitstaanbaai is (simul ia ).
KRIEBELSCHRIFT, o. klein en dicht ineengeschreven schrift.
KRIEBELZIEKTE, v. een kriebelend, jeukend
gevoel door al de ledematen, waarschijnlijk veroorzaakt door 't gebruik van Yr oed erkoren .
KRIEGEL, bn. Zie KREGEL.
1. KRIEK, m. (-en), (nat. bist.) een Amerikaan
papegaai, die veel op de amazone gelijkt. -sche
2. KRIEK, v. (-en), laatrijpe, nagenoeg zwarte
zeer zoete kers met groote pit, die bij het eten de ,
lippen blauwzwart kleurt; (gew.) vogelkers —
(Zuidn.) zij bloost als eene kriek, bloost zeer; — jenever op krieken getrokken; --- (spr.) zich eene kriek
lachen, zich een ongeluk lacheen; -- (gew.) hij heeft
het voor zijn kriek, hij is zwaar verkouden. KRIEK JE, o. (-s).
3. KRIEK, v. (-en?, eene soort van krekel; (fig.)
zingen als eerre kriek, lustig zingen. KRIEKJE,
o. (-e).
4. KRIEK, (sew.) 't is er kriek, 't is er mis, het
deugt er niet; — 't is kriek, 't is mis. ik ben (of
zij is) weer zwanger.
KRIEKAPPEL, m. (Zuidn.) kleine appelsoort,.
zoo groot als eene kiiek, kersappel; boom waaraan
deze groeien (pirus baccata); —BOOM, m. (-en).
KRIEKBIER, o. (Zuidn.) zekere biersoort.
KRIEKEBOOM, m. (-en), waaraan de krieken
groeien .
KRIEKELAAR, m. (-s), (plantk.) (wilde) kriekeboom.
1. KRIEKEN, (kriekte, heeft gekriekt), kraken;
piepen : geluid geven (als eene kriek of krekel) :
de krekels krieken op het veld.
2. KRIEKEN, (van den dag, den dageraad, het
zonlicht enz.) aantreken, beginnen te schijnen:
(gevw .) het kriekt, het begint te krieken, het wordt
dag, de dag breekt aan; inz, in substantief gebruik:
het krieken (aanbreken) van den dag.
KRIEKENBLOEISEL, o., ...BLOESEM m. (-s);
...BOOMGAARD, m. (-en), waarin kriekeboomen
staan.
KRIEKEND, bn. alleen (gew.) in kriekende tiend,.
van ganzen ; eenden en zwanen gezegd.
KRIEKENLAMBIK, m. (Zuidn.) zeker bekend
Brusselsch bier.
KRIEKEN-OVER-ZEE, v. mv. (plantk.) jodenkers. Zie dit woord.
KRIEKESTEEN, m. (-en), steen of pit eener
kriek.
KRIEKPEER, v. (...peren), (Zuidn.) soort van
bruinroode peer.
1. KRIEL, bn. bw. ( -er, -st), dartel, wulpsch,
uitgelaten; -- (gew.) levenslustig, flink, kras : je
moeder is nop een kriel vrouwtje.
2. KRIEL, o. uitschot, kleingoed : knel van appeten; inz. kleine aardappelen; — (Zuidn.) musschenhagel; vischkuit. KRIELTJE, o. (-s), soort van
kleine hoenders dwergkippen.
3. KRIEL, in. en v. (-en), kort en dik, ineengedrongen mensch : zoo'n kleine kriel wil ook al mee praten. KRIELTJE, o. (-s).
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4, KRIEL, V. (-en), zoom die met den duim heel
-smal gerold woi dt, rolzoom.
5. KRIEL, v. (-en), (gew.) vischben, vischmand.
KRIELDIERTJE, o. (-s), een klein diertje.
1. KRIELEN, (krielde, heeft gekrield), wemelen,
-krioelen, in groote menigte zich bewegen : het
krielt er

van wespen; de kaas krielt van rniiten; —

(fig.) dit opstel krielt van fouten, is vol fouten. KRIELING, v. het krielen, krioelen, gekrioel, gewriemel.
2. KRIELEN, (krielde, heeft gekrield.), (nagist.)
zekeren ronden zoom met kleine steken maken.
3. KRIELEN, (krield€, heeft gekrield), de aardappels krielen, het kriel er uitzoeken.
KRIELHAAN, m. (...haren), kl.^ine soort van
haan, dwerghaan.
KRIELHIi ID, v. dartelheid, wulpschheid, uit -gelatenheid; — flinkheid : ik verbaas mij over de
krielheid van dat oude vrouwtje, dat zij nog zoo
kras, zoo levenslustig is.
KRIELHEN, V. (-nen), kleine soort van hen;
...KIP, v. (-pen), soort van kleine kip.
KRIELZOOM, m. (-en), (naaist.) ronde zoom,
rolzoom.
1. KRIEM, (diev.) zilver.
2. KRIEM, v. (-en), (gew.) ellende : 't is eene
kriem, dat )e zooveel belasting tet^^.len moet.
KRIEMEI-AAR, m ., KRIEMELAARSTER, v.
(-s), (w. g.) talmkous, talmer, talmster.
1. KRIEMELEN, (kriemelde, heeft gekriemeld),

(w. g.) talmen, dralen ; — do(,reen krioelen, zich
in een hoop bewegen, wriemelen : op de kermis
kriemelden allen door elkander; vgl. GEKRIEMEL.
2. KRIEMELEN, (kriemelde, heeft gekriemeld),
.jeuken, een gevoel van jeuk veroorzaken : er

krienielt mij wat op den rug; -- iem. kriemelen,

kittelen, kriebelen.
KRIEMELIG, bn. ( -er, -st), (w. g.) besluiteloos,
talmachtig; — kriemeliq schrift, kriemelschrift.
KRIEMELSCHRIFT, o. klein en dicht ineengeschreven schrift, kriebelschrift.
KRIEMEN, (kriemde. heeft gekriemd), (gew.)
klagen, zeuren; — (Zuidn.) zich kriemen, zich inspannen, zijn best doen.
KRIEPACHTIG, bn. ( -er, -st), (Zuidn.) klagerig,
kreunerig.
KRIEPE, KRIPPE, N, . (-n), (gew.) kleine soort
van hen, krielhen.
KRIEPEN, (kriepte, heeft gekriept), (Zuidn.)
piepen : de sneeuw kriepte onder de schoenen; —
steunen, klagen, kreunen, vaak uit een gevoel
van onmacht of vrees. KRIEPER, m. (-s) die

kriept.
KRIEUWEL, v. jeuk : krieuwel in zijn hals
hebben; 't is zoo'n krieuwel. hij kan nooit stilzitten.
KRIEUWELEN, (krieuwelde, heeft gekrieuweld),
-dooreen krioelen, wriemelen; — in groote menigte
voorkonen : zijn opstellen krieuwelen van fouten; —
jeuken, jeukte veroorzaken; — kriebelen, kittelen;
— mijn vingers krieuwelden mij, om hem een pak
sloag te geven, ik had s eel lust. daartoe: — klein
ineengedrongen schrijven. KRIEUWELING, V.
(-en) het krieuwelen.
KRIEUWELIG, bn. b,^. (-err -st), jeukerig, kittelig, jeuk veroorzakend; jeuk hebbende; — krieuwelig schrift; krieuwelig schrijven, -klein, ineengedrongen. KRIEUWELIGHEID, v.
KRIEUWELKRUID, o. (Ind .) benaming voor de
jeukende en brandende slingerboon (dolichos
pruriens en dolichos sirens). omdat deze op de huid
eene brandende jeukte veroorzaken; ...ZIEKTE,
V. kriebelziekte, ergotisme.
KRIEUWEN, (krieuwde, heeft gekiieuwd), kibbelen, krakeelen : om cene erfenis krie'uwen.
KRIEUWER, m. (-s). KRIEUWSTI+.R, v. (-s),
die kriciiut.
KRIEZEL, v. (-s), KRIEZELTJE, o. (-s), klein
stukje, klein beetje, ziertje : er is geen kriezel waar
adn; gij 1 rijf t er geen krseeel van.
1. KRIJG, m. (-en), strijd. oorlog; (fig.) den krijg
volgen, dien =t nemen bij het leger, (ook) in de krant
de berichten betreffende den oorlog volgen; —
(fig.) den krijg niet tonnen volgen. niet kunnen
rnededoen.
2. KRIJG, m. het krijgen, ontvangen : hij is
voor den krijg, krijgt gaarne.
1. KRIJGEN, (krijgde, heeft ekrijgc] ), oorlog
voeren.
2. KRIJGEN, (kreeg, reeft gekregeu ), met veel
of weinig moeite of inspanning verkrijgen, verwer-
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ven, bekomen, grijpen, pakken, nemen, halen enz.
men heeft den dief niet kunnen krijgen; iem. bij de
ooren, bij het haar krijgen; zij zullen hem bij zijn
kraag krijgen; ik kan dit er niet van, aan, op, achter,
tusschen, van achter, van tusschen krijgen; hij heeft
hem gauw te pakken gekregen; — (fig.) het te pakken
krijgen, kou vatten; (ook) verliefd worden; (ook)
eene zekere vaardigheid zich eigen maken; (ook)
iets begrijpen, snappen; — nemen, halen : krijg

eens even mijn hoed van den kapstok; — het boek uit
de kast krijgen, het er uit halen; — gij zult hem niet
te spreken krijgen, het zal u niet gelukken hem te
spreken; — wacht maar, ik zal je wel krijgen, ik
zal het je wel betaald zetten; — ik kan die som gelds
niet krijgen, niet ontvangen, hoeveel moeite ik er
ook voor doe; — dat goed is niet meer te krijgen,
te bekomen, te koopen; — iem. bij den neus krijgen,
hem foppen, bedotten; — (spr.) hebben is hebben,
maar krijgen is de kunst, iets te verwerven valt nog

zoo gemakkelijk niet; —
maken, dat iets tot stand komt; maken, dat iets
in een zekeren toestand komt : ik kan die deur niet

dicht krijgen; hij kon de machine niet aan den gang
krijgen; iem. in zijne macht krijgen; — ik kan die
som niet goed krijgen, niet maken, dat zij uitkomt; —
ik kan het niet over mijn hart krijgen, kan er niet
toe besluiten; — een huis onder dak krijgen, het dak
voltooien; -- zij krijgt hare dochter niet meer aan
den man, zal haar niet meer zien huwen; — hij
was niet aan het spreken te krijgen, men kon niet
bewerken, dat hij sprak; — men kan niets in hem
krijgen, hem niets leeren; — ik kan dien jongen niet
naar school krijgen, hij wil voor mij maar niet
naar school gaan; — slechts met moeite kan ik die
laarzen aan mijne voeten krijgen; — iem. onder de
knie krijgen, hem aan zijn wil onderwerpen; —
hij kreeg het in het hoofd, vatte het plan, het voor-

nemen op, kwam op de gedachte; (ook) hij werd
krankzinnig; —
zonder moeite krijgen, bekomen, ontvangen,
van iets dat door een ander wordt toegezonden of
meegedeeld : tijding, bericht, eene boodschap krijgen;
wij kregen bevel met het werk op te houden; ik heb
daar juist nog de groeten van hem gekregen; ik krijg
elke week een brief van hem; — krijgen en goed
niet mogelijk; -- in eigendom erlangen,-vindes

als geschenk, loon, vergoeding enz. : hebt gij veel

geschenken gekregen ? geduld maar, ieder zal het

zijne wel krijgen; zij krijgen maar een karig loon.

voor dat zware werk; — (spr.) die wat heeft, krijgt
wat, die rijk is, wordt nog rijker, 't water loopt altijd
naar zee; - onderwij s krijgen; — een naam krijgen .
daarmede genoemd worden; (ook) gunstig 'bekend,
beroemd worden; (ook) ongunstig bekend, befaamd
worden; -- een vagen indruk van iets krijgen; tanden
krijgen; een baard krijgen; — ook van ongewenschte
zaken : slagen, wonden krijgen; — dat zal hij op zijn
brood krijgen, dat zal men hem verwijten; — hij
kreeg zijn vet, men zei hem harde woorden; — om de
ooren krijgen, geslagen worden; — op zijn baadje,
zijn broek krijgen; hij zal het op zijn kop krijgen, men
zal hem de schuld er van geven, (ook) hij zal het
verliezen; — hij kreeg de kous op den kop, zijn toeleg
mislukte; h.ij kreeg den zak, den korf, den bons, den
schop enz., zijne beminde gaf hem zijn afscheid; --hij kreeg zijn zak vol, men zei hem harde waarheden;
-- hij heeft vijf ]aar gekregen, is tot vijf jaar gevangenisstraf veroordeeld; --- hij kreeg het schuifje (in
den biechtstoel), werd zonder absolutie weggezonden
(l oo den geestelijke, bij wien hij zijne biecht wilde
spreken; -eene ziekte, de koorts, de mazelen, de pokken krijgen,
er door aangetast worden; — trek, lust, begeerte
krijgen, in zich voelen opkomen ; -- twist, oneenigheid, oorlog krijgen, in twist enz. geraken; — woorden,
moeite krijgen, in woordentwist, in moeilijkheden
komen ; — gedaan krijgen, ergens ontslagen worden
(uit den dienst), (ook) zijn werk afkrijgen; (ook) hij
wist het gedaan te krijgen, hij slaagde er in dat men
dit of dat (voor hein) deed; -- het te kwaad krijgen,
het onderspit moeten delven, het niet langer uit houden, (ook) in twist geraken; (ook) aan het huilen

raken; het benauwd krijgen; — het koud, warm krijgen, koud, warm worden.
KRIJGER, m. (-s), oorlogsman, strijder.
KRIJGERTJE, o. krijgertje spelen, zeker kinderspel; elkander door hard loopen trachten in te halen
en dan tikken, waarna de getikte weer de vangman
is, elders tikje geheeten; --

KRIJGSAANGELEGENHEID .
kleedingstuk dat men gekregen heeft, vaak een
afleggertje, of dat minder goed zit of staat.

KRIJGSAANGELEGENHEID, v. (...heden), zaak,
den oorlog betreffende; ...ADEL, m. adeldom, door
dapperheid in den oorlog verworven; ...AMBT, o.
(-en), militaire betrekking; ...ARTIKEL, o. (-s, -en),
voorschrift, waarnaar de soldaat zich in oorlog en
vrede te gedragen heeft; (fig.) de krijgsartikelen
werden ons voorgelezen, ons werd ernstig voorgehouden, op straffe van dit en dat, hoe we ons te gedragen hadden; ...BANIER, v. (-en), vaandel; ...BEDRIJF, o. (...drijven), oorlogsfeit : hij heeft eene
ridderorde gekregen voor belangrijke krijgsbedrijven;

...BEHOEFTE, v. (-n), ammunitie; ...BELEID, o.
het besturen van den oorlog, de wijze waarop men
den oorlog voert; overleg bij het oorlog voeren;
...BELANG, o. (-en), het belang van den oorlog;
...BENDE, v. (-n), troep soldaten ten oorlog;
...BEVEL, o. het bevel in den oorlog; ...BEVELHEBBER, m. (-s), bevelhebber in den oorlog;
...BEWEGING, v. (-en), beweging van troepen te
velde; beweging, partij ten gunste van den oorlog;
...BOUWKUNDIGE, m. (-n), vestingbouwkundige;
...BOUWKUNST, v. (mil.) genie.
KRIJGSDAAD, V. (...daden), krijgsbedrijf, hel
...DANS, m. (-en), dans ( van wilde volken)-denfit;
die den krijg voorafgaat; de krijgsdans zou beginnen,
den strijd zou een aanvang nemen; ...DEUGD, v.
(-en), militaire deugd; ...DIENST, m. dienst bij
het leger : in krijgsdienst treden; ...EED, m. (-en),
eed, door de krijgslieden te zweren; ...EER, v; met
krijgseer uittrekken, cone overgegeven vesting ver
niet vliegende vaandels en slaande trom;-laten
...FAKKEL, v. (dicht,) oorlogstoorts; de krijgsfakkel is gebluscht, de oorlog is geëindigd; ...GEBRUIK, o. (-en), van oudsher bestaande gewoonte
bij het oorlogvoeren; ...GEDRUISCH, o.; ...GEHEI.M, o. (-en), geheim betreffende den oorlog;
...GELUK, o. het geluk in den krijg; ...GEROEP,
o. oorlogskreet; ...GERUCHT, o. (-en); ...GESCHIEDENIS, v. de geschiedenis van het oorlog voeren; ...GESCHREEUW, o.; ...GEVAAR, o.
(...varen), gevaar voor oorlog; gevaar in den oorlog.
KRIJGSGEVANGEN, on. in den oorlog gevangen
genomen : de bezetting is krijgsgevangen.
KRIJGSGEVANGENE, m . (-n), die bij een gevecht
enz. in 's vijands handen is gevallen : de krijgsgevangenen uitwisselen.

KRIJGSGEVANGENSCHAP, v. het zijn van
krijgsgevangene : in krijgsgevangenschap geraken.
KRIJGSGEWELD, o. kracht der wapenen;
...GEVOEL, o. het gewoel van den strijd, den oorlog; ...GEZEL, m. (-len), wapen -, spitsbroeder.
KRIJGSGEZIND, bn. oorlogzuchtig.
KRIJGSGOD, m. (fab.) god die het lot van den
oorlog in handen heeft, het beloop ervan regelt,
Mars; ... GODIN, v. (fab.) Minerva, Bellona.
KRIJGSHAFTIG, bn. bw. ( -er, st), gaarne oorlog
voerende, dapper in den strijd, gehard tegen den
oorlog: eene krijgshaftige natie. KRIJGSHAFTIG HEID,v.
KRIJGSHANDEL, m. wapenhandel, militaire
exercitiën; ondervinding, in den oorlog opgedaan,
oorlogskunst; ...HAVEN, v. (-s), oorlogshaven,
haven voor oorlogsschepen; ... HEER, o. (... heren),
...HEIR, o. (-en), leger; ...HELD, m. (-en), dappere
strijder; ...HELDIN, v. (-nen), dappere strijdster;
...HERAUT, m. (- en), die den oorlog aanzegt,
vredesonderhandelingen voert, enz.; ...HOOFD, o.
(-en), leger-opperhoofd; ...KANS, v. (-en), de wis
oorlog : de weifelende, de on--selvaighdn
zekere, de wisselende krijgskans; ...KAS, v. ( - sen),
geld ter bekostiging van den oorlog; ...KLAROEN,
v. (-en), krijgstrompet; ...KNECHT, m. (-en), sol
...KOSTEN, m. mv. de kosten, welke een oor -dat;
veroorzaakt; ...KUNDE, v. de wetenschap van-log
het oorlogvoeren; de hoogere krijgskunde, strategie,
de kunde die alle verrichtingen van den oorlog leert
gebieden en besturen.
KRIJGSKUNDIG, bn. bw. op de krijgskunst betrekking hebbende; uit krijgskundig oogpunt; in die
kunst bedreven.
KRIJGSKUNST, v. kunst om den oorlog behoor-

lijk te voeren, krijgskunde.
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KRIJGSLASTEN, m. mv. oorlogslasten; ...LEGER, o. (-s), leger te velde; ...LEUS, v. (...leuzen),
het parool in den oorlog; ...LEVEN, o. het soldaten
eren), lied, dat bij een aanval-levn;.LIED,o(
enz., wordt gezongen om den moed der soldaten op

te wekken of te verhoogen; lied, dat het een of ander
wapenfeit bezingt; ...LIEDEN, m. mv. soldaten
troepen; ...LIST, v. (-en), list om den vijand-volk,
te verschalken; ...LOT, o. oorlogskans; ...MACHT,
v. leger met geschut enz.; ...MAKKER, m . (-s),
wapenbroeder, strijdgenoot; ...MAN, m. (...lieden),
soldaat, militair.
KRIJGSMANSAARD, m. aard van den krijgsman.
KRIJGSMANSACHTIG, bn. als een krijgsman.
KRIJGSMANSDEUGD, v. (-en), eigenschap van
een krijgsman; dapperheid; ...EER, v. eer, die den
militair bewezen %%ordt : met krijgsmanseer begraven
worden; ...STAND, m. de militaire stand.
.. KRIJGSMATERIEEL, o. oorlogsmaterieel;
MIDDLLEN, o. mv. oorlogsmiddelen; ...MOED,
m. moed in den krijg; ...MUZIEK, v. militaire
muziek; ...OEFENING, v. (-en), militaire exercitie;
...ORDE, v. slagorde; krijgstucht; ...OVERSTE,
m. (-n), veldheer.
KRIJGSPLICHT, m. (-en), dienstplicht, dienst
plicht, dien men in oorlogstijd heeft-plichtged;
te vervullen; ...PLICHTIG, bn. dienstplichtig;
...PLICHTIGE, ni. (-u), die verplicht is als militair
te dienen; ...PLICHTIGHEID, v. dienstplichtigheid.
KRIJGSRAAD, m. (...raden), rechtbank, uit
militairen samengesteld; — raad door een bevelhebber bijeengeroepen, om daarmede eenig plan te
onderzoeken en daarna zijn besluit te nemen, of wel
om een plan te vormen : krijgsraad beleggen;
...RAMP, v. (-en); ...RECHT, o. recht van den
oorlog; krijgswet; grondbeginselen, naar welke beschaafde volken, ook in tijd van oorlog, zich gedragen; ...REGEERING, v. (w. g.) militaire regeering,
sabelregeering; ...ROEM, m. vermaardheid als oorlogsheld of als heldhaftig volk; ...RUMOER, o.;
...RUSTING, v. (-en), uitrusting van een soldaat;
oorlogstuig; ...SCHOOL, v. (...scholen), school,
waar officieren in de krijgskunde onderricht ontvangen : de hooiere krijgsschool is te 's- Gravenhage
gevestigd; -- ons land was in de 17 de eeuw de krijgsschool van Europa; ...SOLDIJ, v. soldij tijdens den
oorlog uitgekeerd; ...STRAF, v. (-fen), straf door
een krijgsraad opgelegd; ...STUK, o. (-ken), wapenfeit; ...TAKTIEK, v. taktiek in den krijg gevolgd,
(ook fig.); ...TALENT, o. (-en), talent in het oor
: hierbij kwam zijn lcrijg.,talent schitterend-logvern
uit; ...TOCHT, m. (-en), het oprukken van een
leger; militaire onderneming; ...TOERUSTING, v.
(-en), toebereidselen tot den oorlog, wapening;
...TOONEEL, o. (-en), plaats, waar oorlog gevoerd
of waar gevochten wordt; ...TROMPET, v. (-ten),
oorlogstrompet; de krijgstrompet steken, doen schallen; ...TUCHT, v. tucht, waaraan de militairen
onderworpen zijn.
KRIJGSTUCHTELIJK, bn. krijgstuchtelijke ver
jpen, feiten die onbestaanbaar zijn met eene goede-gri
krijgstucht; krijgstuchtelijke straffen, straffen tot
handhaving eener goede krijgstucht; ...TUIG, o.
oorlogsgereedschap; ...UITGAVE, v. (-n).
KRIJGSVAAN, v. (...vanen), oorlogsvaan;
...VERBOND, o. (-en), verbónd (van twee of meer
staten) om gezamenlijk (tegen een of meer andere)
oorlog te voeren; ...VERHAAL, o.; ...VERRAAD, o.
elk verraad ten nadeele van de militaire belangen
in tijd van oorlog; ...VERRICHTING, v. (-en),.
verrichting van een leger of eene vloot; heldendaad, heldenfeit; ...VOLK, o. troepen; ...VOORRAAD, m. voorraad van krijgsbehoeften; ...VUUR,
o. oorlogsvuur; ...WAPEN, o. (-s, -en), (w. g.)
oorlogswapen.
KRIJGSWET, v. (-ten), wet voor de militairen;
de krijgswet c fkondigen, in eene stad of provincie,
waar een opstand is uitgebarsten, ook de burgers
door de krijgsraden laten vonnissen; ...WETENSCHAP, v. (-pen), kennis van alles wat op den oorlog betrekking heeft : vereeniging ter beoefening van
de krijgswetenschap; ...VEZEN, o. alles wat tot den
militairen dienst of tot de oorlogszaken behoort of
er mede in betrekking staat; ...WOORD, o. (w. g.),
wachtwoord, leus; —, mv. (-en), woord, bij krijgslieden in gebruik.
KRIJGSZAAK, v. (...zaken), aangelegenheid, die

op den oorlog betrekking heeft; ...ZANCS, m. (-en),.

krijgslied; ...ZWAARD, o. (-en).
KRIJGZUCHTIG, bn. bw. ( -er, -st), gaarne oorlog voerende; eene krijgzuchtige bevolking; krijgzuchtig spreken, optreden.

KRIJSCH, m. (-en), (a . g.) schreeuw, gil.

KRIJSCHEN.

KRIJSCHEN, (krijschte of kreesch, heeft gegekrijscht of áekrecchen), op scherpe, schelle, doordringende wijze schreeuwen, gillen; met kriischende
stem sere ,en; de valk krijscht: — schreien, weenen,
huilen. KRIJSCHING, v. (-en), het krijschen,
gekrijsch.
1. KRIJT, o. zekere uit koolzure kalk bestaande
zachte, gemakkelijk afgevende delfstof : met krijt

op het bord schrijven; teekenkrijt; wit, zwart, gekleurd
-- (spr.) hij werd zoo wit als kri)t, doodsbleek;
— (fig.) bij iem. in het krijt staan, hem geld schuldig
zijn; — (fig.) met dubbel krijt schrijven, (inz. van
krijt;

tappers, logement- houders enz.) te veel, te Zoog
berekenen; — (Zuidn.) iets met writ krijt op den
muur schrijven, geen rekening houden met iets, er
niet op letten. KRIJTJE, o. (-s), een stukje
krijt; — (spr.) dat mag wel net een kritje aan den
balk, dat is iets heel bijzonders, dat moeten we
onthouden.
2. KRIJT, o. strijdperk; (spr.) in het krijt treden,
den strijd aanbinden; voor iem. in het krijt treden,
als zijn verdediger optreden; — het krijt ruimen,
den strijd opgeven; (ook) heengaan.
KRIJTAARDE, v. die veel krijt bevat.
KRIJTACHTIG, bn. ( -er, -st), als krijt.
KRIJTBAKJE, o, (-s), bakje waarin op school
het krijt bewaird wordt; ...BANK. v. (-eu ), aardlaag uit krijt bestaande.
KRIJTBERG, m. (-en), berg of heuvel, die veel
krijt bevat : de krijtbergen van Engeland.
1. KRIJTEN, (kreet, heeft gekreten), klaaglijk
weenen, zooals kinderen doen; (gew.) weenen,
schreien; — door krijten in zekeren toestand brengen : zijne oogen rood krilten, blind krijten; — op
schrceuwenden toon verwijten.
2. KRIJTZEN, (krijtte, heeft gekrijt), met krijt besmeren : de keu krijten (bij het biljarten).
KRIJTEND, bn. ( -er, -st), schreeuwend, gillend:

een krijtend geluid; — (fig.) Bene krijtende onrechtvaardigheid, schreeuwende; krijtende schulden, die
lastig zijn; krijtende tienden, veetiend, tienden van

blatende lammeren.
KRIJTER, m. schreeuw°r; — gew. benaming voor
torenvalk. KRIJTSTER, v. (-s), scheeuwster.
KRIJTERTJE, o. (-s), huilend kind; (fig.) zakviooltje.
KRIJTFORMATIE, v. eene der jongere aardlagen,
uit koosfu -e kalk bect.aande; ...GEBERGTE, o.
(-n), krijtberg; ...GLAS, o. eene soort van wit glas;
...GROND, m. aarde, roet krt vermengd ook een
witpleister, dat op het stuk geplakt wordt, hetwelk
verguld moet worden; ...MERGEL, v. krijthoudende merge;l;... PAPIER, o. papier voor visitekaartjes
enz., reet geslibd krijt bestreken; ...ROTS, v. (-en),
krijtberg; ...STEEN, m. (-en), als voorwerpsn., v.
gmv. als stofnaam.
KRIJTSTERN, v. (-s), gew. benaming voor de
groote of zwartbekkige zeezwaluw.
KRIJTSTRAND, o. (-en), kust met krijtheuvels;
...STREEP. v. (...strepen). streep, met krijt getrokken; ...TEEKENIN: G, v. (-en), die met krijt is
gemaakt; ..TON, v. (-nen), ton met of voor krijt.
KRIJTWAARDER, m. (-s), bewaarder van het
strijdperk.
1. KRIJTWIT, o. fijn gestampt krijt.
2. KRIJTWIT, bn. zeer wit, zoo wit als krijt.
KRIJTZIEKTE, v. graveel der vogels.
KRIJZELEN, KRIJZELTANDEN, (krijzelde,
krijzeltandde, heeft gekrijzeld., gekiijzeltand), knar sen, knarsetanden.
1. KRIK, tw. geluid van iets dat baast, scheurt
of splijt : krik krak !
2. KRIK, v. (-ken), (Zuidn.) houtskool.
3. KRIK, v. (-ken), (nat. hist.) (gew.) wintertaling
(nettion crecca), elders voor zomertaling (querque-

dula ).

4. KRIK, (gew.) brandewijn, jenever; — krik zijn,
dronken zijn: (ook) korzelig zijn, weibig kunnen
verdragen.
KRIKKEL, bn. (Zuidn.) oploopend, lichtgeraakt,
korzelig.
KRIKKEMIK, v. (-ken), driepootige lage bok,
werktuig tot het ophijschen van zware balken enz.
KRIKKRAKKEN, (krikkrakte, heeft gekrikkrakt), knappen, barsten, krakend splijten.
KRIKMAN, m. (gew.) brandewijn.
KRIL, bn. (gew.) levenslustig, frisch en gezond,
flink, kras.
1. KRIMP, v. eigenlijk krimping; een borstrok
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op de krimp koopen, iets te groot omdat bij het
wasschen de stof krimpt; — op de krimp rekenen; -(dijkw.) hoeveelheid aarde die bij dijkwerken
meer dan het volume moet aangebracht worden
met het oog op het inklinken; — nood, gebrek :
daar

is nog geen krimp; zij hebben geen krimp;

(gew .) ze geven geen krimp, ze houden maar vol.
geven den rr oed niet op.
2. KRIMP, v. (-en), de ruimte waarin het scheprad bij scheprath`atermolens zich beweegt; — een
inspringend it uurwerk; — plaats waar twee daken
samenkom *-n.
3. KRIMP, bn levend, of ten minste heel versch
(van visch) : die visch is krimp; krimp gesneden
tarbot.

KRIMPELEN, (het krimpelde, is gekrimpeld),
opkrullen, samentrekken.
KRIMPEN, (kromp, heeft en is gekrompen),
Gene geringere uitgebreidheid krijgen, zich samentrekken: laken krimpt in water; hout krimpt door de

droogte; steenen krimpen in den oven; zink moet zoo
gelegd worden dat het naar alle richtingen vrij zich
kun uitzetten of krimpen; vele gietstukken krimpen
in den vorm; — zich krommen, samentrekken der
spieren : levend gesneden visch krimpt; hij krimpt
van pijn, van de koude; — kleiner, minder worden:
telen den middag krompen de plassen; zijne vrije
uren krompen voortdurend, werden voortdurend
minder; — de maan is aan het krimpen, afnemen; --

(w. g.) (fig.) toegeven, zich schikken, zoete broodjes
bakken; — (zeew.) minder ruim worden, terugloopen
(van den wind), door het N. naar het W. gaan:
de wind was tost, maar hij is gekrompen; — bij
den wind opknijpen (van een zeilend schip); -doen krimpen : gij moet dit laken eerst krimpen,
voor gij het gebruikt. KRIMPING, v. (-en), ver
verkorting enz.; snijding, kramp : krim--nauwig,

pingen in den buik.

KRIMPER, KRIMPERF, m. (-s), iem. die
kouwelijk is; — krimpende, terugloopende wind:
een krimperd is een stinkerd, als de wind krimpt,
geeft dit vuil weer, regen; — v. krimpvisch.
KRIMPERIG, bn. krimperig zijn, wat krampen,
pijn in den buik hebben; — (gew.) de rogge is krimperig, gezegd wanneer de korrels rimpelig, niet goed
uitgewassen zijn.
KRIMPIG, bn. ( -er, -st), kleumsch, kouwelijk.
KRIMPKABELJAUW, v. (als stofn.) geheel ver
-sche
kabeljauw.
KRIMPKOUS, v. (-en), kouwelijKe vrouw.
KRIMPMAAT, v. het bedrag van het krimpen,
meestal in de vermindering der lengte uitgedrukt:
krimpmaat

van grauw gietijzer is

'/s7,

van geelkoper

/:4; (ook) maat waarop de onderdeelen in dezelfde
verhouding vergroot zijn als het metaal krimpt,
zoodat de gietstukken na het krimpen de juiste
maat hebben.
KRIMPMUUR, m. (...leuren), elk van de twee
muren waartusschen een scheprad hangt.
KRIMPNEUZEN, (gew.) beteuterd staan kijken.
KRIMPPAN, v. (-nen), dakpan voor de krimp
van daken.
KRIMPSCHELVISCH, v. (als stofn.) versche
schelvisch; ...SCHEUR, v. (-en), scheur tengevolge
van liet krimpen van het hout ontstaan; ...SCHOL,
v. versehe schol; ...VERSCH, bn. (van visch) zeer
versch, nog levend; ...VISCH, v. versche visch.
KRIMPVRIJ, bn. wat niet krimpt : krimpvrije

baai.

KRIMPZALM, v. (als stofn.) versche zalm.
KRIMPZOLDER, m. (-s), onderste zolder in
een watermolen.
KRING, m. (-en), gesloten kromme lijn, cirkel
of ongeveer een cirkel : een steen in 't water geworpen,
vormt kringen; kringen (onder het schaatsenrijden)
beschrijven; — kring om zon of maan, ontstaan
door de breking der lichtstralen in fijne ijskristallen die in de bovenlucht zweven; keerkring; de

kring, waarin zich de aarde om de zon beweegt; in
een kring om de kachel zitten; een kring vormen:
nit den kring treden; — ( spr.) hij draait altijd in
een kring rond, komt altijd weer terug bij het punt
van uitgang, komt niet vooruit; — hij gaat nooit
buiten den kring zijner gewone bezigheden,; — eene

bijeenbehoorende groep om den een of anderen
persoon, stand, sfeer : in den kring der zijnen, in
den boezem van zijn gezin; — een kring van vrien-

den; de Muiderkring; — in de kringen der arbeiders; in de hoogere kringen; — in Christelijke krin-
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gen; — in de hoogere, in welonderrichte kringen; —
eene uitvinding in ruimer kring bekendmaken; —
district; gedeelte land : verboden kringen, die streken waar het verboden is opium in te voeren of
te verkoopen; — verboden kring (om forten; enz.),
kring gewoonlijk van 1000 M. rondom een fort
enz. waar het verboden is naar verkiezing te
bouwen of te planten; — donkere of anders gekleurde
rand om iets : een vurige kring rondom een negenoog;
cirkelvormige rand, die door zijn kleur afsteekt;
blauwe kringen om de oogen ; --- ( scheepst.)
opwinding van den kabel om den spil. KRINGETJE, o. (-s), kleine kring : kringetjes blazen, bij
het rookera den rook in kleine kringen uit den
mond stooten; — (plat) kringetjes spugen, baliekluiven, o-, er de brugleuning hangen, lanterfanten,
niets doen; — zich in een klein kringetje bewegen,
met niet veel menschen in aanraking komen; —
(Ind.) een glaasje jenever of cognac puur.
KRINGACHTIG. bn. (w. g.) kringvormig.
KRINGELEN, (kringelde, heeft gekringeld), tal
van kringen vormen : de rook kringelde uit den
schoorsteen; -- de rivier kringelt zich door de vlakte,
telkens bochten vormend: -- (gew.) door eene
menigte menschen zich heendringen; (ook) door
een nauw gat zich heenwringen.
KRINGELGAT, o. (-en), nauwe opening waar
men zich moet doorheen wringen.
KRINGEN, kringen vormen; in kringen verdeeld
worden.
KRINGERIG, bn. kringerige aardappels, die op
de doorsnede kringvormige vlakken vertoonen en
minder goed zijn, eene aardappelziekte.
KRINGLIJSTER, v. (-s), (gew.) naam voor de
beflijster.
KRINGLOOP, m. het loopen in een kring : de
kringloop der planeten; (fig.) de kringloop der beschaving; de kringloop van het leven; de kringloop
der jaargetijden.
KRINGPORT, o. ...PORTO, o. (-'s), verminderd
porttarief voor stukken binnen den kring van het
ontvangkantoor te bestellen.
KRINGSLUITER, m. (-s), . (phot.) kringvormige
momentsluiter.
KRINGSTORM, m. (-en), wervelstorm, cycloon.
KRINGSWIJZE, ...WIJS, bw. op de wijze van
een kring, in een kring.
KRINGVORM, m. (-en), vorm van een kring.
KRINGVORMIG, bn. min of meer cirkelvormig.
1. KRINKEL, m. (-s), kronkel, bocht.
2. KRINKEL, v. (plantk.) Bene soort van ziekte
of ongesteldheid in de bladeren der boonren enz.:
samenkrimping, oprolling der bladeren.
KRINKELEN, (krinkelde, heeft en is gekrinkeld),
zich kronkelig buigen, kronkelen : zich krinkelen
als een paling, (ook fig.) allerlei uitvluchten te
berde trachten te brengen; -- krinkelende rookwolkjes; krinkelend haar, krullend. KRINKELING,
V. (.en), het krinkelen; bocht.
KRINKELVLOED, m. (-en), (n. g.) rivier, die
bochtig loopt; (ook) maalstroom.
KRINSEN, (krinste, heeft gekrinst), (gew.) spoelen; zuiveren, schoonmaken; krenselen.
KRIOEL, o. beter, gekrioel: gewemel door elkand er.
KRIOELEN, (het krioelde, heeft gekrioeld), door
elkander wemelen, krielen : het krioelde van menschen; in dit water krioelt het van visschen. KRIOELING, V. het krioelen, gekrioel.
1. KRIP, o. floers, Bene uit ruwe (ongekookte)
zijde vervaardigde stof voor dameskleederen, rouwkapers, lamfers enz. Het is een fijn, effen en ijl
weefsel, dat zijne kroesheid verkrijgt door eene
eigenaardige bewerking, namelijk door het, met
warm water bevochtigd, op eene schuinsche plank,
met de haarzijde van een stuk kalfsz of zeehondevel, tegen den loop van het haar in, te wrijven,
welke handelwijze men krippen noemt.
2. KRIP, V. (- pen), KRIPPE, v. (-n), (gew.)
lapjes, runderlapjes, kalfslapjes enz.; varkenskrip;
kalfskrip
KRIPFLOERS, o. zeker soort van floers; ...MACHINE, v. (-s), machine om te krippen.
KRIPPE, v. (-n), (gew.) krielhen.
KRIPPELTJE, o. (-s), (gew.) kruimeltje.
1. KRIPPEN, (kripte, heeft gekript), zie KRIP.
2. KRIPPEN, bn. van krip : een krippen sluier.
1. KRIS, bw. Bij kris en kras volhouden, zweren,
bij hoog en laag.

2. KRIS, v. ( -sen), het gewone wapen dèr Javanen, een soort van dolk met een plat, soms golvend,
aan beide zijden scherp lemmer van, drie à vier
dM. lengte; ook teeken van gezag en waardigheid.
KRISKRAS, bn. bw. door elkander, schots en
scheef : alles staat kriskras door elkaar.
KRISKRASSEN, (kriskraste, heeft gekriskrast),
een knarsend geluid geven; door elkaar, niet geordend schrijven.
KRISPELEN, (krispelde, heeft gekrispeld), de
nerf (aan 't leder) geven.
1. KRISSEN, (kriste, heeft gekrist), knetteren,
springen; -- (Ind.) met de kris dooden, afmaken:
de ter dood veroordeelde misdadigers werden vroeger
in de Vorstenlanden op Java gekrist.
2. KRISSEN, v. mv. (plantk.) een der volksnamen
van de kruis - of klapbes.
KRISTAL, o. (-len), een vast, anorganisch lichaam,
door regelmatige zijvlakken begrensd en in bepaalde
richtingen gemakkelijk splijtend : één -, tweeassige
kristallen; kristallen van kalkspaat, ijs, suiker enz.;
zich tot kristallen vormen, in kristallen schieten,
zich kristalliseeren; — zekere doorschijnende of
half doorschijnende steen, waterhelder gekristalliseerd kwarts; (spr.) zoo helder, zoo klaar als kristal,
in hooge mate helder, klaar; (fig.) het kristal (het
heldere, doorschijnende) der wateren; — kristalglas, zie aldaar.
KRISTALACHTIG, bn. ( -er, -st), als kristal, op
kristal gelijkende.
KRISTALAS, v. ( -sen), (nat.), lijn, die door het
middelpunt van het kristal is getrokken en ten
opzichte waarvan de vlakken symmetrisch gelegen
zijn; ...BESCHRIJVING, v. kristailographie; ...FABRIEK, v. (-en), plaats, waar het kristal verwerkt
wordt; ... GLAS, o. lood- of flintglas, door een
menging met lood veel helderder en gemakkelijker
te smelten dan tafelglas, waarvan men geslepen
glaswerk, glazen voor verrekijkers enz. vervaardigt;
...GROEP, v. (-en), vereeniging van gelijke kristallen; ...GROT, v. (-ten), ...HOL, o. (-en), ...KELDER, m. (-s), grot in het graniet der Alpen met
prachtige bergkristallen.
KRISTALHELDER, bn. zoo helder als kristal:
kristalhelder water.
KRISTALKLUIT, v. (-en), vereeniging van ongelijke kristallen; ...KUNDE, v. de kennis der
kristallen en van hunne vorming; ...LENS, V.
(...lenzen), lensvormig lichaam in het oog.
KRISTALLEN, bn. van kristal : kristallen glazen.
KRISTALLIG, bn. kristalachtig, doorschijnend.
KRISTALLIJN, o. (dicht.) kristal; (fig.) wat op
kristal gelijkt : het kristallijn der heilige Jordaan;
(ontl.) het kristallijn der oogen.
KRISTALLIJNEN, bn. van kristal: kristallijnen
structuur; (fig.) helder als kristal : de kristallijnen
wateren.
KRISTALLISATIE, v. (...tiën), het aanschieten
in kristallen (wanneer eene stof uit den vloeibaren
toestand in den vasten overgaat.)
KRISTALLISEERBAAR, bn. gekristalliseerd kun nende worden. KRISTALLISEERBAARHEID.
KRISTALLISEEREN, (het kristalliseerde, heeft
gekristalliseerd), tot kristal schieten; -- (fig.) een
helderen, vasten vorm aannemen. KRISTALLI SEERING, v. liet kristalliseeren.
KRISTALLOGENIE, V. leer van het ontstaan of
de vorming der kristallen; ...GRAPHIE, V. beschrijving, leer van de vormen der kristallen;
...METRIE, v. leer van de hoeken der kristallen.
KRISTALNAALD, V. (- en), naaldvormige rij van
zeer kleine kristallen : wij zien in bevriezend water
de kristalnaalden schieten; ...SCHIETING, V. het
kristalworden; ...SLIJPER, m. (-s), die kristallen
slijpt; ...SNIJDER, m. (-s), die in kristal graveert;
...STELSEL, o. (-s), hoofdafdeeling, waartoe men
de grondvormen der kristallen gebracht heeft:
men onderscheidt tegenwoordig zes kristalstelsels;
...STRUCTUUR, v. bouw der kristallen : dooimechanische bewerkingen wordt de kristalstructuur
der metalen gewijzigd; ...VORM, m. (-en), de gedaante van een kristal; ...VORMIG, bn.; ...VORMING, V. (- en), kristalschieting; ...WATER, o.
(scheik.) het water, dat in kristallen als indifferent
lichaam voorhanden is; ...WIEREN, o. eene soort
van plantjes; ...ZWEERTJE, o. (-s), (gen.) een
zweertje aan de voorhuid of aan den anus.
KRIT, o. kleine soort van schar.
KRITIEK, bn. ( -er, -st), zie CRITIEK en CRI -
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TISCH; -- beslissend op den gunstigen of den
-ongunstiger afloop eener ziekte, betrekking heb
crisis; (ook fig.) : kritieke omstandig -bendop
een kritiek oogenblik; het staat er kritiek bij.-hedn;
KRITISCH, bn. bw. zie CRITISCH; (nat.) behoorende tot het punt waarop de eene toestand in
den anderen overgaat : kritische toestand, waarbij
het onderscheid tusschen eene vloeistof en den
daarboven zich bevindenden damp dier vloeistof
ophoudt te bestaan; — kritische temperatuur,
temperatuur waarbij deze toestand intreedt;
(absoluut gebruikt) 273° C. onder nul; kritische
druk; kritische verschijnselen; --- de kritische leeftijd,
aanvang der puberteitsjaren.
1. KRITS, m. (-en), (veroud.) kreits, kring.
2. KRITS, m. (veroud.) top; (fig.) kracht, fleur,
- glans, gloor, luister : de weelde is in haren knits, is
het, hoogst gestegen.
KRITSEN, (kritste, heeft gekritst), (gew.) dwingerig zijn, zijn zin willen hebben; -- (Zuidn.) twist
,met iem. zoeken.
KROCHELEN, (Zuidn.) krothen.
KROCHEN, (krochte, heeft gekrocht), (Zuidn.)
fluimen.
1. KROCHT, v. (-en), (bijb.) uitstekende, steen
hoogte; hooge zandgrond; akker in de-achtige
duinen; — tusschenveld in de veenderijen, nog
niet vergca'en.
2. KROCHT, v. (-en), verborgen ond' aardsche
ruimte, vaak eene schuilplaats, hol, spelonk; -,aarmoedige buurt, verzameling van kleine armelijke
huisjes; --- (Ziiidn.) gemeene herberg; ---- crypt, eene
-gewoonlijk als kapel getruikte ruimte onder eene
kerk, onder het koor meestal.
KRODDE, v. (plantk.) eene der twee inlandsche
soorten van het plantengeslacht mosterd, tot de
familie der kruisbloemigen behoorende, ook wel
herik, kiek enz. geheeten; duizendknoop zie aldaar.
KRODEN, (gew.) met een kruiwagen vervoeren.
KROEF, v. —ZIEKTE, v. eene ziekte in de
uien, door het stengelaaltje veroorzaakt.
KROEG, v. (-en), gemeene herberg, wijnhuis,
tapperij; (schertsend, gemeenz.) sociëteit, koffiehuis
enz .: kom, arnice ! 't is tijd voor de kroeg !; (slot.)
deel van een slot; (oudt.) geldgeschenk van den
reeder of schipper bij de voltooiing van een schip.
KROEGEN, (kroegde, heeft gekroegd), de kroegen
bezoeken, druk in de tapperijen loopen; --- (mets.,
timm.) geld verteren in eene kroeg (als een huis
`onder dak is).
KROEGER, m. (-s), kroeghouder; --- kroeglooper.
KROEGHOUDER, m. (-s), ...HOUDSTER, V.
(-e), die sere kroeg houdt; ...JOOL, v. (...jolen),
(stud.) een (luidruchtig) feest in de sociëteit; ...LO)PER, m. (-s), die druk d kroegen bezoekt; ...VLIEG,
m. (-en), (fig.) dronkaard.
KROEK, v. (-en), (Z.-A.) wijk of buurt van een
dorp waar de kleurlingen samenwonen.
KROELEN, (kroelde, heeft gekroeld), (gew.) dicht
tegen elkaar liggen of zitten; lekker warm ineen
-gedoknib
liggen.
1. KROEP, v. eene door diphtherie met pseudomembraanvorming veroorzaakte vernauwing van
het strottenhoofd, meestal met een eigenaardigen
benauwden hoest gepaard gaande; valsche kroep,
ontstekip.g van het strottenhoofd, zonder vorming
van pseudomembraan.
2. KROEP, v. (-en), kruis, achterste gedeelte van
den romp van paarden (en andere lastdieren).
1. KROES, m. (kroezen), oude vochtmaat van
twee mengel : twee kroes melk; -- beker : het kind
dronk uit een zilveren kroes; -- kruik; -- aarden
smeltvat (voor metalen); onderste gedeelte van een
hoogoven, waarin het gesmolten metaal zich ver
-zamelt.
2. KROES, bn. (...zer, -t), dicht gekruld (van
hoofdhaar); — (spr.) kroes haar, kroeze zinnen, iem.
roet gekruld baar is wispelturig en loszinnig; —
geriml.eld (van het voorhoofd); (fig.) barsch,
stuursch, wreed; bw. : zijn hoofd staat kroes, hij is
niet wel gemutst.
KROESHAAR, o. gekruld haar; KROESHARIG,
bn. met gekroesd haar.
KROESKARPER, m. (-s), (nat. bist.) steenkarper
(cyprinvs earassius ).

KROESKOP, m. (-pen), hoofd met gekroesd haar;
(ook) ieni. die kroeshaar heeft; -- (Z. A.) scheldnaam voor een afstammeling van een Europeaan
met Bene gekleurde vrouw.

KROESKRABBER, m. (-s), platte steen of ijzer
tot schoonmaking van den smeltkroes.
KROESOVEN, m. (-s), oven waarin de smeltkroezen verhit worden; ...TANG, v. (-en), tang
om daarmede de verhitte kroezen aan te vatten.
KROESVORMIG, bn. in den vorm van een kroes;
(plantk.) van onderen buikig verwijd, van boven
vernauwd.
KROESZIEKTE, v. krulziekte der planten, waar
-bijde
bladeren omkrullen.
1. KROET, v. (-en), (gew.) wintertaling.
2. KROET, o. soort van appelstroop; --FABRIEK,
v. (-en).
KROEZEKERS, v. eene verscheidenheid der tuin of bitterkers, met gekrulde bladeren (lepidium
sativum crispus).
KROEZEL, m. haarkrul ; bn. (Zuidn.) kroes 2.
KROEZELATUW, -t . krullatuw (lactuca sat-ira

crispa).

KROEZELEN, (Zuidn.) kroezen, krullen.
KROEZELIG, bn. kroes.
KROEZEN, (kioesde, heeft en is gekroesd), krullen, kronkelen (van het hoofdhaar); kroes maken.
KROEZENSTAAL, o. ruw staal, dat in kroezen
onder afsluiting der lucht is omgebmolten.
KROFT, v. (-en), krocht. Zie aldaar.
1. KROK, V. (I^lantk.) benaming voor de vogel
(viola cracca), voor de naebtwikke (vicia-wike
angustifolia) en voor de ringelwikke (vicia hirsuta),
ook kleine krok geheeten.
2. KROK, o. (ge%.) hooizaad.
KROKEN, zie KREUKEN.
KROKKELING, v. (plantk.) (gew.) zeeweegbree
(plantago maritima), ook zeehartshoorn en reie geheeten.
KROKODIL, m. (-len), een dier behoorende tot
eene orde der reptielen, welks huid grootere en
kleinere beenplaten vertoont, die samen een hard
pantser vormen; inz. de gewone krokodil (crocodilus vulgaris), een geslacht der genoemde orde,
waartoe o. a. de Nijlkrokodil behoort.
KROKODILLENDOODER, m. (-s), ichneumon, zie
dit woord; ...EI, o. (-eren); ...LEER, o. een taschje
van krokodillenleer; ...TRANEN, m. mv. geveinsde
tranen, tranen van gehuichelde smart of geveinsd
berouw.
KROKODILLENWACHTER, m. (-1), levendige,
behendige schreeuwlustige vogel langs den Nijl,
die van den rug der krokodillen insecten en bloed
opzoekt on zelfs stukjes vleesch tusschen-zuigers
de tanden der krokodillen wegpikt (cursarius
c egyptius).
KROKUS, m. ( -sen), (plantk.) eene plant, tot
de familie der irisachtigen behoorende; de voorjaarskrokus, die algemeen als sierplant wordt aangekweekt, wordt in Nederland eene enkele maal in
't wild gevonden (crocus vernus ).
KROKUSBLOEM, v. (-en), de bloem van den
krokus; krokus; ... BOL, m. (-1 en), de bol van de
krokusbloem; ...PLANT, v. (-en).
1. KROL, o. (-len), (gew.) huisje, kleine, nietige
woning.
2. KROL, v. (-len), (bouwk.) neut, kraagsteen,
vooruitstekende steen onder een balk.
3. KROL, v. (Zuidn.) krulziekte (van planten).
KROLLEN, (krolde, heeft gekrold), eigenaardig
geluid ir aken van katten en katers in den paartijd.
DROLLIG, bn. ( -er, -st-) : een krollig huisje, huisje
met kleine vertrekken.
KROLNEUT, v. (-en), (bouwk.) wrong, elke soort
van gekronkeld of spiraalvormig sieraad.
KROLSCH, bn. ( -er, meest -), hitsig, paarlustig
(van katten); smadelijk ook van menschen gezegd:
eene krolsche meid. KROLSCHHEID, V.
KROLSTEEN, m. (-en), (bouwk.) sieraad, in de
gedaante van steunsel der kornis, tegen de fries.
KROLZIEK, bn. ( -er, -st), krolsch (van katten).
1. KROLZIEKTE, v. hitsigheid (van katten).
2. KROLZIEKTE, v. (Zuidn.) krulziekte van
planten (perziken enz.) waarbij de bladeren omkrullen.
KROM, bn. bw. (-mer, -st), tegenstelling van
recht, afwijkende van eene rechte lijn, bochtig,
kronkelend, verdraaid, gebogen : kromme lijnen,
vlakken; een kromme weg, eene kromme sabel; —
nat hokt trekt bij het vuur krom; loop toch niet zoo
krom; — een krom grootje, door ouderdom gekrom d; --- een krom en verdraaid geslacht, mis
kromme beengin; -- krom liggen, buigen,-makten;
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zie KROMLIGGEN, enz.; — laarzen op eene kromme
leest, die men niet om en om kan diagen, maar
bepaald voor rechter- en voor linkervoet gemaakt; —
eene kromme deur, van boven cirkelvorm ig; — zich
krom loopen, werken, door veel loopen of werken
een krommen rug krijgen; — zich krom lachen,
buitensporig lachen; — iem. krom en lam slaan,
hem duchtig afrossen; — kromme sprongen maken,
allerlei onmogelijke pogingen doen om zich te
redden, (gew.) niet oprecht zijn, bedrog plegen;
ook verkeerde of malle buitensporigheden begaan;
van dat geld kun je geen kromme sprongen maken,

het is amper genoeg voor de gewone zaken, daarvan
kan men niets bijzonders doen, kan men niet ver
losbandig leven; — zijne handen staan-kwistendof
krom, hij is diefachtig; — (spr.) het geld, dat stom
is, maakt recht wat krom is, geld vermag alles; —
(fig.) schuin, scheef, van den rechten weg afwijkende,
verkeerd, ongeoorloofd, slecht : hij heeft het de
laatste dagen maar krom gemaakt; — kromme wegen
inslaan, van den rechten weg, van het pad der
deugd afwijken; — krom praten, gebrekkig praten,

vooral van kleine kinderen.
KROMACHTIG, bn. een weinig krom, bochtig.
KROMBEEN, m. en v. (-en), die kromme beenen
heeft. KROMBEENIG, bn. kromme beenen hebbende; ...BEENPASSER, m. (-s), passer met
kromme beenen, o. a. bij houtdraaiers in gebruik.
KROMBEK, m. (-ken), (plantk.) eene soort van
peulen; eene soort van snijboonen, naar den gebogen vorm van den dop zoo geheeten; — (gew.)
eene soort van aardappelen; — eene soort van
inbrekerswerktuig; — soort van smidstang om het
heete ijzer vast te houden.
KROMBEKKIG, bn. een krommen bek hebbende.
KROMBEKSTRANDLOOPER, m. (-s), soort van
strandlooper met langen, benedenwaarts gebogen
bek (tringa subarquata); zij vertoonen zich in den
nazomer en den herfst aan onze kust.
KROMBLADIG, bn. (plantk.) met omgebogen
bladen; ...BOCHTIG, bn. ( -er, -st), gekronkeld.
KROMBUIGEN, (boog krom, heeft kromgebogen),
door buigen krommen : een ijzerdraad, eene buis
krombuigen.

KROMGEVINGERD, bn. met kromme vingers;
(fig.) diefachtig.
KROMGROEIEN, (groeide krom, is kromgegroeid), bij het groeien een krommen vorm krijgen.
1. KROMHALS, m. en v. (...halzen), die een
krommen hals of stijven nek heeft.
2. KROMHALS, v. (...halzen), plantje met
eenigszins kromgebogen buis der bloemkroon
(anchusa arvensis); — ( scheik.) kromme, ingebogen glazen kolf, retort.
KROMHALZIG, bn. met krommen hals.
KROMHEID, v. eigenschap van iets dat krom is.
KROMHOREN, ...HOORN, m. (-s), een verouderd halvemaanvormig gekromd houten blaasinstrument; (ook) een open achtvoetig tongwerk in een
orgel; krombekkige fluit; — dier met kromme
horens; — eene soort van wilde geit; ...HOUT,
o. (-en), (timm., zeew.) knie; ...HOUTER, m. (-s),
Bene soort van aardappels.
KROMHOUTSGAST, m. (-en), (scherts.) schepeling die zijne werkzaamheden niet op het dek
verricht; (ook) schepeling die diks ijls ziek is.
KROMLIGGEN, (lag krom, heeft kromgelegen),
zich tijdelijk moeten bekrimpen, hetzij ten gevolge
van vroegere verkwisting, hetzij door anderen bij
te staan boven zijn vermogen : hij heeft zijn broeder
eene groote som gelds geleend, en nu moet hij er zelf
voor kromliggen.

KROMLIJNIG, bn. met kromme lijnen.
KROMLOOPEN, (liep krom, is kromgeloopen),
(van lijnen, ook van wegen, rivieren enz.) niet in
rechte richting loopen.
1. KROMME, m. en v. (-n), iem. die krom is.
2. KROMME, v. (-n), (wisk.) kromme lijn.
KROMMEN, (kromde, heeft en is gekromd),
krombuigen, bochtig maken : den rug krommen;

eene ijzeren staaf krommen; men moet dit hout warm
maken, om het te krommen; — het leed en de vele
zorgen hebben hem gekromd; — (fig.) het recht krommen, inbreuk maken op het recht, onrechtvaardig

handelen; — krom worden, bochten krijgen, krom
: de balk begint te krommen;-groein(vabm)
deze boomen krommen alle naar het oosten; — de
weg kromt hier naar rechts. ZICH KROMMEN,
krom worden : haar rug begint zich te krommen;

KRONEN_

— (spr.) het moet zich vroeg krommen, dat een goede
haak wil worden, men moet de kinderen van hunne
vroegste jeugd af eene goede opleiding geven; —
zich ombuigen, buigen : de rivier kromt zich om
dit gebergte heen; — (fig.) zich onder het juk der
dwingelandij krommen, voor de dwingelandij buigen.

KROMMING, v. (-en), het krom worden; kromte,
bocht : bij eene kromming van den weg.
KROMMER, m. (-s), kromhout; (scheepst.) voorboeg van een schip; — (Zuidn.) schenkel van een
halfcirkelvormig kapgebint.
KROMMERPLAAT, v. (...platen), (bouwk.) dikke
eiken plank.
KROMMES, o. ( -sen), mes met gebogen lemmer,
schoenmakers- en zadelmakersgereedschap; (ook)
snoeimes.
KROMNERVIG, bn. kromnervige bladeren, waar
nerven aan den voet van het blad uiteen -bijde
om zich aan den top weer te vereenigen,-lopen
zooals bij de tulp.
KROMNEUS, m. en v. (...neuzen), die een
krommen neus (arendsneus) heeft.
KROMP, v. (-en), (nat. hist.) een geslacht van
schelpdieren, dat slechts ééne soort bevat: de
noordkromp.

KROMPASSER, m. (-s), soort van passer met
kromme punten, om de dikte der voorwerpen te
meten.
KROMPRATER, m. (-s), iem. die gebrekkig
spreekt, inz. een klein kind of iem. die Bene taal
niet machtig is; ...PRAATSTER, v. (-s).
KROMSLUITEN, (sloot krom, heeft kromgesloten), (van een gevangene) hem door de hand- en
voetboeien te verbinden, dwingen, krom te liggen
of te zitten.
KROMSNAVEL, m. (-s), (nat. hist.) eene soort
van duikeend.
KROMSPREKEN, (sprak krom, heeft kromgesproken), slecht, gebrekkig spreken, inz. gezegd
van kleine kinderen of van hen die eene taal niet
goed machtig zijn; ...SPREKER, m. (-s),
...SPREEKSTER, v. (-s).
KROMSTAART, m. (-en), naam eener oude
Hollandsche zilveren munt, waarop een leeuw met
naar binnen gekrulden staart, vanhier :...STAARTSBIER, o. Bene soort van gering of dun bier in
Groningen.
KROMSTAF, m. (...staven), staf van een bisschop
of abt; — (spr.) onder den kromstof (bij, afhankelijk
van kloosters) is het goed wonen.
KROMSTELIG, ...STENGELIG, bn. (plantk.)
met omgebogen stengel.
KROMSTEVEN, m. (-s), (hist.) breed, plomp
schip met gekromden voorsteven; (fig.) onbehouwen , ruw mensch.
KROMTAAL, v. gebrekkig gesproken, geradbraakte taal; — m. en v. kromprater.
KROMTALEN, (kromtaa?de, heeft gekromtaald),
eene taal gebrekkig spreken; eene taal radbraken.
KROMTE, v. (-n), kromheid, bocht (eener rivier,
van een weg, an een scheepsverdek, van het
neusverhemelte, van de hersenen); — (ontl.) ongelijkheid in het gebeente; — buiging (van een gewelf),
KROMTONG, m. en v. (-en), die de taal radbraakt.
KROMTONGEN, (kromtongde, heeft gekromtongd), de taal radbraken.
KROMTONGIG, bn. ( -er, -st), gebrekkig sprekende.
KROMTREKKEN, (trok krom, is kromgetrokken),
krommen (door hitte enz.) : hout, dat lang aan de,
zon is blootgesteld, trekt krom.

KROMVOET, m. en v. (-en), iem. die kromme
voeten heeft; ...WEG, m. (-en), bochtige weg;
...WELF, ...WULF, o. (...welven, wulven), Bene
soort van krom gewelf; (zeew.) wulf achter aan
het schip.
KROMZAAG, v. (...zagen), smal zaagblad in
een span, om gebogen lijnen te zagen.
KROMZWAARD, o. gebogen zwaard, kromme
sabel : het Turksche kromzwaard.
KRONEN, (kroonde, heeft gekroond), iem. de
kroon opzetten, de vorstelijke waardigheid verleenen : een vorst kronen, hem als souverein bevestigen; — de gekroonde hoofden, de regeerende vorsten;
— bekronen, den eereprijs toekennen : eertijds werden de dichters met laurieren gekroond; den overwinnaar kronen; — eeren, eervol maken, luister
bijzetten : geluk kan zulk een echt niet kronen;
— ik werk voor haar, die ins mijn ijver kroont,
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mijn ijver zal beloónen; — ( fig.) het einde kroont
het werk, de gelukkige voltooiing van een werk is
er de grootste eer van; — (w. g.) eene kerk kroont
den heuveltop, staat boven op den heuvel; — (w.
g.) (fig.) iem. kronen, hem horens opzetten. KRO
inhuldiging van-NIG,v.(en)btkrod
een vorst.
KRONENGOUD, o. goud van gering gehalte.
KRONIEK, v. (-en), verhaal van gebeurtenissen,
in tijdsorde gerangschikt, doch zonder onderlingen
samenhang, jaarboek : cie kroniek van Egmond; de
boeken der kronieken, twee boeken van het O.
T.; — (fig.) (gemeenz.) de kroniek der stad, die al
het nieuws van de stad weet; — reeks van artikelen
in krant of tijdschrift betreffende zekere zaak :
letterkundige kroniek; modekroniek.

KRONIEKACHTIG, bn. bw. ( -er, -st), naar de
wijze eener kroniek.
KRONIEKBLAD, o. (-en), historieblad.
KRONIEKSGEWIJZE, bw. op de wijze van
eene kroniek.
KRONIEKSCHRIJVER, m. (-s), iem. die eene
kroniek schrijft.
KRONINGSEED, m. (-en), eed, dien de souverein
bij de aanvaarding der regeering aflegt; ...FEEST,
o. (-en), feest, dat ter gelegenheid van de kroning
gevierd wordt; ...PLECHTIGHEID, v. (...heden),
de ceremoniën, die bij de kroning plaats hebben.
KRONKEL, m. (-s), kromming, bocht : kronkel
in een touw; de kronkels eener slang; — de kronkel
in den darm hebben, koliek.

KRONKELACHTIG, bn. ( -er ; -st), kronkelend,
kronkelig.
KRONKELDARM, m. (-en), (ontl.) een gedeelte
der dunne darmen, soms ook ingewandsdarm genoemd.
KRONKELDARMSCHEEL, o. (-en), (ontl.) gedeelte van 't buikvlies, dat den kronkeldarm als
door bladen bevestigt en omgeeft.
KRONKELEN, (kronkelde, heeft en is gekronkeld ), kronkels maken : deze weg kronkelt erg; —
(Zuidn.) niet oprecht handelen of zich gedragen;
— (gew.) voorzichtig dat het gestreken overhemd niet
kronkelt, niet kreukt; — hij kronkelt van de pijn; —
ZICH KRONKELEN, in kronkels loopen : een
beekje kronkelt zich tusschen de heuvels door; hij
kronkelt zich in allerlei bochten, (fig.) doet wa.nhopige pogingen om zich te redden, om vrij te komen;
kronkelig worden. KRONKELING, v. (-en), het
kronkelen; omslingering; kronkel.
KRONKELEND, bn. (ontl.) ongelijk (van gebeente).
KRONKELIG, bn. ( -er, -st), vol kronkels : een
kronkelige weg.
KRONKELPAD, o. (-en), bochtig pad ; (fig.) de
kronkelpaaaen der staatkunde; ... WEG, m. (-en),
bochtige weg; (fig.) langs kronkelwegen gaan, niet

recht door zee gaan.
KROON, v. (kronen) krans als hoofdsieraad, een
zinnebeeld van eer, roem, deugd, reinheid enz.:
burgerkroon, eikekroon ; — eene kroon verdienen,
zich zeer uitstekend gedragen hebben; — iem.
eene kroon opzetten, den lof van iem. verkondigen,
(ook) iem. eer bewijzen; — ( em. de kroon van het
hoofd nemen, hem schandvlekken; — de kroon is
ons van 't hoofd gevallen, wij zijn onze eer kwijt; —
iem. naar de kroon steken, met hem wedijveren; —
de kroon spannen, boven anderen uitmunten, de

eerste zijn in eer en aanzien, alle anderen achter
zich laten; dat spant de kroon , dat overtreft alles; —
aan een werk de kroon opzetten, het met eere voltooien; — dat zet er de kroon aan op, dat meet
de maat vol, dat ontbrak er nog aan; — (fig.) de
kroon (luister, voortreffelijkheid) der rechtvaardigen; —

vorstenkroon, vorstelijk hoofdsieraad diadeem :
konings-, keizerskroon; de pauselijke, de driedubbele
kroon, zie tiara; — de kroon op het hoofd zetten.,
een vorst tot souverein verheffen; — de doornenkroon, die de Joden Christus opzetten; — (fig.)
vorst, koning : de ministers zijn verantwoordelijk
aan de kroon; de rechten der kroon; — de goederen
van de kroon, van den souverein; vgl. kroondo mein; — koningschap, vorstelijke waardigheid : dit
is eene aanranding der kroon; de kroon neerleggen,
afstand doen van de kroon, afstand doen van de

regeering; —
(eert.) allerlei gouden en zilveren munten, waarop
Bene kroon was afgebeeld; nog heden in enkele

landen in gebruik : de Engelsche kroon is 5 shilling
= 3 gld.; — stralenkrans, stralenkring, op een
gedenkpenning ; — uithangbord van een café of
hotel, met Bene vorstenkroon er op : hij logeert
in de Gouden Kroon; — de kring van haar, welke
een kaalgeschoren plek omgeeft; — eene lamp met
veel armen : gas-, lichtkroon; in het midden van de
zaal hing Bene vergulde kroon met twaalf brandende
kaarsen; — ( molenm.) een wiel boven in een wind-

molen, dat in vorm op eene kroon gelijkt, vgl.
kroonrad; — de uitgebreide takken van een boom;
bloemkroon, zie aldaar; — (wev.) zeker werktuig
om garen op te winden; — (dierk.) de bovenste
einden van een sterk onto ikkeld hertegevc ei; soms
ook : het gewei in 't algemeen; — (plantk.) akkerboterbloem of akkerhanevoet; — (sterr.) Noorder j en Zuiderkroon, twee sterrenbeelden; — (veearts.)
het gedeelte van een poot om den hoef; — (bij
runderen) deel van het voorhoofdsbeen, waaruit
de horens groeien; — (loodg.) een kring opgerolde
boden buizen; —
bovenste, uitstekende rand van iets : de kroon
van eene lijst; cte kroon der tanden en kiezen; — het
boven de invatting uitstekende gedeelte van een
edelsteen; -- (vest.) bovenste gedeel e eener borstwering; -- (waterbouwk.) (oeroud.) de metalen
punt, waarop eene sluisdeur draait, thans taatvtol
en muis geheeten.
KROONAANBIEDING, v. (-en), aanbieding der
vorstelijke kroon, der regeering.
KROONADER, v. (-s, -en), (ontl.) kransader;
...BALK, m. (-en), sluitbalk; (scheepsb.) bovenste
balk tusschen de hekstukken; (dijkg . ) b ;lk op den
kop van verscheidene palen vastgelegd, sloof;
...BAND, m. (-en, (ontl.) witte vezelige verbinding
der beenderen of bevestiging der gewrichten.
KROONBEEN, o. (- deren), kort dobbelsteenvormig been tusschen kootbeen en hoefbeen.
KROONBLOAiMIG, bn. bloem kroonvormig.
KROONBOOG, in. (...bogen), (bouwk.) sierlijk
snijwerk aan gewelfde bogen; ...BOOM, m. (-en),
boom met eene kroon van takken; ...DAALDER,
m. (-s), zilveren muntstuk in Beieren, Wur emberg,
Baden, Frankfort enz. = 2 fl. 42 kr. of ongeveer
f 2.70; ... DOMEIN, o. (-en), domein dat den staat
toebehoort, maar waarvan de kroon de inkomsten
trekt.
KROONDUIF, v. (...duiven), (nat. bist.) naam
van eene duivensoort met een prachtigen koptooi
uit losbaardige veeren bestaande en in opgerichten
toestand een waaier vormende (megapelia coronata );.
75 cM. is hij lang en leeft op Nieuw- Guinea en
eenige der Molukken- ...DUIKER, m. (-s), (gew.>
fuut; ...EEND, V. ten), zeker soort van eend
I (fuligula rufina), met kroonvormige kr if.
KROONERWT, v. (-en), (plantk.) eene soort van
erwten, wier vruchten als in eene kroon of scherm
boven aan den stengel bijeenstaan.
KROONGLAS, o. kalkglas of Boheemsch glas,
bestaande uit kiezelzure potasch of soda en kiezelzure kalk, en waarvan men flesschen, glazen, ruiten
enz. vervaardigt; ...GOED, o. (-eren), goed, dat
aan de kroon, aan den vorst (zoolang hij vorst is}
toebehoort; ...HAAR, o. (veearts.) haar om den
poot boven den hoef; ...INKOMSTEN, v. mv. de
inkomsten van de Jeroon, van den vorst; ...JAAR,
0. (...jaren), feestjaar ; ...JUWEEL, o. (-en),
juweel dat den staat toebehoort ten gebruike van
wie ale kroon draagt; ...KAFJES, o. mv. kafjes,
die de afzonderlijke bloemen omgeven.
KROONKANDELAAR, m. (-s), luchter, kerkkroon; ...KEVER, m. (-s), (nat. hist.) zeker schildvleugelig insect; ...KRAAN, m. (...kranen), soort
van kraanvogel met prachtige kroonvormige kuif
(grus pavonina); ...KRUID, o. een plantengeslacht,
tot de familie der vlinderbloemigen behoorende,
waarvan slechts ééne soort, die zeer zeldzaam is,
in Nederland gevonden wordt : bont, kroonkruid,
Bene schoone plant (coronilla varia); ...LAMP, v.
(-en), lustre; ...LIJST, v. (-en), (bouwk.) de derde
en bovenste deden van liet pedestal en het ornement van iedere bouwordz; — aan de gevels van
huizen de lijsten, welke de goten dragen; ...NAAD,
m. (...naden), (ontl.) naad voor aan de hersenpan;
...PAPIER, o. gekleurd papier om te kronen;
...POLIEP, v. (-en), eene soort van poliep (stephanoceros); ...POKKEN, v. mv. zeker rankpootig
schaaldier op de huid van walvisschen (coronula);
...PRINS, m. (-en), vermoedelijke troonopvolger;
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....PRINSES, v. ( -sen), vermoedelijke troonopvolgster; (ook) gemalin van den kroonprins.
KROONRAD, o. (-eren), (fabr.) tandrad waarvan
de tanden haaks op het vlak van het rad zijn
gesteld; groot horizontaal rad in grutterijen; hoofd rad in machines; (hon.) kamrad met horizontale
tanden; ...RANONKEL, v. (-s), (plantk.) krans bloem (grielum tenuifolium); ...RAS, o. fijne saai:
•eerre soort van stof; ...REIGER, m. (-s), (nat.
hist.) kroonkraan; ...SCHUBBEN, v. mv. schub vormig aanhangsel aan de binnenzijde der bloem kroon van sommige planten; ...SIERAAD, o.
( ...sieraden), sieraad der kroon, niet in persoonlijk
bezit van den vorst of de vorstin; ...SLAGADER,
V. (- s, -en), (ontl.) kransslagader; ...STUK, o.
(-ken), dekstuk.
KROONSWIJZE, ... WIJS, bw. op de wijze van
, een kroon.
KROONTJE, o. (-s), kleine kroon; (ontl.) wit
van het oog; — het doorgaans uit vijf zwartachtige
verdroogde blaadjes bestaande deel aan den top
der appelen en peren, eigenlijk het overblijvende,
met de vrucht niet vergroeide bovenste gedeelte
van den kelk (perianthium).
KROONTJESKRUID, o. (plantk.) eene tot de
wolfsmelkachtigen behoorende plant (euphorbia
peplus); wilde peterselie; ...MIER, v. (plantk.)
(gew.) rechtstandige klaverzuring.
KROONUI, v. (-en), (plantk.) eene verscheiden
onze gewone ui, die in plaats van bloemen-heidvan
bolletjes draagt; ...VOGEL, m. (-s), kroonreiger;
kroonduif; kroonfazant.
KROONVORMIG, bn als eene kroon.
KROONWERK, o. (-en), (bouwk.) lofwerk in den
vorm eereer kroon; — bovenste gedeelte van een
gebouw, dakwerk; — (vest.) een werk, bestaande
uit twee gebastionneerde fronten, met twee vleugels;
...WESP, v. (-en), (nat. hist.) zekere wesp; ...ZAAG,
V. (...zagen), koepelvormige zaag tot het zagen van
ronde schijven of bodems uit platen of delen.
1. KROOS. v. (krozen), (kuip.) gergel, inkeping;
kroossehaaf.
2. KROOS, o. (plantk.) eendenkroos, zie aldaar.
3. KROOS, o. (ontl.) kronkelige ingewanden;
, omloop van een kalf; afval van eendvogels en
ganzen.
4. KROOS, o. (kroozen), (Zuidn.), (oudt. croys)
wasdom; rente.
5. KROOS, V. (kroozen), KROOSJE, o. (-s),
kleine ronde pruim; — m. boom waaraan deze
groeien (prunus insititia) ; — (spr.) om kroosjes
gaan, om zeep gaan, sterven.
KROOSBLOK, o. (-ken), (Juip.) een houten blok
van bijzonderen vorm, met een getand ijzer, waarmede men de krozing in de duigen haalt.
KROOSHAAK, m. (...haken), ...HARK, v. (-en),
haak of hark om het kroos uit de slooten te halen.
KROOSIJZER, o. (-s), gergelijzer.
KROOSPLANTEN, v. mv. zekere plantenfamilie.
KROOSRIB, v. (-ben), (waterb.) rib die ter bevordering van de dichtheid, voor de helft in den
slagbalk en voor de andere helft in den dennen
-vloercn
sluis wordt ingelaten.
KROO S S CHAAF, v. (.. .schaven), kroosblok.
KROOSSCHOUW, V. officieele schouw of de
polderslooten goed gekroosd zijn.
KROOST, o. (veroud. en gew.) bijzondere kenmerken of gelaatstrekken van een mensch; —
kinderen : met vrouw en kroost; -- afstammelingen,
nakomelingen : het kroost van Abraham, de Joden;
een talrijk kroost; — (fig.) adderenkroost, adderengebroed, slecht volk van geslacht tot geslacht.
KROOSTKUNDE, v. (veroud.) gelaatkunde.
KROOT, v. (kroten), biet, beet, beetwortel, inz.
•eene rood e variëteit ervan, waarvan de wortel
gekookt als spijs wordt gebruikt: — (spr.) hij ziet
zoo rood als eene kroot, hoogrood. KROOTJE, o. (-s).
KROOZEN, (kroosde, heeft gekroosd), het kroos
uit de slooten halen; de polderslooten rein houden
, en uitdiepen, KROOZER, m. soort van hark om
kroos enz. uit het water weg te halen. KROOZING, v.
KROOZIG, bn. vol kroos.
1. KROP, m. (-pen), verwijding van den slok
voormaag van graanetende vogels; (fig.) hij-darm,
heeft zijn krop gevuld, gulzig gegeten; -- dit steekt
m ij in den krop, ik kan dat niet vergeten, dat
hindert mij; -- een krop in de keel hebben, van
aandoening niet kunnen spreken, een gevoel in

de keel hebben alsof daar een stuk zit; ik ben er
gebelgd over; — gezwel aan den hals van menschen
en dieren, gevolg van vergrooting der schildklier,
struma; — (fig.) de krop vooruitsteken, eene hooge
borst opzetten; — met een vollen krop schreien,
jammerlijk weenen; — (veroud.) hals, boezem;
vrouwenboezem; vgl. kroplap; — mond van som
inwendige lichaamsdeelen : de krop van-mige
de maag, de blaas, de baarmoeder; — mond van
een zak : den krop toebinden; de zak was tot aan
den krop vol; — (scheepsb.) onderstuk van den
voorsteven. KROPJE, o. (-s).
2. KROP, v. (-pen), eene volwassen kropslaplant,
wier bladeren, vóórdat zij doorschiet, zich min
of meer bolvormig opeenpakken : eene krop sla
gebonden andijviest.zuik. KROPJE, o. (-s).
3. KROP, o. ongezift of ongebuild meel; brood
daarvan gebakken.
KROPAAR, v. (plantk.) zekere grassoort, welke
tot de groep der zwenkgrassen behoort (dactylic
glomera ta ).
KROPAAS, o. deeg, tot het mesten van vogels
KROPACHTIG, bn. ( -er, -st), op een krop gelijkend : een kropachtig gezwel.
KROPADER,v. (-s, -en), (ontl.) halsader; ...ANDIJVIE, v. andltvie die mooie kroppen maakt;
...BEEN, o. (- deren), borstbeen (van vogels);
(ontl.) sleutelbeen.
KROPBOUT, m. (-en), ijzeren bout op de voorhar
van sluisdeuren om daaraan de gierboomen te
bevestigen.
KROPBROOD, o. huisbakken brood; een brood,
van ongebuild meel gebakken; ...DEEG, o. zie
kropaas.

KROPDOFFER, m. (-s), kropduif; (fig.) trotsche
vrouw; ... DUIF, v. (... duiven), zie kropper; ... DUIKER, m. (-s), (nat. hist.) eene soort van stormvogel in de Stille Zee; ...DUNSEL, o. dunsel van
kropsalade; ...GANS, V. (...ganzen), vetgemeste
gans; — eene soort van pelikaan, de grootste
zwemvogel in Klein-Azië (pelecanus onocrotalus),
van 140 tot 180 cM. lang; ...GEZWEL, o. (-len),
eene zwelling van de schildklier; ...HAGEDIS, v.
( -sen), Mexikaansche hagedis; ...HALS, m. (...halzen), hals met gezwollen schildklier; ...HO T, o.
vergroeid hout; — (zeew.) horizontale kromme
balk tegen den 'voorsteven van eene sloep of een
ander schip.
KROPKOOL, v. (-en), kabuiskool.
KROPLAP, m. (-pen), halsstuk van eene wapen
zeker vrouwenkleedingstuk, borstlap,-rusting;
een fijne linnen of katoenen lap, die boezem en
rug bedekt en tot onderkleed dient.
KROPMENSCHEN, m. mv. Zie CRETINS.
KROPOOIEVAAR, m . (-s), ooievaarachtige vogel
met forschen plompen romp, dikken onbevederden
hals, nagenoeg naakten kop, dikken vierzijdigen
snavel en eerre soort van krop aan den onderhals
(leptoptilus); de maraboe behoort er toe.
KROPPEER, V. (...peren), wrange peer.
KROPPEN, (kropte, heeft en is gehopt), den
krop vullen, vogels voederen; — (Zuidn.) een
krop zetten : zie eens, hoe hij kropt, hoe fier hij
zich aanstelt ; — (gew., veroud.) stoppen, ver
doorgang beletten : droge aardappels-stopen,d
kroppen, willen niet door de keel; dat eten kropt;
— (fig.) klaarspelen : hij zal dat niet kroppen;
hij kan, zal het daar niet kroppen, uithouden ; —
hij kon het niet langer kroppen, uitstaan, verduren;
(ook) verkroppen ; —
tot eene krop worden (van kool, salade); -(scheepst.) een schip zooveel in den kop of het
gat leggen, dat de tegenovergestelde deden bloot
komen, voor het kalfaten.
KROPPENDE, bw. (Zuidn.) het was er kroppende vol, propvol.

1. KROPPER, m. (-s), die een kropgezwel heeft.
2. KROPPER, v. kropsalade.
3. KROPPER, KROPPERD, m. (-s), eene soort
van duif met slank lichaam, lange smalle vleugels,
langen staart en hooge pooten die hun krop geweldig kunnen opblazen (colncnnba gutturosa).
KROPPIG, bn. ( -er, -st), verkroppend, de doorslikking belemmerende; wrang (van peren); —
(fig.) hoofdig, koppig; -- haatdragend : hij was er
kroppig over, om.

KROPSALADE, v. sla die een krop vormt; gerecht daarvan; — (gew. fig.) tem. kropsla voeren,
hem verdriet aandoen.
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KROP-UIT-DEN-ZAK, o. (gew.) kropbrood, huisbakken brood, brood gebakken van ongezift of
ongebuild meel.
KROPVOGEL, m. (-s), gemeste vogel; roerdomp;
kropgans; ...WANG, v. (-en), (zeew.) boegband;
...ZIEKTE, v. zekere ziekte der valken; ...ZWEER,
V. (.. .zweren), kropgezwel.
KROSTEL, m. (-s), (Zuidn.) windbol, licht pasteigebak voor kinderen.
i. KROT, o. (-ten), armoedig huisje, ellendige
woning : krotten bewonen; het is hoog nodig, dat
men in deze steeg eens wat krotten opruimt; bordeel,
hoerenhuis. KROTJE, o. (-s).
2. KROT, v. nat slijk; modder, die op de kleeren
is gespat ('t Fransche crotte); --- nadeel, verlies; —
(Zuidn.) armoede : in de krot zitten ; — (fig.)
krot verkoopen, slecht zijne zaken kunnen doen,
niet rijk zijn; krot en compagnie; — (fig., gew.)
hij zit vol krot, heeft veel schuld.
KROTENNEUS, m. (-en), (fig.) een roode neus;
...NAT, ...SAP, o. nat van gekookte roode kroten;
...STROOP, v. stroop van suikerbieten of beetwortels; ...SUIKER, v. bietensuiker.
KROTHEER. m. (-en), (Zuidn.) iem. die
niets heeft en toch den heer speelt, een kale
mijnheer.
KROTHUIS, o. (...huizen), bordeel.
KROTSNEEUW, v. eene stof, die den overgang
vormt tusschen sneeuw en hagel.
1. KROTTEN, (krotte, heeft gekrot), slechte
huizen bezoeken.
2. KROTTEN, (knotte, heeft gekrot), licht vriezen, rijpen.
KROTTER, m., KROTSTER, v. (-s), die slechte
huizen bezoekt; ook die slecht betaalt of slechte
zaken doet.
KROTTIG, bn. ( -er, -st), slecht in geldelijk opzicht, onsolide; een krottige betaler, slecht betaler;
-- aan een krottigen gulden moet je je niet laten
kennen, een armzalige gulden.

KROZEN, (kroosde, heeft gekroond), eene kroos
of groef maken, gergelen. KROZING, v. (-en),
het krozen; groef, kroos, inkeping, gergel.
KRUCHEN, (kruchte, heeft gekrucht), (Zuidn.)
kuchen; steunen, klagen.
KR U CHERD, m. (-s), klager; sukkelaar, zieke,
lijder; (fig.) ingebeelde zieke.
KRUTAS, v. ( -sen), aan een molen, de as, waar
draait; de as, waarmede een wind--omhetkruiad
molen verkruid wordt.
KRUID, o. (-en), een gewas, dat een meer sappigen dan houtachtiger stengel heeft; inz. zulk een
gewas, dat voor den mensch in een of ander opzicht
nuttig kan zijn : de aarde brengt vanzelve vrucht voort;
eerst het kruid, daarna de aar, daarna het volle koren
in de aar (Statenb.); kruidtuin; onkruid; de kruiden
des velds; -- eene plant met de eene of andere
geneeskracht, geneeskrachtige plant : kruiden verzamelen, drogen, koken, laten trekken; de arme kunst
zocht weer naar 't kruid, dat nergens wast op aard
(tegen de tering); -- (spr.) tegen den dood is geen
kruid gewassen; voor hem zijn geen kruiden gewassen,

hij lijdt aan eene ongeneeslijke kwaal; - aftreksel
van geneeskrachtige kruiden : kruiden drinken; welriekende of prikkelende deelen van planten,
specerij : er zijn wat veel kruiden in die hoofdkaas;
welke kruiden gebruikt gij voor dat vleesch 1 - het
Nicotiaansche kruid, tabak. KRUIDJE, o. (-s).

KRUID -AAN -DEN-BALK. o. (Zuidn.) (plantk.)

hemelsleutel (sedum maximum) dat aan den zolder-

balk in bussels hangende, met de bloemen omlaag voortgroeit ; ook KRUID-AAN- DEN-ZOLDER geheeten.
KRUIDACHTIG, bn. op kruiden of planten gelijkende; speceri.jachtig.
KRUIDBED, o. (-den), plek grond, met kruiden
beplant; ...BOEK, ...ENBOEK, o. (-en), herbarium,
leerboek der kruiden; (ook) verzameling van gedroogde kruiden.
KRUIDEBROOD, o. (-en), brood, waarin kruid
(kruidnoot en kaneel) is gebakken : op Paschen
en Pinksteren, op feest- en hoortijden eet men gewoonlijk krenten- en kruidebrood.

KRUIDEEL, v. (...delen), plank voor eene
karrebaan.
KRUIDEN, (kruidde, heeft gekruid), met specerijen bestrooien of vermengen; een scherpen smaak
aan iets geven; sterk gekruide spijzen; - (fig.)
smakelijk, onderhoudend maken : een verhaal

KRUIDNAGEL.

kruiden met geestige opmerkingen; -- (Zuidn.)
wieden, van onkruid zuiveren.
KRUIDENAFTREKSEL, o. vloeistof, waarin men
geneeskrachtige kruiden heeft laten trekken;.
...AZIJN, m. gekruide azijn; ...BAD, o. (-en), een
bad, waarin welriekende kruiden zijn; ...DOOS, v.
(...doozen), doos met vakken, waarin kruiden of
specerijen bewaard worden; ...DRANK, m. afkooksel van kruiden.
KRUIDENIER, m. (-s), verkooper van specerijen
en keukenbenoodigdheden enz.; -- (fig.) iem. met
bekrompen denkbeelden, kleingeestig, krenterig
denkend man. KRUIDENIERSTER, v. (-s).
KRUIDENIERSBEDIENDE, m. (-n), bediende
in een kruidenierswinkel; ...BOEKJE, o. (-s);
...KNECHT, m. (-s), ...LEERLING, m. (-en);
...POLITIEK, v. kleingeestige politiek; ...VAK.
o. het beroep van kruidenier; specerijhandel: iem,
in het kruideniersvak opleiden; ...WAREN, v. mv.
specerijen, koloniale waren, gedroogde vruchten,
zout, zeep, kaarsen enz.; ...WINKEL, m. (-s),
waar kruidenierswaren worden verkocht; ...ZAAK,
v. (...zaken), de verkoop van kruidenierswaren;
kruidenierswinkel; ...ZIEL, m. en v. (-en), bekrompen, kleingeestig burgermenschje.
KRUIDENLEZER, ...ZOEKER, m. (-s), die krulden, inz. geneeskruiden, opzoekt.
KRUIDENSUIKER, v. (gen.) convert; ...THEE,
v. onderscheiden kruiden, die men evenals thee
heeft laten trekken.
KRUIDERAZIJN, KRUIDENAZIJN, m. azijn,.
die met welriekende stoffen is gekruid.
KRUIDERBIER, o. (oudt.) bier, met specerijen
bereid.
KRUIDEREN, (kriiiderde, heeft gekruiderd),_
(veearts.) een stuk nierwortel op de borst van een
paard leggen (om het van eenig ongemak te ,
genezen ).
KRUIDERIG, bn. ( -er, -st), (gew.) levendig,.
aardig, netjes.
KRUIDERIJ, V. (- en), kruidenierswaren.
KRUIDERKAAS, KRUIDKAAS, v. als stofn.,.
(...kazen) als voorwerpsn. : kaas, waarin komijn,
kruidnagelen enz. zijn gedaan, om een lekkeren
smaak er aan te geven; groene, Zwitsersche kaas.
KRUIDERWIJN, m. wijn, met geneeskruiden
vermengd.
1 KRUIDFONTEIN, v. (-en), (Z. A.) bron met
geneeskrachtig water.
KRUIDHOF, m. (...hoven,, (gew.) hof waar de
boer voor eigen gebruik groente teelt; - (gew.)
bloemtuin bij eene boerderij.
I KRUIDIG, bn. ( -er. -st), specerijachtig; (fig.)
keurig, net : eene kruidige meid, waarvoor men
oudtijds zeide : eene meid als een kruid (als specerij).
KRUIDIGHEID, v.
KRUIDJE-ROER-MIJ-NIET, o. een uit de Antillen afkomstig plantje met tweewerf gevinde
bladeren, die bij de minste aanraking te zamen
sluiten (mimosa pudica); — ( verkeerdelijk) het in
Nederland in het wild groeiende springzaad (impatiens nali tangere); - (fig.) netelig, onverdraagzaam mensch.
KRUIDKENNER, KRUIDENKENNER, m. (-s),
kruidkundige.
KRUIDKOEK, KRUIDERKOEK, m. (-en), (v.
als stofn.) koek, waarin specerijen zijn gebakken.
KRUIDKUNDE, v. kennis en leer der planten
enz.; botanie; ...KUNDIGE, m. (-n), plantenkenner. plantkundige, botanicus.
KRUIDKUSSENTJE, o. (-s), (geneesk.) een krui
maag; ...LEZER, m. (-s), (oudt.)-denzakjop
beambte bij de Nederlandsche Handelmaatschappij,
die de kruiderijen sorteerde; botanist, kruidenzoeker.
KRUIDNAGEL, m. (-s, -en), gedroogde bloemknop van den kruidnagelboom, zekere specerij;
...NAGELBOOM, m. (-en), (plantk.) een fraaie,
altijdgroene boom, die eene hoogte van ongeveer
dertig voet bereikt en op de Molukken, bepaaldelijk
op het kleine eiland Makian. thuis behoort (caryophullus aromaticus); --- (gew.) sering; ...NAGELHOUT, o. hout van den kruidnagelboom; de ge-

droogde bloemstelen van den kruidnagelboom;
...NAGELOLIE, V. olie uit kruidnagels bereid;
...NAGELSTELEN, in. mv. de bloemstelen van
den kruidnagelboom; ...TEELT, v.; ...TINCTUUR.,
v. tinctuur bereid uit gekneusde kruidnagelen en
verdunden spiritus.

KRUIDNOOT.

KRUIPEN.
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KRUIDNOOT, v (_ ..noten), muskaatnoot, zekere
specerij; soort van pepernoten.
KRUIDOORN, KRUIDOREN, m. (-s), (plantk.),
(ge „v.) kruisdoorn.
KRUIDPEER, v. (...peren), ene soort van
zomerpeer.
KRUIDPLUKKER, m. (-s), kiuidlezer; kruid kenner; ...TUIN, m. (-en), tuin, waarin zeer vele
boomen, planten en gewassen van de verschillende
werelddeelen voorhanden zijn, hortus botanicus,
gewoonlijk de hortus geheeten; WORM, m. (-en),
(w. g.) rups; ...ZAKJE, KRUIDENZAKJE, o. (-s),
in linnen genaaide geneeskruiden als uitwendig
geneesmiddel.
KR UIEN, (kruide, krooi, heeft gekruid, gekrooien), op een kruiwagen vervoeren, met een
kruiwagen rijden : zand, steenen kruien; — (fig.)
iem. in een ambt kruien, hem voorthelpen; —
(spr.) hij zal mijn koffer niet kruien, ik zal hem mijne
zaken niet toevertrouwen; -- losraken en in beweging komen, van het ijs in rivieren : de Maas begint
te kruien; — een molen kruien, de kap (met de
wieken) van stand doen veranderen en naar den
wind zetten. KRUIING, v. (-en), het kruien van
het ijs; drijvende ijsschotsen.
KRUIER, m. (-s), die een kruiwagen doet voortgaan; — die met kruien den kost wint; — bood
zich daarbij, als 't noodig is, ook-schaploer,di
van een kruiwagen bedient.
KRLI..'RSGILD, o. (-en); ...LOON, o. dat men
aan een kruier geeft; ...TAAL, v. gemeene taal;
... WERK, o. het werk van den kruier ; zwaar
werk.
KRUIGANG, m. (-en), zeer lange kruiplank.
KRUIHASPEL, m. (-s), molenwindas.
KRUIL{, v. (-en), eene soort van aarden fiesch:

Bene kruik bier; het bier in kruiken tappen; -- (spr.)
de kruik gaat zoo lang te water, totdat zij barst (breekt),

de boosdoener wordt eindelijk gestraft, de onvoorzichtige, de onbedachtzame, de ongehoorzame, die
niet naar goeden raad wil luisteren, ondervindt
daarvan vroeg of laat de hem voorspelde schade
gevolgen; -- (fig.) ergens de kruiken bestellen,-lijke
het beheer der zaken hebben; — metalen kruik
met heet water gevuld om het bed te warmen; —
aschkruik, urn, lijkbus; — (dicht.) vat, waaruit
de stroomgod zijne wateren stort; — (gew.) gele
plomp; het nauwe achtereinde van een aalfuik,
kubbe. KRUIKJE, o. (-s), kleine kruik.
KR UItAR, v. ( -ren), kruiwagen.
KRUIKEBLADEN, o. mv. (plantk.) naam voor
de gele plomp en voor de waterlelie.
KRUIKEN, (kruikte, heeft gekruikt), in kruiken
doen.
KRUIKETTING, m. (-s), de ijzeren ketting, die
dient om den molen te kruien.
KRUIL, v. (gew.) om de kruil, om te lachen, voor
de grap.
KRUILING, m. (-s, -en), eene soort van kleinen
appel.
KRUILOON, o. loon voor het kruien.
KR UIiV1, v. (-en), kruimel; — fijne afgekookte
stukjes aardappel: de aardappels zijn tot kruim
gekookt; — het zachte binnenste van het brood :
de kruim van het brood; — het fijnste, beste deel
van iets, verstand: daar steekt kruim in. KRUIMPJE,
.o. (-s).
KRUIMACHTIG, bn. ( -er; -st), als kruim, veel
kruim hebbende.
KRUIMEL, v. (-s, -en), klein stukje kruim, in
stukken gewreven kruim : kruimels van brood, beschuit, aardappels, koek enz.; (fig.) een weinigje:
geen kruimel, niets; — (spr.) (de brood)kruimels
steken hem, hij kan de weelde niet verdragen, hij
wordt te overmoedig, brooddronken. KR.UIMELTJE, o. (-s) : kruimeltjes is ook brood, men
mag het kleine niet versmaden.
KRUIMELAAR, m. (-s), KRUIMELAARSTER,
V. (- s), die kruimelt; (fig.) gierigaard.
KRUIMELAARDE, v. fijn verdeelde teelaarde.
KRUIMELARIJ, v. (-en), het gierig zijn, karigheid.
KRUIMELEN, (kruimelde, heeft en is gekruimeld), aan kruimels wrijven; tot kruim worden,

kruimelen; mv. (zeew.) kruimels van scheepsbeschuit; ook van brood, koekjes enz.
KRUIMELIG, bn. ( -er, -st), licht kruimende;
veel kruim hebbende, inz. van aardappels, w aarvoor
men ook bloemig en elders melig zegt; — (fig.)
gierig, karig.
KRUIMELSUIKER, v. druivensuiker, zetmeel suiker : eene soort van suiker in zoete vruchten,
honig enz.
KRUIMELWERK, o. bij kleine beetjes verricht
werk; peuterwerk; prutswerk.
KRUIMEN, (kruimde, is gekruimd), tot kruim
worden, kruimelen : deze aardappels kruimen, vormen veel kruim.
KRUIMIG, bn. ( -er, -st), kruimachtig; kruimel
-achtig.
KRUIMZIJDE, v. (-n), weeke zijde; die zijde,
langs welke een brood in den oven tegen een ander
heeft gelegen, ook wel in sommige streken buren
geheeten.
KRUIN, v. (-en), geschoren schedel van RoomschKatholieke geestelijken; — bovenste deel van het
hoofd, waar voor- en achterhoofd zich scheiden :
eene kale kruin; — hij heeft eene dubbele kruin, twee
haarwervels op de kruin; — (fig.) hoofd : het schort
hem in de kruin, hij is niet wel bij zijn verstand; —
hij kan dat niet in zijne kruin krijgen, niet begrijpen; — bovenste gedeelte van verschillende voorwerpen, top : de kruin van een berg; de kruin van
een dijk; — ( Zuidn.) de kruin van de straat; — het
einde der horens van een hert, waar zij zich verdeden; — de breede kant of bol van een hamer; —
de eenigszins aangepunte of op andere wijze bewerkte kop van een paal; — (gew.) haarspit, zie
aldaar. KRUINTJE, o. (-s), kroontje; hoofdje;
toppuntje.
KRUINEN, (kruinde, heeft gekruind), (Zuidn.)
de kruin scheren; iem. tot priester wijden.
KRUINLIJN, v. (-en), snijding van eene der dijksglooiingen met de kruin.
KRUINPUNT, o. (-en), (w. g.) zenith; ...SCHERING, v. (R.-K.) de tonsuur, het scheren van het
hoofd van hem, die tot geestelijke wordt gewijd.
KRUINSBREEDTE, v. (-n), bovenbreedte : de

kruinsbreedte der rivierkribben.

KRUINSHOOGTE, v. hoogte der kruin.
KRUINWILG, m. (-en), (gew.) knotwilg.
KRUIP-AAN-WAL, m. (gew.) trekschuit die
overal aanlegt.
KRUIPBREM, v. (plantk.), (gew.) behaarde brem.
KRUIP-DOOR-DEN -TUIN, o. (Zuidn. ook)
KRUIP-DOOR-DE -HAAG, (plantk.), (geer.) hondsdraf, ook aardveil en onderhave geheeten; ook van
kweek en ander onkruid gezegd.
KRUIPELINGS, bw. kruipende, op handen en
voeten; (fig.) steelswijze, heimelijk.
KRUIPEN, (kroop, heeft en is gekropen), zich
langzaam en dicht langs den grond enz. voortbewegen, op den buik gaan (van dieren) : de rupsen

kruipen over de takken; de wormen, de slangen over
den grond; — (van menschen) op handen en voeten
op de knieën vooruitkomen : de kinderen kruipen,
voordat ze kunnen gaan; gij moogt zoo niet op je
knieën kruipen; — sluipen, stilletjes gaan : de
deugniet kroop stilletjes naar bed; uit zijn bed kruipen, stil opstaan; --- hij kroop in een hoek, van
schaamte; hij kruipt in alle hoeken en gaten, in

nauwe, verborgen plaatsen gaan (met minachting
gezegd); — in zijne schulp kruipen, eig. van slakken,
zich in de schulp terugtrekken, (fig.) bang worden.
zich terugtrekken, achteruitkrabbelen; - (fig.)
voor iem. kruipen, hem zeer onderdanig zijn, zich
zeer nederig of ootmoedig tegenover hem gedragen : hij kruipt voor zijn meerderen en trapt op zijn
minderen; iem. in zijn gat kruipen, hem op slaaf
wijze vleien; — die tafel kruipt, is te laag van-sche
pooten; — (van planten) met den stengel over den
grond enz. liggend in de knoopen daarin wortelend
groeien : de komkommers kruipen over den grond;

in kruimels uiteenvallen : oudbakken brood kruimelt

de aardbeziën kruipen langs de paden; het klimop
kruipt langs den grond, om de boomen, tegen den
muur op; — ook van andere zaken : zich zeer langzaam, traag, moeilijk voortbewegen : die vrouwen,
zij kruipen over den weg, loopen uiterst langzaam; —
het bloed kruipt, waar het niet gaan kan, bloedver-

kruimelen, wordt bij kleine beetjes verricht; —
Y(veroud.) gierig zijn. KRUIMELING, V. (- en), het

schandlijk voort;

gauw; die kaas kruimelt, is brokkelig; -- het kind
zit te kruimelen, morst bij het eten; — het werk blijft

wantschap, de stem des bloeds, (ook) lust tot iets
verloochent zich nooit; — onedel en versmaad
kruipt hij (de Rijn) daar (bij Katwijks stranden)

— de wind kruipt naar het westen
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draait langzaam westelijk; de uren kropen, de tijd
viel erg lang; — tot iets noodig zijn: in dien muur
kruipen veel stsenen; in dat -v.ierk kruipt veel geld.
KRUIPING, v. liet kruipen, gekruip.
KRUIPEND, bn. bw. ( -er, -st), zich langzaam
met den buik over den grond slepend voortbewegend : kruipende dieren, eene klasse der gewervelde
dieren; — (fig.) overdreven deemoedig : kruipende
vleiers; kruipend beleefd, onderdanig.

KRUIPER, m. (-s), kind, dat begint te loopgin;
(fig.) slechte voetganger; log mensch; botterik; —
iem. die slecht ter been is; iem. die zich uiterst
deemoedig gedraagt; — soort van aardappels; —
muizengerst; — (nat. hist.) achtarmig, koppootig
weekdier, dat zich in de nabijheid der kust kruipende
voortbeweegt (octopodidae).
KRUIPERIG, bn. bw. ( -er, -st), uiterst deemoedig,
zich overdreven vernederende : een kruiperigen
-aard hebben; hij is kruiperig beleefd.
KRUIPERIJ, v. (-en), slaafsche deemoedigheid:
door kruiperij is hij aan die betrekking gekomen.
KRUIPERWT, v. (-en), Bene soort van zeer
kleine erwt; ...GAT, o. (-en), gat, waar men in
kruipt.
KRUIPHAANTJE, o. (-s), krielhaantje; ...HENNETJE, o. (-s), krielhennetje; (fig.) klein vrouwtje.
KRUIPHOL, o. (-en), sluiphol; ...IN, o. (-nen.),
-een klein en eng huisje; ...KOORN, ...KOREN, o.
(plantk. gew.) kruipende tarwe.
KRUIPLANK, v. (-en), lange planken, waarvan
een pad gemaakt wordt over zand of klei, om
.daarover gemakkelijk geladen kruiwagens te kunnen
rijden.
KRUIP-NAAR -DEN-BALK, (Zuidn.) hemelsleutel, zie kruip-aan -den-balk.
KRUIPUIT, o. zie KRUIPIN.
KRUIPVISCH, m. (...visschen) zekere visch aan
de Kaap de Goede Hoop: ...VOGEL, m. (-s), naam
voor eene familie van zangvogels; ...WILG, m.
(-en), een zeer kleine wilg (salix regens).
KRUIRAD, o. (-eren), aan een molen, een rad
met spaken aan het ondereinde van den staart,
dat dient om het kruitouw (of den kruiketting)
op te winden en zoo den molen te verkruien;
...REEP, m. (-en), kruitouw.
KRUIS, o. (-en), (oudt.) een recht opstaande stijl
met een dwarshout, waaraan iem. de doodstraf
onderging; inz. het kruis, waaraan Jezus is gestorven : iem. aan het kruis ilaan, nagelen; van het kruis
afnemen; aan het kruis hangen; door den zoendood aan
het kruis; — St. Antoniuskruis, dat den vorm eener
T heeft; — St. Andries- of Bourgondisch kruis, het
K-wormige; — gaffelkruis, dat de gedaante eener Y
heeft; Grieksch kruis

.t-.

; Latijnsch kruis ; —
1
(fig.) het lijden aan het kruis (van Christus),
wederwaardigheid, ramp, tegenspoed, onheil: het
kruis van Christus dragen, lijden zooals hij geleden
heeft; — God geeft kracht naar kruis; — zijn
eigen kruis dragen, met moeite en wederwaar digheden te worstelen hebben; — elk huis heeft
zijn kruis, ieder heeft wat, dat hem verdriet
veroorzaakt ; — huizen zijn kruizen, huurders
geven leed; — het is een kruis met dien jongen,
die bezorgt ons heel wat last, heel wat verdriet; —
deze plaats is een kruis geweest voor alle vertalers,
heeft zeer veel moeite en zorg gegeven; — huiskruis, huiselijk verdriet, (scherts.) echtgenoot; —
zinnebeeld der Christelijke (later inz. der R.-K.)
kerk, van het Christendom : het kruis op kerktorens
en graven; eene prediking van 't kruis onder bloed
barbaren; — ( dicht.) als het kruis overwon-dorstige
en de maanstander dook, was hij niet de voorste en
de zegerijkste ook f; wees, Karel ! een Hamer die
verplet en wat nog kruis belijdt van Mekka's dwang
ontzet; —
het teeken des kruises, als middel om zich tegen
de listen en lagen van den duivel te vrijwaren : een
kruis maken, slaan, bij de Katholieken o. a. vóór
en na het gebed; — iem. het heilig kruis achterna
geven, een kruis achter zijn rug maken, hopen dat
hij nooit meer terugkomt; — (spr.) wie het kruis
heeft, zegent zich, wie gelegenheid heeft om zich te
bevoordeelen, maakt er gebruik van; — een
kruis(je) over iets maken, er niet meer over spreken,
er verder geen gewag van maken; — afbeelding
van het kruis van Christus als vrouwenhalssieraad,
een godsdienstig -kerkelijk teeken : een gouden kruis
aan een ketting om den hals dragen; — (hist.) als
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zichtbaar teeken gedragen op de kleeding, vandaar:
het kruis nemen, dienst nemen onder de kruisvaarders,
naar het Heilige Land trekken; — het Malthezerkruis, een wit kruis op een zwarten mantel, gedragen
door de ridders der Malthezer -orde; -- (bij uitbreiding) achtpuntig of gewoon kruisvormig eereteeken : het ijzeren kruis, Pruisische ridderorde; —
het metalen kruis, Nederlandsch eereteeken, ver
uit het geschut, in 1831. op de Belgen-vardig
veroverd en geschonken aan hen die den Tiendaagschen Veldtocht hebben meegemaakt; (ook) naam
der in Nederland bestaande vereeniging ter herinnering aan den volksgeest van 1830 en 1831; —
het kruisvan Lombok, voor hen die aan de expeditie
naar Lombok in 1896 h,bben deelgenonden; —
het roode kruis, teeken van Bene vereeniging,
in 1864 opgericht, die ten doel heeft de ellenden
van den oorlog zooveel mogelijk te verzachten
en inz. gewonde en zieke soldaten te verplegen en
te beschermen; (ook) die vereeniging zelf; — het
witte kruis, Nederlandsche vereeniging ter bestrijding van besmettelijke ziekten, ter verpleging en
verzorging van zieken en ter bevordering der volksgezondheid, in 1874 opgericht; — het groene kruis,
gelijksoortige vereeniging in 1900 opgericht; het
groene kruis houdt zich bezig met wijkverpleging,
verbandcursussen, bakercursussen, verspreiding
van hygiënische voorschriften; het richtte een
ontsmettingsdienst in, zendt vacantiekolonies uit,
stelt verpleegsters ten dienste van het publiek
enz.; —
kruisvormig teeken op kerkhoven; evenzoo op
munten, zijde van het muntstuk, waarop een kruis
is gestempeld : kruis of munt, zeker kinderspel
(met muntstukken), nu vaak, wijl de munt veranderd is, kop of letter (niet zelden verkort tot
let) geheeten; kruis noch munt hebben, geen geld
hebben; -- kruisvormig teeken, dat zij, die niet
schrijven kunnen, plaatsen als onderteekening; —
(muz.) teeken voor eene noot, aanduidende, dat
die noot een halven toon moet worden verhoogd
(#); — dubbel kruis, teeken voor eene noot, dat
eene dubbele verhooging aanduidt (X ); —
een tiental (om de overeenkomst in -vorm tusschen
het Rom. cijfer X. en het liggende • kruis) : de drie
kruisjes achter den rug hebben, ouder zijn dan dertig
jaar; — verwijzingsteeken, teeken om iets te onthouden enz. : daar zullen we eens een kruisje bijzetten; —
kruisvormige figuur : de beengin over kruis leggen,
zoo dat ze een kruis vormen; — den molen in het
kruis zetten, de roeden van een molen, als hij stil
plaatsen; — (bouwk.) over 't-sta,overchuin
kruis, gemeten langs het kruis dat gevormd wordt
door de lijn van de grootste lengte en die van de
grootste breedte; (van boomera gezegd) in doorsnede; —
(ontl.) stuit (van den mensch), het hoogere gedeelte op den rug van paard, ezel enz. aan liet
eira A e van de ruggegraat; het gedeelte van de
lindenen tot aan den wortel van den staart; —
(kleerm.) plaats waar de twee pijpen eener broek
samenkomen en de naden een kruis vormen; (ook)
vierkante lap op die plaats : die broek is te nauw
in het kruis; een nieuw kruis in eene broek zetten; —
(bouwk.) kruiskozijn, van een venster; — (wisk.)
vizier van een graadboog; — (pap. boekdr.) kruk,
ferlet, zie dat woord; — kruisvormige verbinding
van gevest en handbeschermer (aan degens, dolken
enz.); — kruisvormige insnijding in den baard van
een sleutel; overeenkomstige reep in een slot; —
de as van een molen met de beide roeden; —
(scheepst.) kruis van een anker, verbreeding van de
schacht van onderen, waaraan de armen bevestigd
zijn; kruis in het touw, halve slag in den kabel;
over kruis varen schaveelen; — (kaartsp.) klaveren;
— (stern) zuiderkruis, zie aldaar.
KRUISAANBIDDER, m. (-s), (kerk. gesch.);
.AANBIDDING, v. vormelijke aanbidding van
het kruis in de kerken van het Oosten in de 7e eeuw,
staurolatrie; ...AFDOENING, v. (Zuidn.) kruis
...AFNEMING, v. de afneming van-afnemig;
Christus van het kruis; (schild.) Bene schilderij,
die de afneming van het kruis voorstelt; ...ARCEERING, v. (-en), dubbele arceering; ...ARM,
m. (-en), dwarshout van een kruis; arm van het
kruis (transept) eener kerk; — de loodrecht op
elkaar staande spaken van een windas; -- (molenm.)
de kruiselings over elkaar liggende armen binnen
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sommige molenwielen, waardoor deze in verband
gehouden worden; ...BALK, m. (-en), dwarsbalk
aan het kruis.
KRUISBAND, m. (-en), (timen.) zeker latwerk,
dat kruiselings over elkaar ligt; -- (waterb.) tweejarige waterwilgen teenen waarmee de kruislings
over elkaar liggende wiepen vast aan elkaar worden
verbonden; — planken die kruislings op de staan palen van een steiger voor een huis worden gespijkerd; --- twee kruisvormig gelegde papieren
strooken, waarin drukwerk per post verzonden
wordt : ender kruisband verzenden; -- (scheepst.)
mv. de twee langste beslagbanden over den buik
van het zeil.
KRUISBANIER, v. (-en), standaard met het
kruis; ...BEELD, o. (-en), beeld van Christus aan
het kruis, crucifix; — (ook) linnen, waarin beeldwerk geweven is : gebloemd lijnwaad; ...BEELD
arbeider, die kruisbeelden-WERK,m.(s)
maakt; die gebloemd linnen vervaardigt; ...BEITEL, m. (-s), zekere beitel der slotenmakers met
kruisvormige snede.
KRUISBEK, m. (-ken), (nat. bist.) een geslacht
van vinken met over elkaar gekruisten onder- en
bovensnavel (loxia); ...BEKKIG, bn. met kruis
-vormigen
snavel.
KRUISBERG, m. berg, waarop Christus gekruisigd werd, Calvarieberg, zie aldaar; -- naam van
een rijksopvoedingsgesticht bij Doetichem; ...BETING, V. (- s), (zeew.) kruishout, betingklamp,
KRUISBES, v. ( -sen), ...BEZIE, v. (...ziën),
klapbes, zie aldaar; ...BESSEBOOM, ...BEZIE BOOM, m. (-en), ...BESSESTRUIK, m. (-en),
die de kruisbessen voortbrengt; ... BESSENKOST,
m. moes van kruisbessen gekookt.
KRUISBESTUIVING, ... BEVRUCHTING, v.
bestuiving of bevruchting der stampers met stuifm eel eener andere plant.
KRUISBINDSEL, o. (-s), (zeew.) bindsel in den
vorm van een kruis ter verbinding van twee parten
van eenig touwwerk.
KRUISBLOEM, v. (-en), een plantengeslacht,
waarvan drie soorten in Nederland in 't wild
gevonden worden : de gemeenti, de kuifdragende en
de lage kruisbloem (polygala); -- bouwkundig ornament met vier bladeren, die een horizontaal kruis
vormen; de kruisbloem is de bekroning van een
,fronton; ...BLOEMACHTIGEN, v. mv. eene
familie van planten, waarvan alleen het geslacht
kruisbloem in Nederland gevonden wordt (polygalaceeën).

KRUISBLOEMIGEN, v. mv. kruisbloemige plante; :., waartoe ongeveer 70 soorten van inlandsche
plan' en, in Nederland behooren : verschillende
soor . Sn van kool, radijs, mosterd, mierik, rapen,
knollen, koolzaad enz. (cruciferen).
KRUISBLOEMPJE, o. (-s), melkbloem, melkplant.
KRUISBOEK, o. (-en), kasboek, bovenste en
onderste boek van een riem papier, boek waarop
het indruksel merkbaar is van het bindtouw;
... BOELIJN, v. (-en), (zeew.) een touw, waarmede
het zeil stijf bij den wind wordt gezet; ...BOOG,
m. (...bogen), zeker schietwapen (der boogschut
ojief in een gothisch gewelf;-ters);(bouwk.
...BOOM, m. (-en), de in den grond staande kruis
(dicht.) kruishout; -- horizontaal houten-pal;—
kruis op een staak om een weg voor anderen dan
voetgangers af te sluiten; -- (plantk.) wonderboom; ...BRAS, V. ( -sen), (zeew.) bras van den
bezaansmast; ...BROEDER, m. (-s, -en), kruis
kruisvaarder, kruisheer; (fi...) rampgenoot;-drage,
...DAALDER, m. (-s), naam van verschillende
oude munten naar liet Sint Andrieskruis daarop;
Albertusdaalder; ... DAGEN, m. mv. de drie
vastendagen vóór Hemelvaartsdag wanneer op
vele plaatsen processies met het kruis gehouden
worden.
KRUISDAK, o. (-en), leien dak waarvan de
leien met de punten naar onderen geplaatst zijn; —
dak bestaande uit twee elkaar doorkruisende zadeldaken; de 4 muren eindigen in puntgevels.
KRUISDISTEL, v. (-s), (plantk.) eene schermbloemige plant, waarvan twee soorten in Nederland voorkomen : de zee- of meerkruisdistel, eene
plant met schoone, blauwe bloemen, die vrij algemeen in de zeeduinen gevonden wordt, ook wel

eindeloos geheeten (eryngium mariti7num) en de
field- of akkerkruisdistel, ook tuimel- en wallen-
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distel genoemd, die meer langs zanderige wegen en
dijken voorkomt (eryngium campestre).
KRUISDOOD, m. liet sterven aan het kruis (er
op genageld); (fig.) de dood van Christus; ...DOORN,.
...DOREN, m. (-s), (plantk.) klapbes, zie aldaar;
...DORENMOES, o. kruisbessenkost.
KRUISDRAAD, m. (...draden)., twee elkander
rechthoekig snijdende draden„ bevestigd vóór het
oculair van een verrekijker.
KRUISDRAAIZIEKTE, v. eene soort van
draaiziekte veroorzaakt door de ontwikkeling van
denzelfden blaasworm in het ruggemerg, die gewoonlijk de draaiziekte veroorzaakt.
KRUISDRAGER, m. (-s), iem. die bij processiën
het kruis draagt; (fig.) iem. die een zwaar kruis
draagt, velerlei lijden ondervindt; — kruisbroeder.
KRUISELINGS, bw. als een kruis, kruisvormig:
met de beengin kruiselings (over elkander geslagen)
zitten.
KRUISEN, (kruiste, heeft gekruist), een kruis,
maken, kruiswijze over elkaar doen gaan : de degens
kruisen: de armen over de borst kruisen; de spoorbaan kruist hier den straatweg; -- kruisende lijnen,.
rechte lijnen die niet evenwijdig loopen en elkander ,
ook niet snijden; — elkander kruisen, elkander ontmoeten, elkander kruiswijze voorbijgaan; deze
brieven hebben elkander gekruist, zijn van twee
plaatsen in tegenovergestelde richting verzonden;
-- langs de straat kruisen, heen en weer loopen;
(zeew.) opwerken, laveeren, bij den wind heen
en weer zeilen; -- heen en weer varen in eene
bepaalde streek der zee (van gewapende schepen)
om den vijand afbreuk te doen : een smaldeel
kruiste in het Kanaal; op de roovers kruisen; planten, dieren kruisen, eene plant of dier laten
bevruchten door exemplaren van andere soort of
ander ras ; --- aan het kruis hechten, kruisigen:
Christus werd door de .loden gekruist; — (bij b . )
hetvleesch kruisen, zich kastijden; -- kwellen. verdriet
doen : haar gedrag kruit mij; met eene booze vrouw
gekruist zijn; — ZICH KRUISEN, het teeken
des kruises maken : de Katholieken kruisen zich
voor en na het gebed; zich Lastijden. KRTJISING,
v. (-en), het kruisen, inz. van spoor- en tramwegen :
scheeve kruising onder een hoek van 45' of kleiner;
stompe kruising wanneer de hoek grooter dan 45°
is en rechte kruising onder een boek van )O; —
(zeew.) kruistocht : — paring van verschillende
rassen ; (ook) zeker touw op schepen, kruis
-bindsel.
KRUISER, to. (-s), een kruisend schip; kaper: de
gezagvoerder van zulk een schip.
KRUISFEEST, o. (-en), R. K. feestdag van
kruisvinding, 3 Mei.
KRUISGALG, v. (-en), galg in de gedaante van
een kruis; ...GANG, v. (-en), gang om een kloosterof kerkhof en met arcaden op den hof uitkomende;
...GEBED, o. (-en), (R.-K.) een gebed, waarbij
men de beide armen in kruisvorm uitstrekt; ...GELOFTE, V. (- n), (hist.) gelofte om een kruistocht
te doen.
KRUISGEBIED, o. (-en), gedeelte der zee waar
een smaldeel of een kruiser heen en weer vaart
om de wacht te houden.
KRUISGEBINT, o. (-en), gebint ter plaatse
waar vier dakvleugels samenkomen; ... GENTI AAN, V. (plantk.) kruiswortel (gentiana cruciata);
...GETUIGE, m. en v. (-n), martelaar of martelares, die den kruisdood ondergaan heeft; ... GE WELF, o. (...welven), (bouwk.) een gewelf, dat
bestaat uit twee gelijke en even hooge tongewelven,
die elkander rechthoekig snijden.
KRUISGEWIJS, ...GEWIJZE, bw. kruiselings,
in den kruisvorm; ...GEZANT, m. (-en), apostel;
zendeling, prediker van het Christelijk (inz. R.-K.)
geloof; GULDEN, m. (-s), tien gulden.
KRUISHARING, v. haring, gevangen en getond
na den dag der kruisvinding (3 Mei); ...HASPEL,
m. (-s), kruispaal.
KRUISHEER, m. (-en), naam der leden van
verschillende geestelijke orden, die zich deels
aan krankenverpleging, deels aan 't onderricht en
het zielenheil wijden; de meest bekende, ook in
Nederland gevestigde orde, werd gesticht door
Theodoor de Celles in 1211 nabij Luik.
KRUISHENGSEL, o. (-s), plat T-vormig hengsel
dat op deuren geschroefd of gespijkerd wordt;

...HEUVEL, m. (-s), naam, dien men in Katholieke
landen geeft aan eiken heuvel of berg, waarop
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een kruis is opgericht en naar welken men in vasten
men, voorts ook op struiken en op of in de aarde
bedevaart gaat.
-tijder
worden gespannen.
KRUISHOEK, m. (-en), (zeew.) plaats geschikt
KRUISOFFER, o. het oiler door Christus geom er te kruisen.
bracht. zijn kruisdood; ...PAAL, m. (...palen),
KRUISHOUT, o. het (dwars)hout van een kruis;
...PAALBOOM, m. (-en), draaiboom op een voet(fig.) het Heilige Kruis; — (mv. -en), (scheepsb.)
pad; kamrad; staak van het kruis; ...PAD, o. (-en),
belegbalk der stijlen en knechten; hout tot beleg
zie kruisweg; ...PAN, v. (-nen). zeker soort van
schoten enz., dwarshout; — (timm.)-ginva
dakpannen; ...PAND, o. dwarsbeuk eener kerk;
werktuig voor het afschrijven van het hout, rits ...PAS, m. ( -sen), dans; ...PASSER, m. (-s), kruis
hout; ...HOUW, m. de houw, die op eene vijl over
...PEILING, v. (-en), (zeew.) pei--vormigepas;
den grondhouw wordt ingesneden.
ling van twee van elkander verwijderde voorwerpen.
KRUISHUWELIJK, o. (-en), huwelijk waarbij
KRUISPLAAT, v. (...platen), vastliggende ijzeren
broeder en zuster uit een huisgezin trouwen met
plaat op liet kruispunt van twee spoorwegen ; —
zuster en broeder uit een ander gezin.
(mol.) de twee balken die kruiswijze op de vier
KRUISIGEN, (kruisigde, heeft gekruisigd), aan
teerlingen van den molen rusten.
een kruis nagelen of slaan, (iem.) den kruisdood
KRUISPLAATS, v. (-en), plaats op zee, waar
doen ondergaan : bij de Romeinen werden in-^>ndergekruist wordt.
held slaven en lieden uit de laagste volksklasse ,lekrui:
KRUISPOORT, v. (-en), (scheepst.) achterge— (fig.) der wereld gekruisigd zijn, de.- wereld-sigd;
schutspoort in de konstabelskamer.
afgestorven zijn. afschuw hebben van d • (bedorKRUISPOST, z . (-en), uitgestrektheid der zee,
ven) wereld. KRUISIGING, v. (-en), de straf van
waar men gaat kruisen.
het kruis; het kruisigen.
KRUISPREDIKER, m. (-s), (hist.) prediker van
KRUISIJZER, o. eene soort van smeedijzer waar
een kruistocht; ...PREDIKING, v. (-en); ...RAAP,
doorsnede den vorm van een kruis heeft. -vande
v. (...rapen), eenti soort van voederrapen.
KRUISJAS, — zeker kaartspel met vier perKRUISPUNT, o. (-en), punt, waar wegen enz,
sonen gespeeld, waarbij de jas of boer de hoogste
elkaar kruisen : kruispunt van spoorwegen; ... RA,
troef is.
v. (...raas). (zeew.) ra van den bezaansmm t;
KRUISJASSEN, (kruisjaste, heeft gekruisjast),
...RAAM, o. (...ramen), (bouwk.) kruiskozijn;
zeker kaartspel spelen.
...RAAP, v. (...rapen), eene soort van voederrapen :
KRUISJE, o. (-s), klein kruis; - (R.. K.) een
...RIDDER, m. (-s), ridder die ter kruisvaart
kruisje halen, op Aschwoensdag ter kerk gaan,
ging ; ... RIEM, m. (-en), bovenriem van een inwaar de dienstdoende priester met asch een kruisje
gespannen paard. ...ROOS, v. (...rozen), (ornam.)
op het voorhoofd der geloovigen maakt; — een
kruisbloem; ...SCHEI, v. (-en), (timm.) raam kruisje is genoeg voor eene boterham uit het vuistje; —
verbindingsstuk.
(spr.) wilt gij het niet gelooven, dan zal ik u een
KRUISREDOUTE, v. (-s), gesloten versterkingskruisje maken, ten bewijze der waarheid; — elk
werk in den vorm van een kruis, met twaalf zijden,
huisje heeft zijn kruisje, elk mensch heeft zijn lijden;
acht rechte uitspringende en vier rechte insprin— (gew. zegsw., bij het knikkerspel) 't kruisje
gende hoeken.
betoovert het mu;rmergat zeven duivels in één gct,
KRUISRIB, v. (-ben), rib aan een kruisgewelf.
terwijl de knikkerende knaap dit zegt, maakt
KRUISSCHIP, o. (...schepen), schip, dat op zee
hij met zijn wijsvinger over het kuiltje, waarin
kruist, kruiser.
zijn makker den marmer of knikker spelen moet,
KRUISSCHOOR, m . (...schoren), schoor tusschen
een huis, opdat deze daarin niet slage; - hij
de dakgebinten, wanneer het dak aan sterke winden
of zij heeft al drie kruisjes (XXX) achter den rug,
is blootgesteld; SJORRING, v. (zeew. ) kruising,
is reeds ouder dan dertig jaar.
kruisbindsel; ...SLEUTEL, m. (-s), sleutel waarvan
KRUISJESDAG, m. Aschwoensdag.
de baard eene kruisvormige insnijding heeft;
KRUISJESKRUID, o. kruiskruid.
...SNAVEL, m. c-s), (nat. bist.) kruisbek; zekere
KRUISKANARIE, m. (-s), kruisbek.
vogel, die zich in de bossehen ophoudt en zich
KRUISKAP, m. kruishouw; ...KARPER, m.
met zaden voedt; ...SNEDE, v. (-n), (heelk.)
(-s), (nat. hist.) steenkarper; ...KERK, v. (-en),
kruisvormige insnijding; ...SPIN, v. (-nen), (nat.
kruisvormig gebouwde kerk; kerk, aan het Heilige
bist.) eene teelbekende spin, welke tot de familie
Kruis gewijd; de Christelijke kerk; ...KLAMP,
der wielspinners van de orde der spinnen behoort
m. (-en), (zeew.) kruisbeting; ...KLAMPLASCH,
(epeira diadema,); ...SPRONG m. (-en), (dans.);
V. (. . .lasschen), (zeew.) lasch, die uit twee haak
... STAF, m. (... staven), een lange staf met een
l
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tegenovergestelde richting bestaat;
kruis er boven op; ...STEEK, m. (...st °ken), (naairot.
..KOEPEL, m. (-s), (bouwk.) koepel boven de
kleerm.) waarbij de draad kruiselings komt te
kruising van hoofdbeuk en dwarsbeuk eener kerk;
liggen, flanelsteek; touwverbinding in kruisvorm;
.. KOOL, v. houtskool; ...KOZIJN, o. (-en),
...STEEN, m. (-en), als voorwerpsn.. v. gmv. gis
(bouwk.) kozijn aan een venster; ...KRING, m.
stofn. : holspaat, zie aldaar; ...STENG, v. (-en),
(sterr. en aardr.) kring, welke den evenaar en den
(scheepst.) steng van den bezaansmast; ...STRAAT,
dierenriem in vier gelijke deden scheidt.
V. (...straten), viersprong, kruisweg; ...STRAF, v.
KRUISKRUID, o. (plantk.) een plantengeslacht
doodstraf aan het kruis; ...STREEP, v. (...strepen),
tot de familie der sarnengest€ldbloemigen behoo(gray.) die bij kopergravures kruisgewijze over de
rende, waarvan 10 soorten in Nederland gevonden
eerste §tieep loopt: ...STUK, o. (-ken), nierstuk
worden (senecio).
van een schaap; hartstuk (bij wissels).
:rR UISLAAN, v. (...lanen ), dwarslaan ; ... LAM,
KRUISTEEKEN, o. (-s), het teeken des kruises,
o. benaming voor Christus; ...LAM, bn. lam in
dat wordt gemaakt met de rechterhand van het
het kruis : een kruislam paard• ...LAT, v (-ten),
voorhoofd naar de borst en van linker- naar rechter
(mand.) stok, om een werk te beginnen; ...LEER,
ook met den rechterduim op voorhoofd,-schouder;
v. de leer van het kruis; de Christelijke leer; .. .LE mond en borst.
GER, o. (-s), leger dat ter kruisvaart toog; ...LEID
KRUISTITEL, m. (-s), bij de Romeinen : het
leidsel voor twee naast elkander ge--SEL,o.(s)
schandbord aan het kruis waarop vermeld stond
spannen paarden; ...LINT, o. (-en), lint van den
de reden der straf.
schoen, kruiselings om het been vastgemaakt;
KRUISTOCHT, m. (-en), tocht naar het Heilige
...LIPPEN, v. mv. (timm.) kruisvormige uitza Land, om de heilige plaatsen aan de handen der
gingen bij zekere verbinding van twee stukken hout;
Mohammedanen te ontweldigen (van het einde
...MAKENS, o. (Zuidn.) do.t duurt maar een kruis
der lie tot liet einde der 13e eeuw); -- oefeningseen oogenblikje; ...MAST, m. (-en),-makens,
tocht van sohepen;
(scheepst.) bezaansmast; ...MAT, v. (-ten), stoel
KRUISTOREN, m. (-s), doorgaans klein torentje
waarvan de biezen of stroohalmen een kruis-mat
geplaatst boven liet ruis waar dE nokken van
vormen; ...NET, o. (-ten), ondiep vierkant vischnet,
de daken der beuken en transeps elkander ontuitgespannen gehouden door twee elkaar kruisende
moeten, hoog opgebouwde kruiskoepel.
gebogen stokken, totebel.
KRUISTOUW, o. (-en), touw waarmee de meKRUISNETSPINNER, in. (-s), (nat. hist.) eene
lenroeden als ze in 't kruis staan, worden vastspinnenfamilie (theridiidae), welke onregelmatige
gemaakt; ...VAAN, v. (...vanen), standaard met
webben spint, samengesteld uit eene menigte drahet kruis; de kruisvaan van Konstanti_ln, labarum;
den, welke elkander in alle richtingen kruisen en
de kruisvaan der Romeinen, waarop eene A en
meest, in den vorm van kruisnetten, in hoeken
eene X stonden- ...VAARDER, m. (-s), deelnemer
van gebouwen en schuttingen, in holten van booaan een kruistocht; soldaat in de heilige oorlogen;
Van Dale.
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...VAART, V. (- en), kruistocht; ...VENSTE.I,, o.
(-s), kruisraam.
KRUISVERBAND, o. (-en), (mets.) bepaalde
schikking van de steenen in een metselwerk, zoo
dat als een streksche steen en de daarboven en
onder liggende patijtsebe steen uitgebroken wordt,
er eene kruisvorruige opening ontstaat, «-aerboven.
en beneden zich een stootvoeg bevindt ; -- kruis
verbinding tot versterking (van een ge--vormige
timmerte enz.); (heelk.) kruisvormig verband.
KRUISVERBINDING, v. (-en), kruisvormige
verbinding.
KRUISVERBOND, o. R. K. vereeniging tot bestrijding van het alcoholisme, in 1895 te Maastricht
opgericht.
KRUISVERHEFFING, v. (R.-K.) feestdag (14
September) tot een aandenken daaraan, dat keizer
Heraclius het in de handen der Perzen geraakte
kruis in 628 bij vredesvoorwaarde terugkreeg.
KRUISVINDING, v. (It-K.) feestdag (3 Mei) tot
een aandenken aan de H. Helena, moeder van
Konstantijn den Grooten, welke op tachtigjarigen
leeftijd eene bedevaart deed naar Jeruzalem en
daar, op de hoofdschedelplaats, het kruis des Ver
begraven vond; ...VINK, m. (-en), kruisbek.-ioser
KRUISVORMIG, bn. in den vorm van een kruis.
KRUISVOS, m.. ( - sen), een geelachtig roode vos,
welks nek, schouders en rug donkerbruin zijn
(vulges crusigera); ,..VUUR, o. (oor!.) vuur, dat
van verschillende kanten gegeven wordt, -- (fig.)
een kruisvuur van vragen, van amendementen, van
verschillende kanten tegelijk gedaan; ...WEEF SEL, o. zekere wijze van weven; ...WEEK, v. de
w eek vóór Hem elvaartsdag.
KRUISWEG, m. (-en), snijpunt van twee wegen; -- de gang van Jezus van het rechthuis van
Pilatus naar Golgotha; - (R.-K.) de veertien
afbeeldingen (statiën), waarop die gang wordt
voorgesteld en boven elk van welke een kruis
is aangebracht; den kruisweg bidden, de gebruikelij ke gebeden doen bij iedere statie; ...WEGOEFENING, v. (-en), (R.-K.) de plechtige ommegang
der priesters langs de statiën in gemeenschappelijk
gebed met de geloovigen, inz. op Goeden Vrijdag;
...WERK, o. alles wat kruiswijze is gemaakt.
KRUISWIJZE, ...WIJS, bw. als een kruis,
kruiselings, kruisvormig.
KRUISWISSEL, m. (-s), ontstaat uit twee volle
wissels die elkander in het midden snijden.
KRUISWOORD, o. (-en), woord door Christus
aan het kruis gesproken : de zeven kruiswoorden;
...WORTEL, V. (plantk.) kruiskruid, zie aldaar;
..,WULF, o. (...wulven), kruisgewelf; ...ZEEL, o.
(-en), draagband der kruiers en lastdragers, kruis
ze over schouder en rug gelegd; ...ZEIL, o.-wij
(-en), (zeew.) middelste zeil van een bezaansmast;
...ZWIEPING, v. (gew.) de planken die overkruis
op de steigerpalen vóór een huis worden gespijkerd;
...ZUIL, v. (-en), zuil, met een kruis daarop.
KRUISZUSTER, v. (-s), zekere geestelijke ver
vrouwen, dochters van 't H. Kruis,-enigva
die zich aan het onderwijs van meisjes en aan
ziekenverpleging wijden.
KRUIT, o. buskruit : net los kruit schieten,
zonder scherp; - zijn kruit droog houden, zich
gereed houden tot den strijd; --- rookloos, rook.zwak
kruit; nog geen kruit Geroken hebben, nog niet in
den oorlog geweest zijn ; -- de lont in het kruit
steken; (fig.) ik heb al mijn kruit verschoten, ik kan
niets meer doen; -- hij heeft het kruit niet uitgevonden,
hij is niet slim, niet snugger ; - zijn kruit op de
musschen verschieten, woorden verspillen.
KRUITBAK, m. (-ken), houten bak voor buskruit; ...BUS, v. ( -sen), buskruitkoker; ...DAMP,
m. rook van ontbrand buskruit; ... DOOP, m. den
kruitdoop ontvangen, voor het eerst in het vuur
komen (van soldaten gezegd); ...HARK, v. (-en),
Bene hark der bus,&ruitmakers; ...HOORN, ...HOREN, m. (-s), een hoorn der jagers, waarin het
kruit is; ... HUIS, o. (... buizen), bewaarplaats
van kruit; ...KAMER, v. (-s), bewaarplaats van►buskruit ; ...KIST, v. (-en); ...KOKER, m. (-s), kruitbus ; ...KORREL, v. (-s), een korrel(tje) buskruit;
...LADING, v. (-en), de hoeveelheid kruit die voor
één schot in een vuurwapen wordt gedaan; ... LAN TA.ARN, v. (-en, -s), lantaarn, waarvan men zich
in de kruitkamer en de kruitmagazijnen bedient;
dievenlantaarn; ...LEPEL, m. (-s), groote koperen
scheplepel op een langen stok om daarmede het

kruit dat los in de ziel van een kanon ligt, op te
scheppen; ...LUCHT, v. de stank van ontbrand
buskruit; ....MAAT, v. (...maten), maat, die Bene ,
lading buskruit inhoudt; ...MAGAZIJN, o. (-en),
plaats, waar buskruit bewaard wordt; ...MAKER,
m. (-s); ...MOLEN, nl. (-s), molen, waar buskruit
bereid wordt.
KRUITOUW, o. (-en), een zwaar touw - , aan den
staart van den molen, dat door het kruirad wordt
op- of afgewonden, wanneer men den molen wil
verkruien; tegenwoordig veelal vervangen door
den kruiketting.
KRUITPROEF, v. (...proeven), (art.) proefmortier; beproeving van het kruit; ... REUK, m. kruit
SCHIP, o. (...schepen ), schip dat kruit-lucht;.
vervoert; ...SLIJM, o. kleverige stof die na de
ontbranding van het kruit overblijft; ...STOOF,
V. (...stoven), plaats, waar buskruit gedroogd
wordt; ...TON, v. (-nen), ton met of voor buskruit;
...TOREN, m. (-s), fruitmagazijn; ...TRECHTER,
m. (-s); .VAT, o. (-en), kruitton; . .VLAG, v.
( -gen), effen roode vlag op een kruitschip, als
waarschuwingsvlag; ...WAGEN, m. (-s), (art.)
caisson; ...WORST, v. (-en), groote vuurpijl;
linnenzak van 2 à 3 duim middellijn met buskruit
om mijnen te ontsteken; ...ZAKJE, o. (-s), zakje,
waarin kruit bewaard wordt; ...ZEEF, v. (...zeven),
om het kruit te ziften; ...ZEIL, o. (-en), dat over
het dek of den vloer van de kruitkamer ligt.
KRUIWAGEN, m. (-s), zeker laag handvoertuig
met één wiel; (fig.) voorspraak tot het verkrijgen
van eene betrekking, beschermer : een goeden krul
hebben; op iemands kruiwagen zitten, door-wagen
iem. aan een ambt enz. geholpen worden.
KRUIWAGENSTRAF, v. vroegere militaire straf;
dwangarbeid met den kruiwagen, in 1879 afgeschaft.
KRUIZEEL, o. (-en), band van leder of touw,
vaak kruisvormig op den rug, soms ook bloot om
den hals gelegd, en waarmede de kruiwagens
worden vooruitgebracht.
KRUIZEMUNT, v. zekere welriakende plant, behoorende tot de familie dei labiaten (mentha artspa); --- (gen.) akker- of veldmunt (mentha arvensis).
KRUIZEMUNTOLIE, v. die uit kruizemunt
wordt bereid; ...THEE, v.; ...WATER., o. water
vermengd met eene oplossing van 3 deel kruizemuntolie in 9 dee]en sterken spiritus.
1. KRUK, v. (-ken), dwarsstuk aan het boveneind
van eenig voorwerp : de kruk is van den steel der
spade afgegaan; - vanhier : stok met een dwars
of gaffelvormig bovenstuk (ten gebruike van lammen of kreupelen) : op krukken loopen; - (fig.)
de fortuin loopt daar op krukken, men is er niet
voorspoedig ; -- Zijne kruk ergens tusschen steken, ter hulp komen, iets beter doen worden;
- naam van verschillende voorwerpen, die min
of meer den vorm caner kruk hebben : stok met
een plankje op het eind, om iets naar zich
toe te halen * - vuurhaak bij bakkers, om het
vuur uit den oven te trekken: - eene soort
kruis, waarop men een vogel heeft; -- een stuk
gereedschap der papiermakers, om de stof in de
kuip om te roeren; - een werktuig van boekdruk
leers en papiermakers, zie ferlet; - (muz.) stemuk : een koperdraad, waarmede de tongen in
het tongwerk van een orgel gesteld worden; --(stoomm.) gedeelte van Bene machine, dat dient
om een recht op- en neergaande beweging in Bene
draaiende te veranderen; - zwengel (van een
handmolen enz.) : de krukken of zwengels, waarmede
men tonmolens, slijpsteenen, handkorenmolens, dom
meer andere werktuigen beweegt, zijn-mel°rach.tn
nie anders dan gebogen hef booroen; -- deurknop
(tot opendraaiing van het slot); handvatsel (van
Bene koetsdeur enz.). KRUKJE, o. (-s), kleine
kruk; (ook) tabouretje, stoel zonder leuning:
pianokrukje.

2. KRUK, m. (-ken), knoeier, broddelaar : hij is

een kruk in zijn vak, weet er niet veel van.

KRUKAS, v. ( -sen), (in fabrieken) Bene as met
een of meer krukvormige bochten, dienende om
bij het ronddraaien zekere stangen op te heffen:
...BOOR, V. (...boren), zwikboor, avegaar; ...BOUT.
m. (-en), bout met krukvormigen kop.
KRUKKEN, (krukte, heeft gekrukt), met krukken
gaan : zij krukte toen zij uit de drukte was; (fig.)
na Bene ziekte nog sukkelen; (gew.) kuchen : hij
doet den ganschen dag niet anders dan krukken en
steunen. KRUKKING, v. het krukken.
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een schrift; ...WATER, o. water dat door het
scheprad van een watermolen voortgedreven
wordt; ...WERK, o. versieringen in den vorm
van krullen : ...ZIEKTE, v. ziekte der planten
(perziken enz.) waarbij de bladeren krullen en de
boom gaat kwijnen.
KRUST, v. (-en), (nat. hist.) (gew.) krakeend.
KRYOLIET, o. ijssteen, een op Groenland voorkomende kleurlooze delfstof van geringe hardheid,
zeer doorzichtig en gemakkelijk smeltbaar.
KUB, v. (-ben), KUBBE, v. (-n), korte van
teenen gevl chten of van garen gebreide vischfuik
zonder vleugels; van achteren met Bene soort van
stop geslotdn; - achterste gedeelte van Bene fuik.
KUBJE, KUBBETJE, o. (-s), eene kleine kub.
KUBBESTIJL, m. (-en), (waterb.) stijl van
eene houten sluis, waartegen de beschoeiing wordt
aangebracht.
KUBBOOT, v. (-en), zeer betrouwbare boot,
gebruikt voor de kubbenvisscherij op de Zuiderzee
en de Hollandsche meren.
KUBEEREN, (kubeerde, heeft gekubeerd), een
getal tot de derdemacht verheffen.
1. KUBIEK, bn. teerlingvormig, met drie afmetingen : kubieke meter, kubieke voet, ter berekening
van den inhoud van lichamen.
2. KUBIEK, o. (-en), derdemacht : negen in 't
kubiek, negen tot de derdemacht.
KUBIEKGETAL, o. (-len), een getal, waaruit de
kubiekwortel kan getrokken worden; ...WORTEL,
eene krul meer in zijn staart dan een gewoon mensch, m. (rek.) derdemachtswortel; ...WORTELTREK wil altijd sommige dingen anders doen; - (gew.) KING, v. (rek.) het vinden van den kubiekwortel
hij heeft eerie krul in zijn staart, hij heeft veel noten
van een getal.
op zijn zang, (ook) is wat overmoedig en trotsch; KUBISCH, bn. het kubische stelsel, een der kris<watermolen) eene krul van water, de hoeveelheid talstelsels waarin de drie assen gelijk zijn en lood
water die het scheprad bij Tederen omgang van
-rechtop
elkaar staan, zooals bij den kubus.
she molenas kan bevatten; - afkorting van krul
KUBISME, o. richting in de schilderkunst, alles
KRULLETJE, o. (-s).
-tabk.
met rechte lijnen weer te geven.
KRULANDIJVIE, v. met gekrulde bladeren;
KUBIST, m. (-en), aanhanger van liet kubisme.
...BOL, m. (-len), een platronde bol, waarvan het
KUBISTISCH, bn. de kubistische teekeniingen, wijze
eene platte vlak grooter is dan het andere, en van schilderen.
waarmee men, vooral in Vlaanderen, naar den
KUBSTOK, m. (-ken), lange stok in den grond
staak bolt; ...HAAR, o. hoofdhaar, dat krult, gestoken, om daarmede de kubben vast te zetten.
krullend haar; ...HOND, m. (-en), poedel, waterKUBUS, m. (kuben, -sen), een regelmatig lichaam,
hond; ...HOUT, o. (-en), zeker hout der pruiken - begrensd door zes vierkanten.
makers, waarop het haar tot krullen wordt opge1. KUCH, v. droge, korte hoest; - longziekte
wonden; ...IJZER, o. (-s), (kapp.) friseerijzer; (van het vee).
- ..KOOL, v. krullende kool of kroezekool.
2. KUCH, o. droog kommiesbrood; boterham
KRULKOP, KRULLEKOP, m. (-pen), krulledoor de werklieden mee naar het werk genomen.
bol; - m. en v. (-pen), iem. die een krullekop heeft.
KUCHEN, (kuchte, heeft gekucht), de kuch
KRULKRUIS, o. (wap.) kruis waarvan de uit
hebben, kort en droog hoesten ten gevolge van
-eindmt
krullen zijn versierd.
kitteling in de keel, ook om iemands aandacht te
KRULLEBOL, m. (-len), hoofd met krullend trekken. KUCHING. v. het kuchen, gekuch.
haar; pruikenhoofd; -^- m. en v. (-len), iem. die
KUCHER, m. (-s), KUCHSTER, v. (-s), die kucht.
krulhaar heeft.
KUDDE, v. (-n), verzameling, troep inz. van
KRULLELIE, v. (-s), (gew.) Turksche lelie kleinvee : eene kudde schapen; - (fig.) kerkge(2i ium martagon).
meente : de kudde van Christus, de kerk. KUDDEKRULLEN, (krulde, heeft gekruld), in krullen TJE, KUDDEKE(N), o. (-s), kleine kudde.
leggen (inz. het hoofdhaar); kappen; (dicht.) doen
KUDDEHOEDER, m. (-s), ...HOEDSTER, v. (-s),
krullen : een welig luchtje krult de vaan; krullen die de kudde hoedt, herder, herderin; ...VOERDER,
hebben, van nature omgebogen zijn als Bene krul: m. (-s), dier dat de kudde aanvoert; dier, dat de
krullend haar; een krullend blad; - (spr.) gekruld bel draagt.
Tsaar, gekrulde zinnen, zie haar; -- zijn neus krult,
KUF, v. (-fen), (w. g.), vuile kroeg.
hij is erg in zijn schik (met wat hij daar verneemt); KUIER, m. korte wandeling : zij zijn op den
lachen dat men krult, onbedaarlijk lachen. KRUL
kuier; dat is een heele kuier; - (Z. A.) bezoek,
krullen; (bouwk.) zeker sieraad, krul.-LING,v.het
uitstapje. KUIERTJE, o. (-s).
KRULLENJONGEN, m. (-s), leerjongen op een
KUIEREN, (kuierde, heeft en is gekuierd), op
timmermanswinkel; ...MAKER, m. (-s), ...MAAK
zijn gemak wandelen, eene wandeling doen : ices.
haar krult; ...MAND, v.-STER,v.(s)dieht uit kuieren sturen, _ iem. beetnemen; (ook) hem
(-en); ...RAPER, m. (-s), krullenjongen; ...STOK, gedaan geven; - één van de vijf is uit kuieren bij
m. (-ken), stok om daarop pijpkrullen in het haar hem, hij is niet goed wijs, heeft zijn zinnen niet
te - maken.
bij elkaar; - (Z. A.) ergens een bezoek afleggen,
KRULLETTER, v. (-s), schrijf- of drukletter met logeeren; (ook) geregeld ergens komen wegens
nierlijken trek.
huwelijksplannen; (ook) vrijen; -- (gew.) keuvelen,
KRULLIG, bn. ( -er, -st), vol krullen; (fig.) won- kouten, gezellig praten. KUIERING, v. (-en),
derlijk, zonderling; korzelig, verward. KRUL
wandeling.
-LIGHED,v.
KUIERGAST, m. (-en), (Z. A.) logeergast.
KRULLIJN, v. (-en), (meetk.) spiraallijn; ...MAKUIERWEG, m. (-en), wandelweg; ...STOK, m.
CHINE, v. (-s), (wev.) machine voor het fijnkaarden (-ken), wandelstok.
van wol; ...MOER, v. (-en), moer, die van een
KUIF, v. (kuiven), het opstaande voorhaar (bij
krul voorzien is, om gemakkelijk losgeschroefd te menschen en sommige dieren); Riket met de kuif,
kunnen worden; ...MOS, o. (plantk.) zeker soort hoofdpersoon uit een sprookje van „Moeder de
van mos; ...PALM, m. (-en), soort van palm in Gans"; iemands kuif in de war maken, zijn hoofdIndië voorkomende; ...PRUIK, v. (-en), pruik haar; - (bij vogels) opstaande vederbos boven op
met krulhaar; ...SALADE, v. ; ...SLA, v. kroe- den kop; (fig.) de kuif opsteken, boos worden; zelatuw; ...SELDERIJ, v. ...STEEN, m. (-en), vereeniging van haren (buiten op het zaad van
(bouwk.) zie krolsteen; ...TABAK, v. zeer fijn sommige planten). KUIFJE, o. (-s), kleine kuif.
gekorven tabak; ...TANG, v. (-en), krulijzer;
KUIFAAP, m. (...apen), (nat. hist.) de eigenlijke,
...TREKKEN, m. mv. sierlijke pennetrekken in of gemeene meerkat, wegens het puntige haar-

KRUKKENKRUIS, o. (-en), galgvormig kruis.
KRUKKER, m., KRUKSTER, v. (-s), die op
krukken loopt; sukkelaar, sukkelaarster.
KRUKKIG, bn bw. ( -er, -st), sukkelend, kwij nend, ziekelijk ; - gebrekkig, knoeierig, stumperig : hij zingt, hij speelt krukkig. KRUKKIG
-HEID,V.
KRUKSTANG, V. (-en), (bij stoommachines), de
stang, die de kruk in draaiende beweging brengt.
KRUKSTOEL, m. (-en), armstoel, leunstoel.
KRUL, V. (-len), omgekromd afschaafsel van
hout : de kachel met krullen aanmaken; - (spr.)
hij weert zich als eene kat in de krullen; - krul
haarlok; --- krulling, het krullen: er zit geene-lend
krul in dat haar, het wil maar niet krullen; zekere aardappelziekte, waarbij het loof gaat
krullen; - verschillende voorwerpen, die in vorm
met krullen overeenkomen; (bouwk.) geslingerde
kronkel (zeker sieraad); (scheepsb.) ombuiging van
het galjoen; - eene soort gebak, een dunne reep
van deeg, die als eene krul is opgerold; - (gew.)
zeker hoofdsieraad van vrouwen in den vorm van
kurketrekkers, aan het hoofdijzer : gouden krullen; fraaie, losse pennetrek, in het schrijven : eene sier lijke krul onder zijn naam trekken; - sierlijke
wending (in stijl); - (fig.) kuur, nuk, gril: dat
zijn maar krullen, ijdele woorden; - eene krul
meer dan een varkensstaart, hij heeft tamelijk sluik
haar; (fig. ook) 't is er tamelijk vervelend, maar
één ding is er ten minste prettig; een acteur heeft
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bosje, dat het wijfje op het hoofd draagt, aldus
geheeten.
KUIFAREND, m. (-en), eene soort van ruigpoot havik (spizaëtus occipitalis) met eene mooie kuif
op den kop.
KUIFDUIKER, m. (-s), (nat. hist.) eene soort
van fuut met zeer ontwikkelden wangkraag (colyrnbus auritus); komt in ons land op den trek voor.
KUIFEEND, v. (-en), kamduiker of toppereend
met lange neerhangende kuif (fuligula cristata).
KUIFEL, m . (-s), (gew.) deugniet.
KUIFHEN, v. (-nen), hen, met eene kuif; ...KIE
gekuifde kievit; ...KOEKOEK, m.-VIT,m.(en)
(-en), een Amerikaansche koekoek (coccyzus cristatus); ...LEEUWERIK, m. (-en), zekere soort
van leeuwerik (alauda cristata); ...MEES, v. (...meezen), eene soort van mees (pares cristatus).
KUIFMUTS, v. (-en), vrouwenhoofdhulsel.
KUIFPOOTIGEN, m. mv. eene orde der schaaldieren met twee paren kaakpooten en vier of vijf
paar roeipooten, waartoe o. a. de vischluizen behooren (copepoda).
KUIFREIGER, m. (-s), (nat hist.) een reiger,
met lange achterhoofdsveeren.
KUIKEN, o. (-s), jong hoen; — (fig.) domme
jongen of meisje; — (timm.) een ijzeren pen of
blokje met boorijzer, dat in het booromslag wordt
gestoken.
KUIKENBOOR, v. (...boren), kleine soort van
boor, waarvan het boorijzer door middel van een
kuiken in het booromslag is bevestigd.
KUIKENDIEF, m. (...dieven), (nat. hist.) middelmatig groote slanke valkvogel met sterk gekromden snavel (circus); de veeren van het aangezicht vormen een sluier.
KUIL, m. (-en), gat, uitholling, put in den grond
of in den bodem van het water : een kuil graven
om aardappelen in te bewaren; — (spr.) wie een
kuil graaft voor een ander, valt er zelf in, wie een
ander ongelukkig tracht te maken, wordt het
vaak zelf; -- voederkuil; — graf, grafkuil; — zak
deel van een vischnet; — net met zeer fijne-vormig
mazen, kwakkuil, dwarskuil en wonderkuil: met den
visschen;
— ( ontl.) holte in den hals; — werktuig
kuil
om klei te treden; — uitholling aan het einde eener
bol- of kegelbaan; (zeew.) deel van het schip, dat
van onder het halfdek tot onder den bak loopt; —
draaikolk, maalstroom. KUILTJE, o. (-s), kleine
kuil : kuiltje in de wang, in de kin; — putje in den
grond, waarin de kinderen met knikkers of knoopen
spelen.
KUILACHTIG, bn. ( -er, -st), met kuilen of
kuiltjes.
KUILBATTERIJ, v. (-en), batterij in den kuil
geplaatst.
KUILDEK, o. (-ken), (zeew.) het vierde dek op
een schip (van beneden af), waar zich o. a. de
kombuis bevindt en waarvan een gedeelte (de
kuil) van boven open is.
KUILEN, (kuilde, heeft gekuild), een kuil maken;
(landb.) in een kuil bewaren : aardappelen, rapen
kuilen; gekuild veevoeder hoort men allerwegen prijzen
boven hooi enz.; -- zeker spel met kuiltjes spelen; —
met den kuil visschen.
KUILGANGER, m. (-s), sekreetruimer, nacht
-werk.
KUILGELD, o. geld boven de koopsom van
boomen te geven voor het vullen der boomkuilen.
KUILIG, bn. ( -er, -st), met kuilen of kuiltjes.
KUILKORVET, v. (-ten), korvet van 28 stukken;
...SCHIP, o. (... schepen), schip met een kuil,
schip met twee batterijen boven elkaar; ...TENT,
V. (- en), (scheepst.) zonnetent van den achterkant
van den grootera mast tot aan den schoorsteen
van de kombuis.
KUILVISSCHER, m. (-s), die met den kuil vischt;
...V ISSCHERIJ, v. het visschen met den kuil.
KUIMEN, (kuimde, heeft gekuimd), (gew.) zwak
zijn, zich zwak gevoelen; klagen, zuchten, kermen.
KUIN, bn. bw. (gew.) fier, parmantig; knap,
netjes.
KUIP, v. (-en), een wijd houten vat, dat van
boven open is en tot onderscheiden doeleinden gebruikt wordt : waschkuip, ëadkuip, wijnkuip; inz.
ton om vleesch of spek in te bewaren : wij hebben
den os, het vleesch, het spek in de kuip; -- (spr.)
daar is vleesch in de kuip, daar is voorraad en
geld, daar heeracht welstand; — hij weet zeer
floed, welk vleesch hij in de kuip heeft, met welke
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menschen hij te doen heeft; -- (blauwverv.) eene

kuip zetten, haar toebereiden; — (leerl.) op de kuipen
werken, leer bereiden; (papierm.) aan de kuip
staan, papier scheppen; — holte waarin een machine-

deel zich kan bewegen. KUIPJE, o. (-s).
KUIPBAD, o. bad in eene badkuip.
KUIPBAND, m. (-en), (scheepst.) versterking
eener kluft door drie banden, in tegenst. met.
slingerband.

KUIPBLAUW, o. soort van blauwe verfstof.
KUIPEN, (kuipte, heeft gekuipt), vaten of
tonnen binden; het kuipersambacht uitoefenen;
(fig.) oneerlijke middelen aanwenden om zichzelven
of anderen aan een ambt enz. te helpen of een
tegenstander ten val te brengen; in het geheim
samenspannen.
KUIPER, m. (-s), vaten -, tonnenmaker; — ouikooper, intrigant.
KUIPERIJ, v. het binden van vaten of tonnen,
kuipersambacht; —, (-en), kuiperswinkel; — (fig.)
heimelijke samenspanning.
KU IPER SAMBA CHT, o. het ambacht van kuiper; ...BEITELTJE, o. (-s), ...BLOK, o. (-ken),
...BOOR, v. (...boren), beitel, blok, boor, waarvan
de kuiper gebruik maakt; ...DISSEL, m. (-s), distel
met zeer krom vooreinde en rechthoekig achtereinde, om de hoepels van een vat aan te drijven;
... DRILIJZER, o. (-s), kreus; ... GEREEDSCHAP.
o. (-pen), die de kuiper noodig heeft; ...GILD, o.
(-en.), ...GILDE, o. (-n); ...HAAK, m. (...haken);
...HAMER, m. (-s); ...HOEPTANG, v. (-en);
...HOUWEEL, o. (-en), dissel zonder achtereind:
...KLEMHAAK, m. (...haken); ...KLOOFMES ,
o. ( -sen), met een groot rechthoekig blad en rechten, dikken rug; ...SCHAAF, v. (...schaven);
...TANG, v. (-en); ...WERK, o.; ...WINKEL, m. (-s).
KUIPHOUT, o. klaphout, vathout waarvan tonnen of vaten gemaakt worden; ...HUIS, o. (.. .hui zen), kuiperswerkplaats; ...PERS, v. (-en), (pap.)
pers om de geschepte vellen te persen; ...PLANT,
v. (-en), plant die in eene kuip staat; ...STUK.
o. (-ken), (timm.) gebogen boomstuk, waardoor de
beide binnenboomen eener tweearmige trap bij
het bordes worden vereenigd.
1. KUIS, v. (kuizen), (gew.) knots; kies; — (gew.)
knikker.
2. KUIS, v. (kuizen), jonge koe, inz. onder de
negen maanden.
1. KUISCH, bn. bw. ( -er, meest -), rein, zuiver;
net, proper; — inz. eerbaar, rein van zeden, niet
overgegeven aan ontucht : eene kuische maagd';
kuische ooren, ooren van een kuische; - in kuisch heid gegrond : kuischv gedachten, gebaren, woorden.
KUISCHELIJK, bw.
2. KUISCH, m. (Zuidn.) schoonmaak.
KUISCHBOOM, m. (-en), zeker heestergewas
met bladeren, welke aan beide zijden wollig zijn
(agnus castus).
KUISCHEN, (kuchte. heeft gekuischt), reinigen, zuiveren, louteren; afstroopen (hennep); —
(Zuidn,) zijn glas kuischen, het uitdrinken; —
verbeteren (den stijl van een opstel, een brief).
KUISCHHEID, v. reinheid; eerbaarheid : de gelofte van kuischheid afleggen.
KUISCHMOLEN, m. (-s), walkmolen.
KUISKALF, o. (...vers, ...veren), een jonge stier,
(elders) een kalf van 't vrouwelijk geslacht.
I. KUIT, v. (-en), vleeschachtig deel van het
been onder de wade, d. i. de holte onder de knie.
2. KUIT, (gew.) KIET, v. (-en), eierstokken,
zaad der wijfjesvisschen : kuit schieten; — (spr.)
ik zal er haring of kuit van hebben, ik wil weten, hoe
de vork in den steel zit; -- ik zal er haring noch
kuit van hebben, ik zal er niets van hebben.
KUITADER, v. (-s, -en), (ontl.) ader, die door de
kuit van het been loopt.
KUITBAARS, m. (...baarzen), wijfjesbaars.
KUITBEEN, o. (-en), (ontl.) een been der onderste
ledematen, achter het scheenbeen.
KUITBOT, v. (-ten), eene bot vol kuit.
KUITBROEK, v. (-en), korte broek die even
over de knie, tot aan de kuiten reikt.
KUITENDEKKER, m. (-s), (scherts.) lange jas;
...FLIKKER, m. (-s), (dans.) kruissprong, zie
flikker : een kuitenflikker slaan, een kruissprong
maken; een kuitenflikker maken, eene buiteling,
vreemde capriolen maken.
KUITER, v. (-s), kuitvisch, wijfjesvisch (inz. van

haring en bokking).
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KUITHARING, m. (-en), haring, die kuit inheeft,
volle haring.
KUITJEBUITEN, (kuitjebuitte. heeft gekuitjebuit), (gew.) ruilebuiten.
KUITKARPER, m. (-s), (nat. hist.) wijfjeskarper.
KUITKOUS, V. (- en), kous die de kuit bloot
laat.
KUITKRAMP, v. (-en), (geneesk.) kramp in de
kuit; ...SPIER, v. (-en), (ontl.).
KUITSTEEN, v. eiergesteente, soort van tuf
ronde kortels die men voor versteende-stenm
vischkuit hield.
KUITVISCH, m. (...visschen), wijfjesvisch, kuiter.
KUITZIEK, bn. (van visch) met rijpe kuit.
KUIVEN, (kuifde, heeft gekuifd), van eene kuif
voorzien: zich tot eene kuif vormen.
KUIVIG, bn. gekuifd.
KUIZE, v. (-n), (oud rechtsw.) eene kuis : een
stok, onder en boven van eene ijzeren punt voorzien.
KUIZEN, (kuisde, heeft gekuisd), doodslaan met
een hamer (eigenlijk met eene kuis) of iets anders.
KUK, m. (-ken), (gew.) kus.
KUKELEKU, tw. ter nabootsing van het hanengekraai.
1. KUKELEN, (kukelde, heeft gekukeld), kraaien
(van een haan) .
2. KUKELEN, (kukelde, heeft gekukeld), (gew.)
tuimelen, buitelen.
KUKKEL, m. (-s), (gew.) kus.
KUKKIE, o. (-s), (in kindertaal) kusje.
KUL, v. (-len), (gew.) teelbal; — (Zuidn.) manneke roede; -- (gew.) flauwe vent, sul; — zatte kul,
dronkaard;, --- flauwe kul verkoopgin, flauwigheden
vertellen.
KULAS, V. (...assen), dat deel van een ingezetten
edelst een, dat onder de invatting is; -- (mil.)
stootbodem.
KULBAARS, m. (...baarzen), rondkoppige baars.
KULKOEK, v. grap, fopperij : kulkoek verkoopen,
nietszeggende praatjes, flauwe aardigheden debiteeren.
KULLAGE, v. fopperij.
KULLEBROER, m. (-s), fopper.
KULLEKENSKRUID, o. (gew.) standelkruid
(orchis), zeker gewas.
KULLEN, (kulde, heeft gekuld), (gemeenz.)
foppen, voor den gek houden. KTJLLING, v. het
kullen, gekul.
KULLER, m., KULSTER, v. (-s), fopper, fopster.
KUMMEL, v. met kummel of komijn bereide
likeur : een glaasje kununel drinken.
KUNDE, v. kennis, eene welgeordende kennis in
eenig vak van wetenschap : ik bewonder de kunde

van dien man; hij dingt naar die betrekking, maar
hij bezit er de kunde niet voor.
KUNDIG, bn. ( -er, -st), bedreven, ervaren (in
eene kunst of 'R etensehap) : een kundig ingenieur;
geleerd, bekend, wetende : hij is der zake kundig.
KUNDIGHEID, v. (...heden), kennis.
KUNEL, v. (gew.) (plantk.) zekere tijmplant.
KUNNE, V. geslacht, sekse : de mannelijke kunne,

de vrouwelijke kunne; van beiderlei kunne; de schoone,
zwakke, teelere kunne.

KUNNEN, (kon of konde, heeft gekund), in staat
zijn, bij machte zijn, vermogen : geloof mij, ik kan

u niet helpen; ik heb niet kunnen komen; een mensch
Can toch niet alles weten; ik zal doen, wat ik kan;

- verstand hebben van, kennen, weten (alleen
voor eene onbep. vijs, inz. van iets, dat men door
oefening machtig wordt) : ik kan zingen, zwemmen,

bbiljarten; hij kan nog niet lezen; —

als hulpwerkw. van wijze om de mogelijkheid

uit te drukken : veroordeel hem niet, hij kan nog
onschuldig zijn, misschien is hij nog onschuldig;
hij kan het geld verloren hebben, heeft het wellicht
verloren; — mogen : als uw werk af is, kunt gij
wel gaan wandelen; voor mijn part kan hij komen; -(soms) moeten, verplicht zijn : nu kan ik het betalen!
-- hoe kan hij dat doen ! hoe is het mogelijk dat
hij zulks doet; — hij kan geen goed meer doen, alles
wordt van hem ongunstig opgevat; — hij kan
,er niet over uit, hij is daarover nooit uitgepraat; —
ik kan er niet van tusschen, ik kan er niet aan ontkomen; ik kan niet meer (werken, loopen ens.),
ik ben af, op; - het kan niet (geschieden), het is
onmogelijk; — de ring kan niet aan den vinger
(gestoken worden); -- het deksel kan er niet af (genomen worden); — hij kan er niet bij (komen), kant

het niet bereiken; (fig.) het is boven zijne bevat
ik kan er niet boven (spelen),-ting;(karsp.)
heb geen hoogere troef; — zij kunnen er buiten,
zij kunnen het ontberen; — het kan er niet door
(gebracht, gestoken worden enz.); (fig.) het kan
niet door den beugel; — al de tarwe kan er niet in;
de zak is te klein; — die jongen kan mede (gaan,
rijden enz.); — er onder kunnen (geplaatst, gelegd,

gestoken kunnen worden enz.), (kaartsp.) eene
lagere kaart kunnen spelen; — over iets kunnen
(gebracht, geschoven, gelegd kunnen worden enz.);
(fig.) in staat zijn om de onkosten te bestrijden; —
over iets heen kunnen, het van zich kunnen ver
ik • kan er niet overheen, daarvoor moreel-krijgen:
geld uit te geven; — ik kan er niet overheen, ik kan het
niet uit mijne gedachte zetten; (ook) ik kan het niet
van mij verkrijgen; — over iem. kunnen, hem baas
kunnen; zijn meerdere zijn; — tegen iets kunnen,
iets kunnen uitstaan, verdragen; — uit iets kunnen
(gaan, gebracht worden enz.); (fig.) iets kunnen
ontcijferen; ik kan niet uit dat gekrabbel (wijsworden);
(fig.) de lap is te klein, er kan geene jas uit (gemaakt
worden).
KUNST, v. (-en), het kunnen, de door oefening
verkregen vaardigheid, om iets te verrichten of
tot stand te brengen : hij verstaat de kunst vare
schermen, zwemmen; hij verstaat de kunst, om met
menschen om te gaan, om geld bijeen te krijgen;
kunst wordt door oefening verkregen; oefening baart

kunst, door oefening verkrijgt men vaardigheid; den boeren, iem. de kunst afkijken; -- hebben is
hebben, maar krijgen is de kunst, het is veel moei

lijker iets te verkrijgen dan in het bezit ervan te
blijven; -- kennis toegepast op het dagelijksch
leven, bekwaamheid, kunstvaardigheid, talent; de
steen is met veel kunst gezet; dat is geen kunst; daar
is niet veel kunst voor noodig; dat is juist de kunst; —

handigheid, behendigheid : kunsten maken, kunsten

vertoonen; de kunsten van een goochelaar; kunstjes
met de kaart; — ( Zuidn.) tem. de kunst geven,

hem uitdagen iets te verrichten; -- in ongunsti,e opvatting: list, bedriegelijke voorspiegelingen,
slechte gewoonte : bij mij mot t gij met die kunsten

niet aankomen; ik zal here die kunsten wel afleeren;
dat zijn maar kunsten, maar fratsen, daar meent
men niets van; — (ook) wetenschap : de zevert
vrije kunsten; en weer zocht de arme kunst naar 't
kruid, dat nergens wast op aard; - zwarte kunst,

tooverkunst, geestenbezwering; wat door menschen is gemaakt, in tegenst. met
de natuur of het natuurlijke : werken van kunst;

is deze grot een werk der kunst of een gewrocht der
natuur I; haar geheele manier van zijn is kunst.
geen natuur; --- het vermogen in den mensch om

de indrukken, die op zijne zintuigen of op zijn geest.
en gemoed worden gemaakt, in hoorbare en zichtbare vormen weer te geven : de schoone kunsten,
dichtkunst, toonkunst enz.; de beeldende kunsten,
de schilder- en beeldhouwkunst : hij doet veel voor

de kunst; geschiedenis van kunsten en wetenschappen;
groote kunst, het behandelen van grootsche, indruk-

wekkende onderwerpen; kleine kunst, het behandelen van kleine of eenvoudige onderwerpen; —

volgens de regele t der kunst; (fig.) de kunst loopt thans
om brood, de kunstenaar heeft moeite, om zijn

brood te verdienen. KUNSTJE. o. (-s), kleine
kunst; goocheltoer.
KUNSTACADEMIE, v. (-s), hoogeschool voor
beeldende kunsten.
KUNSTARM, m. (-en), arm, van hout of metaal
vervaardigd, ter vervanging van het ontbrekend
natuurlijk lichaamsdeel; ...AVOND, m. (-en),
avond aan schoone kunst, muziek of letteren
gewijd; ...AZIJN, m. azijn, uit kruiden gekookt
of getrokken.
KUNSTBAAN, v. (...banen), weg met steen,
puin, grint enz. hardgemaakt; ...BEEN, o. (-en),
been, van hout of metaal vervaardigd, ter vervanging van het ontbrekende lichaamsdeel; .. .BEGRIP, o. (-pen), begrip op het gebied der schoone
kunsten; ... BEMESTING, v. bemesting met
kunstmest; ...BEOORDEELING, v. (-en), oordeel,
geveld over werken der schoone kunsten; ...BESCHOUWING, v. (-en), vertooning van kunstwerken (inz. platen) aan eene vergadering of aan
genoodigden enz.; rubriek in krant of tijdschrift,
aan bespreking der kunstwerken gewijd; ...BEWERKING, v. (-en), wat door middel der kunst
geschiedt; (heelk.) operatie; ...BEWOORDING, v.
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(-en), technische uitdrukking, technische term;
...BLOEM, V. (- en), bloem, vervaardigd van papier,
was, veeren enz.; ...BOTER, v. in tegenst. met
natuurboter; ...CEMENT, o. zie cement; ...DRAAIER, m. (-s), die allerlei fijne, kunstige voorwerpen
vervaardigt uit ivoor, palmhout enz.; ...DRIFT,
v. vurige aandrift tot de kunst; natuurlijke aandrift
voor kunst, instinct.
KUNSTELEN, (kunstelde, heeft gekunsteld), op
beuzelachtige wijze kunst aanbrengen, knutselen,
onnatuurlijk, gewrongen maken : het beeld ran den
tekst is te eenvoudig, om er aan te kunsteten; zullen
wij kunstden aan zijn klaar en duidelijk woord I
KUNSTELIJK, bw. met kunst (bearbeid, gedaan).
KUNSTELOOS, bn. bw. (... bozer, -t), zonder
kunst; eenvoudig, naïef : mijn kunsteloos lied.
KUNSTELOOSHEID, v. gebrek aan kunst, een
-voudighe.
KUNSTENAAR, m. (-s), (w. g.) kunstig werkman;
die bedreven is in zijn vak : hij is een kunstenaar
in zijn vak; — ( Zuidn.) kunstenmaker; — (thans
inz.) iem. die eene der schoone kunsten beoefent.
KUNSTENAARSHAND, v. de hand van een kun
-stenar:
dat is met kunstenaarsliand gedaan.
KUNSTENAARSLEVEN, o. het leven van hem,
die zich aan eene der schoone kunsten heeft gewijd.
KUNSTENARES, v. ( -sen), vrouw, die eene der
schoone kunsten beoefent.
KUNSTENARIJ, v. (-en), behendigheid; (fig.) list,
boosheid, kuiperj.
KUNSTENBOEK, o. (-en), goochelboek; ...MAKER, m . (-s), iein. di Q gymnastische toeren, goocheltoeren enz. verricht.
KUNSTGALERIJ, v. (-en), verzameling van schilderijen; ...GEBIT, o. valsche tanden; ...GEDACHTE, v.; ...GEHEIM, o. (-en), een middel, dat de
kunstenaar geheim houdt; ...GENOOT, m. (-en),
....GENOOTE, v. (-n), die met een ander dezelfde
kunst beoefent; ...GENOOTSCHAP, o. (-pen),
vereeniging, wier leden de schoone of beeldende
Kunst beoefenen; ...GENOT, o. genot door de
schoone kunsten gegeven; ...GESCHIEDENIS,
v. geschiedenis der schoone kunsten; ...GEVOEL,
o. gevoel voor kunst; aesthetisch gevoel, smaak;
...GEWROCHT, o. (-en), kunstwer, kunstproduct.
KUNSTGIETERIJ, v . het vervaardigen van oorstbeelden, penningen, en andere artikelen van kunst
en smaak; — (-en), werkplaats daarvoor.
KUNSTGLAS, o. kunstig bewerkt glas, zooals
ijsglas.
KUNSTGREEP, m. (...grepen), vaardigheid,
handgreep; (fig.) eene voordeelige, niet aan ieder
bekende manier om eene zaak te behandelen,
inz. wanneer men daardoor iets ongeoorloofds
tracht te bewerken, list, streek.
KUNSTHANDEL, m. handel in voorwerpen van
kunst; (ook) winkel, Raar die voorwerpen worden
verkocht; ...HANDELAAR, m. (-s), handelaar in
voorwerpen van kunst en smaak; ...HEI, v. (-en),
hei door raderwerk of stoom gedreven.
KUNSTHISTORIE, v. kunstgeschiedenis; ...HISTORISCH, brr. uit een kunsthistorisch oogpunt
beschouwd.
KUNSTHOORN, o. (veearts.) eene verbinding
van gutta-percha en ammoniakgom, dienende om
het hoorn van den hoef tijdelijk te vervangen;
...HOUTJES, o. mv. kruisen enz. die kunstig in
elkaar gemaakt zijn en uit en in elkaar gezet moeten
worden.
KUNSTIG, brr. bw. ( -er, -st), kunst bezittende;
door kunst vervaardigd; kunstvol., van kunst
getuigend : eene kunstige machine; — bedreven;
met kunst verricht : die steen is kunstig gezet; —
nagemaakt, de natuur nagebootst. KUNSTIG
-HEID,v.
KUNSTIGLIJK, bw. kunstig.
KUNSTIJS, o. op kunstmatige wijze verkregen
ijs; ...IJSMACHINE, v. (-s), waarmee kunstijs
wordt gemaakt.
KUNSTINDUSTRIE, v. kunstnijverheid;
...IVOOR, o. op kunstmatige wijze verkregen
ivoor ; ...JUWEEL, o. (-en), zeer schoon juweel;
iets wat bijzonder fraai is.
KUNSTKABINET, o. (-ten), verzameling van
schilderijen enz.; ...KAMER, v. (-s), kamer, waar
voorwerpen van kunst bewaard worden; ...KENNER, m. (-s), iem. die kunstvoorwerpen weet te
beoordeelen en te waárdeeren; ...KENNIS, v.
kennis van kunstzaken.
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KUNSTKEURIG, bn. ( -er, -st), uiterst keurig;
op 't gebied van kunst moeilijk te voldoen, kies
-keurig.
KUNSTKEURIGHEID, v.
KUNSTKNIE, v. (-da), (scheepst.) knie, die uit
twee stukken is samengesteld en met ijzeren platen
versterkt; ...KOFFIE, v. geene echte koffie;
...KOOPER, m. (-s), ...KOOPSTER, v. (-s),
handelaar, handelaarster in voorwerpen van
kunst; ...KOUDE, v. koude, voortgebracht dooi
het kunstmatig onttrekken van warmte; ...KRING,
m, kunstlievende vereeniging ; ...LEER, o. op
leer gelijkende stof, inz. geperst papier; ...LICHT,
o. alle licht dat niet van zon, maan of sterrex
afkomstig is, inz. in tegenst. met daglicht;
...LIEFDE, v. liefde tot de kunst: ...LIEFHEBBER, m . (-s), die veel van kunst houdt, kunstvriend.
KUNSTLIEVEND, bn. ( -er, -st), veel van kunst
houdend : een kunstlievend publiek; de kunst bevorderend : kunstlievende leden eener vereeniging, in
tegenstelling met de werkende leden. KUNST LIEVENDHEID, v.
KUNSTLONG, v. (-en), automatisch toestel tot
kunstmatige ademhaling met zuurstof.
KUNSTMAGNEET, ir . (...neten), (nat.) kunstmatig verkregen magneet, in tegenst. met natuur
magneet; ...MARMER, o. kunstig nage--lijken
maakt marmer.
KUNSTMATIG, bn. bw. ( -er, -st), overeenkomstig
de (regelen der) kunst; niet door de natuur aangewezen, niet volgens de natuur : eene kunstmatige
verdeelins; het kunstmatig stelsel van Linnaeus; —
kunstmatige vischteelt, een middel, om de eitjes
der meest gezochte en smakelijkste riviervisschen
in vijvers te laten ontwikkelen; — onnatuurlijk,
gedwongen : de prijzen zijn kunstmatig opgedreven,
voor de verhooging bestaat geen natuurlijke reden.
KUNSTMEST, m., ...MESTSTOF, v. (-fen),
kunstmatig bereide mest, als chilisalpeter, superphosphaat enz.; ...MESTSTROOIER, m. (-s),
machine om den kunstmest gelijkmatig over het
land te strooien; ...MIDDEL, o. (-en), een kunstig
middel, middel om de eene of andere kunstige uit werking te weeg te brengen; ...MINERAALWA.TER, o. spuitwater; ...MINNAAR, m. (-s, -naren),
hij die de kunst bemint, 't zij hij die zelf beoefene
of niet; hij die de kunst bevordert, den kunstenaar
ondersteunt, eert en aanmoedigt; ...MINNEND,
bn. kunstlievend; ...MOEDER, v. (-s), (bij Bene
broedmachine) het deel der machine, dat de jonge
kuikens de noodige warmte verschaft, waarin zij
opgefokt worden; ...MUSKUS, v. kunstmatig
bereide muskus; ...NIEUWS, o.; ...NIJVERHEID.
v. nijverheid, waarmee kunst gepaard gaat.
KUNSTOOG, o. (-en), glazen oog; ...00R, o.
(-en), een kunstig nagemaakt oor: ...POK, v. (-ken),
pok, die door inenting is ontstaan; ...PRENT, v.
(-en), plaat, koperplaat; ...PRODUCT, o. (-en).
voortbrengsel der kunst; ... RAAT, v. (...raten),
door kunst vervaardigde raat uit was; ...RECHTER, m. (-s), kunstbeoordeelaar; ...REDENAAR,
m. (-s), redenaar, die naar de regelen der kunst,
weet te spreken.
KUNSTREGEL, m . (-s), de wetten, voorschriften
en bepalingen, die door het beoefenen cener kunst
van lieverlede gevonden, vastgesteld en in de
kunstwereld algemeen aangenomen zijn.
KUNSTREIS, v. (...reizen), ...REIZE, v. (-n).
reis door een kunstenaar, inz. een musicus of tooneelspeler, gemaakt waarbij hij op verschillende
plaatsen zijn gaven toont; eene reis, ondernomen
(door schilders, beeldhouwers enz.) om in andere
landen de kunstgewrochten te leeren kennen en te
bestudeeren.
KUNSTRICHTING, v. (-en), richting op het
gebied der kunst.
KUNSTRIJDEN, o. bij het rijden schoone bewegingen maken of kunstige figuren beschrijven;
...RIJDER, m., ...RIJDSTER, v. (-s), paardrijder
of -rijdster in een circus; (ook) iem. die op kunstige wijze schaatsenrijdt.
KUNSTRIJK, bn. ( -er, -st), kunstvol, de bewijzen
van groote kunst gevend.
KUNSTSCHAATS, v. (-en), schaats speciaal.
voor het schoonrijden gemaakt.
KUNSTSCHAT, m. (-ten), kunstverzameling;
...SCHILDER, m. (-s), de schilder als kunstenaar,
in tegenst. met den gewonen huisschilder.
KUNSTSCHOOL, v. (...scholen), school ter
vorming van kunstenaars; -- collectieve naam
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voor hen die zich bij 't beoefenen eener kunst aan
een zelfden meester aansluiten of een zelfden trant
volgen; school, waar kunstnijverheid wordt beoefend : kunst- en industrieschool te Amsterdam.
KUNSTSCHOON, o. het schoone in de kunst;
...SLOT, o. (-en), slot, dat op kunstige wijze wordt
opengemaakt, zooals het letterslot; ... SMAAK,
m. esthetische smaak, ontwikkeld kunstgevoel;
...SPRINGER, m. (-s), die kunstsprongen uit
-voert;
...SPRONG, m. (-en), kunstige sprong.
KUNSTSTEEN, m. (-en), uit klei, leem enz.
gevormde en daarna gedroogde en gebakken steen,
in tegenst. met natuursteen.
KUNSTSTROOMING, v. (-en), overheerschende
kunstsmaak in zekeren tijd.
KUNSTSTUK, o. (-ken), iets, dat met kunst
volbracht of uitmuntend bewerkt is, meesterstuk;
...TAAL, V. technische taal; taal, die in de kunst
gebruikelijk is; kunstmatig uitgedachte taal, zooals
volapuk, esperanto enz.; ...TALENT, o. (-en),
talent, aanleg tot kunstenaar; ...TAND, m. (-en),
valsche tand; ...TERM, m. (-en), kunstwoord.
KUNSTVAARDIG, bn. bw. ( -er, -st), bedreven in
Bene (werktuiglijke) kunst; ...VAARDIGHEID, v.
een hooge graad van verkregen bekwaamheid in
de beoefening eenei kunst, gesteund door aan
...VER -geborntal;.VEILNG,v(-en)
...VERZAMELING, v. (-en),-KOPING,v.(en);
verzameling van kunstwerken; ...VLIJT, v. kunst
...VOORTBRENGSEL, o. (-s, -en),-nijverhd;
kunstproduct; ...VORM, m. (-en), vorm, waarin
de kunst, de idee der schoonheid, zich openbaart;
...VRIEND, m. (-en), kunstminnaar; ...VUUR,
o. kunstvuurwerk; (fig.) kunstliefde; ...VUUR W E [IK, o. (-en), lichamen, met een brandbaar,
lichtg vend en ontploffend mengsel gevuld;
...VUURWERKMAKER, in. (-s), die kunstvuur
-werk
maakt.
KUNSTWAARDE, v. waarde uit een oogpunt
van kunst.
KUNSTWEG, m. (-en), aangelegde weg, inz.
straatweg, grintweg enz.
KUNSTWEIDE, v. weide waar verschillende
grassen en andere geve assen eerst gezaaid zijn.
KUNSTWERELD, V. het gebied en de vereeniging
an personen, die zich met de kunst bemoeien,
hetzij als beoefenaars der kunst, hetzij als belang
kunsten; ...WERK, o. (-en), een-stelndi
werk of gewrocht, hetwelk aan de vereischten
van de kunstregels en van den smaak voldoet;
(ingenieurses.) werk waarvoor andere materialen
dan aarde en zand gebruikt zijn, dus meer in
tegenst. met grondwerk; ...WERKTUIG, o. (-en),
machine, toestel.
KUNSTWIJN, m, kunstmatig verkfegen wijn,
niet uit druivensap door gisting verkregen; ...WOL,
v. chemisch bereide wol, uit cellulose verkregen;
...WOORD, o. (-en), technische term, een in de
kunsten en bedrijven algemeen aangenomen woord;
...WOORDENBOEK, ,o. (-en), technologisch woordenboek; ...ZAAL, v. (...zalen), museum.
KUNSTZANDSTEEN, in steen uit zand en een
bindmiddel samengeperst; - FABRIEK, v. (-en).
KUNSTZIN, m. smaak en gevoel voor het schoone
der kunst; ...ZIJDE, v. chemisch bereide zijde,
uit cellulose verkregen; ... ZWEER, v. (.. .zweren),
fontanel, fistelzweer.
KURAS, o. ( -sen), pantser, borstharnas : de eerste
kurassen waren van leder.

KURASSIER, m. (-s), cavalerist, voorzien van
helm en kuras : sedert 1S41 bestaan er in het Neder landsche leger eieen kurassiers meer.

KUPEL, v. (-s), uit poreuze stof gemaakt kroesje
of schaaltje, orn goud of zilver door middel van
lood bij gloeihitte te essaieeren.
KUPELLEEREN, goud of zilver op de kupel
afdrijven.
KUREN, (kuurde, heeft gekuurd). gluren, pink-,
knipoogen.
KURENMAKER, m . (-s), potsen -, grimassen maker.
1. KURK, o. sponsachtig weefsel op de schors van

sommige boomen, vooral op die van den kurkeik

en den kurkiep; - (spr.) zoo droog als kurk, zeer
droog.
2. }URK, v. (-en), stop, van kurk gesneden en
dienende tot sluiting van flesschen of kruiken.: we
hebben nog meer onder de kurk, om iem. tot drinken
aan te sporen; dergelijke stoppen van caoutchouc :

gummi-kurken; --- stuk kurk aan een vischnet
enz. om dit te laten drijven; (fig.) de kurk waarop
iets drijft, de zaak zonder welke iets niet bestaan
kan. KURKJE, o. (-s).
KURKACHTIG, bn. ( -er, -st), als kurk.
KURKBAST, m. kurk, bast van kurk; ...BLOK,
o. (-ken), blok waarop men de flesschen kurkt;
...BOOM, m. (-en), die kurk oplevert, inz. de
kurkeik; ...BUFFER, m. (-s), (veearts.) hoefbuffer
van 2 cM. dik kurk gesneden; ...DROOG, bn.
zoo droog als kurk, door en door droog.
KURKEIK, m. (-en), zekere boom, tot de katjes
welke om zijne schors-dragenbho,
aangekweekt wordt en vooral gevonden wordt in
de kustlanden van de Middellandsche Zee (quercus
suber).

1. KURKEN, bn. van kurz : kurken zolen; --(spr.) een goed geloof en eene kurken
dan drijft
men de zee over, met goed vertrouvn en en lucht

ziel:

-hartiged
komt men alles te boven.
2. KURKEN, (kurkte, heeft gekurkt), eene kurken
stop op eene flesch of kruik doen : die flesch is niet
goed gekurkt.

KURKENFABRIEK, v. (-en); ...GELD, o.
tegemoetkoming aan den kastelein, wanneer
men bij een diner zijn eigen wijn meebrengt, berekend naar het aantal gebruikte flesschen; ...MAND
waarin men de kurken bewaart; ...SNIJ -JE,o.(s)
kurken snijdt; ...ZAK, ni -DER,m.(s)ied.
(-ken), gevlochten touwzak met stukken kurk
gevuld, welke de schippers buiten boord houden, wanneer hunne schepen dreigen tegen elkander
te stooten.
KURKETREKKER, in. (-s), werktuig om fles schen enz. te ontkurken; - (fig.) als zoodanig
gekrulde lokken; - een gebocheld, krom gegroeid
mensch.
KURKIEP of ...IJP, m. (-en), harde iep of olm,
die vooral op zandgronden voorkomt en kenbaar
is aan de kurkachtii e woekering zijner schors
(ulmus sativa); ...INZAMELING, v. (-en); ...LAAG.
V. (...lagen); ...LINOLEUM, o. kurkzeil; ...MACHINE, v. (-s), machine om flesschen te kurken;
...MES, o. ( -sen), een breed, zeer scherp mes, om
kurk te snijden; ...OLM, m. (-en), kurkiep
...PLAAT, v. (...platen), plaat van kurk, zooals
die in deze handel geb, acht wordt; --- kleine dunne
reep, voor insectenverzamelingen; ...SCHROEF,
V. (...schroeven), kopschroef : de kurk in liet
kopstuk eener dwarsfluit, waardoor de toon ver
verlaagd kan worden; ...STEEN, o. van-hogden
kurk bereide soort van steen, gebezigd als eene
warmtewerende bekleeding; ...STOF, v. (scheik.)
suberine.
KURKUMA, V. de wortelstok van curcuma
loni;a, waaruit Bene gele verfstof bereid wordt,
ook geelwortel en Indische saffraan geheeten;
zoo geel als kurkuma; --PAPIER, o.; -POEDER,
o.; -WORTEL, m.
KURKVIJL, v. (-en), zekere vijl, gewoonlijk
rattestaort geheeten ; ...VORMING, v. (-en)
...VUURMAKER, m. (-s), stukjes kurk, met hars
of terpentijn besmeerd, om vuur te maken (in
tegenst. met houtvuurmaker); ...WEEFSEL, o.
(-s); ...ZEIL, o. stof die gemaakt wordt van kurk afval en vooral als vloerbedekking wordt gebruikt,
linoleum ; ... ZUUR, o. een zuur verkregen door
kurk met salpeterzuur te koken, suberinezuur.
KUS, m. ( -sen), een druk van den w .. and op iets,
als teeken van liefde, genegenheid, vriendschap,
inz. zulk een druk op den mond van een ander
als uiting van liefde : iem. een kus op den mond,

een

op de wang, op het voort' oof d geven; iem
kus
toewerpen, zijn eigen hand kussen en die naar den
peisoon toe bewegen; een Judaskus, kus eens ver
KUSJE, o. (-s), kleine kus : een kusje is-rades.
geen zonde; een kusje is maar stof, wil je 't niet.
hebben, dan veeg je het maar of (af); - een kusje
stelen, rem. zonder verlof en onverwacht kussen.
KUSHANDJE, o. (-s) : een kushandje geven, een

kus toewerpen (van kinderen).
KUSSEBAARD, m. (-en), (w. g.) iem. die gaarne
kust; ...BEK, m. en v. (-ken), iem. die veel van

kussen houdt.
1. KUSSEN, (kuste, heeft gekrist), kussen geven,
zoenen : iem., elkander kussen; iew. de wang kussen;
iem. de hand, de voeten kussen, als teeken van
onderdanigheid of met nog grooter nederigheid; - -(fig.) de roede kussen, uit besef 4- an het beilzarne
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waardoor het mogelijk is tijdingen met schepen
der straf of kastijding zich z , Wrier rner.cei er aan
in zee te wisselen; ...STREEK, v. (...streken),
onderwerpen ; — (Zuidn.) zijn hand kussen, tevremag
strook lands langs de zee; ...TERRAS, o. ( -sen),
den zijn : is hij maar met 10 fr. beboet ? h?j
terras langs de kust, door de erozie van het zeezijne hand kussen ; — (dicht.) de avondwind kuste de
water ontstaan en door de littorale niveau-verandebloemen; — iem. goedendag, vaarwel kussen, al
buiten de werking van het zeewater gekomen;
ring
kussende, met een kus het toewenschen, KUS
...VAARDER, m. (-s), vaartuig. dat zich bij de
SING, v. liet kussen, gekus.
kustvaart bepaalt; schipper van zoodanig vaar2. KUSSEN, o. (-s), meestal vierkante zak, met
tuig; zie kustwachter; ... VAART, v. vaart lange
veeren, paardenhaar enz. gevuld, inz. dienende
de kust (van kaap tot kaap, van haven tot haven);
om er op te zitten of te liggen • een zacht, een hard
...VAK, o. (-ken), bepaald gedeelte eener kust;
kussen; de kussens schudden; — inz. oorkussen;
...VERDEDIGING, v.; ...VERLICHTING, v.
(spr.) twee gelooven op één kussen, daar slaapt de
de gezamenlijke lichten of vuurtorens langs de
duivel tusschen, wanneer twee personen van verkust; ...VISSCHER, m. (-s); ...VISSCHERIJ, v.
schillend geloof met elkander trouwen, dan gaat
(vroeger) de visscherij in de zoogenaamde Binnenhet zelden goed; --- met zijn been in 't kussen zitten,
lek, zie lek; ...WACHT, v.; ...WACHTER, m. (-s),
zijn been gebroken hebben; — (spr.) op het kussen
vaartuig, dat de kust bewaakt; kustbewaarder.
geraken, aan het bewind komen, tot eene hooge
KUT, V. (-ten), (plat) vrouwelijk schaamdeel.
waardigheid benoemd worden; fem. op het kussen
KUTE, v. (-n), (gew.) kuiltje, putje.
brengen, helpen; op het kussen zitten, eene aanzien
KUTSE, m. (-n), (Zuidn.) iem. die bij de boeren
-lijke
betrekking bekleeden; --eieren.
boter enz. opkoopt om ze op de markt weer
-onderstel
eens
wagens;
rijbord, deel van het
van de hand te doen.
(zeew.) klamp van zacht hout op plaatsen, welke
KUTSEN, (kutste, heeft gekutst), (Zuidn.) het
anders door het schuren der touwen te veel zouden
beroep van kutse uitoefenen.
lijden; •-- (timm.) het platte deel van een paneel
KUUN, v. toekruid, boonenkruid, gewoonlijk
tusschen de bosQingen; -- plat deel van een bouwkeule en ook keune geheeten.
steen, tusschen de schuin toeloopende randen;—
1. KUUR, v. (kuren), gril, luim, grap : hij heeft
(nat.) wrijver, die de glazen schijf der electriseeraltijd van die vreemde kuren; gelaatsvertrekking;
machine drukt; — een leeren kussentje dat het
grijns, grimas.
dichtvallen van eene deur belet; -- hij heeft kl,,ine
2. KUUR, v. (kuren), geneeswijze, behandeling
dikke handen met kussentjes, bij de kneukels hooger
eener ziekte : eene kuur ondergaan; badkuur, antliggend vleesch; -- (jag.) de achterbouten van een
vettingskuur; eene kuur doen om mager te worden ,
haas; -- voetkussen; — speldenkussen.
eene bepaalde leefvN ijze daartoe volgen.
KUSSENBANKJE, o. (-s), bankje met een daarop 3. KUUR, o. (kuren), (gew.) touw of ketting
gemaakt kussen; ...BLOK, o. (-ken), toestel tot
waarmee eene koe, geit of schaap aan een paaltje
ondersteuning dei draaiende assen van een werkwordt vastgezet om langs den weg te grazen.
tuig; ...PLAAT, v. (...platen), (art.); ...SLOOP,
KUUTJE, o. (-s), (gew.) kuiltje, Dutje.
v. (-en), overtreksel van een beddekussen; ...STUK,
KUUTJE -KNIP, o. Zie op KNIP. KUUTJE
o. (-ken), (bouwk.).
o. (gew.) zekere kinderspelen met marme--PROL,
KUSSENTJE, o. (-s), klein kussen; een met
ren of aarden knikkers, knoopen en centen.
kruiden gevuld zakje, dat men op een ziekelijk
1. KWAAD, bn. (erger, ergst; kwader, jiwaadst,
lichaamsdeel legt; -- borstplaatje van suiker,
in de beteekenis boos, toornig), (van personen en
balletje ; — (art.) zundgat ; — (raat. kist.) zeker
dieren) het tegendeel van goed, niet zijnde zooals
schelpdier, zie gaper, 2e art.
men kan verlangen, slecht, ongeschikt : de goeden
KUSSENZETEL, m . (-s), (w. g.) canapé, sofa,
moeten, het met de kwaden ontqelden, zie goed; voor
ottomane.
die betrekking is hij nog zoo kwaad nipt, is hi tamelijk
1. KUST, v. (-en), zandstrand, dat met de tijen
geschikt; — kwade vrienden zijn, vijandig gezind
ondervloeit ; — strook lands langs de zee; oever:
zijn; — lastig, moeilijk : hij is een kwade rakker; —
hooge, lage kust; vlakke, rotsige kust; — (zeew.) eene
toornig, nijdig, boosaardig : kwaad worden; hij
schoone kust, waai de zee behoorlijk diep is, zonder
wordt licht kwaad, is spoedig boos; -- iem. kwaad
banken,
klippen ; eene vuile kust, gevaarlijk door
maken; zich kwaad maken. toornig worden; kwaad
klippen enz.; eene ontwikkelde kust, die talrijke insnijop iem. zijn; een kwaad wijf; — met een kuaden
dingen vertoont; — (fig.) alle kusten bezoeken, met
kop wegloopen, verstoord en zonder na-ar rede te
allerlei slecht volk verkeeren; — (fig.) er zijn kapers
luisteren; hij is zoo kwaad niet, als hij wel lijkt
op de kust, er zijn concurrenten, er zijn personen
(of) als hem zijne muts wtl staat, hij is beter, oed.hier die hetzelfde beoogen, verlangen, v illen hebaardiger dan hij schijnt; -- hij is niet kwaad van
ben ; — er zijn haaien op de kust, er is gevaar
aard, niet boosaardig; —
bij ; -- kustland.
(van zaken) - niet zijnde zooals het behoort te
2. KUST, v. verkiezing; te kust en te keur, voor
zijn, slecht, verkeerd, niet deugend : een kwaad
't kiezen, zooveel men maar wil.
geweten hebben, niet zuiver; -- kwade trouw, trouKUSTAFFUIT, i (-en), het onderstel van het
weloosheid; — een advocaat van kwade zaken, iem.
geschut op kustbatterijen; ...BATTERIJ, v. (-en),
die onrechtvaardige dingen verdedigt; — te kwader
die op de kust, aan de oevers of mondingen der
trouw, valsch, niet oprecht, verraderlijk; — iem.
rivieren of aan den ingang van havens is aangelegd;
een kwaden raad geven; — dat is nog zoo kwaad
...BEWAARDER, m. (-s), een snelzeilend vaar
niet, dat is vrij goed; dat is gansch niet kwaad; het
dat op eene kust kruist, om tegen smokkel -tuig,
was niet kwaad, als... het zou niet ongewenscht
te waken of tegen een vijandelijken overval;-handel
zijn, dat...; — kwade sappen, kwaad bloed; —
een kustwachter; ...BEWONER, m. (-s), ...BEdat zal kwaad bloed zitten, een gevoel van mis
WOONSTER, V. (-s), wie aan de kust woont;
wrevel wekken; -- (spr.) kwade-noegdhif
...BOOT, v. (-en), boot voor de kustvaart; ...EI
samensprekingen bederven goede zeden, kwaad geeiland, dat dicht bij de kust ligt;-LAND,o.(en)
gezelschap, omgang met slechte menschen bederft
...GEBERGTE, o. (-n), gebergte langs de kust;
goede zeden; goed geld naar kwaad geld gooien.
...HANDEL, m. handel langs de kust.
zie geld; daar is kwc.ad geld bil, daar verliest men
KUSTING, v. (-en), hypotheek : op lusting
op, moet geld bij; — kwade betalers, die niet, of
geven of nemen, hypothekeeren.
niet op tijd betalen; een kwade noot, die niet deugt:
KUSTINGBRIEF, m. (...brieven), pandbrief.
—
(spr.) kwade noten kraken; — een kwade aardappel.
de
kust;
KUSTLAND, o. (-en), strand; land aan
die door de aardappelziekte is aangetast; —
...LICHT, o. (-en), licht, dat aan de kust is ontlastig, in oeilijk : dat is een kwade boel, eene
stoken, vuurtoren; ...LIJN, o. (-en), lijn, waarin
lastige zaak; — het zeer kwaad hebben, zeer ongezee en land elkaar ontmoeten; ...MEER, o. (...melukkig zijn, in kommervolle omstandigheden ver
ren), meer, dat door afsluiting van een stuk der
— het te kwaad krijgen. in moeilijke om--kern;
zee is ontstaan, hetzij door sedimenten, hetzij door
standigheden komen, er slecht aan toe worden. in
het terugtrekken der zee; lagune, strandmeer;
gevaar geraken, het onderspit moeten delven;
...ONTWIKKELING, v. (aardr.) de verhouding
(ook) zich niet langer goed kunnen houden, zijne
der lengte van de kustlijn tot de oppervlakte van
aandoening niet langer kunnen bedwingen; (ook)
het land; ...RIF, o. (-fen), rif langs de kust,
ruzie krijgen; -- dct zal kwaad gaan; — onaangefranjerif ; ...RIVIER, v. (-en), kleine rivier in de
naam, onvoordeelig, ongelukkig : nog een paar
nabijheid van de zeekust; ...SCHIP, o. (...schepen),
kwade weken, dan zijn wij er door; wij hebben een
schip voor de kustvaart, dat zich niet ver in zee
kwaad jaar gehad; wij hebben nu geen kw^.ad
waagt; ...SEINPOST, m. seinpost, semaphore,
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wijnjaar; ter kwader ure, op een ongelukkig
•ogenblik ; —
ongunstig voor iem. of iets : ongelukken zijn kwade
kansen, daar kan men weinig aan doen; — 't is

kwaad weer voor de tuinvruchten; — een kwaad
vermoeden hebben, dat ten opzichte van iem. ongunstig is; — bij iem. in een kwaad blaadje staan, slecht
aangeschreven staan; — iem. in een kwaad daglicht
stellen, alles N an hem ongunstig voorstellen; —
hij staat in een kwaden reuk, er wordt niet gunstig
over hem gedacht en gespt. oken; — iem. een kwaad
hart toedragen, hem ongunstig gezind zijn; —
in eene kwade luim zijn, waarin men onvriendelijk
is v oor anderen; — kwade tijding, die ongunstig

is voor hem, die haar ontvangt; — zeer gevaarlijk:
er heerschen kwade koortsen; kuad' droes, gevaarlijke
ziekte bij paarden; —
bw. op slechte, verkeerde wijs : zoo qoed en zoo

kwaad, als hij kon; hij meende het zoo kwaad niet; —
het kwaad te verantwoorden hebben.
(In Z. A. is kwaad = boos, toornig; en kwaai

= boosaardig, venijnig, ongetemd).
2. KWAAD, o. de hoedanigheid van kwaad : hij
kent geen verschil tusschen goed en kwaad; — al wat
kwaad is; (bijb.) de boom der kennisse des goeds en
des kwaads; — zulke taal doet meer kwaad dan goed;
— kwaad met goud vergelden; — hij kan daar geen
kwaad (doen), alles wat hij daar doet, wordt goed
— waar kwaad is, komt kwaad bij, een-gekurd;
ongeluk komt zelden alleen; — dat kan geen kwaad,
dat zal wel goed zijn; — van geen kwaad weten,
volkomen onschuldig zijn; — van kwcad tot erger
vervallen; — het kwaad loont zijn meester; — het
eene kwaad brengt het andere voort; — elke dag heeft
genoeg aan zijn eipen kwaad; — kwaad stichten,
onheil veroorz, keil; — kwaad brouwen, slechte
bedoelingen hebben; -- iets ten kwade duiden,
het kwalijk nemen, (ook) ongunstig opnemen,
uit-leggen; — ik zal geen kwaad van hem zeggen,
hem niet belasteren; — kwaad stoken van tem.,
van hem lasteren; — hij weet van den prins geen
kwaad, hij weet niets van de zaak; (ook) hij houdt
zich van den domme, doet het voorkomen, of hij
onschuldig is; — die kwaad doet, kwaad ontmoet; —
dat is een noodzakelijk kwaad; — ziekte, kwaal: een

of ander kwaad onder de leden hebben; — het kwaad
zs in de aardappelen, de aardappelziekte; — (mv.
kwaden) kwade dingen, kwade zaken : van twee
kwaden het minste kiezen.
KWAADAARDIG, bn. bw. ( -er, -st), geneigd tot
het kwaad, boosaardig, slecht : een kwaadaardig
mensch; — van kwaden aard, verderfelijk, schadelij k, gevaarlijk : kwaadaardige koortsen; eene kwaad
i ge zweer; — boos, nijdig : hij zeide het op-ard

kwaadaardigen toon; iem. niet kwaadaardigen blik
aanzien. KWAADAARDIGHEID, v. neiging om

kwaad te doen, snoodheid; boosaardigheid; nijdigheid. KWAADAARDIGLIJK, bw.
KWAADBLOEDIG, bn. ( -er, -st), met slecht
bloed, slechte vochten, slechte sappen (van het
menschelijk lichaam); ...BLOEDIGI-IEID, v.:
... DENKEND, bn. achterdochtig, ergdenkend;
...DOEND, bn. benadeelend; ondeugend, zedeloos;
...DOENER, m. (-s), ...DOENSTER, v. (-s),
boosdoener, boosdoenster; ...GEZIND, bn. met
slechte voornemens, vijandig gezind; ...GROND,
o. (gen.) uitslag (op het hoofd, aan de oogleden,
op de kin); ...GUNSTIG, bn. ( -er, -st), (w. g.)
niet gunstig gestemd (voor iem. of iets).
KWAADHEID, v. boosheid, toorn, woede : hij
huilde van kwaadheid.

KWAADKRIJGS, bn. (gew.) moeilijk te verkrijgen : de appels zijn tegenwoordig kwaadkrijgs;
...SAPPIG, bn. ( -er, -st), (gen.) kwaadbloedig;
...SAPPIGHEID, v.; ...SCHIKS, bw. tegen wil
en dank : goedschiks of kwaadschiks, gaarne of
ongaarne; ...SMEDER, m., ...SMEEDSTER, v.
(-s), (w. g.) die slechtheden uitdenkt.
KWAADSPREKEN, (sprak kwaad, heeft kwaad
opzettelijk tem. in een kwaad daglicht-gesprokn),
stellen, door dingen van hem te vertellen, hetzij
waar, hetzij valsch, die hem niet tot eer verstrekken,
(lasteren is meer van ernstigen aard).
KWAADSPREKEND, bn. ( -er, -st), geneigd tot
kwaadspreken; ...SPREKER, m., ...SPREEK STER, v. (-s), die kwaadspreekt; ...SPREKERIJ,
v. (-en), achterklap; ...STOKER, m., ...STOOKSTER, v. (-s), die kwaad spreekt, om iem. te
benadelen, om ruzie te maken enz.; ...TALIG,

bn. ( -er, -st), (w. g.) kwaadsprekend; ...WILLIG,
bn. bw. ( -er, -st), met slechte bedoeling, kwalijk
gezind, weerspannig; kwaadar illige verlating, zonder
wettige oorzaak; (Ind.) de kwaadwilligen, Atjehers
die zich niet onderwerpen; ...WILLIGHEID, v.
onwilligheid; ...ZEER, o. (gen.) hoofdzeer; ...ZEERIG, bn. ( -er, -st), (w. g.) met hoofdzeer behept;
...ZINNIG, bn. (gew.) driftig; krankzinnig.
KWAAI, bn. bw. zie KWAAD.
KWAAIKOP, m. (-pen), (Z. A.) knorrig, onaangenaam mensch.
KWAAK, v. (kwaken), (gew.) hooge smalle
voetbrug, die met trappen of schuine planken
aan weerszijden opgaat.
KWAAKEEND, v. (-en), (nat. hist.) scheleend,
klappereend.
KWAAKSTER, v. (-s), die kwaakt.
KWAAL, v. (kwalen), eene langdurige, slepende
ziekte : eene ongeneeslijke kwaal; eene verouderde

kwaal; eene kwaal onder de leden 'a,ebben; barstkwaal, hartkwaol; — (fig.) het middel is erger dan
de kwaal; — dat is de kwaal van den dag, het gebrek

dat zich tegenwoordig algemeen vertoont; —
kw elling, marteling : tje" rzucht is eene helsche kwaal,- algemeene ramp, geesel : ophooping van kapitaal
beschouwde hij als de kwaal onzer maatschappij.

1. KWAART, v. (-en), (gew.) zekere maat, inz.
voor karnemelk.
2. KWAART, o. (zeew.) zie kwart.
3. KWAART, tw. (zeew.) uitroep bij het aflossen
van de wacht.
1. KWAB, V. (- ben), KWABBE, v. (-n), zekere
visch, puitaal.
2. KWAB, v. (-ben), KWABBE, v. (-n), trillende
lel, lillende klomp vleesch : er zitten kwabben vet
op de ribben; (ontl.) de kwabben der longen. KWAB BETJE, o. (-s), kleine kwab.
KWABAAL, m. (...alen), in het dagelijksch leven
puitaal, de eenige inheemsche zoetwatervisch van
de familie der dorschen (lota vulgar(s); de kwabaal

bertikt gewoonlijk eene lengte van twee voet.

KWABBIG, ba. ( -er, -st), rond en vol; vol kwabben.
KWABWANG, v. (-en), iem. met kwabwangen,
dikke afhangende wangen.
KWADENAARD, v., KWADERNAAT, v.
(plantk.) (gew.) klei-minnende paardestaart.
KWADRAAT, o. (...draten), (wisk.) vierkant:

een kubus wordt begrensd door zes kwadraten; —

vierkant, tweedemacht : negen in het kwadraat; —
hij is een ezel, een stommerik in 't kwadraat, een.
groote ezel, een groote stommerik.
KWADRAATGETAL, o. (-len), eene tweedemacht,
een getal, waaruit de tweedemachtswortel kan
worden getrokken; ... REST, v. (-en), een kwadraatgetal, vermeerderd of verminderd met een
veelvoud var, een ander getal is een kwadraatrest
van dat getal.
KWADRAATSVERGELIJKING, v. (-en), (wisk.)
vierkantsvergelijking.
KWADRAATWORTEL, m. (-s), vierkantswortel.
KWADRATISCH, bn. eene kwadratische vergelijking, waarin de hoogste macht van de onbekende
eene tweede macht is.
KWADRANT, o. (-en), =cirkelsector die het
vierde deel van een cirkeloppervlak is; een hoekin het eerste kwadrant, een hoek tusschen 0 ° en
9O°; werktuig in dezen vorm om de hoogte van
sterren, grootte van hoeken. te meten.
KWAJONGEN, m. (-s), gemeene jongen, straatjongen, bedacht op het uithalen van allerlei gemeene
streken; jongen, net het oog op den leeftijd : hij

is nog maar een kwajongen; daar is hij nog maar
een kwajongen bij, die is veel grooter, veel erger enz.

KWAJONGENSACHTIG, bn. bw. ( -er, -st), op
de wijze van een straatjongen, gemeen, laag, slungelachtig.
KWAJONGENSSTREEK, m. (...streken), ondeugende daad van een kwajongen : kwajongensstreken
uithalen; ...WERK, o. 't werk van een straatjongen:
kinderachtigheid.
1. KWAK, v. (-ken), zeker visschersvaartuig,
dat op de Zuiderzee met den kwakkuil vischt; —
kw akkuil.
2. KWAK, m. (-ken), (nat. hist.) een geslacht
van reigers met krachtiger vormen, een grooteren
kop en veel krachtiger snavel dan de andere reigers

(npcticorax griseus), ook nachtreiger, scheldreiger,
nachtraaf geheeten, KWAKJE, o. (-s).

KWAK.

3. KWAK, m. (Zuidn.) jenever; een kwakske,
een borrel jenever.
4. KWAK, tw. ter nabootsing van het geluid
van kikvorschen en eenden; evenzoo ter nabootsing
van het geluid, gehoord wanneer eene weeke massa
tegen iets aanploft; — m. zulk een geluid : hij
ktvam met een kwak op den grond.
5. KWAK, m. (-ken), hoop, hoeveelheid : een
kwak appels; hij heeft een kwak geld, een hoop geld;
-- restje drank in een glas of flesch.
6. KWAK, m. (-ken), sukkel, sul; --- leerling
eereer Latijnsche school (als spotnaam), weetniet.
KWAKJE, o. (-s).
KWAKBOOM, m. (-en), boom ter weerszijden
van het schip dwars in 't water gestoken, om den
kwakkuil daarmede open te houden.
KWAKEN, (kwaakte, heeft gekaakt), het geluid
kwak laten hooren, van eenden, kikvorschen enz.;
luidruchtig babbelen, kakelen.
KWAKER, m. (-s), lid of aanhanger van eene
godsdienstige sekte, in 1649 door George Fox gesticht, die in hoofdzaak de christelijke dogmen
erkent, maar zich in de eerste plaats beroept
op het in den mensch zelf aanwezige licht; geest
-drijve,Kp.
KWAKERIJ, v. (-en), leeringen der kwakers.
KWAKERSHOED, m. (-en), breedgerande hoed;
...KERK, v. (-en), gebouw, waar de kwakers hunne
godsdienstoefening houden.
1. KWAKKEL, m. (-s, -en), zie KWARTEL; —
(Zuidn.) valsch bericht, de leugen die men iem. voor
de grap wijsmaakt.
2. KWAKKEL, m. aan den kwakkel zij n, sukkelen,
niet flink gezond zijn.
KWAKKELAAR. m. (-s), iem. die waggelend
loopt; iem. die aan den sukkel, telkens ziek is; —
(Zuidn.) iein. die huismiddeltjes inneemt; —
(Zuidn.) bal belaar; -- (Zuidn.) dokter die zijn
patiënten 1autg aan den praat houdt. KWAKKELAARSTER, v. (-s).
KWAKKELBEENTJE, ...FLUITJE, o. (-s),
lokfluitje om km akkels te vangen.
KWAKKELEN, (kwakkelde, heeft gekwakkeld),
slaan (van de kwakkels); — sukkelen, niet gezond
zijn, kwijnen, veel geneesmiddelen gebruiken;
(van dokters gezegd), lang bij hun patiënten blijven
loopen; — niet doorvriezen (in den winter). KWAK
-KELING,v.(en)
KWAKKELIG, bn. ( -er, -st), sukkelend.
KWAKKELJACHT, v. jacht op kwakkels;
...KONING, m. (-en), (nat. hist.) riethoen; ...NET,
o. (-ten), net om kwakkels te vangen; ...SLAG,
m. geluid van den kwakkel.
KWAKKELVORSTJE, o. (-s), een lichte vorst,
een vorstje, dat niet lang duurt; ...WEER, o.
ongestadig weer; ...WINTER, m. (-s), winter,
waarin het met korte afwisselingen vriest en dooit;
...ZIEKTE, v. (-n), slepende ziekte.
1. KWAKKEN, (kwakte, heeft gekwakt), met
den kwakkuil visschen.
2. KWAKKEN, (kwakte, heeft gekwakt), het
geluid kwak doen hooien (als de kikvorsch); den
kakslag laten hooren, een kwak maken bij het
vallen : hij eiel (zoo hard), dat hij kwakte; * met
een kwak vallen : hij kwakte tegen den muur; —
hard op den grond neersmijten : hij kwakte den
knaap tegen
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den grond.

KWAKKUIL, m. (-en), fijnmazig net, kleiner soort
van wonderkuil, door eene schuit voortgesleept.
KWAKVORSCH, m. (-en), (w. g.) (nat. hist.)
kikvorsch.
KWAKZALFSTER, V. (- s), (w. g.) vrouw, die
kwakzalft.
KWAKZALVEN, (kwakzalfde, heeft gekwakzalfd), het kwakzalversberoep uitoefenen; valsche
geneesn'iddelen verkoopen; door huismiddeltjes
genezen; bedriegen, foppen.
KWAKZALVER, m. (-s), rem. die nuttelooze
middelen toepast ter genezing van de eene of andere
ziekte, of middelen beweert te kennen tegen alle
mogelijke ziekten, of wel iem. die zulke middelen,
meestal met veel ophef, te koop biedt; — iem.
die 't publiek wat op de mouw wil spelden, boerenbedrieger.
KWAKZALVERACHTIG, bn. bw. ( -er, -st), op
de wijze van een kwakzal` er.
KWAKZALVERIJ, v. (-en), de wijze van doen van
een kwakzalver; (ook fig.); — kwakzalversmiddel.
KWAKZALVERSARTIKEL, o. (-s), artikel door

een kwakzalver aan den man gebracht; ...MIDDEL, o. (-en), nutteloos geneesmiddel van een
kwakzalver.
KWAL, V. (- len), KWALLE, v. (-n), (nat. hist.)
zeker holtedier, met een zacht, doorschijnend,
vaak klok- of parapluvormig lichaam, meestal
afkomstig uit een poliepenstok.
KWALIE, v. (-s, ...liën), (gew.) eene vervelende babbelaarster.
KWALIEACHTIG, bn. bw. ( -er, -st), (gew.)
zeurachtig.
KWALIEMOER, v. (-s, -en), (w. g.) eene praat
-ziek
vrouw.
KWALIËN, (kwaliede, heeft gekwalied), (gew.)
keuvelen; zich met kinderen in hunne taal onder
temend en onbeduidend praten, temen,-houden;
zeuren, zaniken.
KWALIJK, bn. bw. niet goed, niet wel, niet
zooals het behoort : (bijb.) gij doet kwalijk, dat

gij tegen mij krijgt; wee den goddelooze, het zal hem
kwalijk gaan; - kwalijk gaan, mank gaan, hinken;
-- kwalijk spreken, stamelen, brouwen; - kwalijk
varen, ongelukkig zijn, (ook) ongesteld zijn; — gij

zult er niet kwalijk bij varen, als gij mijn zin doet,
het zal in uw voordeel zijn; — iets kwalijk nemen,
over iets ontevreden zijn; (scherts.) kwalijk nemen
is stelen; -- moeilijk, bezwaarlijk; nauwelijks,
ternauwernood : ik kan dat maar kwalijk gelooven;
hij kan kwalijk leven; men kan hem kwalijk verstaan;
hij kan nog kwalijk lez„ n; ik was kwalijk thuis,
of ik kreeg een brief; -- verkeerd : gij hebt mij kwalijk
verstaan; - zich ergens niet kwalijk bij bevinden,

zich ergens nogal goed bij bevinden; — (Zuidn.)
kwalijk vallen, flauw, in zwijm vallen; flauw, misse
: kwalijk worden, misselijk, ongesteld worden. -lijk

KWALIJKGEZIEN, bn. (w. g.), niet in achting,
niet bemind.
KWALIJKGEZIND, bn. bw. vijandig gezind.
KWALIJKHEID, V. (Zuidn.) flauwte, bez`-,ijmin ;.
KWALITEIT, v. (-en), hoedanigheid, ook QUALITEIT.
KWALM, m. dikke, vettige damp, walm.
KWALMEN, (kwalmde, heeft gekwalmd), walmen, een dikken, vettigen damp van zich geven:

kwalmende retorten.

1. KWALSTER, m. (-s), rochel, fluim.
2. KWALSTER, m. (-s), KWALSTERBOOi ,
m. (- en), haveresch; (gew.) lijsterbesseboom; (gew.
bitterzoet.
KWALSTEREN, (kwalsterde, heeft gekwalsterd),
fluimen opgeven.
KWANSEL, m. ruiling; iem. die koopziek is;
(gew.) mengelmoes ; - eene kleine hoeveelheid
van iets ; — slechte kost ; gemeen volkje.
KWANSELAAR, m., KWANSELAARSTER, v.
(-s), ruiler, ruilster (met knoeierij).
KWANSELACHTIG, ba. ( -er, -st), geneigd tot
kwanselen. KWANSELACHTIGHEID, v.
KWANSELARIJ, v. (-en), kwanseling.
1. KWANSELEN, (kwanselde, heeft gekwanseld),
op knoeierige wijze ruilen, ruilhandel drijven, inz.
van kinderen gezegd, die zonder goedkeuring der
ouders hun bezittingen ruilen, zonder er de waarde
van te kennen.
2: KWANSELEN, (kwanselde, heeft gekwanseld),
(Zuidn.) roeren, morsen : ergens in zitten te kwanselen; aan iets kwanselen (eene wonde b. v.), allerlei
huismiddelen aanwenden; vanhier : dokteren met
een onbekwaam geneesheer of een kwakzalver.
KWANSELING, v. (-en), ruiling.
KWANSELIG, bn. ( -er, -st), kwanselachtig.
KWANSELZUCHT, v. geneigdheid tot kwanselen.
KWANSUIS, KWANSWIJS, bw. voorgewend,
schijnbaar, niet gemeend : hij stemde kwansuis toe;
hij heeft

het kwansuis gedaan, om u te gehoorzamen.

KWANT, m. (-en), snaak, schalk, guit, vroolijke gast : een vreemde, rare kwant; een vroolijke,
losse kwant. KWANTJE, o. (- s).
KWANTITEIT, v. (-en), hoeveelheid; ook QUANTITEIT,
KWAPSCH, ba. bw. (gew.) ongesteld, ziekelijk.
KWAR, v. ( -ren), KWARRE, v. (-n), (gew.)
knoest . kwarren in het hout.
KWARREL, m. (-s), iets, dat klein, ineengedrongen of niet goed gegroeid is (inz. van vruchten).
KWARRELACHTIG, bn. ( -er, -st), kwarrelig.
KWARRELIG, bn. ( -er, -st) ineengegroeid (van
vruchten).
KWART, o. (-en), vierendeel, vierde gedeelte
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(van een geheel) : een kwart mud, een kwart gulden;
— inz. het vierde gedeelte van een uur, kwartier:
het is kwart over elf; — (rek.) een vierde : een derde
,rain een kwart; — (zeew.) vierde gedeelte der soldij
van een matroos (op een oorlogsschip); -- (zeew.)
wacht, verdeeling van het etmaal; kwart slaan,
's nachts als het laatste kwartieruurs van de wacht
genaderd is, wordt er een slag aan de bel gedaan
en het kwartier opgepord. dat de wacht moet
aflossen; —, v. (muz.) kwartnoot.
KWARTAAL, o. (...talen), vierendeel jaars, drie
maanden : zij ki ijgen om het kwartaal hun trakte-

ment; als het kwartaal om is, zal ik betalen, eerder

niet; — vierde gedeelte caner jaarwedde enz.:
het eerste kwartaal heb ik ontvangen.

KWARTAALSTAAT, in. (...staten), een staat
welke op het einde van elk kwartaal moet opgemaakt of ingeleverd worden.
KWARTAALZUIPER, m. (-s), iem. die zich
bedrinkt als hij zijn kwartaal ontvangen heeft.
KWARTANKER, o. elf flesschen (wijn).
KWARTBOEK, o. (-en), boek in 4°, kwartijn.
KWARTEEL, o. (-en), (oudt.) zekere inhoudsmaat voor vochten, kwartokshoofd, pijp; eene specerijmaat der voormalige Nederl. 0.-I. Compagnie.
KWARTEL, m. (-s), een hoenderachtige trekvogel
(coturnix communis), 1.6 + 4 cM. lang, ook kwak
en wacht' l geheeten; (fig.) zoo doof als een kwartel,-kel
stokdoof; doove kwartel, iem. die doof is.
KWARTELBEENTJE, o. (-s), kwartelfluitje;
...DOOV F, ni. en v. (-n), iem., die zeer doof is.
KWARTELEN, (kwartelde, heeft gekw arteld),
(jag.) kwartels jagen, op de kwartelvangst gaan.
KWARTELFLUITJE, o. (-s), lokfluitje om kwartels te vangen; ... KONING, m. (-en), (nat. lijst.)
een vogel, die tot de rallen behoort en gewoonlijk
spriet of sprit geheeten wordt (crex pratensis);
...NET, o. (-ten), om kwartels te vangen; ...SLAG,
m. het geluid van, den kwartel; ...VANGST, v.
het vangen van kwartels.
KWARTET, o. Zie QUARTET.
KWARTGULDEN, m. (-s), het vierde gedeelte
van een gulden; zilveren muntstukje ter waarde
van 25 cent.
KWARTIER, o. (-en), vierendeel (van sommige
dingen); -- vierde gedeelte van een uur : het is
kwartier over twaalf; ik ben drie kwartier bij hem
geweest; -- eene der vier schijngestalten van de
maan : wij hebben vandaag eerste kwartier; ----- vierde
gedeelte van een wapenschild, wapenveld, trap
van afstamming, bewijs van adeldom : om tot
ridder van deze orde benoemd te kunnen worden,
moet men acht kwartieren kunnen aanwijzen; — vierde gedeelte van een ouden duim (nog bij timmerlieden en houthandelaars in gebruik): eene plank van
vijf kwartier; driekwartiers hout, van oude duimen
dikte ; — achterstuk van een os, schapebout; -oorspronkelijk vierde gedeelte eener stad, later
zeker gedeelte, wijk : in wat kwartier der stad woont
hij l; vanhier : streek, oord, grondgebied : het
kwartier van Nijmegen; Noorder -, Zuiderkwartier; —
woning, waarin de soldaat voor korter of langer
tijd huisvesting ontvangt : zijn kwartier betrekken;
een goed kwartier hebben; -- (fig.) (gemeenz.) mijn
zoontje is daar in een goed kwartier, heeft het daar
uitnemend goed; de winterkwartieren betrekken; —
kwartieren eener belegeringsarmee, de onderscheiden
stellingen, welke de korpsen rondom de vesting
innemen, om de liniën. welke die stellingen dekken,
te verdedigen; — (Zuidn.) gedeelte van een huis
dat verhuurd wordt : hij , verhuurt een kwartier aan
een student , -- genade, lijfsbehoud : geen kwartier
geven; — optrekje, buitenverblijf; — (zeew.) de
helft der manschap, die beurtelings de wacht heeft,
verdeeld in stuurboordskwartier en bakboordskwartier; — kwartier maken, (zeew.) de wacht
hebben, ij voor huisvesting, inkwartiering
zorgen. KWARTIERTJE, o. (-s), klein kwartier :
vierde gedeelte van een uur; (gew.) een kwart
kop : een kwartiertje gort.
KWARTIERDAG, ra. (-en), (hist,) dag van bijeenkomst der afgevaardigden van een kwartier of gewest; ... DROST, m. (-en), drost van een kwartier.
KWARTIERLIJST, v. (-en), lijst waarop de
kwartieren van de officieren en ondergeschikten

aangegeven zijn.
KWARTIERMAKER, ...MEESTER, m. (-s),
officier, onderofficier of ander militair, die vooruitgezonden wordt om voor de kwartieren te zorgen;

KWASTSTOK

... MEESTER, m. (-s), (mil.) officier, die met

de administratie en de verpleging belast is : regi.ni,entskwartii.ermee.ste7; (zeew.) laagste graad van

dek -onderofficier, schieman; ...MUTS, v. (-en),
hoofddeksel der soldaten in kleine tenue.
KWARTIERNEMER, m. (-s), militair die op
Bene bepaalde plaats zijn kwartier heeft.
KWARTIERSCHOUT, in. (-en), schout van een
kwartier.
KWARTIERSTANDEN, ni. mv. (sterr.) stellingen
der maan riet betrekking tot de zon en de aarde
bij eerste en laatste kwartier.
KWARTIERSVERGADERING, v. (-en), (hist.)
vergadering der afgevaardigden van een kwartier.
KWARTIERVOLK, o. (zeew.) wachthebbende
manschap.
KWATITIERZIEK, bn. (mil.) zoo ongesteld, dat
men niet uit kan gaan, maar niet ziek genoeg
om. naar 't hospitaal te gaan.
KWARTIJN, m. (-en), kwartierboek, boek in
kwartoformaat.
KWARTJE, o. (-s), kwartgulden het vierde
gedeelte van een gulden (25 cents); — kwartanker :

be zorg

mij een kwartje wijn, een kwartje bier; ---

een vierde van een mud : ecn kwartje appels, peren.
KWARTJESVEREENIGING, v. (-en).
KWARTJESVINDER, rn. (-s), bedrieger, valsche
speler, die voorgevende geld te hebben gevonden.
iem. mee tracht te troonen in Bene herberg en hem
daar door spel geld afzet; — (fig.) kwartjesvinders
op letterkundig gebied.

KWARTNOOT, v. (...noten), (muz.) eene noot,
die het vierde deel is eerier heele; ... RUST, . v.
(-en), (rnuz.) teeken, waarbij men den tijdsduur
eener kwartnoot rust.
KWARTS, o. eene uit kiezelzuur bestaande delf
vertoont ook,-stof.Heiwarhldtn
naarmate het meer inmengsels heeft, velerlei kleur
vuurslag geslagen, geeft:-schakering;mt
het vonken, en met soda vermengd, smelt het bij
groote hitte tot glas; gekristal?iseerd kwarts, bergkristal; geel kwarts, Boheemsch topaas.
KWARTSACHTIG, bn. als kwarts.
KWARTSZAND, o. het gewone, uit kleine,
onregelmatige kwartskorreltjes bestaande zand.
KWASSIE, m. (-s), Bene soort van bitterhout,
een boom van Suriname (quassia amara), welks
hout en bast uiterst bitter smaken, dat de inboor lingen teren venijnige slangebeten aanwenden en.
bij ons als een koortswerend middel gebruikt
wordt; --BOOM, m. (-en); --EXTRACT, o.;
- HOUT ; o.; --TINCTUUR, v.
I. KWAST, in. (-en), knoest in hout : dit ht
zit vol kwc;:sten; —. (spr) voo- c en harder. kwost
moet een scherpe beitel zijn, hardnekkigheid moet
met kracht worden tegengegaan; — dikte van
onderen aan den voet van een boom.
2. KWAST, m. (-en), saamgebonden borstels, aan
een stokje vastgemaakt (als gereedschap om te verven, te teren, te witten enz.), dik penseel; de lange
haren aan het uiteinde van een runderstaart; (fig.)
dit hebt gij aan uw kwast, hiervan draagt gij de
schuld: dit heb je c an » kwast, dit is voor je rekening..
S. KWAST, m, (-en). een bundeltje korte draden,.
koorden, franje, van boven samengebonden, tot
sieraad aan gordijnen, kleedingstukken, rijtuigen,
paardentuig enz. KWASTJE, o. (-s), kleine verfkwast, penseel; (fig.) dat mag wel een kwastje hebben,
wel eens geverfd worden.
4. KWAST, ir . (-en), een malle vent, een gek,.
zot, kwibus; verwaande gek, fat, pedant; -- (Zuidn.)
doorbrenger, verkwister.
5. KWAST v. drank bestaande uit citroensap.
water en suiker : kwast drinken; een glas kwast.
KWASTEN, (kwastte, heeft gekwast), (Zuidn..)
zwieren; doorbrengen.
KWASTERIG, bn. ( -er, -st), verwaand, zot..
kwibusachtig. KWASTERIGHEID, v.
KWASTGRAS, o. (plantk.) bundelgras.
KWASTIG, bn. ( -er, -st), knoestig (van hout);
vol franjes-, (fig.) eigenzinnig; verwaand; vol lui
-men
grillen. KWASTIGHEID v.
KWASTERIJ, v. (-en), daad, handelwijze van
een kwast, verwaanden gek.
KWASTJESHOUT, o. (gew.) (plantk.) benaming
voor liet bitterzoet (solanum dulcamara).
KWASTSTAARTIGEN, m. mv. eene soort van

insecten.

KWASTSTOK, m. (-ken), steel an een kw^„t.

KWATS.
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KWATS., v. (-en), (Zu:dn.) natuurlijke dikte of
een ziekelijk gezwel aan hesp dierlijk lichaam, kwab.
KWATTEN, (kwatte, heeft gekwa^), (gew.)
spuwen. kwalsteren; ient. op zijn vestje kwa'trn,
hem in zijn eer tasten, hem beschaamd r aken.
KWAZEN, rr v. (gew.) het duren ; hout en de
toppen van het eikenhakhout en van wilgerijzen.
1. KWEB, v. (-ben), (Zuidn.) moerassige grond.
2. KWEB, v. KWEBBEL, v. mond die nooit
stil staat, altijd maar doorpraat : houd e kwebbel
dicht; — m. en v. iem. die altijd doorpraat.
KWEBBELEN, (kwebbelde, heeft gekwebbeld),
veel en rad praten, ratelen.
KWEBLAND, o. moerassige grond.
1. KWEE, v. (Ind.) verkorting van kweekwee.
2. KWEE, v. (-ën), eene tot de appelhchtigen
behoorende plant, met gele, welriekende schijn
appel- of peervormig is (cydonia vul -vrucht,die
-garis);
(ook) de vrucht van die alant.
KWEEAPPEL, m. (-s, -en), appelvormige vrucht
van de kwee; ...APPELBOOM, m. (-en).
KWEEBOOM, m. (-en), kwee; ...DOORN, m.
(-s, -en), (plantk.) barbarisse.
1. KWEEK, m. het kweeken, plaats waar gekweekt wordt, kweekerij; stuk land, waar tuinbouw
wordt uitgeoefend.
2. KWEEK, v. (plantk.) tarwegras, kruipende
tarwe (triticum repens), een lastig onkruid.
3. KWEEK, v. (-en), verkorting van kweekschool
en van kweekerij; — (scherts.) hoe gaat het met
de kweek I met de kinderen.
KWEEKBED, o. (-den), bed, waarin jonge
plantjes worden gekweekt, in tegenstelling met
zaadbed; ...BOOM, m. (-en), jong boompje.
KWEEKEGGE, v. (-n), soort van egge met
zeer lange schuins staande tanden om 0? e kweek
uit te roeien, Zeeuwsche egge.
KWEEKELING, m. en V. (-en). jonge persoon,
die opgekweekt of opgevoed wordt; die tot zeker
vak opgeleid wordt, inz. onderwijzerskweekeling.
KWEEKEL INGE, v. (-n).
KWEEKEN, (kweekte, heeft gekweekt), den
wasdom bevorderen (van planten en gewassen,
ook van visch); — opvoeden, koesteren, grootbrengen (van kinderen); — doen ontstaan : dat kweekt
haat, ontevredenheid, verb'ttering; schoonheid kweekt
liefde;besehaving, deugd kweeken; — (gew. fig.) beqinnen te kweeken, een baard krijgen; - rente kweekera,

rente maken. KWEEKING. v. (-en), het kweeken.
1. KWEEKER, m., KWEEKSTER, v. (-s), die
kweekt.
2. KWEEKEN, (Zuidn.) zie KWEKKEN.
KWEEKERIJ, v. (-en), plaats, waar iets gekweekt
wordt (b. V. booroen enz.); — gmv. het kweeken.
KWEEKGRAS, o. (plantk.), (gew.) kruipende
tarwe, tarwegras (triticum repens).
KWEEKGROND, m. (-en), (in Suriname) gronden
waar men zich hoofdzakelijk op de teelt van vogels
toelegt; ...HOF m. (...hoven), kweektuin; .. .HOU DER, m. (-s), boomkweekei; ...KAS, v. ( -sen),
broeikas (eig. en fig.); ...MERRIE, v. (-s), die men
houdt om er veulens van te bekomen, fokmerrie;
...PLAATS, v..(-en), kweekerij; ...PLANT, v. (-en),
lant die men met zorg opkweekt, inz. om daaruit
rachtig zaad te winnen.
KWEEKSCHOOL, v. (...scholen), school waar
jongelieden voor zekeren werkkring worden opgeleid : kweekschool voor de zeevaart; kweekschool
voor onderwijzers.

KWEEKWEE, v. (Ind.) benaming voor allerlei
gebakjes (Maleisch koewih).
KWEEKSEL, o. wat gekweekt is of wordt.
KWEEKTUIN, m. (-en), kweekerij; ...VIJVER,
m. (-s), een vijver ter aanfokking van visch;
...VISOR, v. als stofn., m. (...visschen) als voorwerpsn. : visch, die tot aankweeking wordt gehouden; visch, die aangekweekt wordt.
KWEELEN, (kweelde, heeft gekweeld), lieflijk
zingen, inz. een min of meer weemoedig gezang:
een deuntje kweelen; zoet zingen : de vogels kweelen
in het bosch; inz. niet gearticuleerd mengsel van
zachte en hooge tonen.
1. KWEELTJE, o. (-s), zoet geluid van een vogel.
2. KWEELTJE, o. (-s), (gew.) gering bederf,
smetje, vlakje : geen kweeltje waq er aan.
KWEEMOES, o. in suiker ingelegde kweeën.
KWEEN, v. (kwenen), onvruchtbare koe; (fig.)
onvruchtbare vrouw; (plat) oude slet; -- (Zuidn.)
lastige, altijd klagende en morrende vrouw.

KWELZUUR.

KWEEPEER, v. (...peren), peervormige vrucht
van de kwee ; ...PEREBOOM, m. (-en) : ...PIT,
v. (-ten), de zaden van den kweebooni.
KWEER, bn. bw. (-der, -st), (gew.) walglijk zoet.
KWEERHOUT, o. (-en), zeker hout der touw slagers.
KWEERN, v. (-en), (gew.) handmolen.
KWEERNEN, (kweernde, heeft gekweernd), (gew.)
malen met den handmolen; kauwen, herkauwen.
KWEESTEN, (kweestte, heeft gekweest), (gew.)
vrijen (op Tessel en Vlieland), en wel 's avonds en
's nachts terwijl deuren of vensters openstaan en
de minnaar op de deken zit of li g t, waaronder zijne
beminde rust (thans verouderd). KWEESTER, in.
(-s) ; (gew.) vrijer, minnaar. KWEESTERIJ, v. gevrij.
KWEESTROOP, ...SIROOP, v., ...WIJN, m.
uit kweeën bereide stroop of wijn.
KWEE V INK, m. (-en), gew. naam voor den
keep of bergvink (fringilla montifringilla).
KWEK. (Zuidn.) hetzelfde als KWAK 4.
KWEKKEN, (kwekte, heeft gekwekt), kakelen,
kwaken; druk praten, babbelen, snateren.
1. KWEL, v. kwelling, verdriet, hartzeer : 't
is eene kwel, dat die jongen niet wil oppassen;(sprw.) des eenen kwel doet d'ander wel; die de keur
heeft, heeft de kwel, alle keuze is moeilijk.

2. KWEL, v. (-len), bron, wel.
KWELACHTIG, bn. ( -er, -st), plaagziek. KWEL ACHTIGHEID, v. zucht tot plagen.
KWELAFZETSELZUUR, o. (scheik.) eene stof,
welke in den humus wordt aangetroffen.
KWELBAST, m. (-en), plaaggeest.
KWELDAM. m. (-men), ...DIJK, m. (-en),
...KADE, v. (-n), dam, dijk of kade, welke binnen
een hoogen rivierdijk op eenigen afstand van dezen
gelegd wordt en op twee punten, op grooteren of
kleineren afstand van elkander gelegen, aan den dijk
aansluit: de kweldam vormt met den rivierdijk een boezem, waarin het nadeelige kwelwater wordt opgehouden.

KWELDER, v. (-s), buitendijks gelegen land,
dat met vloed niet meer onderloopt, (in Groningen
en Friesland), elders gors, groes en schor geheeten;
- het gras dat daarop groeit.
KWELDERBOER, in. (-en), boer die kwelderland
bezit.
KWELDERGRAS, o. zeevlotgras, eene soort van
gras, dat vrij algemeen op zilte gronden wordt
gevonden (glyceria distans en maritima); ook voor
Engelsch gras (armeria viclgaris).
KWELDERGROND, m. (-en), hoogere buiten
den zeedijk gelegen grond; ...HOOI, o. hooi van
kweldergras; ...LAND, o. (-en); ...SCHAAP, o.
(...schapen), schaap dat op de kwelders wordt geweid, het is iets kleiner en fijner van wol dan het
gewone Groningsche schaap.
KWELDUIVEL, ...DROMMEL, m. (-s), plaag
KWELDUIVELTJE, o. (-s).
-gest.
KWELEN, (kweelde, heeft gekweeld), (veroud.)
pijn lijden, kwijnen, treuren : (spr.) jonge kinderen
moeten spelen, of van pijn en ziekte kwelen.
KWELGEEST, m . (-en), plaaggeest.
KWELLAGE, v. kwelling, verdriet.
1. KWELLEN, (kwelde, heeft gekweld), plagen,
lastig vallen, verdriet, ongemak, moeilijkheid veroorzaken; tergen : dieren kwellen; de honger, de
dorst kwelt hem; door angst gekweld worden; zich
kwellen over iets, er zich sterk over bekommeren.
KWELLING, v. (-en), geplaag; lastige, beleedigende scherts; verdriet, kommer, moeilijkheid:
kwelping des geestes.
2. KWELLEN, (kwol. -heeft gekwollen), (gew.)
kwelen, kwijnen.
KWELLER, m., KWELSTER, v. (-s), plager,
plaagster.
KWELM, m. (Zuidn.) grondlaag waaruit water
opwelt; het welwater zelf.

KWELMACHTIG, bn, (Zuidn.) een weinig water
doorlatende.
KWELMEN, (kwelmde, is gekwelmd), (Zuidn.,
veroud.) opwellen.
KWELMGROND, m. (-en), (Zuidn.) kwelm ;
...LAND, o. (-en); ,..ZAND, o. welzand.
KWELWATER, o. wel-, bronwater; water, dat
de rivierdijk doorlaat; — bronwater, dat niet
bevriest en waarheen de watersnippen trekken.
KWELZIEK, hn. ( -er, -st), plaagziek; ...ZUCHT
V. zucht tot plagen.
KWELZUUR, o. (scheik.) eene stof, welke in den
humus wordt aangetroffen.

KWENDEL.
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KWENDEL, v. wilde tijm, heidebloem.
KWENGELEN, (kwengelde, heeft gekwengeld),
(gew.) water kuengelen, gedurig storten door beweging van den emmer enz.
KWESTIE, v. (-s, ...tiën), vraag; twistvraag,
geschilpunt : wat is de kwestie I de kwestie loopt
over eene geheel andere zaak ; — geen kwestie van, dat
is buiten kwestie, dat is buiten twijfel; (ook) daar
komt niets van in; (ook) daar is geen mogelijkheid op;
ruzie, twist : zij hebben kwestie gehad; — aanhangige
zaak, aangelegenheid : de zaak, de persoon in kwestie,
waarvan of van wien gesproken wordt, waaraan
of aan wien gedacht wordt, de bewuste zaak of
persoon; — de kwestie van vertrouwen stellen (van
een bestuur, een ministeg• enz.), aan de leden, de
volksvertegenwoordiging enz. de vraag stellen, of
men nog hun vertrouwen bezit, daar men anders
ontslag zal nemen; — de Oostersche kwestie, het
vraagstu.i van den politieken toestand op den
Balkan; — 't is slechts eene kwestie van tijd, mettertijd zal het zoo komen, wezen; -- dat is eene kwestie
van smaak. dat hangt van den smaak af ; ook
QUAESTIE.
KWESTIEUS, bn. twijfelachtig; ook QUAESTIEUS.
KWETELEN, (kwetelde, heeft gekweteld), kwetteren.
KWETER, v. (gew.) belemmering in. 't spreken
door den tongriem: iem. van de kweter snijden; (fig.)
zij is goed van de kweter (elders: van den spanaard)
gesneden, zij kan haar mondje goed roeren.
1. KWETS, v. (-en), zekere soort van langwerpige
blauwe pluim.
2. KWETS, v. het kwetsen, kwetsuur; (fig.)
onrecht.
KWETSBAAR, bii. (-der, -st), verwond, bezeerd
kunnende worden; (fig.) dit is zijne kwetsbare plek,
zijne kwetsbare zijde, hiermede kan men hem hinderen. KWETSBAARHEID, v.
KWETSEN, (kwetste, heeft gekwetst), door eenig
ongeval (een slag, schot, schok, stoot enz.) ver
in het gerecht zijn vier der onzen licht ge--wonde:
kwetst; kneuzen, blutsen; — (fig.) schenden; ergeren,
beleedigen : ienn. in zijne eer ku etsen.; iemands
goeaen naalp kwetsen; zulke woorden moeten kuische
®oren kwetsen; de gekwetste (beleedigde) partij.
KWETSING, v. het kwetsen; —. v. (-en), wond,
n); beleediging,
verwonding; kneuzing (van vruchte
schennis (van eer of goeden naam).
KWETSENBEIEBOOM, m. (-en), (gew.) lijsterbes.
KWETSUUR. v. (...suren), wond.
KWETTERAAR, m., KWETTERAARSTER,
V. (- s), snapper, snapster, babbelaar, babbelaar
-ster,
kakelaar. kakelaarster.
1. KWETTEREN, (kwetterde, heeft gekwetterd,
praten, snappen, kakelen; Pen zangerigen toon
voortbrengen, inz. van zwaluwen : hoor die zwaluwen eens kwetteren.
2. KWETTEREN, (kwetterde, heeft gekwetterd),
(gew.) drukken, kneuzen. blutsen, beschadigen:
de meeste pruimen zijn gekwetterd. KWETTERING,
V. liet kwetteren.
KWETTERIG, bn. ( -er, -st), (gew .) platgedrukt,
geblutst. KWETTERIGHEID, v.
KWEZEL, v. (-s), geestelijke zuster; klopje; (fig.)
afkeurende, soms smadelijke benam;ng voor een
overdreven vroom zusje. KWEZELTJE, o. (-s).
KWEZELAAR, m. (-s, ...laren), beuzelaar;
femelaar; rem. die overal den godsdienst bijhaalt.
KWEZELAARSTER, v. (-s).
KWEZELACHTIG, bn. ( -er, -st), beuzelachtig;
schijnheilig, schijnv^oom. KWEZELACHTIG HEID, ti .
KWEZELARIJ,v. (-en), futselarij; schijnheiligheid.
KWEZELEN, (kwezelde, heeft gekwezeld), beuzelen, futselen, den tijd met nietigheden doorbrengen; — overdreven vroom doen, schijnheilig spreken.
KWIBUS, m. ( -sen), zot, dwaas, kwast : wat
een gekke kwibus !; kijk die kwibus daar weer eens
bezig zijn; (gew.) gek op een schoorsteen; —MANIER, v. (-en).
KWIDAM, m. (-s), een zeker iemand, dien men
niet nader kan of wil noemen; — een gek, kwibus.
KWIEK, bn. bw. ( -er, -st), vlug, levendig, tierig:
een kwiek ventje; dat hoedje staatje kwiek; kwiek loopen.
KWIJL, v. zeever, slijmachtig speeksel, dat vanzelf uit den mond loopt; — (platte spr.) hij huilde
snot en kwijl, hij huilde verschrikkelijk; — slakken
-s
lijm.

KWIKBAD.

KW IJLAARD, m. (-s), kwijlbaard (inz. van
kinderen).
KWIJLACHTIG, bn. ( -er, -st), veel kwijl bezittende.
KWIJLBAARD, m. (-en), iem. die kwijlt; ...BAB,
v. (-ben), doekje, onder de kin van kwijlende kinderen; — (fig.) babbelaar of babbelaarster, die zoo
druk praat, dat de kwijl er den mond door uitloopt.
KWIJLBAB, -(ben), ...BABBE, (-n), m. en`v.
(gew.) kwijlbaard.
KWIJLBABBEN, v. mv. (plantk.) (gew.) gekrulde
zuring.
KWIJLBAND, m., ...DOEK, m. (-en), band,
doek om de kwijl op te vangen.
KWIJLEN, (kwijlde, heeft gekwijld), de kwijl
laten loopen, zeeveren; — (plat) eene meid om van
te kwijlen, Bene lekkere meid om van te watertanden; — (plat) wat een geleuter, om van te kwijlen,
men walgt er van; — (plat) over iets kwijlen, zeuren,
zaniken. KWIJLING, v. het kwijlen; speekselvloed.
KWIJLER, m. (-s), KWIJLSTER, v. (-s), die
kwijlt.
KWIJLKLIER, v. (-en), (gen.) speekselklier;
...LAP, m. (-pen), ...SLAB, v. (-ben), lap of slab
om de kwijl op te vangen; ...VLOED, m. speeaselvloed, kwijling; ...WORTEL, m. (-s), [v. als stof
-nam]bert,
zie aldaar.
KWIJN, m. kwijning, Betreur.
KWIJNEN, (kwijnde, heeft gekwijnd), lusteloos
zijn, verminderen van krachten (ten gevolge van
ziekte; — langzaam uitteren; eene kwijnende gezondheid; verwelken, slap hangen : dat boompje
kwijnt; groeit niet, bezit geen levenskracht: de
bloemen kwijnen van de droogte; — (fig.) verflauwen.
verzwakken: eene kwijnende genegenheid, vriendschap; 't gesprek begon te kwijnen; de markt is kwijnend, er is weinig omzet in een of ander artikel:
de handel kwijnt, is niet levendig. KWIJNING, v.
het kwijnen.
KWIJNEND, bn. bw. een kwijnend bestaan;
kwij r end antwoorden, flauw, lust eloos.; — kwijnende blikken, smachtende.
e(WIJNLEVEN, o. kwijnend leven, lusteloos.
zonder energie; (ook) een ziekelijk leven.
KWIJNZIEKTE, v. ziekte waarbij men kwijnt,
de krachten, de levenslust langzaam verminderen.
KWIJT. bn. ontheven, los, vrij, ontslagen : hij
is nu al die zorgen kwijt; zijt gij de koorts kwijt I; —
ik kon hem ma .r niet kwijt raken, maar niet van
hem afkomen; — hij zei niet meer, dan hij kwijtt
wou wezen, niet meer dan hij zeggen wou; — zeg
maar, wat je kwijt wil wezen, hoeveel geld je er voor
besteden wil; — verloren, weg : ik ben mijn geld
kwijt; kwijt worden, verliezen; — (in het spel) kwijt
(quitte) of dubbel, zie quitte.
KWIJTBRIEF, m. (...brieven), bewijs van ontvangst of betaling, quitantie ; kwijtbrieven, openbare brieven, waarbij (door een vorst) kwijtschelding van straf s ordt verleend.
KWIJTEN (ZICH), (kweet zich, heeft zich gekweten), zijn plicht doen, zijne belofte vervullen,
nakomen : hij haft zich dapper gekweten; zich van
zijn taak, van een last kwijt<,n. KWIJTING, v. (-en),
vervulling eener belofte; betaling, afdoening.
KWIJTRAKEN, (raakte kwijt, is kwijtgeraakt),
op de Bene of andere wijze verliezen : ik ben mijne
beurs kwijtgeraakt.
KWIJTSCHELDEN, (schold kwijt, heeft k`tiijtgescholden), vergeven, ontheffen ( an straf, belasting enz.) : iem. een. • schuld, eene straf kwijtschelden; -- borgen is geen kwijtschelden,, uitstel is geen
afstel. KWIJTSCHELDING, v. vergeving : kwijt
straffen voor staatsmisdaden, amnestie.-scheldingva
KWIJTSCHRIFT, o. (-en), purisme voor kwik ntie.
1. KWIK, o. v. kwilzilver : eene glazen buis met
kwik vullen; — (fig.) levendigheid, vuur (der jeugd);
— (w. g.) (fig.) het is maar kwik, het is maar Bene
nuttelooze aardigheid, eene grap; de zaak, het
ding beduidt niet veel, beteekent weinig; (fig.)
dat is maar kwik, in den wind geschermd; — (fig.)
hij is als kwik, buitengemeen vlug, levendig, driftig; — (scheik.) zoet kwik, kwikehloruur; bijtend
1, uuik, kwikchloride.
2. KWIK, v (-ken). beuzeling.
3. KWIK, bn. bw. (-kar, -st), zie KWIEK.
KWIKACHTIG, bn. b«. ( -er, -st), naar kwik
zweemende, iets van kwik hebbende; — (w. g.)
(fig.) vlug, levendig, los, vroolijk.
KWIKBAD, o_ (-en); ...BAK. ni. (-ken), ... BAK--

KWIKJE.iooó
JE, o (-s), bak(ie) met kwik, bij barometers;
...BAROMETER, m. (-s), een barometer, welks
buis met kwik is gevuld; ...CHLORIDE, o. (scheik.)
bijtende kwik; ...CHLORUUR, v. (scheik.) kalomei; ...HOORNERTS, o. (scheik.) eene verbinding van kwik met chloor.
KWIKJE, o. (-s), keurig lintstrikje : kwikjes en
.ttrilcjes, meisjesopschik; (fig.) pronkstertje.
KWIKKEBIL, V. (- len), (gew.) vrouw (of meisje),
die (of dat) niet veel van zitten houdt, uitloopster.
KWIKKEBILLEN, (kwikkebilde, - heeftgekwikkebild), (gew.) gaarne op de been zijn, veel uit
-lopen.
KWIKKELEN, (kwakkelde, heeft gekwikkeld),
(gew.) slingeren, schommelen, zwaaien.
KWIKKEN, (kwikte, heeft gekwikt), met kwik
vullen; een spiegel kwikken, foeliën; - (gew.) met
of in de hand wegen.
KWIKKOLOM, v. (-men), zuil van kwik (der
barometers en thermometers); ...KUUR, v. genezing of behandeling met verzoet kwik.
KWIKMEDIT, tw. nabootsing van het geluid
van een kwartel; - m. benaming voor den kwartel.
KWIKMETAAL, o. een metaalmengsel met kwik;
...MIDDEL, o. (-s), zeker uitwendig geneesmiddel;
...OXYDE, o. (scheik.) ook rood kwikoxyde geheeten : eene verbinding der zuurstof met kwik;
...PIL, v. (-len), zeker geneesmiddel, kwik bevattende; ...PLEISTER, v. (-s), blauwgrijze harde
pleister, minstens 24/ kwik bevattende.
KWIKSTAART, m. (-en), een tot de orde der
zangvogels (priemsnaveligen) behoorende slanke
vogel met langen beweeglijken staart (motacilla);
de witte kwikstaart (motacilla albo ), ook akkerman netje, bouwmannetje, bouwmeestertje en wipstaartje
geheeten; de rouwkwikstaart (motacilla alla lugubris);
de groote gele kwikstaart (m. melanopes) en de
jele kwikstaart (budytes flavus) of koevin1 je komen
in ons land voor. KWIKSTAARTJE, o. (-s).
KWIKSTAARTEN, (kwikstaartte, heeft gekwikstaart), den staart op en neder bewegen.
KWIKTHERMOMETER, in. (-s), een thermometer, welks glazen haarbuis gedeeltelijk en welks
rol- of bolvormige vergaarbak geheel met kwik
is gevuld; ...VIZIER, o. (-en), (aan stoommachines).
KWIKWATER, o. eene kwikverbindi i a. die bij
het vergulden gebruikt wordt.
KWIKZALF, v. eene zalf van 307 o kwik, 5°/.
wolvet en 65 °7 o benzoëreuzel; sterke kwikzalf
bevat 5O/ kwik en S °/ o wolvet; ...ZAND, o.
kwikhoudend zand; - (gew.) welzand, dat onder de
voeten loslaat, drijfzand.
KWIKZILVER, o. zeker bij gewone temperatuur
vloeibaar metaal, met een s. g. van 13,59, dat,
veelal met zilver verbonden, voorkomt in Peru,
Brazilië en Mexico en in Spanje en Hongarije.
KWIKZILVERACHTIG, bn. ( -er, -st). dat op
kwikzilver gelijkt; (fig) beweeglijk, veranderlijk.
KWIKZILVERCHLORIDE, o. (scheik.) subli
zeer vergiftige verbinding van kwikzilver-mat,
met chloor; ...ERTS, o. dat kwikzilver bevat.
KWINKELEEREN, (kwinkeleerde, heeft gekwinkeleerd), met een trillenden gorgel zingen : kwin-

L.

keleeren als een nachtegaal; (fig.) zingen, vroolijk

zijn, KWINKELEERING, v. het kwinkelecren.
KWINKELEERDER, m., KWINKELEERSTER,
v. (-s), hij of zij, die zingt.
KWINKEN, (kwinkte, heeft gekwinkt), (gew)
bewegen, trillen; - opgewekt zingen (van menschen
en vogels)
KWINKER, m. (-s), (nat. hist.) (gew.) vink.
KWINKERD, m. (-s), (gew.) mannelijk persoon,
die scheel ziet, scheeloog.
KWINKSLAG, m. (-en), geestig gezegde, geestige
inval: hij wil er zich met een kwinkslag afmaken.
KWINT, v. (-en), (muz.) de vijfde toon; interval
van den grondtoon tot den vijfden toon; e-snaar
op eene viool.
KWINTAPPEL, m. (-s), kolokwint.
KWIPSCH, bn. ( -er, meest-), ziekelijk, ongesteld:
er een weinig kwipsch uitzien; ik ben zoo kwipsch
en zoo kwapsch. KWIPSCHHEID, v.

KWISPEDOOR, KWISPELDOOR, o. (...doren),
spuwpotje.
KWISPEL, m. (-s), harig uiteinde van een staart;
- kwast, wijwaterkwast; poederkwast; - dunne
roede; geesel; (fig.) losbol.
KWISPELBIES, v.l (...biezen), eene soort van bies.
KWISPELEN, (kwispelde, heeft gekwispeld),
met een kwast strijken; met den staart kwispelen,
dien heen en weer bewegen, meestal als teeken
van vriendelijkheid of vleierij; - met eene scherpe
roede slaan. KWISPELING, v. (-en), het kwispelen;
aai, streeling : de criticus geeft eene kwispeling hier
en een knauw daar.

KWISPELSTAARTEN, (kwispelstaartte, heeft gekwispelstaart), met den staart kwispelen : de hond
kwispelstaart van vreugde; - ( fig.) vleien, flikflooien.
KWISTEKOOL, v. (-en), (Zuidn.) eene verkwistende vrouw.
KWISTEN,- (kwistte, heeft gekwist), verkwisten,
verteren, doorbrengen, opmaken. KWISTING, v.
(-en), verkwisting.
KWISTER, m. (-s), die kwint.
KWISTGELD, m. en v. (-en), ...GOED, m. en
V. (veroud.) verkwister, verkwistster.
KWISTIG, bn. bw. ( -er, -st), verkwistend; (fig.)
mild, ruim : met kwistige hand uitdeelen; kunstig►
met iets zijn. KWISTIGHEID, v.
KWISTPENNING, m. en v. (-en), (veroud.)
verkwister, verkwistster.
KWITANTIE, v. (-s, ...tiën), bewijs van betaling;
ook QUITANTIE; -ZEGEL, o. (-s), plakzegel
op kwitanties, hooger dan 10 gld.
KWITEEREN, (kwiteerde, heeft gekwiteerd),
voor voldaan teekenen.
KYANISEEREN, (kyaniseerde, heeft gekyaniseerd ), hout voor bederf bewaren, door het, op de
door den Engelschman Kyan uitgevonden wijze,
met eene oplossing van kwiksublimaat (kFikzilverchloride) te doortrekken.
KYNOLOOG, m. (...logen), hondenkenner, liefhebber van honden.
KYRIË-ELEÏSON, Heer, ontferm U ! Heer,
erbarm U ! : de eerste woorden der eerste hymne
gedurende de mis in de R.-K. kerken.

L.
L, v. (-'s), 12e letter van het alphabet; - de
gezamenlijke namen of woorden in een adres- of
woordenboek, die met t beginnen; Romeinsch cijfer voor het getal 50; b, 50000; in afkortingen :
L. of £.
at .
L.
L.
1.
La.

- pond sterling; - pond Vlaamsch; - liter; - lengte (ook in aardr. zin); - lees; -- lanthanium (scheik.) - zie al-

1. a.

- lege artis - naar den regel der

L. B.

Latijn, Latijnsch; loco (plaatsvervangend)bu rgemeester; -- Lector benevolus - welwillende

L. B. S.

-

Lectori benevolo salutem

-

loco citato

Lat.
L. B.

-

-

lezer;

1. c.
L. D.
L. D. S. P.

-

daar; kunst, volgens voorschrift (op
recepten); ---

Ld. of Lim.
Li.
1. k.

-

-

den
goedgunstigen lezer heil; op de aangehaalde
plaats; -Laus Deo - Gode zij lof;
Laus Deo sales populo - Gode
zij lof en het volk heil; Limited, zie aldaar; lithium (scheik.) - zie aldaar; -laatste kwartier;

-

